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  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสังคมพืชสมุนไพร ภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืช

สมุนไพร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไปตําบลนาดี  และเพื่อหา

แนวทางในการจัดการพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร ใชการวางแปลงชั่วคราวเพื่อศึกษาสังคมพืชปาอาลอ-โดนแบน แบบสัมภาษณเชิง

ลึกเพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดีโดยการสุมตัวอยางแบบ

ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จํานวน 100 ราย นําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทาง

จัดการพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ใชโปรแกรม SPSS for Window   

ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย และการทดสอบไคสแควร (Chi-Square 

Test)  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวาปาอาลอ-โดนแบน มี 3 ระบบนิเวศยอย คือ ระบบนิเวศปาบุง ระบบนิเวศ
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รอยละ 61.738 ไมหนุมหรือไมพุม ที่มีความเดนมากที่สุด คือ หูลิง มีคาดรรชนีความสําคัญ รอยละ  

95.594  ไมพื้นลางพบวาหญา มีความหนาแนนมากที่สุด 12 ตนตอตารางเมตร ความถี่ พบวา

ถอบแถบน้ํา มีคาความถี่มากที่สุดรอยละ 44 ดรรชนีความหลากหลายของไมยืนตนเทากับ 1.110  

สําหรับภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร พบวามีการใชประโยชนพืชสมุนไพรจากที่สํารวจพบ 

14 ชนิด จาก 30 สูตรยา วิธีการรักษา โดยการทาหรือพอก การตมพืชสมุนไพร การอบไอน้ํา และ

เปาควบคูกับการใชพืชสมุนไพร สวนของพืชที่นํามาใชปรุงยามากที่สุด คือ ราก ลําตน และกิ่ง 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี พบวาความเชื่อในทองถิ่นมี

ความสัมพันธกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี และแนวทางการจัดการพืชสมุนไพรใน

ปาอาลอ-โดนแบน ไดแก การรักษาพื้นที่ปาไม การวิจัยและพัฒนา การขยายพันธุพืชสมุนไพร การใช

องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร และการสงเสริมและสนับสนุนใหใชพืชสมุนไพร 
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 The objectives of this research were to study The herbal plant Community, local  

wisdom on the use of herbal plant, factors influenced the use of herbal plant and a  good 

practices in herbal plant management in  Arlore-Donban Seasonally-Flooded Forest  

Ecosystem Tambon Nadee Muang District Surin Province. The study was conducted by  

using temporary sample plot for studying plant community and indepth interview for  

studying local wisdom. In addition, structured interview forms were distributed to 100  

people in Tambon Nadee as a target group that was selected. The result of the study  was 

analyzed by using SPSS for Window Program.   

 The result of the study found that Arlore-Donban Forest consisted of three sup-

ecosystem namely, low flood plain forest, flooded plain forest and dry evergreen forest  sub-

ecosystem. From the 72 species of plants were founded in the forest, Shorea roxburghii was 

the most dominant tree that has the important value index (IVI) of 61.738 %. The most 

dominant sapling or shrup was Hymennocardia punctata with IVI of  95.594%. For seedling 

and undergrowth, Eragrostis sp. has the most density of 12 plants per  square  metre. Derris  

trifoliate has the most frequency of 44 %. Plant species  diversity using Shannon’s index was 

determined at 1.110.  

 From the study of Arlore-Donban forest, 14 kinds of  herbals were utilized as 30  

medicine formulas which were used by applying on skin, drinking, sauna and blowing  into 

the throat. Most herbals were actually received from roots, trunks and branch. The study   
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showed that the traditional believes of Nadee people influenced the way of herbal  usage. 

The appropriate methods for herbal management in Arlore-Donban forest were  protection 

of forest area, reseach and development, expand herbal plants and promotion  and support 

of herbal using.   
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 4.10   อาชีพหลักกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง        64 

     จังหวัดสุรินทร 
 



บทที่  1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 เปนที่ทราบกันดีวาปจจุบันทรัพยากรปาไมถูกทําลายลงไปเปนจํานวนมาก ประเทศไทยเปน

ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ ตําแหนงของประเทศอยูในแนวเขตเสนศูนยสูตรทําใหมีปจจัยที่

เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิด แตปจจุบันปาไมเหลืออยูประมาณรอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ  ทั้ง ๆ 

ที่ปาไมเปนแหลงที่มาของปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค คนไทยมีชีวิต

พึ่งพิงธรรมชาติมาชานาน  ทําใหมีสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องภูมิปญญาเกี่ยวกับการใชพืช

สมุนไพรในปามารักษาโรค และบํารุงรางกาย ทั่วทุกภาคของประเทศจะตองมีหมอยาทองถิ่นที่

เปรียบเสมือนปราชญชาวบานเปนหมอใหญ ใหการดูแลรักษาคนในชุมชนหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งก็

คือที่กําแพงวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร มีการจารึกวิธีการรักษาโรคไว

อยางละเอียด ต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 3 แตปจจุบันเกิดปญหาจาก

การลดลงของพื้นที่ปาไมทําใหทุกคนในยุคปจจุบันใหความสําคัญตอปาไมมากขึ้น ชุมชนบานอาลอ 

เปนอีกชุมชนหนึ่งที่เคยทําลายปาในชุมชนของตนเอง แตเปลี่ยนมาชวยกันอนุรักษปาในชุมชนที่มี

ลักษณะเปนปาบุง ปาทาม ซ่ึงเปนปาริมน้ําที่พบในภาคอิสานที่แมวาจะไมมีไมยืนตนที่มีคาทาง

เศรษฐกิจมากมายนัก แตตนไมทุกตนในปาชนิดนี้ก็มีคุณคาในตัวเอง ทําใหคนในชุมชนไดอาศัยหา

อาหาร นอกจากนี้ยังเปนที่วางไขของปลาในฤดูน้ําหลาก คนในทองถิ่นรวมมือรวมใจกัน เพราะทุกคน

ตระหนักแลววาถาปาถูกทําลาย จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนอยางมาก 

ปจจุบันคนในชุมชนตางภาคภูมิใจที่รวมกันอนุรักษปาไวได ทําใหวิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงอยู แมกระทั่งการ

รักษาโรคของชาวบาน ในชุมชนนี้ก็ยังพึ่งพิงพืชสมุนไพรในปาบุง ปาทาม แหงนี้ วิธีการรักษาโรคยังมี

ลักษณะเปนเอกลักษณซ่ึงไดรับการถายทอดภูมิปญญามาหลายยุคหลายสมัย มีทั้งความเชื่อ พิธีกรรม 

ความรูเรื่องพืชสมุนไพรผสมผสานกัน โดยพบวาชุมชนมีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรถึงรอยละ 

89.1 (ภานุวัฒน  สืบนุการณ, 2545) แสดงวาพืชสมุนไพรยังเปนที่นิยมในชุมชนนี้อยูมาก แมวาจะมี

การรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันที่ทันสมัยก็ตาม จากตัวเลขการนําเขายาแผนปจจุบันของประเทศไทย 

เมื่อป 2548  พบวามีมูลคาถึง 38,293.37 ลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา, 2550) 

จะเห็นไดวาเปนตัวเลขที่สูงมาก ส่ิงหนึ่งที่จะแกปญหาการนําเขายาได  คือการศึกษาวิจัยการรักษาโรค

ดวยภูมิปญญาทองถิ่น วิธีการรักษาโรคที่ไมพึ่งพิงยาแผนปจจุบัน  แตใชพืชสมุนไพร ซ่ึงเปนทรัพยากร  
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ที่สามารถหาไดในประเทศหากสนับสนุนใหมีการใชยาสมุนไพรที่มีอยูในแตละทองถิ่นของตนเอง จะลด

มูลคาการนําเขายาได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่น

ดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง  ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร เนื่องจากในชุมชนยังคงมีคนใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคอยูเปนจํานวนมาก และยังจะเปน

การหาแนวทางเพื่อการจัดการทรัพยากรใหมีอยูอยางยั่งยืนตอไปอีกทั้งสามารถใชเปนตนแบบการ

จัดการทรัพยากรของชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันไดอีกดวย 

 

1.2  วัตถุประสงค 
  
 1.2.1   เพื่อศึกษาสังคมพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง  ปาทาม   

 1.2.2   เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรบริเวณระบบนิเวศปาบุง   

ปาทาม  

 1.2.3   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน 

 1.2.4   เพื่อหาแนวทางในการจัดการพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดน

แบน  ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.3.1   ทราบสังคมพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน   

 1.3.2   ทราบภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรบริเวณระบบนิเวศปาบุง ปาทาม   

 1.3.3   ทราบปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน 

 1.3.4  ทราบแนวทางในการจัดการพืชสมุนไพรบริเวณระบบนิเวศปาบุง ปาทาม   

ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และพื้นที่อ่ืนในอนาคต  

  

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1  ขอบเขตดานพื้นที่ ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พื้นที่

ประมาณ 670 ไร อยูพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาทาสวาง-เพี้ยราม  

 1.4.2   ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาสังคมพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ศึกษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรสําหรับเปนยารักษาโรคและบํารุงรางกาย และปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน 

 1.4.3   ขอบเขตดานประชากร 
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  1.4.3.1   พืชสมุนไพรบริเวณปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี  

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

  1.4.3.2   ประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  

 1.4.4   ขอบเขตดานระยะเวลา 4 เดือน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามระหวางเดือน

มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 

 

 

 
 

 
 
 



บทที่  2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาสังคมพืชสมุนไพร และภูมิปญญาดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศ

ปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร ผูศึกษาไดทบทวนแนวคิด  

ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 2.1   พืชสมุนไพร 

 2.2   ภูมิปญญาทองถิ่น 

 2.3   ในหลวงกับการดําเนินพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสมุนไพร 

 2.4   ปาบุง ปาทาม 

 2.5   การสํารวจพันธุไม 

 2.6   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

2.1  พืชสมุนไพร 
 

2.1.1  ความหมายของพืชสมุนไพร 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของสมุนไพร   

คือผลิตผลธรรมชาติที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ที่ใชเปนยา หรือผสมกับสารอื่นตามตํารับยาเพื่อ

บําบัดโรค บํารุงรางกาย หรือใชเปนยาพิษ เชน กระเทียม น้ําผึ้ง รากดิน(ไสเดือน เขากวางออน  

กํามะถัน ยางนอง โลต๊ิน 

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 ใหความหมายวาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากพฤกษชาติ  

สัตว และแรธาตุ ซ่ึงมิไดผสม ปรุง และแปรสภาพ 

 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542   

ใหความหมายของสมุนไพรคือ พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวที่ใชหรือแปร

สภาพ หรือผสม หรือปรุงเปนยา หรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา หรือปองกันโรค  หรือ

สงเสริมสุขภาพรางกายของมนุษยหรือสัตว  และใหความหมายรวมถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อยูของสิ่ง

ดังกลาวดวย 

 นันทพร นิลวิเศษ (2533) กลาววา สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษา โรค หรือ

อาการเจ็บปวยตาง ๆ การใชสมุนไพร สําหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตาง ๆ นี้ จะตองนําเอา 
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ต้ังแตสองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกวา “ยา” ในตํารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลวยังอาจ

ประกอบดวยสัตว และแรธาตุอีกดวย เราเรียกพืช สัตว หรือแรธาตุที่เปนสวนประกอบของยานี้วา 

“เภสัชวัตถุ” 

จากความหมายดังกลาวพอจะสรุปไดวาสมุนไพร คือ วัตถุที่ไดจากพืช สัตว จุลชีพ และแรธาตุ 

ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค โดยใชสารสกัดดั้งเดิมหรือใชแปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงเปนยา 

สามารถนํามาใชไดทั้งในมนุษยและสัตว 

 

2.1.2  สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร  

จําแนกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ (สุนทรี สิงหบุตรา, 2535) คือ 

2.1.2.1  Primary Metabolite เปนสารที่มีอยูในพืชชั้นสูงทั่วไป พบในพืชทุกชนิด  เปน

ผลิตผลที่ไดจากกระบวนการสังเคราะหแสง (Photosynthesis) เชน คารโบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน เม็ดสี 

(Pigment) และเกลืออนินทรีย (Inorganic Salt) เปนตน 

2.1.2.2  Secondary Metabolite เปนสารประกอบที่มีลักษณะคอนขางพิเศษ พบ

ตางกันในพืชแตละชนิด คาดหมายวาเกิดจากขบวนการชีวะสังเคราะห (Biosynthesis) ที่มีเอนไซม  

(Enzyme) เขารวม สารประกอบประเภทนี้มีอัลคาลอยด (Alkaloid) แอนทราควิโนน (Anthraquinone) 

น้ํามันหอมระเหย (Essential Oil) เปนตน สวนใหญสารพวก Secondary  Metabolite จะมีสรรพคุณ

ทางยา แตก็มิไดแนนอนตายตัวเสมอไป จากการวิจัยที่ผานมาพบวา สารพวก Primary Metabolite 

บางตัวก็ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคไดเชนกัน และยังมีขอสังเกตอีกวาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางยาในพืช

สมุนไพรชนิดหนึ่ง อาจมิใชตัวเดียว อาจมีหลายตัวก็ได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความเขาใจที่ถองแท จึง

จะสามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ทางยามาใชได 

 

2.1.3  หลักในการนําสมุนไพรมาใช   

โดยทั่วไปแลว การจะนําสมุนไพรมาใชรักษาโรคนั้น  จําเปนจะตองพิจารณา พิสูจนสรรพคุณ

อยางถวนถี่ ซ่ึงเทาที่ผานมามีหลักในการวินิจฉัย 5  ประการ (พรรณเพ็ญ เครือไทย, 2543) ไดแก รูป สี 

กลิ่น รส และชื่อ 

2.1.3.1  รูป คือ ของบังเกิดในพืช เชน ใบ ดอก ผล เปลือกตน กิ่ง กาน เนื้อไม ยาง ราก เปน

ตน ของบังเกิดแกสัตว เชน ขน หนัง เขา กระดูก กีบ งา เปนตน ของบังเกิดในธาตุตามธรรมชาติ หรือ

ประกอบจากธาตุ เชน กํามะถัน เกลือ มวก ส่ิงเหลานี้  เรียกวา รูปของยา 

2.1.3.2  สี คือ รูจักสีของพืช สัตว และธาตุ วามีสีเปนอยางไร เชน การะบูน  สารสม มี

สีขาว รงทอง กํามะถัน มีสีเหลือง มูลมีสีขียว ฝางมีสีแดง ยางสีเสียด มีสีดํา เปนตน 

2.1.3.3  กลิ่น คือ รูจักกลิ่นของพืช สัตว ธาตุ แตละอยางวามีกลิ่นเปนอยางไร กลิ่น

หอม กลิ่นเหม็น เชน พิมเสน หญาฝรั่น อําพันทอง ชะมดเช็ด ชะมดเชียง กฤษณา ชะลูด อบเชย แกน 
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จันทน ดอกมะลิ เหลานี้  มีกลิ่นหอม สวนมหาหิงค ตูดหมู มีกลิ่นเหม็น เปนตน 

2.1.3.4  รส คือ รูจักรสของพืช สัตว และธาตุ วาสิ่งเหลานี้ มีรสเปนอยางไร มีรสฝาด 

หวาน เมา เบื่อ รสขม รสเผ็ดรอน รสมัน รสหอมเย็น รสเค็ม รสเปรี้ยว รสจืด เชน เปลือกแค รสเมาเบื่อ 

บอระเพ็ด มะระ รสขม พริกไทย พริกตาง ๆ รสเผ็ดรอน เมล็ดงา น้ํามันสัก รสมัน ดอกมะลิ รสหอมเย็น 

เกลือ เหงือกปลาหมอ รสเค็ม มะนาว มะดัน รสเปรี้ยว นม ผักบุง รสจืด เปนตน 

2.1.3.5  ช่ือ คือรูจักชื่อของพืช สัตว  และธาตุ วาแตละอยางเราเรียกชื่ออยางไร  

เพราะชื่อเปนสิ่งที่มนุษยเราสมมุติข้ึนสําหรับเรียกขาน เชน ขิง ขา ไพล อุงตีนหมี ทองแดง ทองเหลือง 

เปนตน 

การที่จะรูจักสมุนไพรแตละชนิดวามีสรรพคุณหรือคุณสมบัติพิเศษ ที่จะใชแกโรคหรือ

อาการเจ็บปวยไดนั้น จําเปนจะตองรูจักรสของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ กอน เพราะรสแตละรสมีสรรพคุณไม

เหมือนกัน เชน 

 รส  สรรพคุณ 

 รสฝาด  สมาน 

 รสหวาน ซึมซาบไปตามเนื้อ 

 รสเมาเบื่อ แกพิษ 

 รสขม  แกดี  โลหิต 

 รสเผ็ดรอน แกลม 

 รสมัน  แกเสนเอ็น 

 รสหอมเย็น ทําใหช่ืนใจ 

 รสเค็ม  ซึมซาบไปตามผิวหนัง 

 รสเปรี้ยว กัดเสมหะ 

 รสจืด  แกทางปสสาวะ 

 

2.1.4  วิธีปรุงยาสมุนไพรแผนโบราณ 24 วิธี  

ตามตําราประมวลหลักเภสัชของโรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (พรสวรรค ดิษยบุตร  และคณะ, 2543 ) มีดังนี้ 

2.1.4.1  ยาตําเปนผงแลวปนเปนลูกกลอนกลืนกิน 

2.1.4.2  ยาตําเปนผงแลวบดใหละเอียดละลายน้ํากระสายตางๆ กัน 

2.1.4.3  ยาสับเปนทอนเปนชิ้น  บรรจุลงในหมอแลวเติมน้ําตมแลวรินดื่ม 

2.1.4.4  ยาดองแชน้ําทาหรือสุรา แลวรินดื่มแตน้ํา 

2.1.4.5  ยาแชหรือสกัดเหลาแอลกอฮอลแลวหยดลงในน้ําดื่ม 

2.1.4.6  ยาเผาใหเปนดาง เอาดาง แชน้ําไว แลวรินน้ําดางดื่ม 



 
 
 
 
 

 
 

7 

2.1.4.7  ยาเผาหรือตั้งไฟใหไหม  บดใหละเอียดเปนผง  ละลายน้ําดื่ม 

2.1.4.8  ยากลั่นเอาน้ําเหงื่อ  เชน  กลั่นสุราแลวเอาน้ําเหงื่อนั้นดื่ม 

2.1.4.9  ยาประสมแลวหอผา  หรือบรรจุลงในกลัก  เอาไวใชดม 

2.1.4.10  ยาตําใหละเอียดเปนผงใสกลองเปาที่บาดแผล 

2.1.4.11  ยาหุงเปนน้ํามัน  แลวใสกลองเปาทางจมูกและคอ 

2.1.4.12  ยาประสมแลวติดไฟใชควันใสกลองเปาที่ปากแผล  หรือฐานฝ 

2.1.4.13  ยาประสมแลวมวนบุหรี่  หรือยัดกลองสูบ 

2.1.4.14  ยาตมเอาน้ําอม  หรือบวนปาก 

2.1.4.15  ยาตมเอาน้ําอาบ 

2.1.4.16  ยาตมเอาน้ําแช 

2.1.4.17  ยาตมเอาน้ําชะ 

2.1.4.18  ยาตมเอาไอน้ํารม 

2.1.4.19  ยาสุม 

2.1.4.20  ยาพอก 

2.1.4.21  ยาทา 

2.1.4.22  ยาประคบ 

2.1.4.23  ยาเหน็บทวาร 

2.1.4.24  ยาสวนทวาร   

 
2.1.5  ขอควรรูทั่วไปในการใชยาสมุนไพร  

กลาวโดยสุนทรี สิงหบุตรา (2535) พบวา 

2.1.5.1  กลุมอาการ/โรคที่แนะนําใหใชสมุนไพร ปจจุบันการใชสมุนไพรในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน สงเสริมและเผยแพรการใชสมุนไพรตัวเดียวเพื่อรักษาโรค/อาการเบื้องตนที่พบ

บอย ๆ และเนื่องจากสมุนไพรหลายชนิด เปนพืชผักที่รับประทานอยูเปนประจํา จึงแนะนําไวในการ

สงเสริมสุขภาพดวย (รวมทั้งสีผสมอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติ)  กลุมโรค/อาการเบื้องตนที่แนะนําใหใช

สมุนไพรมี 18 โรค/อาการ ดังนี้ 1) อาการทองผูก 2) อาการทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด 3) อาการ

ทองเสีย (แบบไมรุนแรง) 4) พยาธิลําไส 5) บิด 6) อาการคลื่นไส อาเจียน (เหตุจากธาตุไมปรกติ)  

7) อาการไอ 8) ขับเสมหะ  9) อาการไข 10) อาการขัดเบา (คือ ปสสาวะไมสะดวก กะปริบกะปรอยแต

ไมมีอาการบวม) 11) โรคกลาก 12) โรคเกลื้อน 13) อาการนอนไมหลับ 14) ฝ แผลพุพอง (ภายนอก) 

15) อาการแพ อักเสบ แมลงสัตวกัดตอย (ภายนอก) 16) แผลไฟไหม น้ํารอนลวก(ภายนอก) 17) เหา 

18) ชันนะตุ 
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 หากเปนโรค/อาการเหลานี้ใหใชสมุนไพรที่แนะนํา และหยุดใชเมื่ออาการหายไป แต

ถาอาการยังไมดีข้ึนภายใน 2-3 วัน ควรไปปรึกษาศูนยบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล ถาผูปวยมี

อาการโรค/อาการดังกลาวแตเปนอาการที่รุนแรง ตองนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที ไมควรรักษาดวย

การซื้อยารับประทานเอง  หรือใชสมุนไพร อาการที่รุนแรง มีดังนี้ 1) ไขสูง (ตัวรอนจัด) ตาแดง ปวด

เมื่อยมาก ซึม บางทีพูดเพอ (อาจเปนไขหวัดใหญ หรือไขปาชนิดขึ้นสมอง) 2) ไขสูงและดีซาน (ตัว

เหลือง) ออนเพลียมาก อาจเจ็บในแถวชายโครง อาจเปนโรคตับอักเสบ ถุงน้ําดีอักเสบ ฯลฯ 3) ปวด

แถวสะดือ เวลาเอามือกดเจ็บปวดมากขึ้น หนาทองแข็ง อาจทองผูกและมีไขเล็กนอย  หรือมาก (อาจ

เปนโรคไสต่ิงอักเสบอยางแรง หรือลําไสสวนอื่นอักเสบ) 4) เจ็บแปลบในทองคลายมีอะไรฉีกขาด ปวด

ทองรุนแรงมาก อาจมีตัวรอนและคลื่นไสอาเจียนดวย บางทีมีประวัติปวดทองบอย ๆ มากอน (อาจมี

การทะลุของกระเพาะอาหารหรือลําไส) 5) อาเจียนเปนโลหิตหรือไอเปนโลหิต (อาจเปนโรครายแรงของ

กระเพาะอาหารหรือปอด) ตองใหคนไขนอนพักนิ่ง ๆ กอน ถาแพทยอยูใกลควรเชิญมาตรวจที่บาน ถา

จําเปนตองพาไปพบแพทย ควรรอใหเลือดหยุดเสียกอน และควรพาไปโดยมีการกระเทือนกระแทกนอย

ที่สุด 6) ทองเดินอยางแรง อุจจาระเปนน้ํา บางทีมีลักษณะน้ําซาวขาว บางทีถายพุง ถายติดตอกัน

อยางรวดเร็ว คนไขออนเพลียมาก ตาลึก หนังแหง (อาจเปนอหิวาตกโรค) ตองพาไปพบแพทยโดยดวน  

ถาไปไมไหวตองแจงแพทยหรืออนามัยที่ใกลที่สุดโดยเร็ว 7) ถายอุจจาระเปนมูกและเลือด บางทีเกือบ

ไมมีเนื้ออุจจาระเลย ถายบอยมากอาจจะสิบครั้งใน 1 ช่ัวโมง คนไขเพลียมาก (อาจเปนโรคบิดอยาง

รุนแรง) 8) สําหรับเด็ก โดยเฉพาะอายุภายในสิบสองป ไขสูง ไอมาก หายใจมีเสียง ผิดปรกติ  คลาย ๆ 

กับมีอะไรติดอยูในคอ บางทีมีอาการหนาเขียวดวย (อาจเปนโรคคอตีบ) ตองรีบพาไปพบแพทยโดย

ดวนที่สุด 9) อาการตกเลือดเปนเลือดสด ๆ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทางชองคลอด ตองพาไปพบ

แพทยโดยเร็วที่สุด 

 2.1.5.2   กลุมอาการ/โรคที่ไมควรใชสมุนไพร เปนโรครายแรง โรคเรื้อรังหรือโรคที่ยัง

พิสูจนไมไดแนชัดวารักษาดวยสมุนไพรได เชน งูพิษกัด สุนัขบากัด บาดทะยัก กระดูกหัก มะเร็ง  วัณ

โรค กามโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเรื้อน ดีซาน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม  (ปอด

อักเสบ) อาการบวม ไทฟอยด โรคตาทุกชนิด 

 2.1.5.3   ขอแนะนําในการใชสมุนไพร   

  1)   ใชใหถูกตน สมุนไพรมีช่ือพองหรือซ้ํากันมาก และบางทองถิ่นก็เรียกไม

เหมือนกัน จึงตองรูจักสมุนไพรและใชใหถูกตน 

   2)  ใชใหถูกสวน ตนสมุนไพรไมวาจะเปนราก ใบ ดอก เปลือก ผล เมล็ด  จะ

มีฤทธิ์ไมเทากัน บางทีผลแก ผลออน ก็มีฤทธิ์ตางกันดวย จะตองรูวาสวนใดใชเปนยาได 

   3)  ใชใหถูกขนาด สมุนไพรถาใชนอยไป ก็รักษาไมไดผล แตถามากไปก็อาจ

เปนอันตราย หรือเกิดพิษตอรางกายได 
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   4)  ใชใหถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดตองใชสด บางชนิดตองปนกับเหลา  บาง

ชนิดใชตมจะตองรูวิธีใชใหถูกตอง 

  5)   ใชใหถูกกับโรค เชน ทองผูก ตองใชยาระบาย ถาใชยาที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน

จะทําใหทองผูกยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังตองระมัดระวังในเรื่องความสะอาดในการเก็บยา การเตรียมยา 

และเครื่องมือ เครื่องใชในการทํายา จะตองสะอาดดวย มิฉะนั้นอาจเกิดโรคอื่นติดตามมาได 

 2.1.5.4   อาการแพที่เกิดจากยาสมุนไพร สมุนไพร มีคุณสมบัติ เชนเดียวกับยาทั่วไป 

คือมีทั้งคุณและโทษ บางคนใชแลวเกิดอาการแพได แตเกิดขึ้นไดนอย เพราะสมุนไพรมิใชสารเคมีชนิด

เดียว เชน ยาแผนปจจุบัน ฤทธิ์จึงไมรุนแรง (ยกเวนพวกพืชพิษบางชนิด) แตถาเกิดอาการแพข้ึนควร

หยุดยาเสียกอน ถาหยุดแลว อาการหายไป อาจทดลองใชยาอีกครั้งโดยระมัดระวัง ถาอาการเชนเดิม

เกิดขึ้นอีกแสดงวาเปนพิษของสมุนไพรแน ควรหยุดยาและเปลี่ยนไปใชยาอื่นหรือถาอาการแพรุนแรง 

ควรไปรับการรักษาที่ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล อาการที่เกิดจากการแพยาสมุนไพร มี

ดังนี้    

  1)   ผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง อาจเปนตุมเล็ก ๆ ตุมโต ๆ เปนปนหรือเปนเม็ดแบบ

คลายลมพิษ อาจบวมที่ตา (ตาปด) หรือริมฝปาก (ปากเจอ) หรือมีเพียงดวงสีแดงที่ผิวหนัง   

  2)   เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน (หรืออยางใดอยางหนึ่ง) ถามีอยูกอนกินยา 

