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กิตติกรรมประกาศ 
  
 การด าเนินโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในเขตพื้นที ่                     
ทุ่งสามรอ้ยยอด นี้ได้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความเสยีสละ ความอนุเคราะห์และน ้าใจจากหน่วยงาน
และบุคคลหลายฝา่ยคณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ ส านกับรหิารโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยั
วจิยัแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีใ่หก้ารสนับสนุนการวจิยั ขอขอบพระคุณ 
ศ.ดร. วิสุทธิ ์ใบไม้ อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบญัชาชยั ที่ปรึกษา
โครงการวิจยั และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการจนกระทัง่ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

ขอขอบคุณ ก านันชลอ เจมิวงศ์รตันชยั ผู้ใหญ่อภิรกัษ์ เสรสีกุลธร ผู้ใหญ่ศิร ิอินทประสิทธิ ์   
คุณจริฏัฐ์ ปรานต์ประสทิธิ ์อาจารย์บุปผา บุญส่ง ชาวบ้านสามร้อยยอดและชาวบ้านเกาะไผ่    
ทีน่่ารกัทุกท่าน รวมทัง้เจา้หน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่ให้การต้อนรบัคณะผู้วจิยั
ด้วยความอบอุ่นและให้ความร่วมมอืในการด าเนินการวจิยัอย่างดยีิง่ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและ
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้เป็นการศึกษาเชงิพรรณนา (Descriptive Study ) มุ่งเน้นในการศึกษาชนิดของพชื
สมนุไพรในทุ่งสามรอ้ยยอดตลอดจนภมูปิญัญาในการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรของชาวบา้น โดยเน้น
เก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับปราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามเชี่ยวชาญ       
เรื่องสมุนไพร จ านวน 8 คน รวมทัง้ชาวบ้านร่วมใหข้อ้มูลจ านวน 25  คน  ในพืน้ทีบ่า้นสามรอ้ยยอด หมู่ 2  
ต าบลไรเ่ก่า และบา้นเกาะไผ่ หมู่ 5 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยใช้
แบบส ารวจ และสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอืและวเิคราะหข์อ้มลูภายใตก้รอบแนวคดิของงานวจิยั 

ผลการวจิยัพบพชืสมนุไพร จ านวน 163 ชนิด สามารถระบุชื่อวทิยาศาสตรไ์ด ้157 ชนิด 
77 วงศ์ ไม่สามารถระบุชื่อได้ 6 ชนิด แบ่งออกเป็นพืชสมุนไพรประเภทต้น 81 ชนิด 
ประกอบด้วย ไมย้นืต้น ไมพุ้่ม ไมล้้มลุก ประเภทเถา-เครอื 42 ชนิด ประเภทหวัเหงา้ 14 ชนิด 
ประเภทผกั 8 ชนิด และประเภทหญ้า 19 ชนิด ชุมชนมภีูมปิญัญาในการน าพชืสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ในด้านยารกัษาโรค บ ารุงก าลงัมากที่สุด มีต ารบัยาพื้นบ้าน 222 ต ารบัแบ่งเป็น
ประเภทยาเดีย่ว 149 ชนิด และประเภทต ารบั 73 ต ารบั โดยสมุนไพรทีใ่ช้แบบยาเดีย่วมากทีสุ่ด
ได้แก่ กรดน ้าและหญ้าพนังูขาว ใช้รกัษาแผลสด แผลพุพองและโรคเรมิ ไมยราบ รกัษาลมพษิ โรคสะเก็ด
เงนิ โรคนิ่ว และโรคเบาหวาน พญานาคราช และก าลงัววัเถลงิ ใชเ้ป็นยาบ ารุงก าลงั ส่วนสมุนไพรทีใ่ชแ้บบ
ต ารบัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ บอระเพด็ ไพล ตะโกนา เถาวลัยเ์ปรยีง หญา้แหว้หม ูมะกา และสม้ป่อย ส่วนใหญ่ใช้
สมุนไพร 2-3 ชนิดต่อต ารบั โดยจะใช้เป็นยาในกลุ่มอื่นๆ (โรคติดเชื้อและพษิจากเชื้อฯลฯ) มากที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มอาการไข้และอาการปวด กลุ่มระบบทางเดินอาหาร และกลุ่มระบบผิวหนัง 
นอกจากนัน้แล้วยงัมกีารใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านเครื่องใช้ไมส้อย ด้านสมุนไพร
ส าหรบัสตัวแ์ละดา้นศาสนา พธิกีรรม  
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Abstract 
 
This research is a descriptive study which aimed to investigate the species of 

medicinal plants in the Sam Roi Yord fresh water marsh and the local wisdom that 
exists among the villagers regarding their applications. The data collection was 
conducted through field investigations, observations, and in-depth interviews with eight 
local sages, who were the experts in medicinal plants, as well as 25 villagers living in 
Ban Sam Roi Yord, Village number two, Rai Gao sub-district, and Ban Koh Pai, Village 
number five, Rai Mai sub-district of Sam Roi Yord, Prachuap Khiri Khan. Interview forms 
and interviews were used as the research tools and data was then analyzed within the 
conceptual framework of the study. 

