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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

ปาทาม และระบบนิเวศปาโคกซึ่งจัดเปนปาชั้นรอง (Secondary Forest) ที่กําลังอยูในขั้นทดแทน  

(Succession)  หากมีการปองกันไฟปาอยางดี จะเขาสูสังคมปาดงดิบแลง  (Dry Evergreen Forest) 

สํารวจพบพันธุไมทั้งหมด 72 ชนิด ไมยืนตนที่มีความเดนมากที่สุด คือ พยอม มีคาดรรชนีความสําคัญ  

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.   
   