อาจเปนเพราะโรค  

  3)  หูอ้ือ ตามัว ชาที่ล้ิน ชาที่ผิวหนัง  

  4)   ประสาทความรูสึกทํางานไวเกินปกติ เชน เพียงแตะผิวหนังก็รูสึกเจ็บ  ลูบ

ผมก็แสบหนังศรีษะ ฯลฯ  

  5)  ใจสั่น ใจเตน หรือรูสึกวูบวาบ คลายหัวใจจะหยุดเตน และเปนบอย ๆ  

  6)   ตัวเหลือง ตาเหลือง ปสสาวะสีเหลือง เขยาเกิดฟองสีเหลือง (เปนอาการ

ของดีซาน) อาการนี้แสดงถึงอันตรายรายแรง ตองรีบพบแพทย 

 
2.1.6  ประโยชนของการใชยาสมุนไพร  

กลาวโดยสุนทรี  สิงหบุตรา (2535) มีดังนี้  

  2.1.6.1   ราคาถูกกวายาแผนใหม (ยาแผนปจจุบัน) มาก 

  2.1.6.2   มีพิษและผลขางเคียงนอยกวายาแผนใหม 

  2.1.6.3   สมุนไพรบางชนิดเปนทั้งอาหารและยาดวย 

  2.1.6.4   ไมตองซื้อหา สามารถปลูกไดเองในบาน 

  2.1.6.5   เหมาะกับคนสวนใหญ เพราะสามารถนํามาใชไดเอง เมื่อรูจักวิธีใช 

  2.1.6.6   ชวยลดดุลยการคา ในการสั่งยาจากตางประเทศ 

  2.1.6.7   ทําใหคนเห็นคุณคา และกลับมาดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติมากขึ้น 
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  2.1.6.8   ทําใหเกิดความภูมิใจ ในวัฒนธรรม และคุณคาของความเปนไทย 

  2.1.6.9   เพื่อเปนการอนุรักษมรดกไทย ในการสนับสนุนใหประชาชนรูจักชวยตนเอง

ในการใชยาสมุนไพร ตามแบบแผนโบราณ 

 

2.2   ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคน ผานกระบวนการศึกษา 

สังเกต คิดวาวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปนองคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะ

หลายๆ เรื่อง จัดวาเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหาจัดการ

และการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคมชุมชน

และในตัวผูรูเองจึงควรมีการสืบคนรวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชนไดอยาง

กวางขวาง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2550) 

 

2.2.1  ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น  

มีลักษณะสําคัญพอสรุปได (กรมสงเสริมการเกษตร, 2550) ดังนี้ 

 2.2.1.1   เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม 

 2.2.1.2   แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ 

 2.2.1.3   เปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 

 2.2.1.4   เปนเรื่องของการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพื่อความอยู

รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม 

 2.2.1.5   เปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเรื่อง ตาง ๆ 

 2.2.1.6   มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง 

 2.2.1.7   มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 

 2.2.1.8   มีวัฒนธรรมเปนฐาน ไมใชวิทยาศาสตร 

 2.2.1.9   มีการบูรณาการสูง 

 2.2.1.10   มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง 

 2.2.1.11   เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 

 

2.2.2  ขอแตกตางระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับวิทยาศาสตร   

มีนัยสําคัญอยู 2 ประการ  (ยศ  สันตสมบัติ, 2542)  คือ 
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 2.2.2.1   ภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะจําเพาะเจาะจงเฉพาะทองถิ่น พื้นที่หรือระบบ

นิเวศชุดใดชุดหนึ่ง องคความรูเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ระหวางมนุษย 

สัตว พืช พลังตามธรรมชาติ ดวงวิญญาณ ที่ดิน แหลงน้ํา และลักษณะภูมิประเทศในอาณาบริเวณแหง

ใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ ดวยเหตุนี้เอง ภูมิปญญาทองถิ่นจึงกอรางสรางตัวขึ้นจากความเขาใจอยางชัด

แจงในสัมพันธภาพของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตตาง ๆ ที่กอเกิด ดํารงอยูและแตกดับไปภายในระบบ

นิเวศชุดนั้น ความเขาใจอยางลึกซึ้ง นําไปสูความสามารถในการบริหารจัดการ ปรับแตง ใชประโยชน

และพัฒนาทรัพยากร ในระบบนิเวศชุดนั้นอยางยั่งยืน  ในขณะที่ความรูทางวิทยาศาสตรซ่ึงมีลักษณะ

เปนสากลทั่วไปมากกวา อาจไมสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาและจัดการทรัพยากรภายในระบบนิเวศ

ของทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งไดเสมอไป   

 2.2.2.2   ลักษณะจําเพาะของภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวพันเชื่อมโยงอยางแนบแนนกับ

มิติทางดานสังคมและสิทธิของชุมชน กลาวคือ จากมุมมองในดานของภูมิปญญาทองถิ่น  ระบบนิเวศ

ทุกชุดประกอบขึ้นบนเครือขายของความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมคน  ครอบครัว  เครือญาติ และ

ชุมชนกับสิ่งมีชีวิตกลุมอื่น ๆ ที่ดํารงอยูรวมกันภายในระบบนิเวศทองถิ่นชุดนั้น วิธีคิดเกี่ยวกับระบบ

นิเวศในลักษณะเชนนี้ ถูกนําเสนอในเรื่องเลา หรือนิทานพื้นบาน ที่กลาวถึงสัมพันธภาพระหวางคนกับ

ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันทางสายเลือด การแตงงาน หรือการเปนพันธมิตรในรูปแบบตาง ๆ 

 

2.3   ในหลวงกับการดําเนินพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสมุนไพร 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริที่แสดงถึงสายพระเนตรที่กวางไกลวา  ควร

จะตองใหความสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทย ซ่ึงไดมีการใชประโยชนมาเปนเวลาชานานสืบทอดกันมา

ต้ังแตสมัยบรรพบุรุษโบราณ จึงทรงเห็นวาควรจะไดมีการสงเสริมการใชและการพัฒนาสมุนไพรเพื่อให

เกิดประโยชนตอประชาชนใหมากยิ่งขึ้น และไดทรงดําเนินการจนเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน (ชวนี  

ทองโรจน, 2544) โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรที่

เกิดขึ้นโดยแทจริงมีเพียง 1 โครงการเทานั้น คือ สวนปาสมุนไพรของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

สวนปาสมุนไพรแหงนี้ต้ังอยูที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในสวนปาแหงนี้จะรักษาตน

สมุนไพรธรรมชาติไว และยังไดรวบรวมสมุนไพรจากที่ตาง ๆ มาทดลองปลูก และขยายพันธุควบคูไป

ดวย สวนโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนโครงการที่เกิดขึ้นโดยหนวยงาน องคกรหรือกลุมบุคคล 

ดําเนินการจัดทําขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ  หรือเปนโครงการในพระราชดําริที่มีวัตถุประสงค

หลักดานอื่น แตมีสวนของสมุนไพรประกอบอยูดวย เชน โครงการภายใตมูลนิธิโครงการหลวง โครงการ

สวนแมพันธุตนซิงโคนา โครงการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   โครงการสวนสมุนไพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เปนตน (ชวนี  ทองโรจน, 2544)   
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2.4  ปาบุง ปาทาม 
 

ปาบุง ปาทาม เปนชื่อเรียกปาชนิดหนึ่งในภาษาอีสาน ซ่ึงจัดเปนปาพื้นที่ชุมน้ํา(Wetland)  

ชนิดหนึ่ง ที่มีความแตกตางจากพื้นที่ชุมน้ําอื่น ๆ เชน ปาพรุ ปาชายเลน ทั้งในดานภูมิสัณฐาน  พันธุ

สัตว และโดยเฉพาะพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิด ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกื้อกูลระหวางพืช 

(สนั่น ชูสกุล, ไพเราะ สุจินพรัหม และสุภาวดี ศรันยุตานนท, 2540) พบวาปาทามกระจายอยูทั่วไปใน

แถบภาคอีสานบริเวณลุมน้ํามูล ลุมน้ําสงคราม และลําน้ําสาขาของแมน้ําทั้งสองนี้ (วิสูตร อยูคง, 

2544)  

  

2.4.1  ลักษณะภูมิสัณฐานที่สําคัญที่สํารวจพบในปาบุง ปาทามบริเวณลุมแมน้ํามูล     
ตอนกลางทั้งชื่อตามทฤษฏีของหลักวิชาการ และชื่อตามภูมิปญญาทองถิ่น  

จากการศึกษาของประสิทธิ์  คุณุรัตน (2544) มีดังนี้ 

2.4.1.1  บุงและทาม (Flood Plain) เปนภูมิสัณฐานของพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึง  ในฤดู

ฝนที่เกิดชวงน้ําหลากไหลลนทวมทนฝงแมน้ํา น้ําจะไหลบาทวมพื้นที่ลุมริมฝงน้ําแผออกเปนบริเวณ

กวาง พื้นที่สวนที่ถูกน้ําทวมดังกลาวเรียกวา “ทามมูล” ภายในพื้นที่ทามไมไดราบเรียบสม่ําเสมอกัน 

หากแตมีลักษณะที่เนินที่ลุม และมีน้ําแชขังตลอดป เพราะเปนแองหนองน้ําบึงหรือกุด พื้นที่สวนที่ลุม

น้ําตอเนื่องกับแหลงลักษณะตาง ๆ นี้ เรียกวา บุง (Low Flood Plain) ดังนั้นทามจึงหมายถึง ที่ราบน้ํา

ทวมถึง โดยทั่ว ๆ ไป สวนบุงเปนสัณฐานเฉพาะบริเวณหนึ่งบริเวณใดของทามที่ลาดลุมต่ําตอเนื่องกับ

แหลงน้ําหรือทางน้ํา   

2.4.1.2  กุดหรือหลง เปนภูมิสัณฐานที่เดนของพื้นที่ศึกษา พบกระจายอยูทั่ว 

ทั้งพื้นที่มากกวา 165 แหงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรองลําแมน้ํามูลตามวัฏจักรการไหลของชวงระยะ

ตาง ๆ ทําใหแมน้ําเปลี่ยนทางเดิน แนวธารทางเกา เรียกวา กุด บางแหงกลายสภาพเปนหนอง บึง มี 2 

ลักษณะ คือ 

  1)  กุดที่มีน้ําตลอดทั้งปเพราะกําเนิดใหมลักษณะจึงคงสภาพคลายลําน้ําอยู

มากและฤดูฝนรองน้ําจะตอเนื่องกับแมน้ําปจจุบัน ในทางวิชาการเรียกทะเลสาบรูปแอก (Oxbow  

Lake) 

 2)   กุดน้ําแหงจะมีน้ําเฉพาะฤดูฝนหรือชวงน้ําหลาก ฤดูแลงน้ําจะแหง  

เนื่องจากเปนแนวแมน้ําเกาที่เกิดขึ้นมานาน เกิดจากการตื้นเขินและแคบ แตยังคงสภาพทางธารน้ําเกา  

ปรากฏอยูในทางวิชาการวารอยรูปแอก  (Oxbow  Scar) 

2.4.1.3  เลิง คือ ลักษณะภูมิสัณฐานที่ลาดลุมโลง ๆ ลาดต่ําลงไปสูผิวน้ําของแมน้ํา

มูลหรือของกุด ฉะนั้นพื้นที่ชวงลาดลุมตอเนื่องกับน้ํา หากเกิดน้ําขึ้นจะทวมกอน เกิดนานน้ําเวิ้งกวาง

ตอกับมูลกุดหรือหนอง ถาฝนตกบริเวณเลิงที่คอย ๆ ลาดสูงขึ้นสามารถทํานาได เชน เลิงอีตุม เลิงเฒา
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ผา เลิงตาเนียร สวนตนของเลิงจะแคบเขาตอเนื่องกับภูมิประเทศที่เปนฮอม โดยทั่วไปเลิงมี 2 ประเภท

คือ เลิงกุดหรือเลิงน้ํากับลิงโคก ภูมิสัณฐานที่พบโดยทั่วไปคือ เลิงกุด แตบริเวณที่เปนเลิงโคกจะมีบาง

แหงที่เปนที่ราบเวาเขาไปสูเนินของปาโคก ซ่ึงจะปรากฏตามแนวพื้นที่ตอเนื่องกับเนินดิน หรือพื้นที่ที่

ติดกับแนวเสนชั้นความสูง 120 เมตรหรือสูงกวานั้น 

2.4.1.4  เวิง ลักษณะภูมิสัณฐานของอางที่เวาเขาไปของเลิงน้ํา ดังนั้นในเลิงหนึ่งๆ  

อาจมีหลายเวิงหลายสวนที่เวาเขาไปในพื้นดินที่ลาดลงมา เชน เวิงตนเฟอง เวิงดินดํา 

2.4.1.5  ดูน ลักษณะภูมิสัณฐานที่ปรากฏอยูตามกุดเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน

ดินเกิดเปนโคลนตมลึกและเหนียว และลักษณะอาจยาวตามลักษณะกุด สวนมากมักอยูใกลกับแหลง

กลางกุดมีขอสังเกตเห็นน้ําสีเขียวคล้ําเหมือนสนิมเฉพาะบริเวณดูน หากน้ําแหงบริเวณนี้จะแหงชาที่สุด 

มีลักษณะออนและบุบตัวงาย  เปนอันตรายตอคนและสัตวที่ติดลมติดดูน  ยิ่งดิ้นยิ่งดูดจมลงเรื่อย ๆ 

2.4.1.6  คํา คือ บริเวณน้ําซับไหลซึมจากบริเวณเนินหรือโนนลงสูฮอม ฮองหรือ

แหลงน้ําตาง ๆ เชน หนอง บึง กุด ทําใหกุดไมแหง ปจจุบันคําไดเปลี่ยนแปลงหายไปมากไมเกิดน้ําใส

เขียวหรือน้ําคํา 

2.4.1.7  คุยและคู เปนลักษณะภูมิสัณฐานที่เปนสันคันดิน หรือแนวเนินดินบน 

ที่ราบบุงทามที่ทอดยาวไปตามสายน้ําทั้งรองน้ําปจจุบันหรือรองน้ําในอดีต ระหวางคุยทั้งสองขางจะ

เปนที่ลาดลุมของกุดหรือฮอม เปนสันคันดินกวางตั้งแตประมาณ 10 เมตรขึ้นไป ยาวขนานกับสายธาร 

แตถาสันคันดินมีขนาดเล็กแคบ เพราะอยูระหวางรองน้ําที่ไหลเชื่อมระหวางกุดกับแมน้ําปจจุบัน 

เรียกวา คู เกิดจากการเคลื่อนตัวของสันคันดินธรรมชาติ (Natural leevee)  ในลักษณะ  Swale หรือ

การเกิดน้ําในวัฏจักรตาง ๆ ทําใหคันดินริมฝงในอดีตเกิดเปนคุย แนวยาวกลายเปนเนินดินที่สูงของที่

ราบทาม สงผลใหระบบนิเวศของพืชบางสวนเปนพืชบก 

2.4.1.8  ฮอม ลักษณะภูมิสัณฐานที่เปนที่ลาดลุมแนวยาวอยูระหวางคุยหรือที่ดิน

ที่เนินเรียกฮอม เชน ฮอมนาแซว ทํานาตามฮอม บางแหงกุดเกากลายสภาพเปนฮอม 

2.4.1.9  มาบ คือ พื้นที่ระหวางคูหรือคุยขนาดเล็ก ขนาบดวยคูสองขางตรงกลางเปนที่

ลุมแนวยาวขนานกับคูหรือบริเวณกลางของฮอม เรียกวา มาบ 

2.4.1.10  ฮอง ลักษณะคลายมาบแตเล็กและแคบกวามีกุดเกา มีคูขนาบสองขาง

และมีน้ําไหล เรียก ฮองหรือรองน้ํา เปนแหลงใสไซจับสัตวน้ํา 

2.4.1.11  ลักษณะภูมิสัณฐานที่กุด หลง ฮองหรือรองน้ําไหลตกหรือไหลบรรจบกับอีก

แหลงน้ําหนึ่ง เชน ปากฮอง ปากกุด ปากเสียว ปากมูล 

2.4.1.12  โนนทาม ดอนทาม เปนภูมิประเทศที่เปนที่สูงของทาม น้ํามักจะไมทวม  

หรือนานครั้งจะเกิดน้ําทวมถึง จึงเปนแหลงที่ชุกชุมของสัตวในฤดูน้ําหลาก ลักษณะพืชพันธุจะ

ประกอบดวยพืชพันธุตาง ๆ ข้ึนปะปนมาก เชน ตะเคียน ยาง สะแบง พอก   
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2.4.1.13  กิ้วกุด เปนลักษณะคอคอดของกุดหนึ่งเชื่อมตอกับอีกกุดหนึ่งดวยฮองหรือ

รองน้ําทําใหเกิดกุดที่กวางแลวแคบเขาไปตอเชื่อมกับกุดที่กวางอีก บริเวณแคบ ๆ เรียกกิ้วกุด 

  

2.4.2  โครงสรางของปาทาม  

ปาทามเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ําและสภาพของพื้นที่  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของปาทามไม

เปนพื้นราบเรียบเสมอกัน แตจะมีลักษณะเปนที่ราบ ที่โคก พื้นที่ลุม ทําใหสภาพปาแตกตางกันออกไป 

จําแนกลักษณะโครงสรางของปาทามเปน 3 ประเภท  (วิสูตร อยูคง, 2544) ดังนี้ 

  2.4.2.1   ปาทามที่ถูกน้ําทวมในชวงเวลาน้ําขึ้นสูง ไดแก ปาทามบริเวณริมขอบลําน้ํา 

และพื้นที่ทามตอนในที่มีลักษณะเปนผืนราบ ที่น้ําสามารถทวมถึงไดในชวงน้ําหลากแยกลักษณะของ

พันธุไมได ดังนี้ 

   1)  ไมเดน จะพบไมเดน คือไมที่มีขนาดและความสูงของเรือนยอดมากกวา

ไมชนิดอื่น ไมจําพวกที่พบไดแก ไมยาง หวา แห กระเบา กานเหลือง ตีนเปด ชะมวง คาง-ฮุง กุมน้ํา 

กระโดนน้ํา และลักษณะของไมเดนจะไมข้ึนเปนกลุมแตจะกระจายเปนตนเดียวทั่วไปในพื้นที่ปา 

ในชวงน้ําขึ้นสูงสุดจะมองเห็นเฉพาะยอดของไมเดน  เนื่องจากไมรองและไมเถาในขอ 2  และ ขอ 3  จะ

จมอยูใตกระแสน้ํา 

   2)  ไมรอง ไมรองของปาทามจะแตกตางจากไมรองของปาบก มีขนาดสูง

ไลเลี่ยกัน(นอยกวา 5 เมตร) แทรกกระจายอยูระหวางไมเดนติดกันเปนผืนใหญ ไมรอง 

มีขนาดของเสนผาศูนยกลางไมใหญนัก ลักษณะของลําตนจะแตกเปนกิ่งกานสาขามากมาย ไมรองที่

พบไดแก ฝายน้ํา เบ็นน้ํา เนาน้ํา หัวลิง มะดัน เสียวปา ไผ ไมประเภทนี้เปนไมที่มีความสามารถแตก

หนอไดดีที่สุด 

   3)  ไมเถา ในปาทามมีไมเถามากมายขึ้นแทรกอยูระหวางไมเดนและไมรอง 

ไมเถาที่พบไดแก เครือน้ําจอย ผีผวน เครือเบ็น คันจอง มันแซง ชีน้ํา หวายน้ําผึ้ง 

  2.4.2.2   ปาทามที่น้ําทวมไมถึงในชวงน้ําขึ้นสูง พื้นที่ปาทามบางแหงจะเปนที่ดอน

หรือโคกซึ่งน้ําไมสามารถทวมถึง ในชวงน้ําขึ้นสูงสุดจะพบระบบนิเวศที่มีลักษณะเปนปาบก หากมีขอ

แตกตางจากปาบก คือลักษณะของดอนหรือโคกมักจะมีไมข้ึนอยูไมหลากหลายเหมือนปาบก  และจะ

ข้ึนเปนกลุม ไมเกือบเปนไมชนิดเดียวกัน เชน โคกสะแบง โคกพยอม ดอนชาดหรือโคกเขลง  เปนตน  

  2.4.2.3   ปาทามที่มีน้ําทวมขังตลอดป จากอิทธิพลจากการไหลของกระแสน้ําหรือ

ปรากฏการณแมน้ําเปลี่ยนทางจะทําใหพื้นที่บริเวณปาทามเกิด หนอง บึง หรือ ภาษาพื้นเมืองเรียกวา 

บุง กุด ที่มีน้ําอยูตลอดป บริเวณนี้จะพบไมน้ําขึ้นอยูเปนจํานวนมาก ชนิดพันธุไมน้ําที่ข้ึนอยู ไดแก กก 

ผือ บัวสาย สาหราย จอก แหน กระจับ 
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 2.4.3  ความสําคัญของปาทามในดานระบบนิเวศ   

กลาวโดยศันสนีย ชูแวว (2544) มีดังนี้ 

  2.4.3.1   ปาทามชวยรักษาความสมดุลระหวางน้ําผิวดินและน้ําใตดินแมน้ํามีความ

เชื่อมโยงทางอุทกวิทยากับน้ําใตดินผานทางปาทามดวยน้ําจากแมน้ําและน้ําที่ทวมปาทามในหนาน้ํา

จะคอย ๆ ถายเทลงสูช้ันน้ําใตดิน สวนในหนาแลง น้ําใตดินจะไหลกลับมาสูแมน้ําและที่ลุม ดังนั้น การ

สูญเสียปาทามจึงไมเพียงแตสูญเสียพื้นที่ชุมน้ํา แตยังสูญเสียการอํานวยน้ําสูช้ันน้ําใตดิน  และน้ํา

สะอาดที่อาจนํากลับขึ้นมาใชใหม 

  2.4.3.2   ปาทามมีบทบาทหนาที่ชวยเก็บกักน้ําฝนและผันน้ําทาในชวงฤดูน้ําทวม  น้ํา

หลากชวยเก็บกักน้ําไวและปองกันน้ําทวมเฉียบพลันในพื้นที่ตอนลาง หากถูกถมหรือเปลี่ยนแปลงไป

จะเกิดปญหาน้ําทวมบอยครั้งขึ้นและรุนแรงขึ้นในพื้นที่ตอนลาง ปาทามจึงอาจเปนตัวชี้วัดหรือ

คาดการณถึงความเปนไปไดและความรุนแรงในการเกิดน้ําทวมในพื้นที่ทายน้ําหรือพื้นที่น้ําตอนลางได 

  2.4.3.3   ปาทามชวยเก็บกักตะกอน ชวยเก็บกักธาตุอาหารที่ถูกพัดพามากับน้ํา  ชวย

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และชวยกรองสารพิษในน้ํา แมน้ํา และปาทามเปนองคประกอบหนึ่งของระบบลุม

น้ําทั้งลุมน้ํา  ซ่ึงเชื่อมโยงกับพื้นที่รับน้ําตอนบนดวยสายน้ําลําธารสาขามากมาย  อันเปนเสนทางเดิน

ของน้ํา ตะกอนธาตุอาหารและสารพิษนั่นเอง นอกจากเชื่อมโยงกับพื้นที่รับน้ําตอนบนแลว ยังเชื่อมโยง

กับพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง ปากแมน้ํา พื้นที่ชายฝง รวมถึงทองทะเล ซ่ึงไดรับตะกอนน้ําจืด ธาตุอาหาร 

และสารพิษจากแมน้ําเชนกัน ปาทามจึงทําหนาที่เสมือนเปนหนวยกรองธรรมชาติหนวยหนึ่งซึ่งชวย

ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.4.3.4   ปาทามชวยปกปองรักษาชายฝงแมน้ํา ยึดเกาะตลิ่งและชายน้ําไมใหชะลาง

พังทลายไป 

  2.4.3.5   ปาทามมีความสําคัญตอวงจรชีวิตพืชและสัตวนานาชนิด 

  

 2.4.4  ความสําคัญของปาทามดานวิถีชีวิตชุมชน   

กลาวโดยศันสนีย ชูแวว (2544) มีดังนี้ 

  2.4.4.1   เปนองคประกอบสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนมาชานาน และเปนแหลงกําเนิด

วัฒนธรรมทองถิ่นมากมาย 

  2.4.4.2   เปนแหลงน้ําจืดที่คนและสัตวสามารถเขาไปใชได หรือคนน้ํามาใชได  เชน 

เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  2.4.4.3   เปนถิ่นที่อยูอาศัยและแหลงแพรขยายพันธุของสัตวน้ํานานาชนิด โดยเฉพาะ

ปลา กุง ปู ปลาบางชนิดอาจอพยพมาอยูในปาทามระยะสั้น ๆ การเดินทางของสัตวน้ําเหลานี้ข้ึนกับ 

วัฏจักรของน้ํา ปลาบางชนิดมาพรอมกับน้ําแรกเมื่อเริ่มไหลเออทวม เพื่อมาวางไขดวยพฤติกรรมการ

อพยพเคลื่อนยายนี้ บอยครั้งผลประโยชนที่เห็นจึงไมเกิดในพื้นที่ปาทาม แตปรากฏนอกพื้นที่ในแมน้ํา
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ใหญ ทําใหคนมองขามความสําคัญ แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปาทามจะทําลายประชากรปลา

ธรรมชาติทั้งวงจร 

  2.4.4.4   เปนถิ่นที่อยูอาศัยหากินของสัตวปานานาชนิด ทั้งสัตวบก สัตวเลี้ยงลูกดวย

นม สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา นก รวมทั้งแมลงนานาชนิด 

  2.4.4.5   เปนแหลงทํามาหากิน ทําการเพาะปลูกขาว พืชผักและพืชเศรษฐกิจ  ตาง ๆ 

  2.4.4.6   เปนแหลงอาหารธรรมชาติประจําวันของชาวชนบทในทองถิ่นที่อยูโดยรอบ 

ทั้งสัตวบก สัตวน้ํา พืชผัก พืชน้ําตาง ๆ ซ่ึงมีคุณคาทางอาหารสูงไมแพผลผลิตจากการเกษตรกรรม 

  2.4.4.7   เปนแหลงพลังงานและเชื้อเพลิง เชน ไมฟน ไมผิงไฟ 

  2.4.4.8   เปนแหลงหาของปา 

  2.4.4.9   เปนทําเลสําคัญสําหรับการเลี้ยงสัตว วัวควายซึ่งกินหญา พืชพรรณนานา

ชนิด 

  2.4.4.10   เปนแหลงวัตถุดิบใชทําเครื่องใชไมสอย เชน ไมทํารั้ว ทําคอกสัตว ทํา

เครื่องมือหาปลา เครื่องมือดักสัตว ใชทําเสื่อ สาด ตะกรา หมวก หลังคาบาน ฝาบาน 

  2.4.4.11   เปนแหลงสมุนไพร ยาประจําบาน 

  2.4.4.12   เปนแหลงวัตถุดิบสําหรับการทําอุตสาหกรรมครัวเรือน 

  2.4.4.13   เปนแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม เต็มไปดวยความ

นาสนใจและความหลากหลาย มีคุณคายิ่งตอการศึกษา คนควาและวิจัย โดยเฉพาะดานพื้นที่ชุมน้ํา 

  2.4.4.14   เปนแหลงนันทนาการและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
2.5 การสํารวจพันธุไม 
 

 การศึกษาพรรณพืชคลุมดินในทองที่หนึ่งทองที่ใดนั้นจําเปนตองจําแนกตัวสังคมหรือสวนของ

พืชคลุมดิน  (Communities  or  Vegetation  Segments) ใหไดเสียกอน จากนั้นสวนของพืชคลุมดินที่

แยกไวก็สามารถทําการศึกษาและวิเคราะหโดยเลือกพื้นที่ตัวอยางหรือหมูไมตัวอยาง  (Sub-areas or 

Stands) ที่อยูในสังคมหรือสวนของพืชคลุมดินนั้น หากพื้นที่ที่มีความกวางขวางการที่จะศึกษา หรือ

รวบรวมขอมูลทั้งหมดเปนไปไดยาก การบรรยายหรือบอกลักษณะของสังคมพืชจึงมักไดมาจากแปลง

ตัวอยาง การตัดสินใจในการกําหนดสิ่งที่จะวัดหรือรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมรวมไปถึง

ขนาด รูปราง และจํานวนแปลงตัวอยางที่ใชก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญ  จากที่กลาวมานี้ข้ันตอนแรกของ

การเตรียมตัวในการศึกษาสังคมพืชอาจสรุปได 4 ข้ันตอน (อุทิศ  กุฏอินทร, 2541) คือ 

 2.5.1   การแยกสวนของพื้นที่หรือพรรณพืชคลุมดิน อันไดแก สังคม หรือหมูไม หรืออื่น ๆ  ตาม

เปาหมายของการศึกษา 

 2.5.2   การเลือกตัวอยางจากสวนของพื้นที่พรรณพืชคลุมดินที่ไดกําหนดไว 
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 2.5.3   การตัดสินใจในการใชขนาด รูปราง และจํานวนแปลงตัวอยาง  