The results showed that there were a total of 163 species of medicinal plants in 
the area. Of these, the scientific name of 157 species belonging to 77 families could be 
identified, while the remaining six could not be scientifically classified. The plants could 
be subdivided into 81 species of stems (including perennials, shrubs, and herbaceous 
plants), 42 species of climber plants, 14 species of corm, eight species of vegetables, 
and 19 species of grass. The majority of the local wisdom possessed by the community 
was the remedial and nourishing benefits of these medicinal plants. There were 222 
recipes of traditional medicine, which could be categorized into 149 single active 
ingredients and 73 recipes). The medicinal plants most often used on their own/as 
single active ingredients were Krod Nam and Ya Phan Ngu Khao for treating fresh 
wounds, skin boils, and herpes; Mai Ya Rab for urticaria, psoriasis , kidney stones, and 
diabetes; and Pra Ya Nakarat and Kamlang Wua Tloeng were used for nourishment. 
The medicinal plants used mainly as part of recipes included Bora Phet, Phlai, Tako Na, 
Thao Wan Priang, Ya Haew Mu, Ma Ka , and Som Poi.  The majority of these recipes 
involved two to three plant species and most of them belonged to the group of 
medicines for ‘other diseases’ (such as infection diseases and microbial toxins?). The 
second, third, and fourth largest groups were medicines for fever and pain symptoms, 
gastro-intestinal diseases, and skin diseases, respectively. Other applications of the 
medicinal plants studied included food, building structures and tools, herbal remedies for 
animals, and religious ceremonial purposes. 
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21 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาภายในของชาวบา้น 55 

 



 

(10) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
22 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาภายนอกของชาวบา้น 55 
23 แสดงจ านวนและรอ้ยละกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาของปราชญ ์   
    ชาวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

56 

24 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มุนไพร 
    ในการรกัษาของปราชญ์ชาวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

56 

25 แสดงจ านวนและรอ้ยละของยาเดีย่วแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรใน   
    การรกัษาของปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 

57 

26 แสดงจ านวนและรอ้ยละกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาของชาวบา้น 58 
27 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มุนไพรใน   
    การรกัษาของชาวบา้น 

58 

28 แสดงจ านวนและรอ้ยละของยาเดีย่วแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรใน  
    การรกัษาของชาวบา้น 

59 

29 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิ อาหารของ  
    ปราชญ์ชาวบา้น(ครภููมปิญัญา) 

59 

30 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษา โรคระบบทางเดนิอาหารของ  
    ชาวบา้น 

60 

31 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิหายใจของ   
    ปราชญ์ชาวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 

61 

32 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิหายใจของ  
    ชาวบา้น 

61 

33 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิปสัสาวะและ  
    ระบบสบืพนัธุข์องปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

62 

34 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิปสัสาวะและ  
     ระบบสบืพนัธุข์องชาวบา้น 

62 

35 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบประสาท  
     และกลา้มเนื้อของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

63 

36 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบประสาท 
    และกลา้มเนื้อของชาวบา้น 

63 

  



 

(11) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
37 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบการไหลเวยีนของ  
    เลอืดของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

64 

38 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบการไหลเวยีนของ   
     เลอืดของชาวบา้น 

64 

39 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบผวิหนงั 
    ของปราชญ์ชาวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 

65 

40 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบผวิหนงั 
    ของชาวบา้น 

66 

41 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาอาการไขแ้ละอาการปวดของ 
    ปราชญ์ชาวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 

66 

42 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาอาการไขแ้ละอาการปวดของ   
    ชาวบา้น 

67 

43 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคตดิเชือ้หรอืพษิ 
    จากเชือ้จลุนิทรยี ์และอื่นๆของปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 

68 

44 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษา โรคตดิเชือ้หรอืพษิ 
    จากเชือ้จลุนิทรยี ์และอื่นๆ ของชาวบา้น 

70 

 



 บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  
 พืชสมุนไพรถือว่าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายมากโดยเฉพาะประเทศไทย            
ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสูง และจากการศกึษาคน้ควา้และส ารวจพรรณไมต้ามภูมภิาค
ต่างๆ ทัว่ประเทศของกรมปา่ไม ้และไดจ้ดัท าขอ้มลูรายชื่อพชืสมนุไพรไทยไว้ ซึง่พบว่ามทีัง้หมด
ประมาณ 1,200 ชนิด แสดงให้เห็นว่าในผนืป่าของประเทศไทยมพีชืสมุนไพรอยู่เป็นจ านวนมากมาย
หลากหลายชนิดที่มนุษย์ได้รู้จกัน าส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาใช้เป็นยาบ าบดัรกัษาโรค      
มาแต่ครัง้โบราณกาล แต่การศกึษาขอ้มูลความหลากหลาย และการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรใน
พืน้ที่ต่างๆ พบว่ายงัมคี่อนขา้งน้อย รวมทัง้ความแตกต่างของวฒันธรรม พื้นที่และบรบิทของ
ชุมชนในแต่ละแห่งกม็คีวามแตกต่างกนัไป ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์สมนุไพรมคีวามแตกต่างกนัไปดว้ย   
 ทุ่งสามรอ้ยยอด เป็นส่วนหนึ่งของพืน้ที่ชุ่มน ้าสามรอ้ยยอด ซึ่งเป็นพื้นทีท่ี่ถูกจดัอนัดบั
ให้อยู่ในพื้นที่ที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพที่มคีวามส าคญัสูงสุด 8 อนัดบัแรกของโลก ครอบคลุม       
2 อ าเภอ คอือ าเภอสามรอ้ยยอดและอ าเภอกุยบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
26 หมู่บา้น ใน 8 ต าบล ของ 2 อ าเภอดงักล่าวเป็นพืน้ที่ทีม่รีะบบนิเวศน์พื้นทีชุ่่มน ้าขนาดใหญ่
ทีสุ่ดแหล่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็น 12 ใน 42 แหล่งของพื้นที่ชุ่มน ้าของประเทศไทยที่
ไดร้บัการบนัทกึไวใ้นนามานุกรมพืน้ทีชุ่่มน ้าของเอเชยีว่ามคีวามส าคญัระหว่างประเทศในฐานะ
ทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูท่ีห่ากนิของนกน ้าและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระหว่าง
ประเทศ (Ramsar site) ล าดบัที ่1,743 ส่วนส าคญัของพืน้ทีลุ่่มน ้าสามรอ้ยยอดคอื ทุ่งน ้าจดืหรอื
ทุ่งสามรอ้ยยอด มพีืน้ทีป่ระมาณ  23,000 ไร่ ลกัษณะเป็นทีร่าบมนี ้าจดืท่วมขงัตลอดปี อุดมสมบูรณ์ดว้ย
พนัธุ์พชืและพนัธุ์สตัว์ เป็นทุ่งแขม และทุ่งอ้อผนืสุดท้าย ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดที่เหลอือยู่ในประเทศไทย 
เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัหากนิ สรา้งรงั วางไขแ่ละขยายพนัธุข์องนกนานาชนิดทัง้นกประจ าถิน่และนกอพยพ
ตลอดทัง้ปี เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวน์ ้าจดืและสตัวอ์ื่นๆ   
 แต่ปจัจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาตโิดยเฉพาะปญัหาภยัแลง้และ
การกระท าของมนุษย ์ส่งผลใหพ้ื้นที่ดงักล่าว โดยเฉพาะทุ่งสามรอ้ยยอดได้มกีารเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ไปอย่างมาก และจากการศกึษาภูมปิญัญาท้องถิน่ในการพชืผกัพื้นบ้านประกอบ
อาหารของชาวบ้านสามร้อยยอดซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศกึษา กลุ่มของความหลากหลายทางชวีภาพ ในปีงบประมาณ 2556 นัน้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั
ร่วมกบัชาวบ้านในชุมชน ซึ่งได้รบัความร่วมมอือย่างด ีและพบว่าปจัจุบนัพชืผกัพื้นบ้านที่เคย   
มีความอุดมสมบูรณ์ครัง้ในอดีตได้ลดจ านวนลงอย่างมาก บางชนิดสูญพันธุ์ รวมทัง้มี          
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การเปลี่ยนแปลงชนิดของพชืผกัด้วย สาเหตุที่ส าคญัประการหนึ่งเนื่องจากไม่รูจ้กัพชืสมุนไพร
รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ชุมชนจึงมีความต้องการที่จะศึกษาพืชสมุนไพรที่ย ัง 
คงเหลอือยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด รวมทัง้ภูมปิญัญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ของพืช
สมุนไพร ซึง่จะช่วยให้คนในชุมชนไดรู้จ้กัชื่อ และส่วนต่าง  ๆของสมุนไพรทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
ยิง่ไปกว่านัน้ข้อมูลที่ได้นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการพฒันาการใช้ประโยชน์พืช
สมนุไพรจากธรรมชาตใินดา้นต่าง ๆ  เพิม่มากขึน้ รวมทัง้ยงัสามารถส่งเสรมิใหชุ้มชนไดต้ระหนักถงึคุณค่า
ของพชืสมนุไพรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตน โดยอาจจะน าพชืสมุนไพรมาปรุงยาเพื่อใชบ้ าบดัรกัษา
อาการต่าง  ๆหรอืใชบ้รรเทา และป้องกนัความเจบ็ป่วย ซึง่จะน าไปสู่การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ และ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนืตลอดไปรวมทัง้ยงัเป็นการอนุรกัษ์และสบืทอด
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งไวส้บืรุน่ลกูหลานสบืต่อไป  
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำรวิจยั 
 เพื่อศึกษาชนิดและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของคนบ้านสามร้อยยอด และบ้านเกาะไผ่    
อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  
  