 2.5.4   การกําหนดชนิดขอมูลที่จะรวบรวมจากแปลงตัวอยาง 

 การวางแปลงตัวอยางลงในพื้นที่ที่ตองการศึกษาและรวบรวมขอมูลตัวอยางตางๆ จากแปลง

ตัวอยาง นั้นๆ วิธีการวางแปลงตัวอยางลงในพื้นที่นั้นกระทําไดหลายแบบ Shimwell (1971 อางถึงใน 

อุทิศ กุฏอินทร, 2541) สรุปวามีวิธีการหลัก ๆ อยู 5 วิธีดวยกัน คือ (1) วิธีการแบบเรเลเว (Releve′ or 

Single Plot Method) (2) จัดวางแปลงจํานวนหนึ่งลงในพื้นที่โดยการสุมใหทุกสวนของหมูไมหรือสังคม

ไดมีโอกาสรับเลือกเทา ๆ กัน (Random Sampling) (3) การวางแปลงตัวอยางโดยการกําหนดบางสวน

และเปนการสุมเลือกใหมีโอกาสเทากันบางสวน (Stratified Random Sampling) (4) การวางแปลง

โดยใหมีระยะเทา ๆ กันในแผนที่ที่กําหนดไว (Systematic Sampling) และ (5) วางแปลงตอเนื่องกันไป

เปนแนวยาวในรูปของแถบพื้นที่ (Belt Transect Sampling) ชนิดของแปลงตัวอยาง แปลงตัวอยาง 

(สถิตย วัชรกิตติ, 2525) แบงเปน 2  ประเภทใหญ ๆ คือ แปลงตัวอยางชั่วคราว (Temporary Sample 

Plot) และแปลงตัวอยางถาวร (Permanent Sample Plot) แปลงตัวอยางชั่วคราว เปนแปลงตัวอยางที่

สรางขึ้นในการเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอยางอื่นเชน วัดความโต

ของตนไม นับจํานวนตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะใช

วิธีการตรวจนับจํานวน Poling และ Sapling ของไมชนิดตาง ๆ ในปา แปลงตัวอยางชนิดนี้ไมมีการ

หมายแนว  หรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้ง

เดียว แลวก็เลิกราไป แปลงตัวอยางชนิดนี้สวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี สวนแปลง

ตัวอยางถาวร สรางขึ้นเพื่อเก็บสถิติขอมูลแบบตอเนื่อง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโต

ของไมชนิดตาง ๆ เปนตน แปลงตัวอยางที่สรางขึ้นจึงตองมีขอบเขตและเนื้อที่ที่แนนอน มีการหมาย

ขอบเขตเดนชัด ซ่ึงอาจจะทํารั้วหรือหมายดวยสี ใหเห็นขอบเขตชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดตาม 

วัดขอมูลในคราวตอ ๆ ไป แปลงตัวอยางถาวรดังกลาวนี้สวนใหญแลว มีวัตถุประสงคเพื่อ การคนควา 

และการจัดการ 

 รูปรางของแปลงตัวอยาง จําแนกเปน 5 ชนิด  ตอไปนี้ 1) แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

(Rectangular Sample Plot) แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผานี้อาจจะใชในงานปาไม เชน แปลง

ตัวอยางเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน 

2) แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Sample Plot) แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ใชกัน

โดยทั่วไปในงานศึกษาวิจัยที่มีการติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางถาวร เชน แปลง

ตัวอยางในการศึกษาถึงการตัดสางขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน 3) แปลงตัวอยางรูปวงกลม 

(Circular Sample Plot) แปลงตัวอยางรูปวงกลมสวนใหญนํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม ซ่ึง

เปนแปลงตัวอยางแบบชั่วคราว คือ เมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไมติดตามเก็บขอมูลอีก

ตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซ่ึงเหมาะในการนํามาใช

ในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะจะตองทําใหรวดเร็วสะดวกในการวางขอบเขตดวย 4) แปลง
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ตัวอยางเปนแนว (Strip Sample Plot) แปลงตัวอยางรูปเปนแนวเปนแปลงตัวอยางที่ใชช่ัวคราวในการ

สํารวจนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตที่ถึงขนาดจํากัดที่ตองการ ตัวอยางเชน ตนไมที่มีขนาด

เสนผาศูนยกลางเพียงอกโตกวา 10 เซนติเมตร แปลงตัวอยางแบบนี้อาจจะมีความกวางของแนวตั้งแต 

5-20 เมตร สวนความยาวนั้นแลวแตลักษณะความยาวของพื้นที่ แตเนื่องจากพื้นที่ของแปลงตัวอยาง

แบบนี้กวางขวางมากเกินไป ทําใหมีการสับสนหลงลืม ในการนับไมไดงาย ทําใหเกิดขอผิดพลาด ใน

ปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ 5) แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เนื่องจากมีปญหาขอขัดของ

ในการปฏิบัติงานสํารวจไม โดยวิธีการสํารวจแบบแนวจึงไดมีการดัดแปลงหรือประยุกตแปลงใหใช

แปลงตัวอยางวงกลม  หรือวงกลมซอนกันวางตามแนวเสนตรงใหมีระยะหางเทากัน ซ่ึงใชในวิธีการ

แบบ Line  Plot System ขนาดของวงกลมก็แลวแตผูใชจะเลือกอาจจะใชขนาดรัศมี 12.62 เมตร มีเนื้อ

ที่  0.05  เฮคแตร หรือรัศมี 17.85 เมตร มีเนื้อที่ 0.1 เฮคแตร สวนระยะหางระหวางแปลงตัวอยาง และ

ระหวางแนวนั้นขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตการสํารวจ 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ประสิทธิ์ คุณุรัตน และคณะ (2545) ศึกษาสภาพแวดลอมและการใชประโยชนของปาบุง ปา

ทาม บริเวณลุมแมน้ํามูลตอนกลาง ทําการสํารวจทรัพยากรปาไม (Forest Inventory) เพื่อรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับชนิดของปา ช่ือพันธุไม ชนิดพันธุไม โครงสรางของปา ความสูงของตนไม ปริมาณไม 

ความหนาแนนและขนาดของไม สถานภาพของปา คุณภาพของไม และขอมูลนิเวศวิทยาปาไมอ่ืน ๆ 

เชน สภาพของไมช้ันรอง พืชคลุมดิน พืชอาหารสัตว พืชกินได และพืชใหความสวยงาม การศึกษานั้น

กําหนดแปลงตัวอยางชั่วคราว (Temporary Sample) รูปสี่เหลี่ยมผืนผามีขนาดของแปลง 2x4 Chain 

หรือ 0.1 แธคเตอร โดยใชวิธีการสุมจําแนกชั้น (Stratified Random Sampling) จํานวน 3 ช้ัน (Strata) 

ในแตละชั้นทําการสุมแบบงาย  (Simple Random) ทั้งนี้เพราะลักษณะปาบุง ปาทาม มีลักษณะ

คลายคลึงกัน (Homogenecus Stands)  เมื่อใชภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1 : 15,000 วิเคราะห 

สนั่น ชูสกุล, ไพเราะ สุจินพรัหม และสุภาวดี ศรัณยุตานนท (2540) ทําการศึกษาภูมิปญญา

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในปาบุงปาทาม บริเวณแมน้ํามูลตอนกลาง ใน 3 จังหวัด คือ สุรินทร  รอยเอ็ด 

และศรีสะเกษ พบวาพันธุพืชที่หมอยานําไปใชประโยชน สามารถรวบรวมได 57 ชนิด  รวบรวมสูตรยา

ได 69 สูตร มีทั้งสูตรยาที่รักษาโรคทั่วไป เชน กะบูร ปวดทอง ไข หรืออาการหนัก  เชน อัมพาต กามโรค 

เยี่ยวขัด ทั้งเปนโรคเกี่ยวกับผูหญิง โรคเด็ก 

วิสูตร  อยูคง (2549) ทําการสํารวจพืชสมุนไพรบริเวณปาบุงปาทามลําเซบาย  ตอนกลาง 

รวมกับชุมชนรอบปาบุงปาทามลําเซบายตอนกลาง คือ บานนาแก บานปลาอีด และบานมวง ตําบลนา

แก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร พบวามีพืชสมุนไพร 92 ชนิด โดยแยกสํารวจ ระหวางปาบก กับ

ปาทาม 
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สมุนไพรปาบก แยกตามวิธีใช 

ชนิดตม   35   ชนิด 

ชนิดแช      9   ชนิด 

ชนิดใชทา      13   ชนิด 

ชนิดฝน      1   ชนิด 

ชนิดอม      2   ชนิด 

ชนิดตํากิน    2   ชนิด 

สมุนไพรปาทาม แยกตามวิธีใช 

  ชนิดตม      25   ชนิด 

  ชนิดแช    1   ชนิด 

  ชนิดดองเหลา     1    ชนิด 

  ชนิดฝน    1   ชนิด 

  ชนิดยอด    1   ชนิด 

  ชนิดกินเปนผัก   1  ชนิด 

รวมทั้งปาบกปาทามมีสมุนไพร  92  ชนิด 

ปรียญาณี ประสพเนตร (2547) ศึกษาการใชพืชสมุนไพรในการดํารงชีวิต กรณีศึกษาการ

เปรียบเทียบชุมชนกะเหรี่ยง บานทิพุเย กับชุมชนอีสาน บานทุงนางครวญ อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัด

กาญจนบุรี พบวาชาวกะเหรี่ยงและชาวอีสานสวนใหญใชพืชสมุนไพรในการดํารงชีวิต โดยวิธีการใช

ประโยชนพืชสมุนไพรนั้นมี 2 แบบ คือ การใชพืชสมุนไพรเพื่อเปนยารักษาโรคเพียงอยางเดียว และการ

ใชพืชสมุนไพรในการเปนสวนประกอบของอาหาร ชาวกะเหรี่ยงและชาวอีสาน นิยมตมพืชสมุนไพรดื่ม 

ขณะที่อายุและการประกอบอาชีพมีควมสัมพันธกับการใชประโยชนพืชสมุนไพรในการดํารงชีวิตอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ลักคณา เกิดศิริ (2538) ศึกษาพฤติกรรมการใชยาแผนโบราณในกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา 

วัดโพธิ์ฝายสังฆาวาส ผลการศึกษาพบวาผูจําหนายยามีความรูทางการแพทยแผนโบราณและยาแผน

โบราณนอยมากหรือไมมีเลย จะรูสรรพคุณของยาจากฉลากยาที่ถายทอดสืบตอกันมา สวนผูใชยาแผน

โบราณ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 45 ปข้ึนไป มีอาชีพรับจาง รายไดตํ่า และมีระดับการศึกษาภาค

บังคับ ลักษณะการเจ็บปวยของผูใชยาแผนโบราณพบวา มักเปนโรคเรื้อรังและไมพบผูที่มีอาการ

เจ็บปวยรุนแรงหรือเฉียบพลันมาใชยาแผนโบราณ และผูที่ใชยาแผนโบราณจะไดรับคําแนะนําจาก

ญาติหรือเพื่อนบานโดยมีพื้นฐานความเชื่อวา “ยาแผนโบราณเปนยาที่มีพิษขางเคียงอันตรายนอย” 

ตลอดจนเปนยาที่พระภิกษุจําหนาย จึงนาจะไมมีการผสมยาแผนปจจุบันบางอยางที่มีอันตรายรวมเขา

ไปดวย สําหรับพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง มักใชยาแผนโบราณนานมากกวา 2 ป และใชยาตาม

สรรพคุณของยา เชน ยารักษากลุมอาการเลือดลม ยาคลายเสน และยาสาวเสมอ โดยผูใชจะปรับ
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ขนาดการใชยาตามความตองการ พฤติกรรมดังกลาวไมไดอยูภายใตการดูแลของแพทยแผนโบราณ 

ผูใชยามักไมนิยมอานฉลากยา นิยมเก็บยาไวที่สูงเนื่องจากเชื่อวา ยาเปนของสูงเพราะไดมาจาก

พระภิกษุ และเนื่องจากในฉลากยาไมระบุวันผลิต วันหมดอายุ ทําใหผูใชยาไมทราบวันหมดอายุของ

ยา 
 

 



บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสังคมพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม  

ปาอาลอ-โดนแบน  ภูมิปญญาดานการใชพืชสมุนไพร  และการใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไป  

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิด และตัวแปรใน

การศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
  การสํารวจปาไม 

(Forest Inventory) 

 
 

 

 

 

 

การสัมภาษณเชิงลึก 

 

 

 
 

         แบบสอบถาม 

 

 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นดาน 

การใชพืชสมุนไพร 

-หมอยา,ผูที่เคยรักษา 

แนวทางการจัดการพืช

สมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง  

ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน  

อยางยั่งยืน 

      ศึกษาสังคมพืชสมุนไพร 

-วางแปลงศึกษาชั่วคราว 

-หาคาดรรชนีความสําคัญ 

ของพันธุไม 

-หาคาดรรชนีความหลากหลาย 

 

ภาพที่  3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การใชพืชสมุนไพร 

ของประชาชน  ตําบลนาดี   

อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
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3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาการใชพืชสมุนไพรและปจจัยที่มีผลตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ได

กําหนดตัวแปร ดังนี้ 

 

 3.2.1  ตัวแปรอิสระ  

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไปในตําบลนาดี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ไดแกเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได กลุมชาติพันธุ  ระยะเวลาการตั้ง

ถิ่นฐาน ระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ความเชื่อในทองถิ่น  ความถี่ในการเขาปา

อาลอ-โดนแบน และระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบน 

 

  3.2.2  ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม คือ การใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 

 สมมติฐานที่ 1 เพศ มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี  อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 2 อายุ มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี  อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 3 การศึกษา มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี 

อําเภอเมือง  หวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 4 อาชีพมีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี  อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 5 รายได มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี  

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 6 กลุมชาติพันธุ มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 7 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน

ในตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 8 ระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล มีความสัมพันธตอการใช

พืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี อําเภอเมือ  จังหวัดสุรินทร   
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  สมมติฐานที่ 9 ความเชื่อในทองถิ่น มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนใน

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 10 ความถี่ในการเขาปาอาลอ-โดนแบน มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพร

ของประชาชนในตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 สมมติฐานที่ 11 ระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบน มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพร

ของประชาชนในตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 
3.4  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 
 3.4.1 เพศ หมายถึง เพศหญิงหรือเพศชายของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 

3.4.2  อายุ หมายถึง จํานวนปนับตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันของประชาชนตําบลนาดี อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร   

 3.4.3  การศึกษา หมายถึง การเขารับการศึกษาของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร โดยแบงระดับการศึกษาเปน 7 กลุม คือไมไดเรียน/ตํ่ากวาประถมศึกษา  ประถมศึกษา มัธยม

ตน มัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และสูง

กวาปริญญาตรี 

 3.4.4  อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาในการประกอบอาชีพเปนสวนใหญของประชาชน

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยแบงเปน 5 กลุมอาชีพ คือ ทํานา รับจางทั่วไป    รับราชการ 

คาขาย และอื่น ๆ  

 3.4.5 อาชีพรอง หมายถึงอาชีพที่ใชเวลาในการประกอบอาชีพนอยกวาอาชีพหลักของ

ประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยแบงเปน 5 กลุมอาชีพ คือ ไมมี รับจางทั่วไป    

คาขาย เก็บหาของปา และอื่น ๆ  

  3.4.6  รายได หมายถึง ระดับรายไดหรือเงินเดือนรวมโดยเฉลี่ยที่สมาชิกของครัวเรือน 

หาไดในแตละครัวเรือนตอป   

 3.4.7  กลุมชาติพันธุ หมายถึง ชาติพันธุของหัวหนาครัวเรือน หรือตัวแทนของหัวหนา

ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือ ไทยเขมร ไทยสวย ไทยลาว และไทย 

3.4.8  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง ระยะเวลาการอาศัยอยูในตําบลนาดี อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร ต้ังแตเริ่มเขาอยูจนถึงปจจุบัน   

 3.4.9  ระยะหางจากบานถึงสถานอนามัย หมายถึง  ระยะหางจากบานถึงสถานที่ที่มีการ

รักษาผูปวยอาจเปนสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล เปนกิโลเมตร   
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3.4.10  ความเชื่อในทองถิ่น หมายถึง การยอมรับนับถือ การยึดมั่นในส่ิงหนึ่งทั้งที่มีตัวตน

และไมมีตัวตนมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตประจําวันใหปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติส่ิงใด ๆ มีการ

ถายทอดสืบตอกันในทองถิ่น ความเชื่อแบงเปน 3 ระดับ คือ เชื่อมา  เชื่อปานกลาง และเชื่อนอย   

3.4.11  ความถี่ในการเขาไปเก็บหาของปา หมายถึง จํานวนครั้งที่หัวหนาครัวเรือน หรือ

ตัวแทนครัวเรือนผูใหสัมภาษณเขาไปเก็บหาของปาในปาอาลอ โดนแบน โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ  ทุก

วัน   1 คร้ังตอสัปดาห    1 คร้ังตอ 3 เดือน   1 คร้ังตอ 6 เดือน อ่ืน ๆ 

3.4.12  ระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบน หมายถึง ระยะทางจากบานของผูตอบ

แบบสัมภาษณถึงปาอาลอ-โดนแบน เปนกิโลเมตร 

3.4.13  การใชพืชสมุนไพร หมายถึง การที่ประชาชนมีการเก็บเกี่ยวสวนตาง ๆ ของพืช

สมุนไพร  นํามาใชประโยชนในการรักษาโรค  หรือบํารุงรางกาย  โดยแบงเปน  3 ระดับ  คือ   

ใชมาก ใชปานกลาง และใชนอย 

 

3.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 3.5.1  พืชสมนุไพร หมายถึง พืชที่มีสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรค และบํารงุรางกาย 

มีรูปชีวิตเปนไมยืนตน (Trees) ไมพุม (Shrubs) พืชลมลุก (Herbs) และไมเลื้อยหรือเถาวัลย 

(Climbing Plants) 

 3.5.2  ไมยืนตน (Trees) หมายถงึ ไมทีม่ีขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับ 1.30 เมตร  มากกวา 

4.5 เซนติเมตร   

 3.5.3  ไมหนุม (Sapling) หมายถงึ ไมยนืตนที่อยูในระยะเจริญเติบโต มีความสูงมากกวา  

1.30 เมตร แตมีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 4.5 เซนติเมตร 

3.5.3  ไมพุม (Shrubs) หมายถึงไมที่มีความสูงมากกวา 1.30  เมตร แตมีขนาดเสนผานศนูยกลางที่

ระดับ 1.30  เมตร นอยกวา 4.5 เซนติเมตร 

 3.5.4  พืชลมลุก (Herbs) หมายถงึ พืชทีลํ่าตนเปราะหกังาย หรือไมมีเนื้อไม สูงไมถึง 1.30 

เมตร   

 3.5.5  ไมเลื้อยหรือเถาวัลย (Climbing  Plants) หมายถึง ไมที่ไมสามารถยืนตนเองไดตอง

หาหลักพันเพือ่คํ้าจุนลําตน 

 3.5.6  ลูกไม (Seedling) หมายถงึ พืชที่กาํลังเจริญเติบโตจากเมล็ด มีลําตนและใบสมบูรณ

แลว 

 3.5.7  ไมพื้นลาง (Undergrouwth) หมายถึง พืชทุกชนดิที่อยูบนพืน้ดินในระดับตํ่าสดุ มีทัง้

โดนบดบังแสงอาทิตย และไมโดนบดบังแสงอาทิตย 
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3.5.6  ปาบุง ปาทาม หมายถึง สังคมพืชชนิดหนึ่งอยูริมลําน้ําจืดถูกน้ําทวมถึงตามฤดูกาล  

พันธุไมสวนใหญประกอบดวยไมพุมหนาแนน สามารถทนตอสภาพน้ําทวม  แชขังไดดี 

3.5.7  บุง หมายถึง ลักษณะภูมิสัณฐานที่เปนแองที่ลุมตํ่าของบริเวณทาม มีน้ําแชขังตลอด

หรือเกือบตลอดป อันเนื่องมาจากน้ําฝน หรือน้ําที่เหลืออยูจาการขังของน้ําในแมน้ําที่ไหลบาทวมในฤดู

น้ําหลาก มีลักษณะเปนหนอง บึง หรือกุด ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธารน้ําเกา และมีพืชพรรณไม

พุมตาง ๆ ข้ึนอยูทั่วไป 

3.5.8  ทาม หมายถึง ลักษณะภูมิสัณฐานของที่ราบน้ําทวมถึงริมฝงแมน้ํา ลําน้ํา มีลักษณะ

เปนที่ราบลุมคอนขางราบเรียบหรือแบนราบถูกน้ําทวมทุกป ตลอดระยะฤดูกาลของชวงน้ําหลาก

น้ํานอง 

3.5.9  โคก หมายถึง ลักษณะภูมิสัณฐานที่เปนปาบกที่ตอเนื่องจากทาม มีพันธุไมยืนตน

ข้ึนอยูหลายชนิด เชน พยอม ยางเหียง เฉียงพรานางแอ เปนตน 

 

3.6  ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 

 3.6.1  ประชากร  ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากร 2 กลุม คือ   

3.6.1.1  ประชาชนที่เปนตัวแทนครัวเรือนในตําบลนาดี ที่มีการใชพืชสมุนไพรปา

อาลอ-โดนแบน ประกอบดวย 17 หมูบาน คือ บานนาดี บานโคกวัด บานระกา บานสําโรง บานประทัด

บุ บานโคกพระ บานระไซร บานลุมพุก บานตําปูง บานอาลอ บานโดนออง บานกระทมพรง  บานตา

แฮม บานสองชั้น บานลําดวน บานโคกอรุณ และบานประทัดบุคุมใต จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,961 

ครัวเรือน 

3.6.1.2  พืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี  

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

 3.6.2  การสุมตัวอยาง 
  3.6.2.1  การสุมตัวอยางประชากรชาวบานชุมชนตําบลนาดี ที่มีการใชพืชสมุนไพรปา

ชุมชนปาอาลอ-โดนแบน ใชวิธีการคํานวนจากสูตรของ Yamane, 1960 (อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท,  

2549)   

 

  n =     N 

                               1+Ne2 

โดยที่   n =  ขนาดตัวอยางที่ตองการศึกษา 

N =  จํานวนประชากร 
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 e  =  ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา  10%   

   n =     2,961 

                                        1+2,961(0.1)2 

   n =  96.733    

 

 เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอยางที่ตองใชในการศึกษา คือ 97 ตัวอยาง แตในการเก็บรวม

รวมขอมูลในครั้งนี้ใชการเก็บขอมูลจากตัวอยางในการศึกษา จํานวน 100  ราย 

 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) ตัวแทนครัวเรือนจากตําบล

นาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดย แบงหมูบานออกเปน 17 หมูบาน แลวหาขนาดตัวอยางใหเปน

สัดสวนกับขนาดในแตละหมูบาน ประชากรแยกตามครัวเรือน และทําการสุมตัวอยางใหเปนสัดสวน

ประชากร ผลการสุมตัวอยาง ปรากฎตามตารางที่ 3.1 

 

        ตารางที่  3.1  ผลจํานวนประชากรและตัวอยางที่ใชในการศึกษาแยกตามครัวเรือน 

 

ลําดับที ่ ชื่อหมูบาน 

(ครัวเรือน) 

ขนาดประชากร 

(N) 

ขนาดตัวอยาง   

(n) 

1 บานนาด ี 279 10 

2 บานโคกวัด 211 7 

3 บานระกา 137 5 

4 บานสาํโรง 185 6 

5 บานประทัดบ ุ 130 4 

6 บานโคกพระ 228 8 

7 บานระไซร 151 5 

8 บานลุมพุก 212 7 

9 บานตําปูง 177 6 

10 บานอาลอ 217 8 

11 บานโดนออง 245 8 

12 บานกระทมพรง 173 6 

13 บานตาแฮม 92 3 

14 บานสองชั้น 128 4 

15 บานลาํดวน 84 3 

16 บานโคกอรุณ 161 5 
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 3.6.2.1   การสุมตัวอยางพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทามปาอาลอ-โดนแบน 

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ใชวิธีการสํารวจพืชโดยการสุมแบบจําแนกชั้น (Stratified 

Random Sampling) โดยจําแนกปาเปน 3 ช้ันตามลักษณะของภูมิสัณฐาน คือ บุง  ทาม และโคก 

จํานวน 25  แปลงแตละชั้นใชการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) วางแปลงรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส ขนาด 10x10 สําหรับเก็บตัวอยางไมยืนตน (Tree) ขนาด 4x4 เก็บตัวอยางไมพุม(Shrub) และ

ไมหนุม (Sapling) ขนาด 1x1 เก็บตัวอยางไมพื้นลาง (Undergrowth) และลูกไม (Seedling) แปลง

เล็กซอนอยูในแปลงใหญ   

 

3.7   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 สวน สวนที่หนึ่งการศึกษาดานสังคม ผูศึกษาไดสราง

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้ 

 

 3.7.1  แบบสัมภาษณการใชพืชสมุนไพร 

แบบสัมภาษณการใชพืชสมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

  3.7.1.1   ขอมูลทั่วไป ใหผูสัมภาษณกรอกขอมูลเกี่ยวกับชื่อ หมูบาน และวันที่ตอบ

แบบสัมภาษณ ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณในดานปจจัยพื้นฐานของบุคคล ไดแก เพศ  อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได กลุมชาติพันธุ  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ระยะหางจากบานถึงสถานนีอนามัย 

ความถี่ในการเขาไปเก็บหาของปา และระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบน 

  3.7.1.2   ความเชื่อในทองถิ่น เปนคําถามใหเลือกตอบเชื่อ ไมเชื่อ จํานวน 9 ขอ  ซ่ึงมี

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ ตอบเชื่อให 1  คะแนน ตอบไมเชื่อให 0 คะแนน จัดความกวางอันตรภาคชั้น

ของคะแนนระดับความเชื่อในทองถิ่น เพื่อกําหนดความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 

ความกวางอันตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จํานวนระดับที่จําแนก 

ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

    

ลําดับที่ ช่ือหมูบาน 

(ครัวเรือน) 

ขนาดประชากร 

(N) 

ขนาดตัวอยาง   

(n) 

17 บานประทัดบุคุมใต 151 5 

รวม 2,961 100 
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   =  (9-0) / 3 

   =  3  คะแนน 

 ผูที่มีคะแนนอยูในระหวาง 0-3 คะแนน ถือวามีความเชื่อในทองถิน่ในระดับนอย 

 ผูที่มีคะแนนอยูในระหวาง 4-6 คะแนน ถือวามีความเชื่อในทองถิน่ในระดับปานกลาง 

 ผูที่มีคะแนนอยูในระหวาง 7-9 คะแนน ถือวามีความเชื่อในทองถิน่ในระดับมาก  

  3.7.1.3  การใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี เปนคําถามใหเลอืกตอบใช  

ไมใช จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ตอบใชให 1 คะแนน ตอบไมใชให 0 คะแนน  จัด

ความกวางอันตรภาคชั้นของคะแนนระดับการใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไปตําบลนาดี  เพื่อ

กําหนดความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี ้

ความกวางอันตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จาํนวนระดับที่จําแนก 

   =  (15-0) / 3 

   =  5  คะแนน 

 ผูที่มีคะแนนอยูในระหวาง 0-5 คะแนน ถือวามกีารใชพืชสมุนไพรในระดับนอย 

 ผูที่มีคะแนนอยูในระหวาง 6-10 คะแนน ถอืวามกีารใชพชืสมุนไพรในระดับปานกลาง 

 ผูที่มีคะแนนอยูในระหวาง 11-15 คะแนน ถือวามีการใชพืชสมนุไพรในระดับมาก 

  

 3.7.2  แบบสัมภาษณเชิงลึก  
สําหรับหมอยาในทองถิ่น ซึ่งเปนผูทําการรักษาโรคใหกับประชาชนในตําบลนาดี อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร แบบสัมภาษณเชิงลึกครอบคลุมในเรื่องประวัติของผูทําการรักษา ข้ันตอนการรักษา โรค

ที่รักษา สถานที่เก็บพืชสมุนไพร วิธีการจัดเก็บรักษาสภาพพืชสมุนไพร สูตรยาที่ใชรักษาโรค และความ

เชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรค   

 

 3.7.3  แบบสัมภาษณเชิงลึก 

สําหรับผูเคยรับการรักษาดวยพืชสมุนไพร ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณในการรักษาแบบพื้นบาน

กับหมอยาทองถิ่น ที่อาศัยอยูในตําบลนาดี อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทรแบบสัมภาษณเชิงลึก