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจยั 
 งานวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัแบบมสี่วนร่วม โดยคณะผู้วจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี   
ราชมงคลรตันโกสนิทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ด าเนินโครงการศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ส านักงานอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รวมทัง้กลุ่มเดก็รกัษ์ทุ่ง โรงเรยีน    
สามร้อยยอดวิทยาคม และกลุ่มอนุรกัษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอด เพื่อศึกษาถึงความหลากหลาย                 
ของพชืสมนุไพร โดยขอบเขตของโครงการวจิยัมรีายละเอยีดดงันี้  

 

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ/ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  1.1 ศกึษาบรบิทชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่และวถิชีวีติในการด ารงชพีของ
คนในชุมชน รวมทัง้บรบิทของทุ่งสามรอ้ยยอดในสภาพปจัจบุนั 

 1.2 ศกึษาเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพของพชืสมุนไพรในประเดน็ ชื่อ 
(ชื่อไทย ชื่อทีช่าวบา้นเรยีก ชื่อวทิยาศาสตร ์ชื่อวงศ์) ชนิด ประเภท และแหล่งทีพ่บ 
  1.3 ศึกษาภูมิปญัญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในประเด็น            
ส่วนของพชืสมุนไพรทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านยารกัษาโรค/ 
บ ารงุรา่งกาย ดา้นอาหาร ดา้นเครือ่งใชไ้มส้อย ดา้นเกีย่วกบัสตัว ์ดา้นพธิกีรรม ศาสนา ความเชื่อ เป็นตน้ 
  1.4 จดัท าต ารายาพืน้บา้นจากพชืสมุนไพรของชุมชน เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ
เสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นคุณประโยชน์ของพชืสมนุไพรทีม่ต่ีอสุขภาพของชาวบา้นในชุมชน 
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   1.5 จดัฐานขอ้มูลพชืสมุนไพรของชุมชน เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และเผยแพร่องค์ความรู ้            
สู่สาธารณชน 

 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกรท่ีศึกษำ  
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย 
2.1 ปราชญ์ชาวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 
2.2 ชาวบา้น ผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าที ่
 

  3.  ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี/สถำนท่ีศึกษำ 
บา้นสามรอ้ยยอด และบา้นเกาะไผ่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
  

 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำท่ีศึกษำ 
ใชร้ะยะเวลาในการศกึษา ตลอดโครงการ 12 เดอืน  

   
1.4 นิยำมศพัทท่ี์ใช้ในกำรศึกษำ 
 พืชสมุนไพร  หมายถงึ  ชนิดของพชืสมุนไพรในท้องถิน่ที่มตีามธรรมชาตทิัง้ในทุ่ง บนบก และ     
บนเขาสามร้อยยอด บรเิวณหมู่ที่ 2 บ้านสามร้อยยอด ต าบลไร่เก่า และหมู่ที่ 5 บ้านเกาะไผ่ 
ต าบลไรใ่หม ่อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 ภมิูปัญญำท้องถ่ินในกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร หมายถงึ ความรูแ้ละวธิปีฏบิตัทิี่
เกิดจากประสบการณ์ของชาวบ้านที่ได้รบัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการใช้ประโยชน์   
พชืสมนุไพรส าหรบัเป็นยา อาหาร เครือ่งใชไ้มส้อย พธิกีรรมศาสนา ความเชื่อ และใชส้ าหรบัสตัว์ 
 ครูภูมิปัญญำ หมายถึง ผู้ที่ได้ร ับการยอมรับในความรอบรู้ด้านการใช้สมุนไพร              
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ตรงทีเ่กดิจากการปฏบิตัดิว้ยตนเองและน าความรูน้ัน้มาเผยแพร ่
และใชป้ระโยชน์ใหก้บัสมาชกิในชุมชนและผูท้ีส่นใจ 
 ต ำรำยำพื้นบ้ำน หมายถงึ ต ารบัยาที่ได้จากภูมปิญัญาชาวบ้านสามรอ้ยยอดและบ้าน
เกาะไผ่ ในการใช้พชืสมุนไพรเพื่อรกัษาอาการเจบ็ป่วย และบ ารุงร่างกาย ซึง่ประกอบด้วย ชื่อ
ยา ส่วนประกอบ วธิที าและวธิใีช ้สรรพคุณ ขอ้จ ากดัในการใชย้า และเจา้ของต ารบั 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
ความหมายของพืชสมนุไพร 
 สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายว่า คอื 
ผลติผลธรรมชาตไิดจ้ากพชื สตัว์ และแร่ธาตุ ทีใ่ชเ้ป็นยา หรอืผสมกบัสารอื่นตามต ารบัยา    
เพื่อบ าบดัโรค บ ารงุรา่งกาย หรอืใชเ้ป็นยาพษิ ถ้าเป็นสมุนไพรทีไ่ดม้าจากพชืเรยีกพชืนัน้ว่า พชืสมุนไพร 
(medicinal plant) ในขณะทีส่มพร ภูตยิานันต์ (2542) ไดใ้หค้วามหมายของพชืสมุนไพร (medicinal plant) ว่า
พชืจากธรรมชาตทิัง้สดและแห้งในสภาพทีย่งัมไิดแ้ปรรปู โดยเฉพาะพชืสมุนไพรทีอ่ยู่ใต้ดนิและเหนือดนิ 
น ามาใชป้ระโยชน์ทางป้องกนัและรกัษาโรค รวมถงึบ ารงุรา่งกายใหอ้ยูด่มีสีุข  
 

 การจ าแนกพืชสมนุไพร 
 การจ าแนกชนิดและประเภทของพชืโดยทัว่ไปนัน้มกีารจ าแนกพชืสมุนไพรออกไวเ้ป็น    
5 จ าพวก คอื (วุฒ ิธรรมเวช, 2540) 

1. จ าพวกต้น ไดแ้ก่ พชืทีน่ิยมเรยีกว่า เป็นต้น มทีัง้เป็นพชืลม้ลุก พชืยนืต้น ขนาดใหญ่บา้ง 
เลก็บา้ง ทัง้มแีก่น และไมม่แีก่น เช่น ขีเ้หลก็ จนัทน์แดง ฝาง มะเกลอื สมอไทย อบเชย ฯลฯ 

2. จ าพวกเถาและเครอื ไดแ้ก่ พชืทีม่ลี าต้นเป็นเถา เครอื พนัไปตามสิง่อื่น ๆ หรอืเลือ้ย
ไปตามพืน้ดนิ เช่น ขจร เขีย้วง ูต าลงึ เถาวลัยเ์ปรยีง บอระเพด็ รางจดื ฯลฯ 

3. จ าพวกหวั และเหงา้ เป็นพชืจ าพวกทีล่งหวัหรอืมลี าต้นใต้ดนิ ส่วนใหญ่เป็นพชืลม้ลุก 
เช่น กระเทยีม กระชาย ขงิ ขา่ ไพล ว่านสากเหลก็ ว่านมหากาฬ ฯลฯ 

4. จ าพวกผกั เป็นพชืทีน่ิยมเรยีกว่า ผกั เช่น ผกักูด ผกัชต่ีาง ๆ ผกับุง้ บวับก ผกัหวาน
ทัง้สอง ฯลฯ 

5. จ าพวกหญ้า เป็นพชืซึง่มกัจะเป็นกอ ส่วนมากมใีบแคบยาวเรยีว นิยมเรยีกกนัว่า 
หญา้ เช่น กกลงักา น ้านมราชสหี ์หญา้หนวดแมว หญา้แหว้หม ูไผ่ต่าง ๆ ฯลฯ จ าพวกเหด็ เช่น 
เหด็ขีค้วาย เหด็โคน เหด็ตบัเต่า เหด็นางรม เหด็หหูนู ฯลฯ  

ส่วนสุภาภรณ์ ปิตพิร (2551) ไดแ้บ่งประเภทการเรยีกชื่อพชืสมุนไพรตามการเรยีกชื่อ
สมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านซึ่งจะสะท้อนให้เหน็ถงึความคุ้นเคย วถิชีวีติความยาวนานของ   
ภมูปิญัญาของแพทยพ์ืน้บา้น ดงัต่อไปนี้ 

1. แบ่งตามลกัษณะของพชื 
 1.1 แบ่งตามลกัษณะทัว่ไปของพชื เป็นประเภทไมย้นืต้น เถา หญ้าหรอืใหผ้ล 