ครอบคลุมเร่ืองประวัติผูเคยรับการรักษา อาการของโรค  วิธีการรักษา พืชสมุนไพรที่ใชรักษา การ

ปฏิบัติตัวหลังการรักษา เหตุผลที่เลือกรักษาดวยการใชพืชสมุนไพร และความพึงพอใจในการรักษา   

 สวนที่สอง  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปา

อาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ซึ่งใชวิธีการสํารวจแบบวางแปลงศึกษาชั่วคราว 

เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร เลขระวางที่ 5639II 48 P มาตราสวน  

1 : 50,000 แผงอัดพันธุไม หนังสือคูมือจําแนกพันธุไม ตูอบพันธุไม ตลับเมตร แอลกอฮอล 95% เชือก

ไนลอน สมุดบันทึก และเครื่องเขียน 
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3.8  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 

เครื่องมือในการวิจัยดานสังคมครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณ

เชิงลึก เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจําเปนตองมีคุณภาพที่สําคัญ คือ ความตรง (Validity)  และความ

เที่ยง (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อใหเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะ

ทําการศึกษาแลวจึงนําไปทดลองใชเก็บรวบรวมขอมูล (Try Out) กลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียง

กับกลุมประชากรที่ศึกษา คือบานมวง ตําบลนาแก จังหวัดยโสธร ปรับแกไขแบบสัมภาษณใหมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไวใชในการเก็บขอมูลจริง  

 
3.9  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

       ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 

3.9.1  การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน  

เปนการศึกษาคนควาจากเอกสารเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชพืชสมุนไพร 

การสํารวจปาไม ลักษณะของปาบุง ปาทาม  ลักษณะของพื้นที่ศึกษาขอมูลชุมชน การจัดหาและ

คัดเลือกแผนที่เพื่อการสํารวจภาคสนาม  บริเวณปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 

3.9.2  ประสานงานกับผูนําชุมชน 

 โดยทําหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล และกํานัน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

3.9.3  ประสานงานกับคณะกรรมการปาชุมชนปาอาลอ-โดนแบน 

 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร 

3.9.4  ทําการสัมภาษณเชิงลึกภูมิปญญาการรักษาโรค และบํารุงรางกาย  

โดยใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทามปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร 

3.9.5  ทําการสอบถามขอมูลดวยแบบสัมภาษณมีโครงสราง 

เพื่อสํารวจการใชพืชสมุนไพรประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

3.9.6  ทําการสํารวจสังคมพืชสมุนไพร 

บริเวณปาชุมชน ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชวิธีการ 
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สํารวจทรพัยากรปาไม (Forest Inventory) เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชนิด ความหลากหลายของพืช

สมุนไพร และหาคาความสาํคัญของพันธุพชืในระบบนเิวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน การศึกษา

คร้ังนี้ใชการวางแปลงศกึษาชั่วคราวแบบ Stratified Random Sampling   

 

3.10  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจยัครั้งนีไ้ดทําการวิเคราะหขอมูล 2 สวน  คือ ดานสังคม และดานสํารวจพืชสมุนไพร 

 

 3.10.1  ขอมลูดานสังคม แบงออกเปน 

  3.10.1.1  ขอมูลจากการศึกษาวธิีการรักษาโรค และบํารงุรางกายดวยพืชสมนุไพร  

จากหมอยาในชุมชนตําบลนาดี อําเภอเมอืง จงัหวัดสุรินทร 

  3.10.1.2  ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเรื่องการศึกษาสังคมพืชสมุนไพร  และภูมิ

ปญญาทองถิน่ดานการใชพชืสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี 

อําเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร ทําการวิเคราะหเนื้อหาในขอคําถามปลายเปด และสรุปเปนความเรียง 

  3.10.1.3  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร ทาํการวิเคราะหหาคาสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน  

(Hypothesis Testing)  เพื่อเปนการหาคําตอบใหตรงกบัสมมติฐานการศึกษา ตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา โดยใชการทดสอบ Chi-Square Test  ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 เพื่อทดสอบความเปนอสิระ

ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทีท่ําการศกึษา และใชการวิเคราะหสหสัมพนัธเพียรสัน  เพื่อหาทศิทาง

ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม   

 

 3.10.2  ขอมลูดานสํารวจพืชสมนุไพร แบงออกเปน 

3.10.2.1  ขอมูลจากเอกสารทําการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อศึกษาการใชพชืสมุนไพร

บริเวณปาชุมชนปาอาลอ-โดนแบน ตาํบลนาดี อําเภอเมือง จงัหวัดสริุนทร 

3.11.2.2  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจสังคมพืชสมนุไพรในระบบนเิวศปาบุง ปาทามปา

อาลอ-โดนแบน นํามาวเิคราะหหาชื่อ ชนิด คํานวณหาดรรชนีความหลากหลายของพนัธุ  คาดรรชนี

ความสาํคัญของพนัธุไมแตละชนิดในแปลง(Importance Value Index: IVI ) เพื่อบงชี้ถงึชนิดพนัธุไมที่

สําคัญในระบบนิเวศปาบุง ปาทามปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาด ีอําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 1)  ความหลากหลายของชนิดพนัธุ (Species Diversity) 

จากสมการของ  Shannon-Wiener  (อางถึงใน อุทิศ กฏุอินทร, 2541)  ซึ่ง

กลาวไววา 
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       s 

H  =-∑(pilog2pi) 

                  i=1   

เมื่อ H  =  คา  information  content  ของตัวอยาง  (bits/individual)  หรือคาดรรชนี

ความหลากหลายของชนิดพันธุ 

S  =  จํานวนชนิดพนัธุ 

Pi  =  อัตราสวนจากตัวอยางทัง้หมดที่มีชนิดนัน้ 

 2)  คาดรรชนคีวามสาํคัญของพนัธุไมในสงัคมพืช (Importance Value  

Index : IVI of Species in Plant Community) เปนคาการแสดงออกของไมแตละชนดิในสวนที่สัมพันธ

กับไมอ่ืน ๆ ในสังคมนัน้ พันธุไมที่มีคาดรรชนีความสําคญัสูงยอมแสดงวามีการแสดงออกในสงัคมนั้น

ไดดีกวาไมที่มคีาดรรชนีความสําคัญต่ํากวา อาจมีจํานวนตนมากหรือมีการกระจายกวางขวางหรือลํา

ตนใหญโต  หรือทั้งหมดก็ได การคํานวนหาคาดรรชนีความสําคัญของพันธุไมหาไดจากการรวมคา

ความหนาแนนสัมพทัธ ความถี่สัมพทัธ และความเดนสมัพัทธดวยกัน สูตรในการคํานวณ เปนดงันี ้ 

(คา IVI  มีคาตั้งแต 0  ไปจนถงึ 300) 

 

IVI  = RD+RF+RDO 

 

ความหนาแนน (Density, D) คือจํานวนตนไมตอหนวยพืน้ที่อาจเปนความ

หนาแนนของชนิดพนัธุหรือของไมทั้งปากไ็ด  ซึ่งหาไดจาก 

 

D = จาํนวนตนไมทัง้หมดของชนิดพันธุนัน้ทีพ่บในแปลงตัวอยาง 

                                           จํานวนแปลงตัวอยางทัง้หมดที่ทาํการสาํรวจ 

หรือ  ความหนาแนนของตนไมทัง้หมดในสังคม 

 

D = จํานวนตนไมทัง้หมดในทกุชนิดพันธุที่พบในแปลงตัวอยาง 

                                          จํานวนแปลงตัวอยางทัง้หมดที่ทาํการสาํรวจ 

 

ความถี ่(Frequency,F)  คือคาความบอยคร้ังของชนิดพนัธุไมชนิดหนึง่ชนิด

ใดที่จะปรากฏในแปลงตัวอยาง นิยมวัดกนัเปนคารอยละ คาความถี่เปนการบอกถึงการกระจายของ

ชนิดพนัธุไมในสังคม  ซึง่หาไดจาก 
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  F = จํานวนแปลงตัวอยางที่ชนิดพันธุนั้นปรากฏ   

                                 จํานวนแปลงตัวอยางทั้งหมดที่ทําการสํารวจ 

 

ความเดน (Dominance, Do)  คือความมีอิทธิพลของพันธุไมในสังคมนิยมวัด

กัน  3  รูปแบบ คือ ความเดนในดานคลุมพื้นที่ของเรือนยอด  ความเดนทางพื้นที่หนาตัด  และความ

เดนทางดานมวลพฤกษ ในการศึกษาครั้งนี้ใชความเดนในดานพื้นที่หนาตัด (Basal Area) มีสูตรใน

การคํานวณพื้นหนาตัด โดยคิดเปนอัตรารอยละของหนวยพื้นที่  ดังนี้ 

 

  BA  = พื้นที่หนาตัดทั้งหมดของชนิดไมที่วัดได   

                                         พื้นที่ที่ทําการสํารวจทั้งหมด 

  

คาความหนาแนนสัมพัทธของชนิดไม (Relative Density, RD) เปนคา

เปรียบเทียบทางดานความหนาแนนของไมชนิดหนึ่งชนิดใดในสังคมกับความหนาแนนทั้งหมดของไม

ในสังคมนั้น  นิยมวัดกันเปนอัตรารอยละ  ซ่ึงหาไดจาก 

   

RD = คาความหนาแนนสัมพัทธของชนิดพันธุนั้น       

                                       คาความหนาแนนของไมทั้งหมด 

  

คาความถี่สัมพัทธของชนิดไม (Relative  Frequency, RF)  เปนคา

เปรียบเทียบทางดานความถี่ของไมชนิดหนึ่งชนิดใดในสังคมพืชกับความถี่ของไมทั้งหมดในสังคมนั้น 

นิยมวัดกันเปนรอยละ ซ่ึงหาไดจาก 

 

  RF =     ความถี่ของชนิดพันธุนั้น                 

                                  คาความถี่รวมของพันธุไมทุกชนิด 

 

คาความเดนสัมพัทธของชนิดพันธุ  (Relative Dominance, RDO) เปนคา

เปรียบเทียบทางดานความเดนของไมชนิดหนึ่งชนิดใดในสังคมพืชกับความเดนของไมทั้งหมดในสังคม

นั้น  นิยมวัดกันเปนอัตรารอยละ  ซ่ึงหาไดจาก 

   

RDO  =        ความเดนของชนิดพันธุนั้น     

                                        ความเดนรวมของพันธุไมทุกชนิด 
 

x  100 

x  100 

x  100 

x  100 

x  100 



บทที่  4 

 
ผลการศึกษา 

 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใช

พืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดย

การวางแปลงชั่วคราวศึกษาสังคมพืชสมุนไพร การสัมภาษณเชิงลึกหมอยาทองถิ่น  และสัมภาษณการ

ใชประโยชนพืชสมุนไพรจากประชาชนทั่วไปในตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ไดผลการศึกษา 

ดังนี้ 

 

4.1  สภาพพื้นที่ที่ทําการศึกษา 

 

จังหวัดสุรินทร แบงการปกครองเปน 13 อําเภอ 4 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอชุมพลบุรี 

อําเภอทาตูม อําเภอจอมพระ อําเภอปราสาท อําเภอกาบเชิง อําเภอรัตนบุรี อําเภอสนม  อําเภอศีขร

ภูมิ อําเภอสังขะ อําเภอลําดวน อําเภอสําโรงทาบ อําเภอบัวเชด กิ่งอําเภอพนมดงรัก กิ่งอําเภอศรี

ณรงค กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร และกิ่งอําเภอโนนนารายณ มีจํานวนประชากร 1,371,152 คน (กรมการ

ปกครอง, 2549) ประชากรรอยละ 93 อาศัยอยูในเขตชนบท อาชีพหลักคือการทํานา อาชีพเสริม ทําไร 

ทําสวน ปลูกพืช ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญคือ ขาวหอมมะลิ มีภาษาพูดพื้นเมืองที่แตกตางกัน 

เปน 3 กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมที่พูดภาษาเขมร สวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเมือง ปราสาท กาบเชิง 

สังขะ บัวเชด จอมพระ ศีขรภูมิ ทาตูม ชุมพลบุรี ลําดวน กลุมที่สองเปนกลุมที่พูดภาษาสวย อาศัยอยู

ในอําเภอสําโรงทาบ ทาตูม สนม จอมพระ ศีขรภูมิ รัตนบุรี  และกระจายอยูตามอําเภออื่น ๆ อีก

เล็กนอย กลุมที่สามเปนกลุมที่พูดภาษาลาว อาศัยอยูในอําเภอสนม รัตนบุรี ทาตูม ชุมพลบุรี และศีขร

ภูมิ ประชากรทั้ง 3 กลุม มีความเปนมาที่กลมกลืนกัน  ความเปนอยูเรียบงาย มีความสามัคคีตอกัน

เปนอยางดี ไมเคยปรากฏการเกิดปญหาระหวางกลุมชน ชาวบานสวนใหญยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบาน 

ผีเรือน ผีปู ผีตา มีการเซนไหววิญญาณ และยึดถือประเพณีเกาแก ชาวบานยังเห็นความสําคัญของ

ศาสนา ไปวัดทุกวันพระ ใหความรวมมือในงานเทศกาลตาง ๆ ดีมาก และวัดยังคงเปนศูนยรวมใจใน

การพัฒนาหมูบานดวย 
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4.1.1  สภาพภูมิศาสตร  

จังหวัดสุรินทร ต้ังอยูทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหวางเสนแวงที่ 103 และ 

105 องศาตะวันออก เสนรุงที่ 15 และ 16 องศาเหนือ ระยะทางหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 420  

กิโลเมตร (ทางรถไฟ) และประมาณ 450  กิโลเมตร (ทางรถยนต) อาณาเขตของจังหวัดสุรินทร 

 ทิศเหนือ   ติดตอจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 

 ทิศใต  ติดตอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย 

 จังหวัดสุรินทรมีพื้นที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร  หรือ

เทากับรอยละ 4.8 ของพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 

 

 4.1.2  สภาพภูมิประเทศ  

จังหวัดสุรินทรต้ังอยูในบริเวณที่ราบสูงมีลักษณะพื้นที่ดังนี้ 

  4.1.2. 1   ทางตอนใตของจังหวัด เปนพื้นที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซอนหลายลูก มีปา

ทึบสลับปาเบญจพรรณตามบริเวณแนวเขตชายแดน (อําเภอบัวเชด อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง และ

กิ่งอําเภอพนมดงรัก) ที่ติดตอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ตอจากบริเวณภูเขาลงมาเปนที่ราบสูง 

ลุม ๆ ดอน ๆ ลาดเทมีลักษณะเปนลูกคลื่น   คอย ๆ ลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด 

  4.1.2.2   ทางตอนกลางของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม แตมีพื้นที่บางสวนปน

ที่ดอน สลับที่ลุมลาดเชนเดียวกัน แตไมมากเทาทางตอนใตของจังหวัด (อําเภอเมืองสุรินทร กิ่งอําเภอ

เขวาสินรินทร อําเภอศีขรภูมิ อําเภอสําโรงทาบ อําเภอลําดวน และกิ่งอําเภอศรีณรงค) 

  4.1.2.3  ทางตอนเหนือของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ (อําเภอจอมพระ อําเภอ

สนม) และที่ราบลุม (อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม อําเภอรัตนบุรี และกิ่งอําเภอโนนนารายณ) 

โดยเฉพาะอําเภอชุมพลบุรี และอําเภอทาตูม อยูในที่ราบลุมแมน้ํามูลในเขตของทุงกุลารองไห 

  ลักษณะดินในจังหวัดสุรินทร เปนดินรวนปนทราย มีบางพื้นที่ เชน อําเภอเขวา 

สินรินทร เปนดินเหนียวปนทราย ฉะนั้นดินในจังหวัดสุรินทร จึงอุมน้ําไดนอย แหลงน้ําที่สําคัญของ

จังหวัดสุรินทร มี  7 สาย ไดแก แมน้ํามูล ลําหวยเสนง ลําหวยแกว ลําหวยประหาร ลําหวยทับทัน   

ลําหวยระวี และลําหวยชี 

 

 4.1.3  สภาพภูมิอากาศ  

จังหวัดสุรินทร อยูในแถบของลมมรสุมเขตรอน ลักษณะของลมฟา อากาศ และปริมาณน้ําฝน 

จะขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมเปนสําคัญ ลมมรสุมที่พัดผานคือ 
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  4.1.3.1  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูบริเวณภาคใตภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดฝนตก แตจังหวัดสุรินทรไดรับปริมาณน้ําฝนจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตคอนขางนอย เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นอยู ปริมาณน้ําฝนสวนใหญมาจาก

อิทธิพลของลมพายุในทะเลจีนใต 

  4.1.3.2  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแควนไซบีเรียและทางตอนเหนือของ

ประเทศจีน ทําใหเกิดความหนาวเย็นและความแหงแลงโดยทั่วไป โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทรไดรับ

ผลกระทบคอนขางสูง 

  4.1.3.3   ฤดูกาลในจังหวัดสุรินทร มี 3 ฤดู ในแตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงที่แนนอน 

ขึ้นอยูกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก แตโดยทั่ว ๆ ไป พอสรุปได

ดังนี้ ฤดูรอน ชวงเดือน กุมภาพันธ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนอบอาว  และรอนจัด

มากในบางชวง สงผลใหเกิดความแหงแลงโดยทั่วไป ฤดูฝน อยูระหวางเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน 

ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนไมแนนอน บางปมาก บางปนอย ข้ึนอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมและลม

พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต ฤดูหนาว อยูระหวางชวงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 

ความหนาวเย็นในแตละปข้ึนอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และรองความกดอากาศ

ตํ่าจากประเทศจีน 

 

 4.1.4  ภูเขาและแหลงน้ํา  

จังหวัดสุรินทร มีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา ทางตอนใตของ

จังหวัด มีเขาสวายหรือพนมสวายในเขตตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร เปนภูเขาไฟที่ดับแลว มียอด

เตี้ย ๆ 3 ยอด ยอดที่ 1 ช่ือยอดเจาชาย (พนมเปราะ) เปนที่ต้ังของวัดพนมสวาย และเปนที่ประดิษฐาน

พระพุทธสุรินทรมงคล ปางประทานพร ภปร. ยอดที่ 2  ช่ือเขาหญิง (พนมซแร็ย) เปนที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปองคขนาดกลาง ยอดที่ 3 ช่ือยอดเขาคอก  (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร ไดสราง

ศาลาอัฏฐะมุขเพื่อเปนอนุสรณฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 200  ป เปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

จําลอง และสถูปบรรจุอัฐิพระราชวุฒาจารย (หลวงปูดุลย  อตุโล) เกจิอาจารยที่ชาวสุรินทรเคารพนับ

ถือ ปจจุบันเขาสวายไดรับการประกาศเปน วนอุทยานพนมสวาย 

  

4.1.5  ปริมาณน้ําฝนรายเดือน   

 การเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร คาบ 10 ป (พ.ศ.  

2538-2547) เปนดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่  4.1  สถิติปริมาณน้ําฝนรายเดือน (มิลลิเมตร)  ในคาบ 10  ป (พ.ศ.  2538-2547)   
 

เดือน 

พ.ศ. 

ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

2538 0.0 0.6 62.8 28.9 172.4 160.9 232.7 164.1 229.2 194.6 23.6 0.1 1269.9 

2539 2.7 3.9 49.6 159.5 208.5 348.0 91.1 245.5 373.6 79.2 149.5 0.0 1711.1 

2540 0.0 12.3 11.7 140.9 234.6 204.4 295.2 309.4 103.4 167.3 1.3 0.0 1480.5 

2541 0.2 2.3 0.7 110.2 125.0 221.0 107.0 178.1 228.8 95.9 98.6 0.0 1167.8 

2542 1.9 0.0 79.4 193.0 150.2 316.2 216.3 130.0 261.2 190.0 44.8 5.9 1588.9 

2543 53.3 32.7 15.1 261.6 273.0 259.0 271.5 463.3 142.7 83.2 3.0 0.0 1858.4 

2544 0.0 0.8 104.6 40.7 204.9 248.1 183.0 214.9 152.1 107.2 63.6 0.8 1320.7 

2545 0.0 1.9 32.1 71.4 166.1 234.4 224.0 548.6 411.5 101.5 31.8 34.6 1857.9 

2546 0.0 8.8 226.1 91.1 223.2 45.8 193.1 194.5 569.0 76.6 0.0 0.0 1628.2 

2547 44.3 5.0 15.7 65.7 196.6 392.6 364.6 310.4 147.8 1.0 0.8 0.0 1544.5 

เฉลี่ย 10.2 6.8 59.8 116.3 195.5 243.0 217.9 275.9 261.9 1.9.7 41.7 4.1 1542.8 

 

แหลงที่มา:  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร, 2551. 

 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน  คาบ  10  ป
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     ภาพที่  4.1  กราฟปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน คาบ 10 ป  พ.ศ. 2538-2547 

     แหลงที่มา:  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร, 2551. 
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แผนที่จังหวัดสุรินทร 
 

4 

 

ภาพที่  4.2  แผนที่จังหวัดสุรินทร 

แหลงที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร, 2551. 

 

.4.1.6  ชุมชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ชาวบานจากอําเภอพยัคภูมิพิสัย เดินทางไปติดตอคาขายกับ

ประเทศกัมพูชาผานบริเวณบานอาลอในปจจุบัน เห็นวาพื้นที่อุดมสมบูรณ มีปาไมอุดมสมบูรณ น้ําดี 

จึงตั้งบานอาลอเมื่อ 80  ปที่แลว สวนคุมโดนแบนชาวบานโชค ตําบลตากู อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

ประสบภาวะฝนแลงติดตอ 7-8  ป จึงอพยพมาอยูที่คุมโดนแบนเมื่อ 60 ปที่แลว เมื่อตั้งหมูบานใหม ๆ 

ตําบลนาดี 
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บริเวณแถบนี้เปนปาทึบมีไมเต็ง ไมรัง ไมแดง เปนตน มีสัตวปา ตอมาประมาณ พ.ศ. 2490 มีสัมปทาน

ตัดไมในปา ตนไมใหญถูกตัดไปจํานวนมาก หลังจากนั้น พ.ศ.  2500 ชาวบานจึงเขาไปตัดไมมาสราง

บาน เผาถาน และบุกเบิกที่ดินเปนที่ทํากิน ปลูกขาว ปลูกพริก ปลูกผัก และปลูกปอ ปาเสื่อมสภาพไป

เหลือสภาพเปนเพียงปาละเมาะ มีตนไมเล็ก ๆ  จนกระทั่งป พ.ศ. 2531 ชาวบานเกิดความคิดที่จะ

อนุรักษปาอาลอ-โดนแบนไวทําใหปาเริ่มฟนตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง (สินี  ชวงฉ่ํา  และคณะ, 2540) ตําบล

นาดีมีพื้นที่ทั้งหมด 49,385 ไร หรือประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ปกครอง 17 หมูบาน มีประชากร 

13,794  คน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่  4.2  จํานวนประชากรตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
 

จํานวนประชากร หมู ช่ือหมูบาน จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 

รวม 

1 บานนาดี 279  568 608 1,176 

2 บานโคกวัด 211  523 536 1,059 

3 บานระกา 137  351 359 710 

4 บานสําโรง 185  376 390 766 

5 บานประทัดบุ 130  317 326 643 

6 บานโคกพระ 228  589 586 1175 

7 บานระไซร 151  337 324 661 

8 บานลุมพุก 212  458 451 909 

9 บานตําปูง 177  378 389 767 

10 บานอาลอ 217  632 588 1,220 

11 บานโดนออง 245  592 608 1,200 

12 บานกระทมพรง 173  394 330 724 

13 บานตาแฮม 92  182 202 384 

14 บานสองชั้น 128 255 238 493 

15 บานลําดวน 84  169 166 335 

16 บานโคกอรุณ 161  404 397 801 

17 บานประทัดบุคุมใต 151 388  383  771  

รวม 2,961 6,913 6,881 13,794 

 

แหลงที่มา:  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง, 2550. 
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ปาอาลอ-โดนแบนเปนพื้นที่ทําเล มีเนื้อที่ประมาณ 670 ไร ต้ังอยูบริเวณหมูที่ 10   

บานอาลอ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร อาณาเขตปาอาลอ-โดนแบน 

 ทิศเหนือ จดหวยระวี 

 ทิศใต  จดที่ทําการเกษตรของราษฏร 

 ทิศตะวันออก จดที่ทําการเกษตรของราษฏร 

 ทิศตะวันตก จดลําน้ําชี 

คณะกรรมการพัฒนาปาชุมชนตําบลนาดี (ม.ป.ป.) ไดลําดับเหตุการณที่เกิดเกี่ยวกับปาอาลอ-

โดนแบน ดังนี้ 

พ.ศ. 2527-2530  มีการรวมกันจัดทําแนวปองกันไฟปา และมีการออกกฎระเบียบปองกันการ

ลักลอบตัดไม โดยมีการตั้งคณะกรรมการชาวบานขึ้นมาดูแลรักษาหากใครไมเชื่อฟง โดยมีการออกกฎ

ใครตัดไม 1 ตน ปรับเปนเงิน 500 บาท และมีการแบงเงินคาปรับใหกับราษฎรผูนําจับ ผูใดพบเห็นการ

ตัดไมและมาแจงกับคณะกรรมการก็จะไดรับรางวัล 

พ.ศ.  2531-2549 พื้นที่ปามีการฟนฟูตนเองตามธรรมชาติ และบางสวน ราชการก็ชวยกันดูแล

รักษารวมกันทําทางเดินในปาเปนแนวปองกันไฟปาจนสภาพปางดงามเปนอยางมากในปจจุบัน 

พ.ศ. 2541 ไดรับพระราชทานธง “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

ภายหลังไดรับพระราชทานธง “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” ทางคณะกรรมการดูแลรักษาปา  ได

ดําเนินการดูแลรักษาใหพื้นที่ปามีการฟนฟูตนเองตามธรรมชาติ และบางสวน ราชการก็ชวยกันดูแล

รักษารวมกันทําทางเดินในปาเปนแนวปองกันไฟปาจนสภาพปางดงามทางคณะกรรมการได

ดําเนินการประสานการดําเนินการไปยังชุมชนใกลเคียงที่มีปาชุมชนในพื้นที่เพื่อรวมเปนการอนุรักษปา

ชุมชนใหรวมเปนปาชุมชนผืนเดียวกันโดยไดรับความรวมมือจนสามารถรวมและขยายเขตการอนุรักษ 

ขยายพื้นที่ทั้งหมด 3,450  ไร โดยสวนที่ไดรับขยายเพิ่มเติมตามพื้นที่ดังนี้ บานอาลอ หมู10 ตําบลนาดี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร บานโดนแบน หมู 10  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร พื้นที่เดิม 

670 ไร บานประทัดบุ หมู 5 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พื้นที่ขยายเพิ่มจากเดิม 550 ไร 

บานโดนออง หมู 11 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พื้นที่ขยายเพิ่มจากเดิม 600 ไร บานหัว

ตะพาน หมู 5 ตําบลเพื้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พื้นที่ขยายเพิ่มจากเดิม 800 ไร บานแสลงพัน 

หมู 2 ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย พื้นที่ขยายเพิ่มจากเดิม 800  ไร 

การดูแลปาชุมชน  (กรมปาไม, 2546) กลาววา ปจจุบันมีหมูบานที่รวมกันดูแลรักษาปา คือ 

บานอาลอ หมูที่ 10 บานประทัดบุ หมูที่ 5 และบานโดนออง  หมูที่ 11 สภาตําบลนาดี ไดออกคําสั่งที่ 

03/2540 ลงวันที่ 1 เมษายน 2540 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาปาชุมชนปาอาลอ-โดน

แบน โดยใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการกําหนดแผนบํารุง ดูแลรักษาปาพื้นบานอาหารชุมชน 

ควบคุมปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา ตลอดจนประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับปาพื้นบาน
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อาหารชุมชน และประสานกับสวนราชการตาง  สําหรับหนวยงานราชการที่ใหคําปรึกษาแนะนําไดแก

สํานักงานปาไมจังหวัดสุรินทร 

รางวัลที่ไดรับจากการดูแลรักษาปา 

 พ.ศ. 2540 ไดรับรางวัลตําบลที่อนุรักษปาไมดีเดน โดยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม 

 พ.ศ. 2540 ไดรับรางวัลโลโครงการพัฒนาปาชุมชนดีเดน โดยสํานักงานปาไมจังหวัดสุรินทร 

 พ.ศ. 2541 ไดรับพระราชทานธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

 พ.ศ. 2542 ไดรับพระราชทานเข็มดานอนุรักษทรัพยากรปาไมดีเดนจากพระบาทสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

 พ.ศ. 2544 ไดรับรางวัลโลดานอนุรักษปาพื้นบาน อาหารชุมชนดีเดน โดยกรมปาไม  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่  5  จาก พณฯ อนันต ปนยารชุน อดีต

นายกรัฐมนตรีและองคมนตรี 
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แผนที่ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
  

 
  ภาพที่  4.3  แผนที่ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  มาตราสวน 1 : 50,000 

  แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช, 2551. 
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แผนที่ขอบเขตปาอาลอ-โดนแบน 
                       N 

        ระวาง  5639II  48 P 

 
 

         ภาพที่  4.4  แผนที่แสดงขอบเขตปาอาลอ-โดนแบน  มาตราสวน  1:  50,000   

          แหลงที่มา:  สํานักงานปาไมจังหวัดสุรินทร, 2545: 3. 