ดอก หวั ทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ เช่น กกหรอืต้น เช่น กกสม้กบ เครอื เช่น เครอืเขาปลอก หญ้า
เช่น หญา้เอน็ยดื หวั เช่น หวัรอ้ยร ูหมาก เช่น หมากหวัลงิ ดอก เช่น ตน้ดอกซอ้น เป็นตน้ 
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 1.2 แบ่งตามลกัษณะเฉพาะ ออกเป็นลกัษณะตามรปูร่างของส่วนต่าง ๆ สกีลิน่ 
รส และการสมัผสั เช่น ส่องฟ้า เนื่องจากใบของสมุนไพรชนิดนี้มต่ีอมน ้ามนั เมื่อส่องดูกบัแดด  
จะโปรง่ใสเป็นจดุ ๆ รากสามสบิ เนื่องจากรากของสมุนไพรชนิดนี้เป็นพวง ๆ มมีากถงึประมาณ
สามสบิอนั บคีน (ราชดดั) เนื่องจากใบมรีสขมจดัเหมอืนดคีน (ภาษาอสีาน บ ีหมายถงึ ด)ี เป็นตน้ 

2. แบ่งตามนิเวศน์จะมีการเรียกชื่อตามพื้นที่ที่พบพืชสมุนไพรหรือถิ่นที่อยู่ของพืช
สมุนไพรชนิดนัน้ เช่น พบอยู่ตามโคกหรอือยู่ตามรมิน ้า เช่น กระโดนโคก พบอยู่ตามทีร่กรา้ง 
เช่น หญา้เมอืงฮา้ง (สาบเสอื) พบอยูต่ามตน้ไม ้เช่น แมวไม ้พบอยู่ในดนิ เช่น แมวดนิ (เอน็อ้า) 
เป็นตน้ 

3. แบ่งตามสรรพคุณยาจะมกีารเรยีกชื่อพชืสมุนไพรตามสรรพคุณในการบ าบดัรกัษา 
เช่น เถาเอน็อ่อน และเอน็อ้า ใชต้้มกนิรกัษา และบ ารุงเอน็ เครอืไสต้นั ใชแ้ช่ใหเ้ดก็อ่อนที่
ทอ้งเสยี ทอ้งรว่ง กนิเพื่อใหห้ยดุถ่าย ว่านชกัมดลกู ใชห้วัตม้กนิเพื่อใหม้ดลกูเขา้อู่ เป็นตน้ 
 4. แบ่งตามการใชป้ระโยชน์จะมกีารเรยีกชื่อพชืตามการน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น เครอื
รอ้ยปลา (เครอืซดู) จะใชเ้ครอืไปรอ้ยปลา ผกัแว่น และผกัหนอก จะใชก้นิเป็นผกั เป็นตน้ 

5. แบ่งตามต านาน นิทานพืน้บา้นจะมกีารเรยีกชื่อพชืสมุนไพรตามนิทานพืน้บา้นหรอื
เรือ่งเล่าทีเ่ล่าต่อกนัมา เช่น แมย่ายชกัปรก สรรพคุณแกพ้ษิง ูกระบอืเจด็ตวั สรรพคุณแก้อาการ
สนันิบาตหน้าเพลงิ ขบัน ้าคาวปลา ฮ่อสะพายควาย สรรพคุณบ ารุงก าลงั ท าใหร้่างกายแขง็แรง 
เป็นตน้ 

6. แบ่งตามอุปมาอุปไมยจะมกีารเรยีกชื่อพชืสมุนไพรตามค าอุปมาอุปไมยหรอืค า
เปรยีบเทยีบทีค่่อนขา้งจะมคีวามหมายชดัเจน เช่น เสลดพงัพอน มนีัยยะของการรกัษาพษิงไูด้ 
เพราะคนโบราณมกัเชื่อว่างูเห่ากบัพงัพอนคือสองสิ่งที่จะปราบกนัได้อย่างเท่าเทียม ม้ากระทืบโรง        
มา้แม่ก ่า มา้สามต๋อน ก าลงัเลอืดมา้ก าลงัววัเถลงิ ก าลงัชา้งสาร และโคคลาน ซึ่งชื่อของ
สมุนไพรเหล่านี้จะมนีัยยะของการบ ารุงก าลงัใหแ้ขง็แรงดงัเช่นสตัวต่์าง ๆ เช่น ชา้ง มา้ ววั 
ควาย หรอืพนัชาด มนีัยยะของการเป็นพชืพษิ ถ้าใครกนิเขา้ไปไดเ้กดิใหม่เป็นพนั ๆ ชาตแิน่ 
เป็นตน้ 