 

4.2 สังคมพืชสมุนไพรในปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน  
 

จากการวางแปลงศึกษาชั่วคราวเพื่อศึกษาชนิด คาดรรชนีความสําคัญของพันธุไม และดรรชนี

ความหลากหลายของพันธุไม ปรากฏผลการศึกษาดังนี้  

 

  4.2.1  สภาพปา ปาอาลอ - โดนแบน  

 ปาอาลอ-โดนแบน เปนพื้นที่ทําเล มีเนื้อที่ประมาณ 670 ไร อยูติดลําน้ําชี ทําใหมีความ

แตกตางกันเปน 3 ปายอย คือ สวนที่ติดลําน้ําชีมีความชื้นสูง อากาศเย็นมีความสูง 124 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล พื้นดินเปนแองเนื่องจากการกระทําของน้ําบริเวณนี้จะถูกน้ําทวมทุกป  เรียกบริเวณนี้วา

ปาบุง  ลักษณะพันธุไมที่พบเปนพันธุไมที่สามารถทนน้ําทวมได เรือนยอดประสานกันจนแสงแดดสอง

64 

63 

62 

61 

60 
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ไมถึงพื้น เชน มะดัน จิกนา เฉียงพรานางแอ กระเบา เปนตน พื้นที่ถัดจากปาบุงมีความสูงขึ้นมาโดยมี

ความสูง 130 เมตรจากระดับน้ําทะเล เรียกบริเวณนี้วาปาทาม  พันธุไมที่พบบริเวณนี้ สวนใหญเปนไม

พุม เรือนยอดไมหนาแนนทําใหแสงแดดสองลงมายังพื้นดินไดเต็มที่พื้นดินจึงมีความแหงกวาปาบุง 

เนื่องจากปาทามยังเปนจุดที่น้ําสามารถทวมถึงในฤดูน้ําหลากทําใหไมยืนตนขนาดใหญมีอยูนอย พันธุ

ไมที่พบมากบริเวณนี้คือ หูลิง พลอง กางขี้มอด  หมีเหม็น เปนตน และบริเวณที่เรียกวาโคก ซ่ึงสภาพ

ปาเปนปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)  มีไผปาขึ้นกระจายทั่วพื้นที่วาง (Gap) โดยเฉพาะรอบ ๆ 

หวยระวีพบไผปาขึ้นเปนจํานวนมาก มีความสูงมากขึ้นจากปาบุง ปาทาม คือมีความสูง 132  เมตร

จากระดับน้ําทะเล น้ําจะทวมถึงก็ตอเมื่อเปนชวงที่มีปริมาณน้ําหลากมากผิดปกติ บริเวณนี้มีไมยืนตน

หลายชนิดขี้นอยู เชน พยอมยางเหียง มะคาแต แสมสาร เปนตน    

 ปาอาลอ โดนแบน เปนปาที่เคยถูกทําลายมากอน ประมาณ ป  พ.ศ. 2490 มีการสัมปทานตัด

ไมในปาเพื่อทําไมหมอนรถไฟและฟนรถไฟ ทําใหตนไมใหญถูกตัดไปเปนจํานวนมาก  จนกลายเปน

เพียงปาละเมาะ มีแตตนไมเล็ก ๆ ที่เหลืออยู ตอมา ป พ.ศ. 2531 ชาวบานเกิดความคิดที่จะอนุรักษปา

อาลอ โดนแบนไวหลังจากนั้นปาเริ่มมีการฟนตัว ในปจจุบันปาอาลอ โดนแบน มีสภาพปาเปนปาชั้น

รอง (Secondary Forest) ที่กําลังอยูในขั้นทดแทน (Succession) หากมีการปองกันไฟปาอยางดี จะ

เขาสูสังคมปาดงดิบแลง (Dry Evergreen Forest) พันธุไมที่ข้ึนอยูมีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางที่ระดับ

อก (DBH)  ไมเกิน 20  เซนติเมตร จากการวางแปลงศึกษาพบชนิดพันธุไมทั้งหมด  72 ชนิด   
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  4.5  ปาบุง 
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ภาพที่  4.6  ปาทาม 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  4.7  โคกหรือปาดิบแลง 
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 4.2.2  คาดรรชนีความสําคัญของพันธุไม   

เปนคาการแสดงออกของไมแตละชนิดในสวนที่สัมพันธกับไมอ่ืน ๆ ในสังคมนั้น พันธุไมที่มีคา

ดรรชนีความสําคัญสูงยอมแสดงวามีการแสดงออกในสังคมนั้นไดดี  จากการวิเคราะหขอมูลที่เก็บ

รวบรวมมาโดยการหาคาความถี่สัมพัทธ ความหนาแนนสัมพัทธ และความเดนสัมพัทธ เพื่อนํามาหา

คาดรรชนีความสําคัญของไมชนิดตาง ๆ ของไมยืนตน ที่สํารวจในแปลงขนาด 10x10 เมตร พบวา 

พยอมเปนพันธุไมเดนที่สุด มีคาดรรชนีความสําคัญ รอยละ 61.738  พันธุไมเดนรองลงมาที่มีคา

ดรรชนีความสําคัญมากกวา 10 มีอยูจํานวน 6 ชนิด ไดแก ยางเหียง (รอยละ 54.477)  มะดัน (รอยละ 

32.352) เฉียงพรานางแอ (รอยละ 25.353) กระเบา  (รอยละ 13.681) หมีเหม็น (รอยละ 11.011) และ

กางขี้มอด (รอยละ 10.323) สวนพันธุไมที่มีความเดนนอยที่สุด มีคาดรรชนีความสําคัญรอยละ 1.832 

มีอยู 1 ชนิด คือ เหมือดดง 

 

ตารางที่  4.3  รอยละความถี่สัมพัทธ ความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และคาดรรชนี             

    ความสําคัญของพันธุไม ที่มีความโตวัดที่ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต 4.5 เซนติเมตร   

    ข้ึนไป  บริเวณปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

ลําดับที่ ชนิดพันธุ 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ 

(%) 

ความ

หนาแนน

สัมพัทธ(%) 

ความถี่

สัมพัทธ

(%) 

ดรรชนี

ความสําคัญ

(%) 

1 กลวยคาง  0.165  0.410  1.333  1.908  

2 Unknown3   0.287  0.820  1.333  2.440  

3 เฉียงพรานางแอ 7.310  7.377  10.667  25.353  

4 สนูล 0.119  0.410  1.333  1.862  

5 Unknown4   0.850  0.820  1.333  3.003  

6 ตนพอง  1.470  2.049  4.000  7.519  

7 แดง  0.154  0.410  1.333  1.897  

8 ข้ีเหล็ก  1.356  0.820  1.333  3.509  

9 Unknown5   0.218  0.410  1.333  1.961  

10 กระเบา 4.249  4.098  5.333  13.681  

11 กระโดน  0.833  0.410  1.333  2.576  

12 กระทุมโคก  0.176  0.410  1.333  1.919  

13 กางขี้มอด 1.711  3.279  5.333  10.323  
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ตารางที่  4.3  (ตอ) 

      

ลําดับที่ ชนิดพันธุ 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ 

(%) 

ความ

หนาแนน

สัมพัทธ(%) 

ความถี่

สัมพัทธ

(%) 

ดรรชนี

ความสําคัญ

(%) 

14 มะหา  0.844  1.230  4.000  6.074  

15 จิกนา  0.114  0.410  1.333  1.857  

16 ชมพูทาม  0.668  1.639  4.000  6.308  

17 หวาขี้กวาง  0.097  0.410  1.333  1.840  

18 ต้ิวเกลี้ยง  0.594  1.639  2.667  4.900  

19 ต้ิวขาว  0.622  1.230  1.333  3.185  

20 นนทรี  2.123  1.230  1.333  4.686  

21 ฝายน้ํา  0.093  0.410  1.333  1.836  

22 เหมือดจี้  0.944  2.049  5.333  8.326  

23 พะยอม 31.705  18.033  12.000  61.738*  

24 มะคาแต  2.757  2.869  1.333  6.959  

25 มะดัน 9.806  17.213  5.333  32.352*  

26 มะพอก  1.200  0.820  2.667  4.687  

27 กําแพงเจ็ดชั้น  0.410  1.230  1.333  2.973  

28 ยางเหียง 23.936  22.541  8.000  54.477*  

29 ยางนา  0.658  0.410  1.333  2.401  

30 รักขาว  0.187  0.410  1.333  1.930  

31 เหมือดดง  0.088  0.410  1.333  1.832  

32 หมีเหม็น 3.322  3.689  4.000  11.011  

33 หวา  0.935  0.410  1.333  2.678  

 รวม  100.000  100.000  100.000  300.000  

 

 สําหรับไมหนุม (Sapling) ไมพุม (Shrub) ที่มีความสูงเกินกวา 1.30 เมตร แตมี

เสนผาศูนยกลางระดับอกนอยกวา 4.5 เซนติเมตร จากศึกษาโดยการวางแปลงขนาด 4x4 เมตร  ได

วิเคราะหเปอรเซ็นตความถี่สัมพัทธ ความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ เชนเดียวกับไมยืนตน 

พบวา หูลิง เปนพันธุไมเดนที่สุด มีคาดรรชนีความสําคัญ รอยละ 96.594 พันธุไมเดนรองลงมามีคา
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ดรรชนีความสําคัญมากกวา รอยละ 10 มีจํานวน 7 ชนิด ไดแก เฉียงพรานางแอ (รอยละ 19.947) 

เหมือดจี้  (รอยละ 17.164) มะดัน (รอยละ 15.097) ฝายน้ํา (รอยละ 15.070)  ต้ิวเกลี้ยง (รอยละ 

14.689)  เสียว (รอยละ 12.535)  และพยอม (รอยละ 12.461) สําหรับพันธุไมที่มีคาดรรชนี

ความสําคัญนอยที่สุด เพียง รอยละ 2.150  มีจํานวน 2  ชนิด คือ มะคาแต ลําดวน  

 

ตารางที่  4.4  รอยละความถี่สัมพัทธ ความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และคาดรรชนี       

   ความสําคัญของพันธุไม ที่มีความโตวัดที่ระดับความสูงเพียงอกนอยกวา 4.5       

   เซนติเมตร  บริเวณปาอาลอ- โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

ลําดับที่ ชนิดพันธุ 

 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ 

(%) 

 

ความ

หนาแนน

สัมพัทธ

(%) 

ความถี่

สัมพัทธ(%) 

 

 

ดรรชนี

ความสําคัญ(%) 

 

 

1 กลวยคาง  2.116  4.000  1.446   7.562  

2 พีพวน  1.587  4.000  2.141   7.729  

3 โปรงกิ่ว  1.587  4.000  1.625   7.212  

4 สนูล 0.529  1.333  1.750   3.612  

5   Unknown2   0.529  1.333  2.446   4.308  

6 ตะไหล  0.529  1.333  0.614   2.477  

7 เฉียงพรานางแอ 4.233  5.333  10.380  19.947  

8 เสียว 10.582  1.333  0.620  12.535  

9 กระเบา  1.587  2.667  2.293   6.547  

11 มะหา  0.529  1.333  1.065   2.928  

12 ชมพูทาม  0.529  1.333  1.065   2.928  

13 หวาขี้กวาง  0.529  1.333  0.337   2.199  

14 กําแพงเจ็ดชั้น  2.116  2.667  1.467   6.250  

15 ต้ิวเกลี้ยง  3.704  5.333  5.652   14.689  

16 ฝายน้ํา  4.762  6.667  3.641   15.070  

17 ปอพราน  0.529  1.333  2.783   4.645  

18 หมากวอ  1.058  2.667  0.527   4.252  

19 เหมือดจี้  4.762  8.000  4.402   17.164  
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ตารางที่  4.4  (ตอ) 
      

ลําดับที่ ชนิดพันธุ 

 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ 

(%) 

 

ความ

หนาแนน

สัมพัทธ

(%) 

ความถี่

สัมพัทธ(%) 

 

 

ดรรชนี

ความสําคัญ(%) 

 

 

20 พยอม  3.704  5.333  3.424   12.461  

21 มะคาแต  0.529  1.333  0.288   2.150  

22 มะดัน  2.646  4.000  8.451   15.097  

23 มะหวด  3.175  1.333  2.174   6.682  

24 ยางเหียง  1.587  2.667  1.179   5.433  

25 ลําดวน  0.529  1.333  0.288   2.150  

26 หมีเหม็น  2.646  2.667  4.293   9.606  

27 หวา  2.116  2.667  2.989   7.772  

28 หูลิง  41.270  22.667  32.658   96.594  

  รวม  100.000 100.000 100.000  300.000 

 

 การศึกษาไมพื้นลาง (Undergrowth) ลูกไม (Seedling) โดยการวางแปลงศึกษาชั่วคราว

ขนาด 1x1 เมตร วิเคราะหคาความหนาแนน ความถี่ พบวา หญา มีความหนาแนนมากที่สุด 12  ตน

ตอตารางเมตร รองลงมา คือ ถอบแถบน้ํา มีความหนาแนน 3.28  ตนตอตารางเมตร พันธุไมที่มีความ

หนาแนนนอยที่สุด มีความหนาแนนเพียง 0.04 ตนตอตารางเมตร มีจํานวน 7 ชนิด คือ  โปรงกิ่ว บะ

ดองตึก เสนหลังขาว โมกมัน กระทอมหมู และขอย สําหรับความถี่สามารถบอกการกระจายของพันธุ

ไม พบวา ถอบแถบน้ํา มีคาความถี่มากที่สุด รอยละ 44 รองลงมาคือกําแพงเจ็ดชั้น รอยละ 36  

เหมือดจี้ รอยละ 24 พันธุไมที่มีการกระจายนอยที่สุด เพียง รอยละ 4  มีจํานวน13 ชนิด ไดแก โปรงกิ่ว 

บะดองตึก Unknown1 เข็ม เข็มดอกเขียว เสนหลังขาว เสียว โพงพาง โมกมัน กระทอมหมู ขอย 

กันเกรา  และหญา   
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ตารางที่  4.5  ความหนาแนน ความถี่ของไมพื้นลาง ลูกไม บริเวณปาอาลอ- โดนแบน ตําบลนาดี        

  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

ลําดับที่ 

 

ชนิดพันธุไม 

 

ความหนาแนน 

(ตนตอตารางเมตร) 

ความถี่ 

(%) 

1 โปรงกิ่ว 0.04  4  

2 ตะไหล 0.56  8  

3 บะดองตึก 0.04  4  

4 เวอรกะมอร 0.68  20  

5 ถอบแถบน้ํา 3.28  44  

6  Unknown1   0.20   4  

7 เข็ม 0.56  4  

8 เข็มดอกเขียว 0.12  4  

9 เสนหลังขาว 0.04  4  

10 เสียว 0.36  4  

11 โพงพาง 0.08  4  

12 โมกมัน 0.04  4  

13 กระทอมหมู 0.04  4  

14 ขอย 0.04  4  

15 กันเกรา 0.08  4  

16  Unknow  4   0.16   8  

17 กําแพงเจ็ดชั้น 0.48  36  

18 เหมือดจี้ 1.04  24  

19 พยอม 0.40  8  

20 ยอเบี้ย 0.28  16  

21 รสสุคนธ 0.32  8  

22 หญา 12.00  4  

23 หญาแฝก 1.96  8  

24 หูลิง 0.56  20  

 รวม 23.36  252  
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4.2.3  คาดรรชนีความหลากหลายของพันธุพืช  

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลในเรื่องของความหลากหลายของไมยืนตนใชสมการของ 

Shanon-Weiner พบวาปาอาลอ โดนแบนซึ่งประกอบดวยไมยืนตน จํานวน 33 ชนิด มีคาดัชนีความ

หลากหลายของพันธุพืชเทากับ 1.110 ซ่ึงเปนคาที่คอนนอย  แสดงใหเห็นวาปาอาลอ โดนแบนมี

จํานวนพันธุพืชไมมาก มีความแปรผันในเรื่องของพันธุพืชในเกณฑตํ่า 

 

4.3  ภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร   
 

ในอดีตการสาธารณสุขของประเทศยังไมเจริญเทาที่ควร เมื่อชาวบานมีอาการเจ็บปวยจึงใช

พืชสมุนไพรในการรักษา โดยการเขาไปหาหมอยาทองถิ่นใหชวยรักษาให หมอยาในอดีตจึงมี

ความสําคัญในชุมชนมาก ไดรับการยกยองนับถือจากคนในชุมชน จากการสัมภาษณเชิงลึกหมอยา

ทองถิ่น จํานวน 5 คนเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ นายเฉลิม ประสมศรี อายุ 56  ป อยู

บานอาลอ ตําบลนาดี นายสมชาย สายแกว อายุ 56 ป บานประทัดบุ ตําบลนาดี นายแชม  

มีแกว อายุ 73 ป บานอาลอ ตําบลนาดี นายเอือก มีแกว อายุ 51  ป บานอาลอ ตําบลนาดี และนาง

เติน มีแกว อายุ 47 ป บานอาลอ ตําบลนาดี มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 

4.3.1  การศึกษาดานการใชพืชสมุนไพร  

การศึกษาของหมอยานั้นไดรับการถายทอดจากครอบครัว โดยพอเปนหมอยาผูมีความรูเรื่อง

พืชสมุนไพรจะเปนผูถายทอดความรูใหต้ังแตเมื่อครั้งเปนเด็ก อายุประมาณ 7-10 ป โดยเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ เมื่อเขาไปในปาพบตนพืชสมุนไพรพอจะชี้ใหดู พรอมทั้งอธิบายสรรพคุณของพืชสมุนไพรใหฟง 

บางครั้งเรียนรูจากการสังเกตขณะที่พอรักษาผูปวย และจากการใหเปนผูชวยขุดหาพืชสมุนไพรมาใช 

การเรียนนั้นหากใครคิดจะเรียนอยางจริงจังจะตองทําพิธีไหวครู เพื่อรําลึกถึงครูบาอาจารยผูประสิทธิ์

ประสาทวิชาพืชสมุนไพรใหไดรู  เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ไดรับความทุกขทรมานจากอาการเจ็บไข

ไดปวย  และตัวหมอยาตองปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรม นอกจากเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรแลวยังตองรูจัก

คาถาที่ใชในการปลุกเสกพืชสมุนไพรอีกดวย เนื่องจากการรักษาของหมอยาทองถิ่นนั้นมีทั้งการบริโภค

พืชสมุนไพรเขาไป การทาหรือพอกการอบไอน้ํา และการเปารักษาอาการเจ็บปวย ผูเรียนมีความรูเรื่อง

การรักษาแลวก็สามารถทดลองรักษาโรคใหผูปวยได โดยไมตองมีการทดสอบความรูใด ๆ ทั้งสิ้น   

 

4.3.2  การเก็บพืชสมุนไพร  

แหลงเก็บพืชสมุนไพรที่สําคัญของชุมชน  คือปาอาลอ-โดนแบน  เนื่องจากเปนปาที่อยูใกล

หมูบานและเปนแหลงพืชสมุนไพร  แตบางครั้งตองไปเก็บจากที่อ่ืนบาง  การเก็บพืชสมุนไพรนั้นหมอยา

บางคนตองมีพิธีขอตนสมุนไพรโดยการพูดเองตอบเอง เมื่อพบตนพืชสมุนไพรที่ตองการแลวจะพูดกับ



 
 
 

 
 
51 

ตนนั้นเปนภาษาเขมร เนื่องจากหมอยาสวนใหญมีชาติพันธุไทยเขมร สรุปความวา ไดยินวาพอรักษา

โรคไดดี ขอนําพืชสมุนไพรไปรักษาโรคใหลูกหลานหนอย  ขอพอชวยรักษาโรคใหลูกหลานดวย หรือ

หมอยาบางทานจะใชวิธีพูดกับตนขางเคียง นั่นคือเมื่อพบตนพืชสมุนไพรที่ตองการแลวจะเด็ดใบไม

ของตนที่ไมตองการที่อยูขาง ๆ แลวรําลึกถึงครูอาจารยที่ส่ังสอนการใชพืชสมุนไพรแลวพูดเองตอบเอง 

พอใชตนที่ใชทํายาไดใชไหมไดขาววาสามารถรักษาโรคใหลูกหลานไดหายเจ็บไข  แลวตอบเองวา 

ไมใช ๆ ตนที่อยูขาง ๆ แลวหมอยายายมาอยูหนาตนพืชสมุนไพร กลาวตออีกวาพอนี่เองไดขาววา

รักษาโรคได ลูกหลานขอเก็บไปเปนยารักษาโรคสักหนอย หรือหมอยาบางคนก็ไมตองกลาวคําใดเลย

เมื่อเจอตนพืชสมุนไพรที่ตองการ ทําการขุด หรือตัด ไปใชไดทันที การเก็บพืชสมุนไพรชนิดใดนั้น ข้ึนอยู

กับวาจะนําไปรักษาโรคใด หมอยาจะไปหาพืชสมุนไพรเมื่อมีคนเจ็บปวยไปหาและใหชวยรักษาอาการ

เจ็บปวยให  พืชสมุนไพรที่ใชสวนมากเปนสวนลําตน แกน และรากเมื่อเก็บพืชสมุนไพรมาแลว หมอยา

จะทําการผาเอาเปลือกออกแลวตากแดดใหแหง ยกเวนยาบางตําหรับที่ตองใชสด ๆ ก็จะนําไปใชเลย   
 

 

 
 

       ภาพที่  4.8  พืชสมุนไพรที่ไดนํามาตากแดดใหแหง 

 

4.3.3  การใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรค หรือบํารุงรางกาย  

เมื่อมีผูปวยไปหาหมอยาลําดับแรกคือการวินิจฉัยโรค โดยหมอยาจะใชประสบการณที่เคยเห็น

มา สําหรับวิธีการรักษามีอยู 4 วิธีดวยกันคือ การทาหรือพอก การนําพืชสมุนไพรไปตมดื่ม การอบไอน้ํา

ที่ทําไดงาย ๆ โดยการนําพืชสมุนไพรใสในหมอตมใหเดือด แลวเอาผาขาวชุบน้ําคลุมผูปวยและหมอยา

เพื่อใหผูปวยไดสูดไอระเหยจากหมอตมยา  และการเปารักษาอาการปวย ควบคูกับการใชพืชสมุนไพร 

ซ่ึงการเปารักษานั้นหมอยาจะมีพิธีกรรมกอนรักษาคือผูปวยจะจัดเชี่ยนหมากใหหมอยา หมอยารับ

หมากไปเคี้ยวบริกรรมคาถา รําลึกถึงครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใหการรักษาในครั้งนี้

สําเร็จหายเจ็บปวย แลวหมอยาจะใชน้ําหมากที่เคี้ยวเปาที่บริเวณที่มีอาการเจ็บปวด และรอบ ๆ ตัว

ผูปวยเปนการปดเปาใหโรคออกไป จากการสัมภาษณนายสมชาย สายแกว กลาววาไดใชวิธีการเปา

รักษาอาการบวมไมทราบสาเหตุ แกปวดเมื่อย มะเร็งระยะเริ่มตน และอาการที่เกิดจากการโดนคุณไสย 

การจะใชวิธีใดในการรักษานั้นอยูที่ลักษณะอาการ และความถนัดของหมอยา การใชพืชสมุนไพรใน
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การรักษาโรคนั้น บางครั้งคนที่มีอาการปวยแบบเดียวกัน แตใชยาตัวเดียวกันไมไดผล ตองเปลี่ยนไปใช

พืชตัวอื่นที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ดูตามอาการของผูปวย โรคที่รักษาสวนใหญเปนอาการผิดสําแดง 

ซ่ึงผูปวยจะมีอาการออนเพลียไมเจริญอาหาร หมอยาจัดยาสมุนไพรใหตามอาการ พืชสมุนไพรที่เก็บ

มาจากปาเมื่อจะใชเปนยา หมอยาจะนํามาปลุกเสกดวยคาถาปลุกตัวยา  เชื่อวาจะทําใหการรักษา

ไดผลยิ่งขึ้น แตหมอยาบางทานไมไดกระทําพิธีนี้ คือนําพืชสมุนไพรไปใชไดเลย ผูปวยนําพืชสมุนไพรที่

หมอยาใหไปตมดื่มรักษาอาการ เมื่อหายจากอาการเจ็บปวย จะมีการกลับมาหาหมอยาแลวไหวดวย

บายศรีใสเงินตามศรัทธาเปนคายกครู ซ่ึงหมอยาไมไดเรียกรองคารักษา  

 

 

 
 

ภาพที่  4.9  พืชสมุนไพรตม  หรือยาหมอ 

 

4.3.4  สูตรยาที่ใชรักษาโรคตาง ๆ  มีดังนี้ 

  4.3.4.1   โรคงูสวัด พืชสมุนไพรที่ใช  ตนลําเด็ง   

วิธีใช นํารากตนลําเด็ง ฝนกับน้ําซาวขาว ทาบริเวณที่เปนแผลเนื่องจากโรคงูสวัด 

4.3.4.2  โรคริดสีดวงทวาร พืชสมุนไพรที่ใช แกนตนสด็อกสด็อร มะพราว 

วิธีใช นําแกนตนสด็อกสด็อร มาผาเอาเปลือกออก ตากแดดใหแหง จากนั้นตมรวมกับ

น้ํามะพราวและเนื้อมะพราวสุก ด่ืมน้ําที่ตมจนกวาอาการจะบรรเทา 

4.3.4.3  โรคไต พืชสมุนไพรที่ใช ลูกใตใบทั้งตน ยอดยูคาลิปตัส กระเทียม  พริกไทย 

วิธีใช นําลูกใตใบทั้งตน ยอดยูคาลิปตัส มัดดวยดายดํา ใสกระเทียม พริกไทย 

พอประมาณ ตมกับน้ําสะอาด ด่ืมจนกวาอาการจะดีข้ึน 

4.3.4.4  อาการผิดสําแดง พืชสมุนไพรที่ใช ตนเชอแตะ 

วิธีใช นําแกน หรือรากที่ตากแดดแหงแลว ตมกับน้ําสะอาด ด่ืมจนกวาอาการจะดีข้ึน 

4.3.4.5  อาการผิดสําแดง พืชสมุนไพรที่ใช ยอเถื่อน กระเทียม พริกไทย 

วิธีใช นําแกนยอเถื่อน กระเทียม พริกไทย ตมกับน้ําสะอาดดื่มจนกวาอาการจะดีข้ึน 
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4.3.4.6  อาการผิดสําแดง พืชสมุนไพรที่ใช แกนกระเบา แกนกระจะ แกนกระบาปรีย 

แกนอังกุดดํา แกนจะแกง แกนประเปอย แกนหูลิง กระเทียม พริกไทย 

วิธีใช นําพืชสมุนไพรตมรวมกันดื่มจนกวาอาการจะดีข้ึน  

4.3.4.7  โรคอีสุกอีใส พืชสมุนไพรที่ใช ตนเกลินเตีย กระชาย   

วิธีใช นําแกนตนเกลินเตีย กระชาย แชน้ํา นําน้ําที่ไดจากการแชทาผิวหนังที่มีตุม

อีสุกอีใสขึ้น 

4.3.4.8  โรคพยาธิ พืชสมุนไพรที่ใช มะเกลือ 

วิธีใช นําผลมะเกลือตําใสพริก กระเทียม เกลือ สามารถปรุงรสใหอรอยได รับประทาน

เพื่อขับพยาธิ 

 4.3.4.9  โรคไขจับสั่น พืชสมุนไพรที่ใช ตนเสิงสาง 

วิธีใช นํารากตมกับน้ําสะอาดดื่มจนกวาอาการไขจับสั่นจะหาย 

4.3.4.10  โรคนิ่ว พืชสมุนไพรที่ใช แกนประดู แกนปนชะลี แกเดาะเปย แกนจลีด  

กระเทียม พริกไทย 

วิธีใช นําพืชสมุนไพรมาตมรวมกัน ด่ืมจนกวากอนนิ่วสลายออกมากับน้ําปสสาวะจึง

หยุดดื่ม 

4.3.4.11  แกพิษแมงมุม  พืชสมุนไพรที่ใช ตนกันตรูก มะนาว 

วิธีใช ใชรากตนกันตรูก รากมะนาว ตมรวมกันดื่มน้ําจนกวาจะหาย 

4.3.4.12  โรคตาลขโมย  พืชสมุนไพรที่ใช เปยนแด 

วิธีใช นําเปลือกเปยนแดปงไฟแลวแชน้ํา ใหเด็กที่เปนตาลขโมยดื่มน้ํารักษาอาการ

ตาลขโมย 

4.3.4.13  เด็กปวดทอง พืชสมุนไพรที่ใช ใบกระเพรา 

วิธีใช นําใบกระเพรา ปูนขาว ขยี้ดวยกัน ทาที่ทองเด็ก 

4.3.4.14  โรคตาลในเด็ก พืชสมุนไพรที่ใช  แกนตนอูหลอ  แกนตนอานัร 

วิธีใช  นําแกนตนอูหลอก และแกนตนอานัรแชน้ํา ด่ืมน้ําที่แชจนกวาอาการจะดีข้ึน 

4.3.4.15  โรคตาลในเด็ก พืชสมุนไพรที่ใช ออยดํา หมาก 

วิธีใช นําออยดําอังไฟ ค้ันน้ํา ใชหมากฝนกับน้ําออย ใหเด็กดื่ม 

4.3.4.16  โรคกลากเกลื้อน พืชสมุนไพรที่ใช สะเมาผสาด  

วิธีใช นําสะเมาผสาดทั้งตน ขยี้ในน้ําปสสาวะ ทาบริเวณที่เปนกลากเกลื้อน 

4.3.4.17  แกไข ไมสบาย พืชสมุนไพรที่ใช หญาเจาชู กระเทียม พริกไทย 

วิธีใช นําหญาเจาชูทั้งตนพันดวยดายดํา ใสกระเทียม พริกไทย ตมดวยน้ําสะอาดดื่ม

แกไข 

4.3.4.18  โรคช้ําใน พืชสมุนไพรที่ใช ตนสะแบง ตนลีงชาง 
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วิธีใช นําลําตนผาซีก ตมกับน้ําสะอาด ด่ืมจนกวาจะหาย 

4.3.4.19  รักษาแผลสด พืชสมุนไพรที่ใช ไผ 

วิธีใช  ฝนลําตนไผเฉพาะสวนที่เปนสีเขียว  รวมกับกระดูกวัวหรือกระดูกควายที่ตม

แลวตากใหแหงฝนใหเปนผง นําผงไผและผงกระดูกใสน้ําเล็กนอยพอเปยกพอกปดที่แผลสด 

4.3.4.20  หูเนา พืชสมุนไพรที่ใช ด็อรกวาน 

วิธีใช ตัดลําตนของด็อรกวาน นําน้ําที่ไหลจากลําตนหยอดในรูหูรักษาอาการหูเนา 

4.3.4.21  ขับน้ํานม พืชสมุนไพรที่ใช ตนการะเวก 

วิธีใช ใชลําตนผาซีกตมกับน้ําสะอาด สตรีหลังคลอดดื่มเพื่อใหมีน้ํานม 

4.3.4.22  อาการตกเลือด พืชสมุนไพรที่ใช ตนจะแกแสรง ออยดํา   

วิธีใช ใชราก ใบตนจะแกแสรง ออยดํา มัดดวยดายดํา 3 จุด แลวตมกับน้ําสะอาด ด่ืม

จนกวาอาการจะดีข้ึน 

4.3.4.23  ขับเลือด พืชสมุนไพรที่ใช แกนลําดวน 

วิธีใช นําแกนตนลําดวนที่ตากแหงแลว ตมกับน้ําสะอาดดื่มขับเลือด ขับน้ําคาวปลา 

4.3.4.24  ขับเลือด ขับน้ําคาวปลา พืชสมุนไพรที่ใช กระทุมโคก กระเทียม  พริกไทย 

วิธีใช นําเปลือกกระทุมโคกใชเฉพาะผงฝุนจากเปลือกใน ดานที่ติดกับลําตน ตมกับ

กระเทียม พริกไทย ด่ืมน้ําที่ตมเพื่อขับเลือด ขับน้ําคาวปลา 

4.3.4.25  ขับเลือด พืชสมุนไพรที่ใช ตะครอ มะขาม กระทุมโคก ไพล 

วิธีใช นําลําตนตะครอ มะขาม กระทุมบก ตมรวมกับหัวไพล ใหสตรีหลังคลอดดื่มขับ

เลือด 

4.3.4.26  ด่ืมบํารุงขณะอยูไฟ พืชสมุนไพรที่ใช มะขาม ตะครอ ตระเมง กระเบา  ปบ 

จรูย  ออยดํา กระเทียม พริกไทย 

วิธีใช นําลําตน กิ่งมะขาม ตะครอ ตระเมง กระเบา ปบ ลําตนจรูย ออยดํา ตมกับ

กระเทียม พริกไทย ใหสตรีอยูไฟดื่มประมาณ 5 วัน 

4.3.4.27  แกกษัย พืชสมุนไพรที่ใช รากตนปุงกี รากตนตระนุมเปงโกย รากตนบายกะ

ดัง รากสะเมาตะเสร็จ 

วิธีใช ตมรากสมุนไพรที่กลาวมารวมกัน ด่ืมจะแกปวดเมื่อย แกกษัย แกอาการผิด

สําแดงได 

4.3.4.28  แกกษัย คลายเสน พืชสมุนไพรที่ใช สะเมาตะเสร็จ ตะลีงกะฮอม เดาะเวียย 

กระเทียม พริกไทย 

วิธีใช นํารากสะเมาตะเสร็จ ตนตะลีงกะฮอม ตนเดาะเวียย ตมกับกระเทียม พริกไทย 

ด่ืมคลายเสน  แกกษัย แกปวดเมื่อยรางกาย 
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4.3.4.29  อาการปวดเมื่อย พืชสมุนไพรที่ใช ตนตระเมง ตนลําดวน กระเทียม  

พริกไทย 

วิธีใช ใชลําตนผาซีก ตมกับน้ําสะอาด ด่ืมแกอาการปวดเมื่อย 

4.3.4.30  บํารุงรางกาย พืชสมุนไพรที่ใช มะตูม กลวยน้ําวา พริกไทย 

วิธีใช นําผลมะตูม 3 ผล กลวยน้ําวา 1 หวี พริกไทย นึ่งแลวบดดวยกัน ทําเปนแผน

ตากแดดใหแหง  ตําใหเปนผง เทน้ําผึ้งใสผงปนเปนลูกกลอน รับประทานบํารุงรางกาย เปนยา

อายุวัฒนะ  

                                         

 
 

ภาพที่  4.10  ภูมิปญญาทองถิ่นรักษาโรคดวยการเปา   

   ควบคูกับการใชพืชสมุนไพร 

 

อยางไรก็ตามความคิดเห็นของหมอยาที่มีตอการรักษาดวยพืชสมุนไพรนั้น  ทานเห็นวาใน

ปจจุบันการแพทยไดเจริญขึ้นมาก  คนสวนใหญหันไปรักษาดวยการแพทยแผนใหม  บางครั้งรักษาไม

ไดผลจึงหันมาลองรักษาดวยพืชสมุนไพร  และก็ไดผล  แสดงวาพืชสมุนไพรมีศักยภาพในการรักษาโรค

ไดดี  อยากใหคนในชุมชนยังคงรักษาดวยพืชสมุนไพร  เพราะเปนการประหยัดเงิน  และเปนการรักษา

ภูมิปญญาทองถิ่นเอาไวไมใหสูญหาย   

 

4.3.5  พืชสมุนไพรที่พบ  

สูตรยาที่ศึกษามีการใชพันธุไมจํานวน 55 ชนิด จากแหลงตาง ๆ  รอบชุมชน ไดแก ปาอาลอ-

โดนแบน พืชสมุนไพรที่ข้ึนตามธรรมชาติรอบหมูบาน และพืชสมุนไพรที่ปลูกไวใชในบาน เปนตน จาก

การวางแปลงศึกษาชั่วคราวพบพันธุไม 14 ชนิด ที่ถูกใชในสูตรยาทั้ง  30 สูตร ไดแก กระเบา ฝายน้ํา หู

ลิง หญายายเภา ยอเบี้ย ยางเหียง ไผ รสสุคนธ ลําดวน กระทุมโคก เฉียงพรานางแอ หญาแฝก มะดัน 

และตะลีงกะฮอม 
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4.3.6  ผลของการใชพืชสมุนไพร  

ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกผูที่ใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคและบํารุงรางกาย จํานวน 3 คน 

ดังนี้  

4.3.6.1  ผูสูงอายุที่มีการใชพืชสมุนไพรเพื่อบํารุงรางกายเปนประจําทําใหมี 

รางกายแข็งแรง ความจําดี ไมมีโรคภัยมาเบียดเบียน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําใหมีการใช

แรงงาน วันใดที่มีอาการเมื่อยลากลามเนื้อจะหาพืชสมุนไพรมาตมดื่มคลายเสน ยาที่ด่ืมเปนประจําคือ 

ยา 3 ตูม ซ่ึงมีสวนประกอบของ ตูมกา ตูมตัง และมะตูม เปนยาที่มีรสขม มีสรรพคุณชวยกระจายเสน 

คลายเสน ไมจําเปนตองดื่มทุกวัน มีความพอใจในการใชพืชสมุนไพรบํารุงรางกายมาก เพราะใชแลว

ทําใหรางกายแข็งแรง 

  4.3.6.2   โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อาการของโรค เหนื่อย ออนเพลีย ระดับ

น้ําตาลขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลเมื่อทราบวาเปนโรคเบาหวาน แลวกลับมา

รักษาตัวที่บานไมยอมกินยาจากโรงพยาบาล แตกินยาสมุนไพร โดยรักษากับนายเบียน มีแกว 

(ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ยาสมุนไพรที่ใชภาษาหมอยาเรียกวายาสุม เปนการใชพืชหลาย ๆ ชนิดใสตม

รวมกัน ด่ืมยาสมุนไพรมาเรื่อย ๆ ประมาณ 15 หมอ ใชเวลาประมาณ 1 ป รักษาหายมาแลว 6 ป ขณะ

รักษามีการไปตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเปนระยะ ๆ ซ่ึงทางโรงพยาบาลแปลกใจอยางยิ่ง เมื่อพบวา

ระดับน้ําตาลเขาสูระดับปกติอยางรวดเร็ว ตางจากการรักษาโรคเบาหวานปกติทั่วไปที่ใชเวลารักษา

นาน การปฏิบัติตัวหลังการรักษาลดปริมาณขาวหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มีความพึงพอใจในการ

รักษามาก ปจจุบันใชพืชสมุนไพรบางแตเปนสูตรบํารุงรางกาย โดยใชใบยานางแดง  ปลูกไวหลังบาน 

ตากแหงนํามาตมกับกระเทียม พริกไทยในน้ําสะอาดดื่มเปนครั้งคราว การใชชีวิตในปจจุบันปกติ 

     4.3.6.3  โรคบวมไมทราบสาเหตุ ต้ังแตบริเวณแขงลงมา มือชา ไมสามารถเดินได  ไป

ตรวจรางกายที่โรงพยาบาล พบวาเปนโรคกระดูกเปราะ กระดูกบาง ปจจุบันกําลังรักษาดวยการกินยา

จากโรงพยาบาล คูกับการกินยาสุม และใหหมอยาทองถิ่น คือนายสมชาย สายแกว เปารักษา เปา

มาแลว 1 เดือน เริ่มเดินไดแลว อาการบวมลดลง มีความพึงพอใจในการรักษามาก เปาแลวสบายใจ

เพราะกลัวโดนคุณไสย   

 

4.4  การใชพืชสมุนไพรของประชาชน  

 

การรวบรวมขอมูลจากตัวอยางคือ ประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  จํานวน 

100 ราย พบวา  ขอมูลของกลุมตัวอยางเปน ดังตาราง 4.6 
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ตารางที่  4.6  ตารางสรุปขอมูลเชิงพรรณนาจากการศึกษาจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงราง 

 

ประเด็นที่ศึกษา    จํานวนผูใหขอมูล  รอยละ  คาเฉลี่ย 

 

1.  เพศ     100  

     1.1  เพศชาย      31 

   1.2  เพศหญิง      69 

2.  อายุเฉลี่ย  (ป)        50.05 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด   100  

     3.1  ไมไดเรียน      6 

    3.2  ประถมศึกษา     68 

    3.3  มัธยมศึกษาตอนตน     13 

     3.4  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.    6 

   3.5  อนุปริญญาหรือปวส.    1 

   3.6  ปริญญาตรี      6 

4.  อาชีพหลัก    100 

   4.1  ทํานา      69 

     4.2  รับจางทั่วไป     9 

   4.3  รับราชการ      3 

   4.4  คาขาย      12 

   4.5  อื่นๆ      7 

5.  อาชีพรอง    100 

   5.1  ไมมี      45 

    5.2  รับจางทั่วไป     15 

   5.3  คาขาย      9 

   5.4  อื่นๆ      31 

6.  รายไดครัวเรือนเฉลี่ย  (บาท)   100     49,060 

7.  กลุมชาติพันธุ    100  

   7.1  ไทยเขมร      89 

   7.2  ไทยสวย      8 

   7.3  ไทยลาว      2 

   7.4  ไทย      1 

8.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน  100      

    เฉลี่ย (ป)        37.75 

9.  ระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัย   100 

  เฉลี่ย (กิโลเมตร)       4 
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ตารางที่  4.6  (ตอ) 

 

ประเด็นที่ศึกษา    จํานวนผูใหขอมูล  รอยละ  คาเฉลี่ย 

 

10.  ระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-     100 

     โดนแบน    เฉลี่ย (กิโลเมตร)       6.7 

11.  การเก็บหาของปาในปาอาลอ-     100 

       โดนแบน 

    11.1  เคยเก็บ      34 

    11.2  ไมเคยเก็บ     66 

12.  เก็บสมุนไพรดวย   34 

    12.1  เก็บ      19 

    12.2  ไมเก็บ      15 

13. ความถี่ในการเขาปาอาลอ-โดนแบน 34  

    13.1  1  ครั้งตอสัปดาห     1 

    13.2  1  ครั้งตอเดือน     2 

    13.3  1  ครั้งตอ  3  เดือน    12 

   13.4  1 ครั้งตอ  6  เดือน     19 

    13.5 อื่นๆ        1 

14.  ความเชื่อทองถิ่นเกี่ยวกับ   100  

       ความเจ็บปวยและพืชสมุนไพร 

    14.1  เชื่อนอย      16 

    14.2  เชื่อปานกลาง     43 

    14.3  เชื่อมาก      41 

15 .การเลือกใชพืชสมุนไพร   100  

    15.1  ไมใช      27 

    15.2  ใชเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย    52 

    15.3  ใชเมื่อปวยหนัก     1 

    15.4  ใชทุกครั้งที่เจ็บปวย    5 

    15.5  อื่นๆ      15 

16 .แหลงที่มาของพืชสมุนไพร   73  

   16.1  ปาอาลอ-โดนแบน     21 

    16.2  ปลูกเองบริเวณบาน    14 

    16.3  หาซื้อจากตลาด     8 

    16.4  หมอยาทองถิ่น     23 

    16.5  อื่นๆ      7 
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ตารางที่  4.6  (ตอ) 

 

ประเด็นที่ศึกษา    จํานวนผูใหขอมูล  รอยละ  คาเฉลี่ย 

 

17.  สวนของพืชสมุนไพรที่นํามาใช   73 

    17.1  ราก      67 

    17.2  ลําตน      55 

    17.3  เปลือก      28 

    17.4  แกน      18 

    17.5  ใบ      18 

    17.6  ดอก      3 

    17.7  ผล      2 

    17.8  ก่ิง      11 

18.  การใชพืชสมุนไพร   100  

    18.1  ใชนอย      16 

    18.2  ใชปานกลาง     59 

   18.3  ใชมาก      25 

 

 

4.4.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   

พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาเปนเพศชาย  

จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 31 มีอายุเฉลี่ย 50.05 ป วุฒิการศึกษาสูงสุด สวนใหญ ช้ัน

ประถมศึกษา จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 68 รองลงมา คือ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 13  

ราย คิดเปนรอยละ 13 ไมไดเรียนหนังสือ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ

ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาละ 6 ราย คิดเปนรอยละ 6   อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพหลัก สวนใหญทํานา จํานวน  69 ราย คิด

เปนรอยละ 69 รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12  รับจางทั่วไป 

จํานวน 9 ราย รับราชการ จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 3 และอาชีพอื่น ๆ ไดแก ขับรถรับจาง ลูกจาง

ของรัฐ ซอมจักรยาน ครูสอนพิเศษ และนักเรียน จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 7  อาชีพรองของกลุม

ตัวอยาง สวนใหญไมมีอาชีพรอง จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาประกอบอาชีพอื่น ๆ 

ไดแก เกษตรกรรม เลี้ยงวัวเนื้อ ขับรถรับจางนวดขาว รับเหมากอสราง ทอผา  เย็บผา และทํานา 

จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 31 รับจางทั่วไป จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 15 คาขาย จํานวน 9 

ราย คิดเปนรอยละ 9  โดยมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย เปนเงิน 49,060 บาทตอป  กลุมชาติพันธุ สวนใหญ

เปนกลุมไทยเขมร จํานวน 89 ราย คิดเปนรอยละ 89 รองลงมาไดแก กลุมไทยสวย จํานวน 8 ราย คิด
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เปนรอยละ 8  กลุมไทยลาว 2 ราย คิดเปนรอยละ 2 กลุมไทย จํานวน  1 ราย คิดเปนรอยละ 1 กลุม

ตัวอยางอาศัยอยูในชุมชนเฉลี่ย เทากับ 37.75 ป มีระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัย เปนระยะทาง

เฉลี่ย 4 กิโลเมตร ระยะทางจากบานไปยังปาอาลอ-โดนแบนเฉลี่ย  6.6 กิโลเมตร   

 

 4.4.2  การใชประโยชนจากปาอาลอ-โดนแบน   

จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขาไปเก็บหาของปา จํานวน 66 ราย คิดเปน

รอยละ  66 และเคยเขาไปเก็บหาของปา จํานวน 34  ราย  คิดเปนรอยละ 34 ในการเขาไปเก็บหาของ

ปานั้นไดเก็บพืชสมุนไพรมาใช จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 19 ไมไดเก็บพืชสมุนไพร 15 ราย คิดเปน

รอยละ 15 พืชสมุนไพรที่กลุมตัวอยางเก็บมาใชบอยคือ กระเบา กระทุมบก ลําดวน เปนตน  ความถี่ใน

การเขาปาอาลอ-โดนแบน สวนใหญเขา 1  ครั้งตอ 6  เดือน จํานวน 19  ราย คิดเปนรอยละ 19 

รองลงมาเขา 1 ครั้งตอ 3  เดือน จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12  เขาปา1 ครั้งตอเดือน  จํานวน 2 

ราย คิดเปนรอยละ 2 เขาปา 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1 ความถี่ในการอื่น ๆ 1 

ราย คิดเปนรอยละ  1 

 

4.4.3  ความเชื่อในทองถิ่นเกี่ยวกับความเจ็บปวยและพืชสมุนไพร   

แบงระดับความเชื่อในทองถิ่นเกี่ยวกับความเจ็บปวยและพืชสมุนไพร เปน 3 ระดับ คือ  ระดับ

นอย (0-3 คะแนน) ระดับปานกลาง (4-6 คะแนน) และระดับมาก (7-9  คะแนน) ปรากฏวา  กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีความเชื่อระดับปานกลาง จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาเชื่อระดับ

มาก จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 41 และเชื่อระดับนอย จํานวน 16 ราย คิดเปน 

รอยละ 16   

 

 4.4.4  การเลือกใชพืชสมุนไพร   

 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชพืชสมุนไพรเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย จํานวน 52 ราย คิดเปน 52 

รองลงมาไมใชพืชสมุนไพร จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 27 ใชเมื่อเหตุกาณอ่ืน ๆ  ไดแก อยูไฟ และ

บํารุงรางกาย จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 15 ใชพืชสมุนไพรทุกครั้งที่เจ็บปวย  จํานวน 5 ราย คิด

เปนรอยละ 5 ใชพืชสมุนไพรเมื่อปวยหนักรักษาที่โรงพยาบาลไมหาย จํานวน 1  ราย คิดเปนรอยละ 1 

แหลงที่มาของพืชสมุนไพร พบวา สวนใหญ กลุมตัวอยางไดจากหมอยาทองถิ่น จํานวน 23 ราย คิด

เปนรอยละ 23 จากปาอาลอ-โดนแบน จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 21 จากที่ปลูกบริเวณบาน 

จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 14 จากตลาด 8 ราย คิดเปนรอยละ8  จากที่อ่ืน ไดแก ปาแหงอื่น มีคน

ตางถิ่นนํามาขาย และซื้อชาวบาน จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 7 ตําแหนงของพืชสมุนไพรที่นํามาใช  

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชสวนราก จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 67 รองลงมาใชสวนลําตน 

จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 55 ใชเปลือก จํานวน28  ราย  คิดเปนรอยละ 28 ใชแกน จํานวน 18 
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ราย คิดเปนรอยละ 18 ใชใบ จํานวน 18 ราย  คิดเปนรอยละ 18 ใชกิ่ง จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยล  

11 ใชดอก จํานวน 3  ราย คิดเปนรอยละ 3 ใชผล  จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 2 

 

 4.4.5  ระดับการใชพืชสมุนไพร   

แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย (0-5  คะแนน) ระดับปานกลาง (6-10  คะแนน) และระดับ

มาก (11-15  คะแนน) ปรากฏวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชพืชสมุนไพรในระดับปานกลาง จํานวน 59 

ราย คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาใชพืชสมุนไพรในระดับมาก จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 25 และ 

ใชพืชสมุนไพรในระดับนอย จํานวน 16 ราย  คิดเปนรอยละ 16 

 

4.4.6  ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

 4.4.6.1   ขอเสนอแนะในการอนุรักษพืชสมุนไพรปาอาลอ โดนแบนใหชวยกันรักษาปา

ไว  ไมตัดตนไม ไมขุดรากตนพืชสมุนไพรมากเกินไป ปลูกตนพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้น ใหผูมีความรูดานการ

ปลูกพืชแนะนําวิธีการปลูกพืชสมุนไพร เพราะชาวบานบางคนอยากปลูก แตไมทราบวิธีการปลูก 

แนะนําใหปลูกพืชสมุนไพรไวในครัวเรือนเผื่อใชยามจําเปน ทําปายประชาสัมพันธใหชวยกันรักษาปา  

 4.4. 6.2   ขอเสนอแนะในการทําใหประชาชนหันมานิยมใชพืชสมุนไพรในทองถิ่น  จัด

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชพืชสมุนไพรทองถิ่นแกชาวบาน มีการประชาสัมพันธจูงใจใหชาวบานใช

พืชสมุนไพรทองถิ่น ปรุงยาใหนารับประทาน สงเสริมใหคนในชุมชนใชยาสมุนไพร เมื่อใชไดผลแลวคน

จะมีความนิยมมากขึ้น ใหความรูแกเด็กและเยาวชน สวนผูใหญทําใบปลิวสรรพคุณของพืชสมุนไพร

แจก 

 

4.5  การทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ใช Chi-square Test เพื่อทดสอบความเปนอิสระ 
ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลการทดสอบสมมติฐานเปน ดังนี้ 

 

 4.5.1  สมมติฐานที่ 1 เพศ มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ในตําบลนา
ดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางเพศ กับการใชพืช

สมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่  4.7  เพศกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

เพศ    ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

ชาย  6   17   8    31   

หญิง 10   42   17    69  

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 0.460  Significance = 0.795 α = 0.05 
 

 จากคา  Sig. = 0.795  เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวาเพศไม

มีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   
 

 4.5.2  สมมติฐานที่ 2 อายุ มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ในตําบลนา

ดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางอายุกับการใชพืช

สมุนไพรของประชาชนในตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่  4.8  อายุกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

อายุ    ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

<30  1   9   3    13  

30-55   12   25   14    51  

56-75   2   17   7    26  

>75   1   8   1    10   

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 6.813 Significance = 0.338 α = 0.05 
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จากคา  Sig. = 0.338  เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวาอายุไม

มีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  

 

4.5.3   สมมติฐานที่  3 การศึกษา มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ  Pearson  Chi-square  เพื่อหาความสัมพันธระหวางการศึกษากับการใชพืช

สมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.9 

 

ตารางที่  4.9  การศึกษากับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

วุฒิการศึกษา   ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

ไมไดเรียน  0   5   1    6  

ประถมศึกษา  10   40   18    68  

มัธยมตน  3   8   2    13  

มัธยมปลาย/ปวช.   1   2   3    6 

อนุปริญญา/ปวส.  1   0   0    1 

ปริญญาตรี 1   4   1    6  

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 10.411 Significance = 0.405 α = 0.05 

 

 จากคา  Sig. = 0.405  เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา

การศึกษาไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง   

จังหวัดสุรินทร   

 

 4.5.4   สมมติฐานที่ 4 อาชีพหลัก มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน 

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางอาชีพหลักกับการใชพืช

สมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่  4.10  อาชีพหลักกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

อาชีพหลัก    ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

ทํานา  10   42   17    69  

รับจางทั่วไป  2   3   4    9  

รับราชการ  1   2   0    3  

คาขาย  3   7   2    12  

อ่ืนๆ  0   5   2    7  

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 6.350 Significance = 0.608 α = 0.05 

 

 จากคา  Sig. = 0.608  เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวาอาชีพ

หลักไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุรินทร   

 

4.5.5  สมมติฐานที่ 5 รายได มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน  

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางรายไดกับการใชพืช

สมุนไพรของประชาชนทั่วไปในตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.11 

 

ตารางที่  4.11  รายไดกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

รายได    ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

(บาท) นอย ปานกลาง มาก   

 

<20,000         4   12   3    19  

20,000-40,000   7   26   12    45  

40,001-60,0000   7   6   13    26  

>60,000   5   14   4    23  
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ตารางที่  4.11  (ตอ) 

 

รายได    ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

(บาท) นอย ปานกลาง มาก   

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 6.556 Significance = 0.364 α = 0.05 

 

 จากคา Sig. = 0.364 เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวารายได

ไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

 4.5.6  สมมติฐานที่  6 กลุมชาติพันธุ มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชน

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุกับการใช

พืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่  4.12 

 

ตารางที่  4.12  กลุมชาติพันธุกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง 

   จังหวัดสุรินทร   

 

กลุมชาติพันธุ   ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

ไทยเขมร  14   54   21    89  

ไทยสวย  0   5   3    8  

ไทยลาว  1   0   1    2  

ไทย  1   0   0    1  

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 10.288 Significance = 0.113 α = 0.05 

 

 จากคา  Sig. = 0.113  เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวากลุม

ชาติพันธุไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   
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 4.5.7 สมมติฐานที่ 7 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของ

ประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน

กับการใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไปในตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง    

   จังหวัดสุรินทร   

 

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

(ป) นอย ปานกลาง มาก   

 

<25   3   18   4    25  

25-45   9   21   13    43  

46-65   4   12   6    22  

>65   16   59   25    100  

Chi-square = 6.285  Significance = 0.392 α = 0.05 

 

 จากคา  Sig. = 0.392 เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี  

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

 4.5.8  สมมติฐานที่ 8 ระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัย/โรงพยาบาล  มีความสัมพันธ

ตอการใชพืชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางระยะหางจากบานถึง

สถานีอนามัยกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่  4.14  ระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัยกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี 

 อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

ระยะหางจากบาน  ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

ถึงสถานีอนามัย นอย ปานกลาง มาก  

(กิโลเมตร)  

 

<3.5   8   36   16    60  

3.5-6.5   3   10   6    19  

>6.5   5   13   3    21  

รวม  16   59   16    100  

 

Chi-square = 2.598 Significance = 0.627 α = 0.05 

 

 จากคา  Sig. = 0.627 เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา

ระยะหางจากบานถึงสถานีอนามัยไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี  

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

 4.5.9  สมมติฐานที่ 9 ความเชื่อในทองถิ่น มีความสัมพันธตอการใชพืชสมุนไพรของ

ประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางความเชื่อในทองถิ่นกับ

การใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.15 

 

ตารางที่  4.15  ความเชื่อในทองถิ่นมีความสัมพันธกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี 

 อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

ระดับความเชื่อในทองถิ่น  ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

เชื่อนอย 2   11   3    16  

เชื่อปานกลาง  13   21   9    43  

เชื่อมาก  1   27   13    41  
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ตารางที่  4.15 (ตอ) 

 

ระดับความเชื่อในทองถิ่น  ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

 นอย ปานกลาง มาก   

 

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 12.889 Significance = 0.012 α = 0.05 

 

 จากคา Sig. = 0.012  เปนคาที่มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวาความเชื่อ

ในทองถิ่นมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชนตําบลนาดี อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุรินทร ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 

 

 4.5.10  สมมติฐานที่ 10 ความถี่ในการเขาปาอาลอ-โดนแบน มีความสัมพันธตอการใช

พืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางความถี่ในการเขาปา

อาลอ-โดนแบนกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่ 4.16 

 

ตารางที่  4.16  ความถี่ในการเขาปาอาลอ-โดนแบนกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน 

ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร   

 

ความถี่ในการเขา   ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

ปาอาลอ-โดนแบน นอย ปานกลาง มาก   

 

1  ครั้ง/สัปดาห  0   1   0    1  

1  ครั้ง/เดือน  0   1   1    2  

1  ครั้ง/  3  เดือน  0   3   7    10  

1  ครั้ง/  6  เดือน  2   9   8    19  

อ่ืนๆ  0   1   0    1  

รวม  2   15   16    33  

 

Chi-square = 5.418 Significance = 0.712 α = 0.05 
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 จากคา Sig. = 0.712  เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวาความถี่

ในการเขาปาอาลอ-โดนแบนไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี  อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร   

 

 4.5.11  สมมติฐานที่ 11 ระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบน มีความสัมพันธตอการ

ใชพืชสมุนไพรของประชาชน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

จากการทดสอบ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางระยะหางจากบานถึงปา

อาลอ-โดนแบนกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไปในตําบลนาดี แสดงผล ดังตารางที่  4.17 

 

ตารางที่  4.17  ระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบนกับการใชพืชสมุนไพรของประชาชน  

     ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 

ระยะหางจากบาน  ระดับการใชพืชสมุนไพร    รวม 

ถึงปาอาลอ-โดนแบน นอย ปานกลาง มาก 

(กิโลเมตร)    

 

<3.5   3   20   8    31  

3.5-6.5   6   15   10    31  

>6.5   7   24   7    38  

รวม  16   59   25    100  

 

Chi-square = 3.314 Significance = 0.507 α = 0.05 

 

 จากคา Sig. = 0.507 เปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา

ระยะหางจากบานถึงปาอาลอ-โดนแบนไมมีความสัมพันธกับการใชสมุนไพรของประชาชน 

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   

 
4.6  แนวทางการจัดการปาอาลอ-โดนแบน เพื่อความยั่งยืน 
 
 4.6.1  การจัดการของชุมชน  

ปาอาลอ โดนแบนเปนปาที่เคยถูกทําลายมากอน เพิ่งไดรับการอนุรักษโดยชุมชนเมื่อ ป พ.ศ. 