นอกจากนี้ สมพร ภตูยิานนัต ์(2542) ไดจ้ าแนกสารองคป์ระกอบในพชืสมุนไพรเรยีกว่า
สารพฤกษเคม ี (plant constituents) ซึง่สอดคลอ้งกบัรส และสรรพคุณโบราณของพชืสมุนไพร
นัน้ที่ใช้รส (taste) เป็นเครื่องบ่งบอกชนิดสารองค์ประกอบส าคญัภายในพชืสมุนไพร เช่น รสฝาด           
มสีารพวกแทนนิน เช่น ใบมะขาม รสหวาน มนี ้าตาล เช่น ใบมะกล ่าตาหนู รสมนั มไีขมนั เช่น 
ผกักะเฉด เมลด็ถัว่ต่าง ๆ รสเคม็ เช่น ใบกระชาย รสเปรีย้ว มกีรดอนิทรยี ์ เช่น ฝกัมะขาม      
รสขม มแีอลคาลอยด์ เช่น ขีเ้หลก็ หรอืไกลโคซายด์ เช่น มะระ รสเมาเบื่อ เช่น รากทองพนัชัง่ 
ใบกญัชา ดอกล าโพง ผลมะเกลอืรสที่ใช้ความรูส้กึเฉพาะ เช่น รสเมอืก (mucilaginous) มสีารเมอืก          
และแป้ง รสมนั (oily) มนี ้ามนั เช่นเมลด็งา รสเผด็รอ้น ท าใหเ้กดิการระคายเคอืง (acrid) เช่น 



 

6 
 

ขงิ ข่า รสสุขุมหรอืรสชวนคลื่นไส้ (nauseous) เช่น จ าปา กระดงังา เทยีน รสจดื เช่น ใบต าลงึ 
ใบผกับุง้ เถารางจดื เป็นตน้ 

ประโยชน์ของพืชสมนุไพร 
 ในปจัจุบนัการน าพชืสมุนไพรมาแปรรปูหรอืน ามาผลติเป็นผลติภณัฑต่์าง  ๆ อย่างหลากหลาย   

มรีปูแบบวธิกีารใชท้ีส่ะดวก และมคีวามปลอดภยักบัผูบ้รโิภคมากขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1. ใช้สกดัน ้ามนัหอมระเหย สมุนไพรในกลุ่มนี้เป็นพวกที่มนี ้ามนัหอมระเหยอยู่ในตวัสามารถ
น ามาสกัดโดยวธิีน ามากลัน่ซึ่งจะมกีลิ่นและปรมิาณที่แตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของ
สมนุไพร สมนุไพรทีม่นี ้ามนัหอมระเหยทีรู่จ้กักนัดี ไดแ้ก่ ตะไครห้อม น ้ามนัตะไครห้อมน ามาใช้
ในอุตสาหกรรมผลติสบู่ แชมพู น ้าหอม และสารไล่แมลง ไพล น ้ามนัไพล ใชใ้นผลติภณัฑค์รมี
ทาภายนอก ลดการอกัเสบฟกช ้า กระวาน น ้ามนักระวานใชแ้ต่งกลิน่เหลา้ เครื่องดื่มต่าง ๆ และ
อุตสาหกรรมน ้าหอม พล ูน ้ามนัพล ูใชใ้นอุตสาหกรรมเครือ่งส าอางหรอืเจลทาภายนอก แกอ้าการคนั 
 2. ใชเ้ป็นยารบัประทาน มสีมุนไพรหลายชนิดทีส่ามารถน ามาใชร้บัประทานเพื่อรกัษา
อาการของโรคต่าง ๆ 
 3. ใชเ้ป็นยาทาภายนอก เป็นสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ าบดัโรคทีเ่กดิตามผวิหนัง รวมทัง้
แผลทีเ่กดิในช่องปาก 
 4. ใชท้ าเป็นส่วนผสมของอาหารและเครือ่งดื่ม เป็นเครือ่งดื่มทีส่กดัจากธรรมชาตทิีย่งัให้
ประโยชน์ในการรกัษาโรคควบคู่ไปดว้ย 
 5. ใช้ท าเครื่องส าอาง มสีมุนไพรหลายชนิดในปจัจุบนัทีนิ่ยมใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง 
และได้รบัความนิยมอย่างด ี เนื่องจากผู้ใชม้ ัน่ใจว่าปลอดภยัมากกว่าการใช้สารเคม ี ไดแ้ก่ว่านหางจระเข ้
อญัชนั ประค าดคีวาย โดยน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของแชมพ ูครมีนวดผม สบู่ โลชัน่บ ารงุผวิ  
 6. ใชเ้ป็นผลติภณัฑป้์องกนัก าจดัศตัรพูชื มกัเป็นสมุนไพรจ าพวกทีม่ฤีทธิเ์บื่อเมาหรอื      
มรีสขมขอ้ดคีอื ไมม่ฤีทธิต์กคา้งทีเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
 7. ใชบ้รโิภคเป็นอาหาร และเครื่องเทศ สมุนไพรในกลุ่มนี้จดัว่าเป็นพชืผกัสมุนไพร
นัน่เองสามารถน ามารบัประทานให้คุณค่าทางอาหาร เพิม่รสชาต ิ ดบักลิน่คาว และยงัช่วยย่อยอาหาร 
ไดแ้ก่กระเพรา โหระพา แมงลกั ผกัช ีสะระแหน่ ขงิ ข่า กระชาย บางชนิดเป็นพชืผกัสมุนไพร
เมอืงหนาว  
 8. ปลอดภยั สมุนไพรส่วนมากมฤีทธิอ่์อน ไม่เป็นพษิหรอืมอีาการขา้งเคยีงมาก แตกต่างกบัยา
แผนปจัจบุนัทีบ่างครัง้จะมฤีทธิเ์ฉียบพลนั ถา้บรโิภคเกนิขนาดเพยีงเลก็น้อยอาจเสยีชวีติได้ 
 9. ประหยดั ราคาของสมุนไพรถูกกว่ายาแผนปจัจุบนัมาก เนื่องจากเป็นทรพัยากรที่มอียู่แล้ว     
จงึควรอย่างยิง่ที่เราจะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพิ่มมากขึน้ทัง้ยงัช่วยลดดุลการค้าที่เสยีเปรยีบ
ต่างประเทศ เป็นการสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิของชาต ิ
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 10. เหมาะส าหรบัผูท้ีอ่ยูห่่างไกล คนไขท้ีอ่ยูต่ามชนบท บางครัง้ไม่สามารถมารบับรกิาร
จากสถานบรกิารทางการแพทยแ์ผนปจัจบุนัได ้จงึควรใชส้มนุไพรทีเ่ชื่อถอืได ้และปลอดภยัรกัษาโรค  
 11. ไม่ต้องกลวัปญัหาขาดแคลนยา ปจัจุบนัมยีาหลายตวัที่ท ามาจากวตัถุเคมทีีไ่ด้จากผลติผล
ของน ้ามนั ซึง่ปจัจบุนัน ้ามนักเ็ริม่จะขาดแคลนท าใหทุ้กสิง่ทุกอย่างถูกกระทบกระเทอืน รวมไปถงึ
การรกัษาโรค เราจงึตอ้งศกึษาเกีย่วกบัยาสมนุไพร และน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ 
 12. เป็นพชืเศรษฐกจิ ควรส่งเสรมิให้มกีารปลูกสมุนไพรที่ใช้ในประเทศ และเพื่อการส่งออก    
อยา่งจรงิจงั และตอ้งค านึงถงึผลผลติทีม่คีุณภาพด ีและต้นทุนต ่าส าหรบัการส่งออกในรปูของสาร
สกดัจะท าใหไ้ดร้าคาดกีว่าการส่งออกในรปูของวตัถุดบิ 