2531 จากความหลากหลายชีวภาพที่มีสูง ในอนาคตหากปลอยใหปาฟนตัว ปาผืนนี้จะยังประโยชนให
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ชุมชนอยางยั่งยืน ทั้งนี้ตองใชเวลาหลายป เปนสิ่งที่คนในชุมชนเขาใจดี จึงตั้งคณะกรรมการดูแลรักษา

ปาอาลอ -โดนแบน จํานวน 19 คน มีรายชื่อ ดังนี้  นายเอือก  มีแกว นายสําเริง  ร้ิวดํา นายสําเร็จ มี

แกว นายเฉลิม ประสมศรี นายสมบัติ บุตรดี นายดี ศรีสุข นายออนศรี เจริญผล นายประสิทธิ์  ร้ิวดํา 

นายเหียน สมบูรณ นายสมพร สุรินทรงาม  นายวินัย พิมพกร นายจํานงค บูรณเจริญ นางวันเพ็ญ สาย

แกว นางอําไพ บูรณเจริญ นายวาสนา  สมานสุข นายชวน สารพล นายสุพจน มีแกว นายดาวนอย 

เปลงปลั่งศรี และนางแพง บุตรดี    คณะกรรมการพัฒนาปาชุมชนตําบลนาดี ไดกําหนดขอบังคับการ
อนุรักษปาชุมชนปาอาลอ-โดนแบน  ดังนี้ 

  4.6.1.1   ไมทําลายปาเพื่อสรางปาใหเจริญงอกงาม 

  4.6.1.2   ชวยกันฟนฟูปาเพิ่มเติมและถาวรแบบยั่งยืน 

  4.6.1.3   ทําแนวเขตปาอนุรักษชัดเจน 

  4.6.1.4   จัดทําแนวปองกันไฟปา 

  4.6.1.5   ผูใดฝาฝนตัดปา ทําลายปา  ถูกปรับตนละ  500  บาท 

  4.6.1.6   ใหรางวัลผูที่พบเห็นการตัดไมทําลายปา 

  4.6.1.7   แตงตั้งคณะกรรมการระดับตําบลและระดับหมูบานดูแลรักษาปาชัดเจน 

  4.6.1.8   ถามีกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวของกับปาตองขออนุญาตจากคณะกรรมการพิทักษ

ปา  กอนทุกครั้ง 

  4.6.1.9   เจาหนาที่  ทสปช.  ตองมีหนาที่รับผิดชอบและดูแลปาแหงนี้โดยตรง 

การกระทําผิดขอบังคับนี้ ถาเปนการกระทําผิดครั้งแรก คณะกรรมการจะทําการตักเตือน  แต

ถายังกระทําผิดเปนครั้งที่ 2 คณะกรรมการจะดําเนินการตอโดยการจับกุม สงตํารวจเพื่อรับโทษตอไป 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรักและหวงแหนปาผืนนี้ โดยการจัดกิจกรรม

ปลูกปา สรางแนวปองกันไฟ กิจกรรมรับประทานอาหารรวมกันในปา ในวันสําคัญ เชน  วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม  วันมาฆบูชา เปน

ตน สําหรับการปลูกฝงจิตสํานึกในเยาวชนทางโรงเรียนบานประทัดบุอาลอ ไดจัดการเรียนการสอน

เรื่องพืชสมุนไพรพื้นบานใหนักเรียนตั้งแตช้ัน ป.1 ถึง ป.6 เขาไปศึกษาในปาอาลอ  โดนแบน ทุกวันศุกร 

เปนเวลา 2  ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา ในอนาคตคณะกรรมการปาชุมชนมีแผนการจะพัฒนาปาผืน

นี้เปนแหลงศึกษาธรรมชาติของอนุชนรุนหลัง และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับปญหา 

และอุปสรรคในการอนุรักษปาอาลอ โดนแบนนั้นไมพบปญหามากนัก เพราะไดรับความรวมมือรวมใจ

ของคนในชุมชนเปนอยางดี ทุกคนใหความสําคัญกับปาผืนนี้ อยากรักษาเอาไวคูชุมชน  แตมีคนนอก

ถิ่นแอบลักลอบตัดไมในปา ซ่ึงยากตอการจับกุม  นอกจากนี้ยังพบวามีคนนําขยะมากทิ้งริมปาอาลอ 

โดนแบน กอใหเกิดทัศนอุจาด   
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4.6.2  แนวทางการจัดการเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร  

จากการศึกษาทําใหทราบวาปาอาลอ โดนแบนเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญของ ชุมชน 
โดยเฉพาะเปนแหลงอาหารและสมุนไพร  สูตรยาที่รวบรวมมาไดถึง 30 สูตรบงบอกถึงความมีภูมิ

ปญญาดานการใชพืชสมุนไพร  ลวนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ถายทอดกันมายาวนาน แตสูตรยา

เหลานี้จะใชไมไดเลยหากหาวัตถุดิบคือพืชสมุนไพรมาใชไมได แนวทางการจัดการเพื่ออนุรักษ

พันธุกรรมพืชสมุนไพร มีดังนี้ 

4.6.2.1  การรักษาพื้นที่ปาไม  เนื่องจากปาอาลอ- โดนแบนเปนแหลงรวมพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิตมากมายที่สําคัญของชุมชน การรักษาพื้นที่ปาไวไดจะเปนการเพิ่มตนทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน  เปนการเพิ่มพื้นที่ปาใหกับประเทศ ซ่ึงปจจุบันพื้นที่

ปาไมมีอยู 33%  ของพื้นที่ประเทศ ทั้งที่ระดับสมดุลอยูที่ 40% ของพื้นที่ประเทศ  สามารถใชหลักการ

อนุรักษวิทยา 3 หลักการ (เกษม  จันทรแกว, 2536)  คือ 1)  การใชตองสมเหตุสมผล (Rational Use)  

หรือใชอยางฉลาด (Wise Use) ตองมีศิลปะในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Approiate 

Technology) คือ มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมตอทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ 2)  สงวนของที่หายาก 3)  

การทํานุและฟนฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรม 

  การที่คณะกรรมการดูแลรักษาปาอาลอ-โดนแบน มีขอบังคับเพื่อปองกันการทําลาย

ปานับเปนสิ่งที่ดี ที่จะชวยทําใหการอนุรักษปาอาลอ-โดนแบนเปนรูปธรรม แตส่ิงสําคัญที่สุดคือการที่

ทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในรักษาปา ชวยกันเปนหูเปนตา สอดสอง ไมใหใครมาลักลอบตัดไม

ทําลายปาได  ปาอาลอ-โดนแบนจะใชเวลาฟนฟูตัวเองเปนปาที่สมบูรณในที่สุด 

4.6.2.2  การวิจัย และพัฒนา (Reseach and Development) การที่จะอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสมุนไพรใหยั่งยืนนั้น ตองสงเสริมการวิจัย และพัฒนา เพราะการอนุรักษหมายถึงการใช

ทรัพยากรอยางฉลาด หรือใชอยางสมเหตุสมผล พืชสมุนไพรจัดเปนทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดไป  

(Non-Exhauting Natural Resource) สามารถใชใหยั่งยืนได มีปญหามากมายที่ยังไมไดรับการศึกษา

วิธีแกไข เชน ทําอยางไรใหสามารถนําพืชสมุนไพรที่อยูในปา สามารถเจริญเติบโตนอกพื้นที่ปาได ยา

สมุนไพรพื้นบานประกอบดวยสารเคมีอะไรบางจึงสามารถรักษาโรคได  หากจะแปรรูปหรือสกัดยาจาก

พืชสมุนไพรตองทําอยางไร  เปนตน จะเห็นไดวาการศึกษาทําใหไดรับคําตอบ  คําตอบนําไปสูการ

พัฒนาตอไป 

4.6.2.3  การขยายพันธุพืชสมุนไพร จากการศึกษาปาอาลอ-โดนแบน มี พันธุไม  14 

ชนิด จาก 30 สูตรยา พืชที่ทรงคุณคาเหลานี้ ควรที่จะขยายพันธุใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากในอนาคต 

สามารถผลิตยาจากพืชเหลานี้ได จะโอกาสใหชาวบานมีรายไดเพิ่มจากการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเปน

วัตถุดิบในการผลิตยา ยิ่งมีการปลูกกันมาก แนวโนมที่พืชสมุนไพรจะสูญพันธุ 

ก็นอยลง 
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  4.6.2.4   องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร ภูมิปญญาทองถิ่น 

เปรียบเสมือนคลังปญญาที่อยูในตัวบุคคลที่เปนหมอยาทองถิ่น ควรมีการนําความรูที่มีอยูในตัวหมอ

ยาทองถิ่นมาเขียนบันทึกเปนลายลักษณอักษร ความรูจึงจะไมสูญหายไป  และติดตอประสานงานกับ

สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงนําไปใชจริง เปนทางเลือกหนึ่งใหคนไดเลือกรักษา องค

ความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรก็จะไมสูญหายไป   

4.6.2.5  การสงเสริมและสนับสนุนใหใชพืชสมุนไพร ภูมิปญญาดานการใชพืช

สมุนไพรของชุมชนไดรับการถายทอดมาเปนเวลาชานาน นับเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่ลํ้าคา ควร

ไดรับการสืบทอดตอไปยังคนรุนหลัง โดยการใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูถึงชนิดของพืชสมุนไพรใน

ทองถิ่น การใชพืชสมุนไพร นอกจากนี้การจัดอบรม ประชาสัมพันธใหชาวบานหันมาใชพืชสมุนไพรใน

ทองถิ่น  ทําใหประหยัดคาใชจาย เปนการใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนาคตหากมีการ

จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ปาอาลอ-โดนแบน อาจจัดสาธิตการรักษาโรคโดยวิธีพื้นบานใหนักทองเที่ยว

ไดชม เชน การเปา การดื่มยาตม ซ่ึงเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวและเปนสิ่งที่นาสนใจสําหรับคนตางถิ่น 

สงผลใหความนิยมใชพืชสมุนไพรมีมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่  4.11  แนวทางการจัดการเพื่ออนุรักษพืชสมุนไพรปาอาลอ-โดนแบน 

การรักษาพื้นที่ 

ปาไม 

การสงเสริมและ

สนับสนุนใหใช 

พืชสมุนไพร 

การขยายพันธุพืช

สมุนไพร 

 
การวิจัยและพัฒนา 

การอนุรักษพืชสมุนไพร

อยางยั่งยืน 

การใชองคความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานการใช 

พืชสมุนไพร 



บทที่  5 

 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร

ในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ-โดนแบน ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  เปนการวิจัย

เชิงสํารวจ โดยอาศัยแนวทางการศึกษา 4 รูปแบบคือ การศึกษาจากแหลงทุติยภูมิ  การวางแปลง

ช่ัวคราวศึกษาสังคมพืช การสัมภาษณเชิงลึกหมอยาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรค

และบํารุงรางกาย และการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเก็บรวบรวมขอมูลการใชพืชสมุนไพรจาก

ประชาชนทั่วไปในตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 100 ราย   ซ่ึงไดมีการนําเสนอผล

การศึกษาในบทที่ผานมา ผูศึกษาขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  โดยแบงการนําเสนอดังนี้ 

 5.1   สรุปผลการศึกษา 

 5.2   การอภิปรายผลการศึกษา 

 5.3   ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
 
 ปาอาลอ-โดนแบน เปนปาชั้นรอง (Secondary Forest) มีความแตกตางกัน 3 ระบบนิเวศยอย 

คือ ปาบุง ปาทาม และปาดิบแลง พันธุไมที่สํารวจพบ มี  72 ชนิด ถูกใชเปนพืชสมุนไพร 14  ชนิด จาก 

55 ชนิดใน 30 สูตรยา การศึกษาไมยืนตนพบวาพยอมเปนพันธุไมเดนที่สุด มีคาดรรชนีความสําคัญ 

61.738 %   รองลงมา ไดแก ยางเหียง (54.477%) มะดัน (32.352%)  เฉียงพรานางแอ (23.353%) 

กระเบา (13.681%) หมีเหม็น (11.011%) และกางขี้มอด  (10.323%) การศึกษาไมหนุม ไมพุม พบวา

หูลิง เปนพันธุไมเดนที่สุด มีคาดัชนีความสําคัญ  96.594% รองลงมาไดแก เฉียงพรานางแอ 

(19.945%) เหมือดจี้ (17.164%) มะดัน (15.097%)  ฝายน้ํา (15.070%) ต้ิวเกลี้ยง (14.689%) เสียว 

(12.535%) และพยอม (12.461%) ลูกไมและไมพื้นลางพบวาหญา มีความหนาแนนมากที่สุด 12  ตน

ตอตารางเมตร รองลงมา คือ ถอบแถบน้ํา มีความหนาแนน  3.28  ตนตอตารางเมตร ความถี่ พบวา 

ถอบแถบน้ํา มีคาความถี่มากที่สุด 44%  รองลงมา คือ กําแพงเจ็ดชั้น 36% และเหมือดจี้ 24% ดรรชนี

ความหลากหลายไมยืนตนในปาอาลอ-  โดนแบน เทากับ 1.110   
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ภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร มีการถายทอดกันในครอบครัว การเก็บพืชสมุนไพร

มาใชสวนใหญเก็บสวนราก และลําตน พบวา มีการใชพันธุไมจํานวน 55 ชนิด จาก 30  สูตรยา พันธุไม

เหลานี้ไดจากปาอาลอ - โดนแบน ปาจากที่อ่ืน และรอบ ๆ หมูบาน วิธีในการรักษา  4 วิธี คือ การทา

หรือพอก การตมพืชสมุนไพร การอบไอน้ํา และการเปาควบคูกับการใชพืชสมุนไพร  ปจจัยที่ทําให

ประชาชนในตําบลนาดีใชพืชสมุนไพร คือ ความเชื่อในทองถิ่น 

แนวทางในการจัดการพืชสมุนไพรในระบบนิเวศปาบุง ปาทาม ปาอาลอ- โดนแบนคือการ

รักษาพื้นที่ปาไม การวิจัยและพัฒนา   การขยายพันธุพืช  การใชองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการ

ใชพืชสมุนไพร และการสงเสริมและสนับสนุนใหใชพืชสมุนไพร   

 

5.2  การอภิปรายผลการศึกษา  
 
 การศึกษาคาดรรชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ  ในปาอาลอ - โดนแบน ซึ่งมีสภาพเปนปา

บุง ปาทาม และปาดิบแลง มีคาความหลากหลายเทากับ 1.110 ซึ่งใกลเคียงกับคาดรรชนีความ

หลากหลายของปาเต็งรังเทากับ 1.926  แตนอยกวาปาเบญจพรรณเทากับ 3.466  และปาดิบแลง

เทากับ 4.833   บริเวณลุมน้ําพรม จังหวัดชัยภูมิ ที่นิตยา หาญเดชานนท (2533) ศึกษาการ

เปรียบเทียบลักษณะทางนิเวศวิทยาปา 3 ชนิด บริเวณลุมน้ําพรม จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้อาจเกิดจากปา

อาลอ-โดนแบน เปนปาชั้นรอง (Secondary Forest) พื้นที่ไมมากเมื่อเทียบกับปาอนุรักษ 

 การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร จากการศึกษาพบเฉพาะหมอยาทองถิ่นที่

มีการใชพืชสมุนไพรและการเปารักษา ซึ่งในจังหวัดสุรินทรยังมีการรักษาพื้นบานแบบอื่นอีก  

ทอง บุญยศ และคณะ (2535) ศึกษาศักยภาพหมอพื้นบานกับการสาธารณสุขมูลฐาน  กรณีศึกษา

จังหวัดสุรินทร จากหมอพื้นบาน151 คน ใน 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอปราสาท  อําเภอกาบเชิง 

อําเภอรัตนบุรี และอําเภอจอมพระ พบวา หมอพื้นบานมีลักษณะที่แตกตางและหลากหลาย แยก

ผลการวิจัยเปน 2 สวนคือ หมอพื้นบานที่ใชวิธีการรักษาที่มองเห็นได จับตองได  อาศัยตํารายาหรือ

วัตถุ ในการรักษาบางครั้งอาจจะใชวิธีการเชิงสัญลักษณดวย เชนการรักษาโดยใชพืชสมุนไพร การเปา 

การรักษากระดูก และหมอพื้นบานที่มีขบวนการที่อาศัยพิธีกรรมและความเชื่อทองถิ่นไดแก คนทรง  

(บ็องบ็อด มะม็วด หรือแมมด) เปนผูที่มีเทพหรือผีมาประทับทรงเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ตลอดไปจนกวา

เทพจะออกจากตัวไปเอง ถาไมปฏิบัติตนตามที่เทพวาไวจะทําใหตนเองเกิดเจ็บปวย การรักษาใน

ระหวางพิธีกรรมทางไสยศาสตร ไดแก การรดน้ํามนต ถอดไข  สาดขาวสาร เปาเสกคาถา และบอกชื่อ

ยาสมุนไพรหผูปวยนํามาตมกิน หมอโบล มีบทบาททํานายในเรื่องของโรคภัยไขเจ็บ คนหรือสัตวเร่ือง

ของหายเทานั้น ในเรื่องโรคภัยไขเจ็บจะทํานายวา  สาเหตุเกิดจากอะไร ผูที่มาพบหมอโบลสวนใหญมี

ฐานะยากจนมักเปนญาติพี่นองหรือเพื่อนใกลชิด และคนในหมูบานเทานั้น พิธีกรรมในการโบล มี

หลักการใชอุปกรณที่ยึดไวดวยดายหรือเชือกแลวถือไวดวยมือ ตอมาก็ทําสมาธิเพงไปยังวัตถุที่ใชแลว
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ตั้งคําถาม ถาถูกตองวัตถุจะแกวงหรือส่ัน ถาไมถูกตองวัตถุจะอยูนิ่ง แลวตั้งคําถามไปเรื่อย ๆ จนกวา

จะถูกตองหมอสะเดาะเคราะห  เรียนรูจากการนั่งวิปสนากรรมฐานใชวิธีการนั่งทางในดูกอนวาผูที่มา

หามีเคราะหหรือไม ถาไมมีเคราะหจะไมทําพิธีสะเดาะเคราะหใหแตจะนั่งทางในหาสาเหตุของอาการ

เจ็บปวยให และหมอตํารา คือหมอที่มีตําราในการรักษาโดยตํารานั้นเขียนดวยภาษาเขมร เมื่อมีคน

ปวยมาหาหมอตําราจะเปดตําราแลวปฏิบัติตามตํารากลาวไว อยางไรก็ตามการรักษาโดยหมอยา

ทองถิ่นนั้นเปนการใชพืชสมุนไพรที่มีอยูทั้งในปา และพืชที่ข้ึนอยูในหมูบาน ปริมาณและขนาดที่ใช

อาศัยการประมาณ  คาดคะเนการเพิ่มหรือลดขนาดยาขึ้นอยูกับอาการของผูปวย ถาผูปวยใชแลวดีข้ึน

ก็ใชตอไปถาอาการไมดีข้ึนก็หยุดใช  ทําใหการรักษาไมมีมาตรฐาน คนรุนใหมจึงหันไปใชยาแผน

ปจจุบันที่สามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว 

 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชพืชสมุนไพร พบวาความเชื่อในทองถิ่นเปนปจจัยที่

มีความสัมพันธกับการใชพืชสมุนไพร เพราะชุมชนตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  มีเอกลักษณ

ดานวัฒนธรรมที่แตกตางจากถิ่นอื่น ความเชื่อในเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีเจาที่ ผีปาอารักข  ผีบรรพบุรุษ 

การกินของแสลง การอยูไฟหลังคลอด ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ มีอิทธิพลในการดํารงชีวิต

ประจําวัน ตลอดจนการรักษาสุขภาพ และการรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงสงผลใหชุมชนยังตองพึ่งพาหมอ

ยาทองถิ่น ที่เชื่อวามีคาถาและใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคใหกับคนปวย เมื่อคนในชุมชนมีการ

ปฏิสัมพันธกับหมอยาในทองถิ่นจะไดรับการถายทอดสูตรยาที่ใชงาย ๆ สามารถใชเองได แลวมีการ

บอกตอ ๆ กันไปทําใหคนในชุมชนมีความรูดานการใชพืชสมุนไพรรักษาตนเอง    

 

5.3  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 5.3.1  ขอมูลที่ไดจากการจัดทําบัญชีรายช่ือพันธุไม ของสังคมพืชในปาอาลอ-โดนแบน  

สามารถนําไปประยุกตเพื่อใชในการจัดทําเอกสารคูมือประกอบการศึกษาธรรมชาติ ทั้งสําหรับเยาวชน

ในทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  

5.3.2  การศึกษาชนิดและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในปา
อาลอ  โดนแบน สมควรทําการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน เร่ืองของเห็ด พืชที่ใชเปนผัก สัตวปา แมลง 

เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจโดยทั่วไป และนําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดการปาตอไป 

  

5.3.3  ผลของการศึกษาเกี่ยวกับการใชพืชสมุนไพร ทําใหทราบวาพืชชนิดใดมีการใช

ประโยชนมากนอย ควรใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกพันธุไมที่เหมาะสมตอการดําเนิน

กิจกรรมปลูกปาทดแทนที่ชุมชนจัดข้ึน และการหาวิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรที่มีจํานวนลดนอยลง 

เพื่อเปนการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรเอาไว 
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 5.3.4  ศึกษานิเวศวิทยาของพืชสมุนไพรในปาอาลอ - โดนแบน แตละชนิดที่จะนําไป

ปลูก  เพราะตนไมแตละชนิดชอบสภาวะแวดลอมที่ตางกัน การจะปลูกจึงตองรูวาพืชนั้นขึ้นอยูใน

สภาวะใด เชน บางชนิดชอบขึ้นในบริเวณที่มีแสงแดดรําไร เปนตน 

  

5.3.5  ควรมีการศึกษาการแปรรูป หรือการสกัดสารเคมีจากพืชสมุนไพร เพื่อใหการใช

ยาสมุนไพร ใชสะดวกและไดมาตรฐาน 

  

5.3.6  ยกยองหมอสมุนไพร และรวบรวมองคความรูที่มีอยูและบันทึกไวเปนหลักฐาน 

เพื่อการศึกษาในอนาคต 

  

5.3.7  สนับสนุนรายไดใหหมอยาทองถิ่น โดยองคการบริหารสวนตําบลนาดี เขามามีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมใหความรูดานการใชพืชสมุนไพร หมอยาทองถิ่นในฐานะปราชญชาวบานเปน

ผูบรรยาย แลวจัดสรรคาตอบแทนการบรรยายใหแกหมอยาทองถิ่น เปนตน 

  

5.3.8  การสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตรทองถิ่นสู
โรงเรียนในชุมชน 
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ภาคผนวก  ก 

รายชื่อพันธุไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก  รายชื่อพันธุไมที่สํารวจพบ 

       

ลําดับที่ ช่ือสามัญ 

 

                  ช่ือวิทยาศาสตร 

 

FAMILY 

 

บริเวณที่พบ รูปชีวิต 

1 รักขาว Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE โคก ไมยืนตน 

2 โปรงกิ่ว Desymaschalon lomentaceum Finet & Gagnep. ANNONACEAE ทาม,โคก ไมพุม 

3 พีพวน,เซล Goniothalamus  elegans Ast   ANNONACEAE ทาม,โคก ไมพุม 

4 ลําดวน,รันดูล Melodorum fruticosum Lour. ANNONACEAE โคก ไมยืนตน 

5 เวอรกระวัน Uvaria  sp.  ANNONACEAE บุง,ทาม เถาวัลย 

6 กลวยคาง,บาด

ปะเติล 

Alphonsea 

 

boniana Fin. & Gagnep.  

 

 ANNONACEAE 

 

ทาม ไมยืนตน 

 

7 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE โคก ไมยืนตน 

8 ตะลีงกะฮอม Tylophora   sp.   ASCLEPIADACEAE โคก เถาวัลย 

9 เถาประสงค Streptocaulon  juventas (Lour.) Merr.   ASCLEPIADACEAE โคก เถาวัลย 

10 เถาวยางนวลใหญ Toxocarpus   sp.   ASCLEPIADACEAE โคก เถาวัลย 

11 โพงพางเถา Capparis   sp.  CAPPARACEAE บุง เถาวัลย 

12 มะพอก,ตะลวก Parinari anamense Hance CHRYSOBALANACEAE โคก ไมยืนตน 

13 ขางหลวง,ถอบแถบ Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre CONNARACEAE โคก เถาวัลย 

14 รสสุคนธ 

 

Tetracera 

 

loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex  Craib 

 

DILLENIACEAE 

 

โคก เถาวัลย 

 



 

ภาคผนวก ก  (ตอ) 

       

ลําดับที่ ช่ือสามัญ 

 

                  ช่ือวิทยาศาสตร 

 

FAMILY บริเวณที่พบ รูปชีวิต 

 

15 พะยอม, 

ปะเปยล 

Shorea 

 

roxburghii G Don 

 

DIPTERROCARPACEAE 

 

โคก ไมยืนตน 

 

16 ยางนา,เยียง Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don DIPTERROCARPACEAE ทาม ไมยืนตน 

17 ยางเหียง,สะแบง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTERROCARPACEAE โคก ไมยืนตน 

18 หูลิง,กุมพะนีง Hymennocardia punctata Wall. ex Lindl. EUPHORBIACEAE บุง,ทาม,โคก ไมพุม 

19 ฝายน้ํา, 

กระบาปรีย 

Mallotus 

 

thorelii Gagnep. 

 

 EUPHORBIACEAE 

 

บุง,ทาม,โคก ไมยืนตน 

 

20 เสียว,ตะสีว Phyllanthus collinsae Craib. EUPHORBIACEAE ทาม,โคก ไมพุม 

21 เมา Antidesma  acidum  Retz.  EUPHORBIACEAE ทาม ไมยืนตน 

22 กระเบา Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. FLACOURTIACEAE บุง ไมยืนตน 

23 หญาแฝก,สะเมาตะ

เสร็จ 

Chrysopogon 

 

nemoralis (Balan). Holtt. 

 

GRAMINEAE 

 

ทาม หญา 

 

24 ไผปา,ระไซปรีย Bambusa bambos (L.) Voss ex Vlim. GRAMINEAE ทาม,โคก ไผ 

25 หญา,สะเมา Eragrostis  sp.  GRAMINEAE ทาม หญา 

26 มะดัน,สะนัน Garcinia schomburg Kiana Pierre. GUTTIFERAE บุง ไมยืนตน 

27 ต้ิวเกลี้ยง Cratoxylum  cochinchinensis (Lour.) Merr.   GUTTIFERAE ทาม ไมยืนตน 



 

 

ภาคผนวก ก  (ตอ) 

       

ลําดับที่ ช่ือสามัญ 

 

                   ช่ือวิทยาศาสตร 

 

FAMILY บริเวณที่พบ รูปชีวิต 

28 ต้ิวขาว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer GUTTIFERAE โคก ไมยืนตน 

29 หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. LAURACEAE ทาม,โคก ไมยืนตน 

30 กระโดนน้ํา, 

กะนอลตึก 

Barringtonia 

 

acutangula (L.)  Gaertn. 

 

LECYTHIDACEAE 

 

บุง ไมยืนตน 

 

31 กระโดน Careya sphaerica  Roxb.  LECYTHIDACEAE  โคก ไมยืนตน 

32 ขี้เหล็ก 

 

 

Senna 

 

 

siamea (Lmk.) Irwin & Barneby 

 

 

LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

 

โคก ไมยืนตน 

 

 

33 นนทรี,ตะเสก 

 

Peltophorum 

 

pterocarpum (DC.) Backer ex  

K. Heyne 

LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

โคก ไมยืนตน 

 

34 มะคาแต, 

กาเกาะ 

Sindora 

 

siamensis Teijsm. & Miq. 

 

LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

โคก ไมยืนตน 

 

35 กางขี้มอด 

 

Albizia 

 

odoratissima (L.f.) Benth. 

 

LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE 

โคก ไมยืนตน 

 

36 แดง,สะกรอม 

 

Xylia 

 

kerrii Craib & Hutch. 

 

LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE 

โคก ไมยืนตน 

 

37 ถอบแถบน้ํา,ลําปวะ Derris trifoliate Lour. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ทาม เถาวัลย 



 

ภาคผนวก ก  (ตอ) 

 

ลําดับที่ ช่ือสามัญ 

 

                   ช่ือวิทยาศาสตร 

 

FAMILY บริเวณที่พบ รูปชีวิต 

 

38 สนูล 

 

Dalbergia 

 

rimosa Roxb. 

 

LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

ทาม ไมยืนตน 

 

39 กันเกรา Fagraea  fragrans Roxb.  LONGANIACEAE ทาม ไมยืนตน 

40 เหมือดจี้,ขะเมี๊ยะ 

 

Memecylon 

 

scutellatum (Lour.) Naud. 

 

MELASTOMATACEAE 

 

บุง,ทาม,โคก ไมยืนตน 

 

41 ขอย Streblus  asper  Lour.  MORACEAE โคก ไมพุม 

42 มะหา Eugenia  Albiflora Duth. Ex Kurz MYRTACEAE ทาม,โคก ไมยืนตน 

43 ชมพูทาม Eugenia cerasoides Roxb.   MYRTACEAE บุง,ทาม ไมยืนตน 

44 หวา Eugenia cumini (L.) Druce MYRTACEAE ทาม,โคก ไมยืนตน 

45 ชมพูทาม Euginia fruticosa (DC.) Roxb.  MYRTACEAE ทาม ไมยืนตน 

46 เวอรกะมอร Jasminum   sp.   OLEACEAE ทาม เถาวัลย 

47 ตะครอง, 

อังกรวง 

Ziziphus 

 

cambodiana Pierre  

var. cambodiana 

RHAMNACEAE 

 

โคก ไมยืนตน 

 

48  เถา Ventilago  sp.   RHAMNACEAE โคก เถาวัลย 

49 เฉียงพรานางแอ,ตระ

เมง 

Carallia 

 

brachiata (Lour.) Merr. 

 

RHIZOPHORACEAE 

 

ทาม,โคก ไมยืนตน 

 

50 เสนหลังขาว Gaertnea   vaginalis (DC.) Merr.  RUBIACEAE โคก พืชลมลุก 



 

ภาคผนวก ก  (ตอ) 

       

ลําดับที่ ช่ือสามัญ 

 

                   ช่ือวิทยาศาสตร 

 

FAMILY บริเวณที่พบ รูปชีวิต 

 

51 บะดองตึก Diplospora  viridiflora DC.   RUBIACEAE ทาม ไมพุม 

52 กระทุมโคก, 

กระทม 

Mitragyna 

 

hirsuta Havil. 

 

RUBIACEAE 

 

โคก ไมยืนตน 

 

51 บะดองตึก Diplospora  viridiflora DC.   RUBIACEAE ทาม ไมพุม 

52 กระทุมโคก, 

กระทม 

Mitragyna 

 

hirsuta Havil. 

 

RUBIACEAE 

 

โคก ไมยืนตน 

 

53 กระทอมหมู Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth. RUBIACEAE โคก ไมยืนตน 

54 ตะไหล,สนกระ 

 

Prismatomenris 

 

tetrandra (Roxb.) K. Sch.  

ssp. tetrandra 

RUBIACEAE 

 

ทาม ไมยืนตน 

 

55 ยอเบี้ย,ญัวสบาด  Morinda   Talmyi  (Pierre ex Pit.) Craib.   RUBIACEAE ทาม พืชลมลุก 

56 เข็ม Rubia  sp.  RUBIACEAE ทาม ไมพุม 

57 เข็มดอกเขียว Rubia  sp.  RUBIACEAE ทาม ไมพุม 

58 หมากวอ Lepisanthes   Senegalensis (Poir.) Leenh.   SAPINDACEAE ทาม ไมยืนตน 

59 มะหวด,จลุ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE โคก ไมยืนตน 

60 หญายายเภา, 

เซิงซาง 

Lygodium 

 

flexuosum (L.) Sw. 

 

SCHIZAEACEAE 

 

โคก เฟรน 

 

 



 

ภาคผนวก ก  (ตอ) 

       

ลําดับที่ ช่ือสามัญ 

 

                   ช่ือวิทยาศาสตร 

 

FAMILY บริเวณที่พบ รูปชีวิต 

 

61 เครือดาว, 

ประเปรอะตูจ 

Smilex 

 

verticalis Gagnep.  

 

 SMILACACEAE 

 

โคก เถาวัลย 

 

62 เหมือดดง Symplocos macrophylla Wall. Ex DC.  SYMPLOCACEAE ทาม ไมยืนตน 

63 กําแพงเจ็ดชั้น Salacia  chinensis  L.  TEACEAE  บุง ไมยืนตน 

64 ปอพราน Colona auriculata (Desf.) Craib TILIACEAE โคก ไมยืนตน 

65 เถาขอย  Un-identified - - บุง เถาวัลย 

66 Unknown1  Un-identified  - - บุง พืชลมลุก 

67  Unknown2  Un-identified - - ทาม ไมยืนตน 

68 Unknown3  Un-identified  - - ทาม ไมยืนตน 

69 Unknown4  Un-identified  - - ทาม ไมยืนตน 

70 Unknown5  Un-identified  - - ทาม ไมยืนตน 

71 ตนพอง Un-identi fied  - - บุง,โคก ไมยืนตน 

72 บายกะดัง Un-identified   - - บุง ไมยืนตน 

 



ภาคผนวก  ข 

ตารางคํานวณหาคาดรรชนีความสําคัญของพันธุไม   
และดรรชนีความหลากหลายของไมยืนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข1 คาดรรชนีความสาํคัญ  และดรรชนีความหลากหลายของพันธุไม ทีม่ีเสนผาศูนยกลางตัง้แต  4.5  เซนติเมตรที่ระดับความสูง  1.30  เมตร 

  

ลําดับที ่

 

 

 

ชนิดพนัธุไม 

 

 

 

ความ

หนาแนน 

 

 

ความถี ่

 

 

 

ความเดน 

 

 

 

ความ

หนาแนน

สัมพัทธ(%) 

 

ความถี่

สัมพัทธ(%) 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ(%) 

 

 

ดัชนี

ความสาํคัญ

(%) 

 

ดรรชนีความ

หลากหลาย 

 

 

1 กลวยคาง 0.04 4 28.260 0.410 1.333 0.165 1.908 0.010 

2 Unknown3 0.08 4 49.298 0.820 1.333 0.287 2.440 0.010 

3 เฉียงพรานางแอ 0.72 32 1255.591 7.377 10.667 7.310 25.353 0.083 

4 L. rimosa 0.04 4 20.418 0.410 1.333 0.119 1.862 0.010 

5 Unknown4 0.08 4 145.955 0.820 1.333 0.850 3.003 0.017 

6 ตนพอง 0.2 12 252.519 2.049 4.000 1.470 7.519 0.035 

7 แดง 0.04 4 26.407 0.410 1.333 0.154 1.897 0.010 

8 ข้ีเหล็ก 0.08 4 232.878 0.820 1.333 1.356 3.509 0.017 

9 Unknown5 0.04 4 37.374 0.410 1.333 0.218 1.961 0.010 

10 กระเบา 0.4 16 729.877 4.098 5.333 4.249 13.681 0.057 

11 กระโดน 0.04 4 143.066 0.410 1.333 0.833 2.576 0.010 

12 กระทุมโคก 0.04 4 30.175 0.410 1.333 0.176 1.919 0.010 

13 กางขี้มอด 0.32 16 293.951 3.279 5.333 1.711 10.323 0.049 



ภาคผนวก ข1  (ตอ)     

          

ลําดับที ่

 

 

 

ชนิดพนัธุไม 

 

 

 

ความ

หนาแนน 

 

 

ความถี ่

 

 

 

ความเดน 

 

 

 

ความหนาแนน 

สัมพัทธ(%) 

 

 

ความถี่

สัมพัทธ(%) 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ(%) 

 

 

ดัชนี

ความสาํคัญ

(%) 

 

ดรรชนีความ

หลากหลาย 

 

 

14 มะหา 0.12 12 145.013 1.230 4.000 0.844 6.074 0.024 

15 จิกนา 0.04 4 19.625 0.410 1.333 0.114 1.857 0.010 

16 ชมพูทาม 0.16 12 114.814 1.639 4.000 0.668 6.308 0.029 

17 หวาขี้กวาง 0.04 4 16.611 0.410 1.333 0.097 1.840 0.010 

18 ติ้วเกลี้ยง 0.16 8 102.081 1.639 2.667 0.594 4.900 0.029 

19 ติ้วขาว 0.12 4 106.823 1.230 1.333 0.622 3.185 0.024 

20 นนทร ี 0.12 4 364.703 1.230 1.333 2.123 4.686 0.024 

21 ฝายน้าํ 0.04 4 15.896 0.410 1.333 0.093 1.836 0.010 

22 เหมือดจี ้ 0.2 16 162.079 2.049 5.333 0.944 8.326 0.035 

23 พะยอม 1.76 36 5445.985 18.033 12.000 31.705 61.738 0.134 

24 มะคาแต 0.28 4 473.606 2.869 1.333 2.757 6.959 0.044 

25 มะดัน 1.68 16 1684.398 17.213 5.333 9.806 32.352 0.132 

26 มะพอก 0.08 8 206.165 0.820 2.667 1.200 4.687 0.017 



ภาคผนวก ข1  (ตอ)     

          

ลําดับที ่

 

 

 

ชนิดพนัธุไม 

 

 

 

ความ

หนาแนน 

 

 

ความถี ่

 

 

 

ความเดน 

 

 

 

ความหนาแนน

สัมพัทธ(%) 

 

 

ความถี่

สัมพัทธ(%) 

 

 

ความเดน

สัมพัทธ(%) 

 

 

ดัชนี

ความสาํคัญ

(%) 

 

ดรรชนีความ

หลากหลาย 

 

 

27 กําแพงเจ็ดชัน้ 0.12 4 70.508 1.230 1.333 0.410 2.973 0.024 

28 ยางเหยีง 2.2 24 4111.477 22.541 8.000 23.936 54.477 0.146 

29 ยางนา 0.04 4 113.040 0.410 1.333 0.658 2.401 0.010 

30 รักขาว 0.04 4 32.154 0.410 1.333 0.187 1.930 0.010 

31 เหมือดดง 0.04 4 15.198 0.410 1.333 0.088 1.832 0.010 

32 หมีเหมน็ 0.36 12 570.671 3.689 4.000 3.322 11.011 0.053 

33 หวา 0.04 4 160.525 0.410 1.333 0.935 2.678 0.010 

  รวม 9.76 300 17177.141 100.000 100.000 100.000 300.000 1.110 

 



ภาคผนวก  ค 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
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แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับหมอยาทองถิ่น 

เรื่อง 

การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศ 

ปาบุง  ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 

 

1. ช่ือหมอยา 

2. ที่อยู 

3. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น 

4. ทานศึกษาวิชารักษาโรคดวยพืชสมุนไพรจากที่ใด 

5. ทานมีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอยางไร 

6 .ข้ันตอนในการรักษาแตละโรคทําอยางไรบาง 

7 .สวนประกอบของยาแตละสูตรมีอะไรบาง 

8. พืชสมุนไพรที่ไดเก็บมาจากที่ใด 

 8.1   ใชสวนใดของพืชสมุนไพร 

 8.2   ใชวิธีใดในการเก็บพืชสมุนไพร (ถอน,ถากเปลือก,ตัดกิ่ง,ใบ,ดอก,ผล ฯลฯ) 

 8.3   สมุนไพรที่ไดมาทานเก็บรักษาอยางไร 

 8.4   มีขอปฏิบัติอยางไรบางในการเก็บพืชสมุนไพร 

9. มีความเชื่ออะไรบางเกี่ยวกับการรักษาดวยพืชสมุนไพร 

10. มีพิธีกรรมที่ใชรวมกับการรักษาโรคหรือไม  อยางไร 
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แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูที่เคยรักษากับหมอยาทองถิ่น 

เรื่อง 

การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศ 

ปาบุง  ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 

 

1 .ช่ือผูใหสัมภาษณ 

2. ที่อยู 

3. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น 

4. ทานเคยปวยเปนโรคอะไร 

5. ทานใชวิธีการใดในการรักษาโรค  มีพิธีกรรมในระหวางการรักษาหรือไม 

6. หมอยาที่ทําการรักษาใหทานชื่ออะไร 

7. พืชสมุนไพรที่ใชรักษา 

8. หลังจากรักษากับหมอยาแลว  ทานปฏิบัติตัวหลังการรักษาอยางไร 

9 .ทําไมทานจึงเลือกรักษากับหมอยาที่ใชพืชสมุนไพร 

10. ทานรูสึกพึงพอใจในการรักษาหรือไม  อยางไร 
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แบบสัมภาษณประชาชนทั่วไปตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
เรื่อง 

การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศ 
ปาบุง  ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 
 
ช่ือ-นามสกุล  ผูใหสัมภาษณ......................................................วันที่สัมภาษณ............................... 

บานเลขที่..........................................................ช่ือ-นามสกุล  ผูสัมภาษณ...................................... 

 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.เพศ  (  ) 1.ชาย   (  ) 2.หญิง 

 

2.อายุ....................ป 

   

3.;วุฒิการศึกษาสูงสุด 

   (  ) 1.  ไมไดเรียน        (  ) 2.  ประถมศึกษา 

   (  ) 3.  มัธยมตน         (  ) 4.  มัธยมปลาย/ปวช. 

        (  ) 5. อนุปริญญาตรี/ปวส.      (  ) 6.  ปริญญาตรี 

   (  ) 7.  สูงกวาปริญญาตรี 

 

4.อาชีพหลักของทาน  (อาชีพที่ใชเวลาในการประกอบอาชีพเปนสวนใหญ) 

 (  ) 1.  ทํานา    (   )  2.  รับจางทั่วไป 

  (  ) 3.  รับราชการ      (  ) 4.  คาขาย 

  (  ) 5. อ่ืนๆ......................................... 

 

5.อาชีพรองของทาน (อาชีพที่ใชเวลาในการประกอบอาชีพนอยกวาอาชีพหลัก) 

  (  ) 1.ไมมี    (   )  2.  รับจางทั่วไป 

  (  ) 3. คาขาย    (  ) 4.  เก็บหาของปา      (  ) 5. อ่ืนๆ........................................ 

6.รายไดของครัวเรือน..............................................บาท/ป 
 

7.กลุมชาติพันธุ 

  (  ) 1.  ไทยเขมร       (  ) 2.  ไทยสวย   

(  ) 3.  ไทยลาว          (  ) 4.  ไทย (  ) 5. อ่ืนๆ...................... 

หมายเลขแบบสัมภาษณ 
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8. ทานอาศัยอยูในหมูบานนี้เปนเวลา........................ป 

   

9. ระยะหางจากบานของทานถึงสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล..................................กิโลเมตร 

  

10.บานของทานอยูหางจากปาอาลอ-โดนแบนเปนระยะทาง................................กิโลเมตร 

 

11.ทานเคยเขาไปเก็บหาของปาในปาอาลอ-โดนแบนหรือไม 

  (  ) 1. เคย      (  ) 2. ไมเคย  (ขามไปตอบสวนที่  2) 

 

12.ในการเขาไปหาของปาของทาน  ทานเก็บพืชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคหรือบํารุงรางกาย

หรือไม 

 (  ) 1. เก็บ    (  ) 2. ไมเก็บ 

ถาเก็บพืชสมุนไพรที่ทานเก็บคือ   

 1................. ................... 

2.................................... 

3.................................... 

 

13.  ความถี่ในการเขาไปในปาอาลอ-โดนแบน 

  (  ) 1.  ทุกวัน    (  ) 2.  1  ครั้ง/สัปดาห 

  (  ) 3.  1  ครั้ง/เดือน  (  ) 4.  1  ครั้ง/ 3 เดือน 

  (  ) 5.  1  ครั้ง/ 6 เดือน  (  ) 6.  อ่ืนๆ.................................... 
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สวนที่  2  ความเชื่อในทองถิ่นเกี่ยวกับความเจ็บปวยและพืชสมุนไพร 

 

ขอความ เชื่อ ไมเชื่อ 

1. ตนไมมีผีปาอารักขสิงอยูจึงนํามาทําเปนยารักษาโรคได 

2. การเจ็บปวยเกิดจากการไปลบหลูผีปาอารักข 

3. พืชสมุนไพรที่อยูตามธรรมชาติเทานั้นจึงจะมีสรรพคุณรักษาโรค

ได 

4.การไมเซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ ทําใหทานไมพอใจจึงลงโทษ

โดยการทําใหสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวย 

5.หมอยาทองถิ่นเปนผูมีวิชาอาคม  ตองเสกคาถาควบคูกับการ

รักษาดวยพืชสมุนไพร 

6.การดื่มน้ําชาสมุนไพร  หรือยาดองสมุนไพรเปนประจํา  จะทําให

รางกายแข็งแรง  อายุยืน 

7. พืชสมุนไพรไมมีอันตรายเพราะเปนสิ่งที่ไดจากธรรมชาติ 

8. อาการกระดูกหักหมอยาทองถิ่นสามารถเปาควบคูกับนวด

น้ํามันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดได 

9.การอาบน้ําผสมพืชสมุนไพรบางชนิด เชน สมปอย  สามารถ

รักษา หรือปองกันอาการที่เกิดจากคุณไสยได 

  

 

สวนที่  3  การใชพืชสมุนไพรของประชาชนทั่วไป  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
 

1. ทานเลือกใชพืชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยเมื่อใด 

  (  ) 1. ไมใช  (ขามไปตอบขอ 5)    (  ) 2. เจ็บปวยเล็กนอย 

  (  ) 3.  ปวยหนักรักษาที่โรงพยาบาลไมหาย      (  ) 4.  ใชพืชสมุนไพรรักษาทุกโรคที่

เจ็บปวย 

  (  ) 5.  อ่ืนๆ  ระบุ................................................. 
 

2. พืชสมุนไพรที่ทานใชไดมาจากที่ใด 

  (  ) 1.ปาอาลอ-โดนแบน    (  ) 2.ปลูกเองบริเวณบาน 

  (  ) 3.หาซื้อจากตลาด    (  ) 4.หมอยาในทองถิ่น 

 (  ) 5.  อ่ืนๆ  ระบุ................................................. 

3.สวนใดของพืชสมุนไพรที่ทานมักนํามาใชในการรักษาโรคหรือบํารุงรางกายมากที่สุด 

   (ตอบไดมากกวา   1 ขอ) 
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  (  ) 1.ราก    (  ) 2.ลําตน    (  ) 3.เปลือก 

  (  ) 4.แกน    (  ) 5.ใบ    (  ) 6. ดอก 

  (  ) 7.ผล    (  ) 8. เมล็ด    (  ) 9.กิ่ง (  ) 10. อ่ืนๆ................ 

4. โปรดบอกชื่อสมุนไพรที่ทานใชบอยที่สุด................................................................ 

 

5. เลือกตอบใชเมื่อทานเห็นดวย และไมใชในขอความที่ทานไมเห็นดวย 

 

ขอความ ใช ไมใช 

1.เมื่อมีอาการปวดทอง  จุกเสียดทานเลือกใชกลวยดิบบดแหง  

รับประทานเพื่อบรรเทาอาการ 

2.ทานรูสึกออนเพลีย  จะซื้อยาบํารุงรางกายตามรานขายยามา

รับประทานเอง 

3.สมาชิกในครอบครัวทานอยูไฟ และใชพืชสมุนไพรตอนคลอดบุตร 

4.พืชสมุนไพรที่ทานใชมากที่สุดคือสวนราก 

5.สมาชิกในครอบครัวของทานไมมีใครนิยมใชพืชสมุนไพรเลย 

6.ทานใชเปลือกไม รากไม และใบไมในปาตม หรือดองเหลา ด่ืมบํารุง

รางกาย 

7.การใชพืชสมุนไพรเปนเรื่องโบราณ  ไมทันสมัยทานจึงไมใช 

8.ทานไมเชื่อวาพืชสมุนไพรจะรักษาโรคใหหายขาดได 

9.ทานเคยไปหาของปาในปาอาลอ โดนแบน  แลวเก็บพืชสมุนไพรมา

ใชดวย 

10.การใชพืชสมุนไพรเปนเรื่องยุงยาก ทานจึงไมใช 

11.ทานใชพืชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ  เชน  ปวด

ทอง  เปนไข   

12.ทานเคยรักษาโรคกับหมอยาสมุนไพรในหมูบาน 

13.พืชสมุนไพรไทยไมมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค 

14.ทานนําพืชสมุนไพรในทองถิ่นมาแปรรูป  เชน  ตากแหงไวชงชา

เพื่อใหใชสะดวกยิ่งขึ้น 

15.ทานปลูกพืชสมุนไพรไวรอบๆ  บานเพื่อไวใชประโยชน 
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สวนที่  4  ขอเสนอแนะ 
 

1. ทานคิดวามีวิธีการใดบางที่จะอนุรักษพืชสมุนไพร 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

   

2. ทานคิดวาทําอยางไรประชาชนจึงจะหันมานิยมใชพืชสมุนไพรไทยในทองถิ่นของตัวเอง 

..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

      

ขอขอบคุณ 
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การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพร 

ในระบบนิเวศปาบุง  ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน   

ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

พิกัด....................ความสูงจากระดับน้ําทะเล.................สภาพอากาศ............................ 

แปลงที่......ขนาดแปลง.............สภาพสันฐาน  (   )  บุง  (  )  ทาม  (  )  โคก   

ผูบันทึก..................... 

    

ชนิดพันธุ DBH  จํานวนตน หมายเหตุ 

          

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับหมอยาทองถิ่น 

เรื่อง 

การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศ 

ปาบุง  ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 

 

1.ช่ือหมอยา 

2.ท่ีอยู 

3.ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น 

4.ทานศึกษาวิชารักษาโรคดวยพืชสมุนไพรจากที่ใด 

5.ทานมีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอยางไร 

6.ข้ันตอนในการรักษาแตละโรคทําอยางไรบาง 

7.สวนประกอบของยาแตละสูตรมีอะไรบาง 

8.พืชสมุนไพรที่ไดเก็บมาจากที่ใด 

 8.1 ใชสวนใดของพืชสมุนไพร 

 8.2 ใชวิธีใดในการเก็บพืชสมุนไพร (ถอน,ถากเปลือก,ตัดกิ่ง,ใบ,ดอก,ผล ฯลฯ) 

 8.3 สมุนไพรที่ไดมาทานเก็บรักษาอยางไร 

 8.4 มีขอปฏิบัติอยางไรบางในการเก็บพืชสมุนไพร 

9.มีความเชื่ออะไรบางเกี่ยวกับการรักษาดวยพืชสมุนไพร 

10.มีพิธีกรรมที่ใชรวมกับการรักษาโรคหรือไม  อยางไร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูที่เคยรักษากับหมอยาทองถิ่น 

เรื่อง 

การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชพืชสมุนไพรในระบบนิเวศ 

ปาบุง  ปาทาม  ปาอาลอ-โดนแบน  ตําบลนาดี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 

 

1.ช่ือผูใหสัมภาษณ 

2.ที่อยู 

3.ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น 

4.ทานเคยปวยเปนโรคอะไร 

5.ทานใชวิธีการใดในการรักษาโรค  มีพิธีกรรมในระหวางการรักษาหรือไม 

6.หมอยาที่ทําการรักษาใหทานชื่ออะไร 

7.พืชสมุนไพรที่ใชรักษา 

8.หลังจากรักษากับหมอยาแลว  ทานปฏิบัติตัวหลังการรักษาอยางไร 

9.ทําไมทานจึงเลือกรักษากับหมอยาที่ใชพืชสมุนไพร 

10.ทานรูสึกพึงพอใจในการรักษาหรือไม  อยางไร 

 

 

 

 

 

 
 
 



ภาคผนวก  ง 

ภาพประกอบการศึกษา 
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ภาพที่  1  ลําหวยชี          ภาพที่  2  ปาบุง  ปาทาม 

 

 
 
 
 
 
 

        
 
ภาพที่  3  การจดบันทึกลักษณะพันธุไมที่พบ ภาพที่  4  การวัดเสนผาศูนยกลางไมยืนตน 
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ภาพที่  5  โปรงกิ่วหรือจืงจาบ         ภาพที่  6  หูลิง  หรือกุมพะนีง 

 Desymaschalon lomentaceum Finet & Gagnep.               Hymennocardia  punctata Wall. ex     

Lindl.    

  
 
 
 
 

       
 
ภาพที่  7  ยอเบี้ยหรือญัวสบาด          ภาพที่  8  พยอม 

       Morinda  Talmyi (Pierre ex Pit.) Craib.          Shorea  roxburghii G Don 
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ภาพที่  9  ตนเชอแตใชรักษาอาการผิดสําแดง      ภาพที่  10  ตนสะแบงใชรักษาโรคเลือด 

 
 
 
 
 

    
 
ภาพที่  11  รากตนกันตรูก    ภาพที่ 12  ตัวอยางพืชสมุนไพรแกโรคช้ําใน 
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ภาพที่  13  การตรวจสอบชื่อพันธุไมทองถิ่น ภาพที่  14  การสัมภาษณเชิงลึกหมอยา    ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 

      
 

  ภาพที่  15  ภูมิปญญาการรักษาโรคโดยการเปาควบคูกับการใชพืชสมุนไพร 



 

 

 

ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวสุมณฑา  กอแกว 

 
ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วนศาสตร) 

    สาขาวิชาเอกชีววิทยาปาไม 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    พ.ศ.  2546 

 
ประวัติการทํางาน  พ.ศ.  2546-2547 

    นักวิชาการปาไม 

โครงการสํารวจและรวบรวมพันธุไมดอกไมประดับปา  ภาคใต   

จังหวัดนราธิวาส  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 

พ.ศ.  2547-2549 

เจาหนาที่หองปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

ศูนยพันธุวิศวกรรม  และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ   

จังหวัดปทุมธานี 
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