การน าพชืสมนุไพรมาใชเ้ป็นยามรีปูแบบทีใ่ชก้นัอยูท่ ัว่ไป 3 รปูแบบ คอื 
1. ใชพ้ชืสมนุไพรในรปูแบบเดมิ อาจใชช้นิดเดยีวหรอืผสมกนัหลายชนิด 
2. ใชใ้นรปูของยาสกดั โดยใชน้ ้าหรอืแอลกอฮอลห์รอืตวัท าละลายอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
3. ใช้ในรูปของยาแผนปจัจุบนั โดยสกดัเอาแต่สารออกฤทธิอ์อกมาท าให้บรสิุทธิแ์ล้วน ามาท า      

เป็นยาเนื่องจากมกีารใช้ชื่อพื้นเมอืงในการเรยีกชื่อสมุนไพรในแต่ละท้องถิน่ต่างกนัไป จงึอาจท าให้เกดิ
ความสบัสนไดจ้ากการเรยีกชื่อพชืสมุนไพรต้นเดยีวกนัเป็นคนละชื่อและทีส่ าคญัชื่อ มกัพอ้งกนั
ท าใหเ้ขา้ใจสบัสนได ้
   
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ การทีม่สี ิง่มชีวีติมากมายหลายหลากสายพนัธุ์
และชนิด ในบรเิวณหนึ่งบรเิวณใด  
 อุทศิ กุฎอนิทร ์(2545) ไดใ้หค้วามหมายของความหลากหลายทางชวีภาพ ว่าหมายถงึ 
ความแปรผนัในระหว่างสิง่มชีวีติในทุกดา้น ในทุกแหล่ง ทัง้ระบบนิเวศบนบกและในน ้า และใน
ส่วนที่ร่วมกนัที่สิง่มชีวีตินัน้  ๆ เป็นองค์ประกอบอยู่ ซึ่งประกอบด้วยความมากมายทัง้ความแปรผนั        
ในชนิดพนัธุ์ ระหว่างชนิดพนัธุ์ และระบบนิเวศความหลากหลายทางชวีภาพ แบ่งออกเป็น           
สามระดบัคอื 
 1. ความหลากหลายระดบัพนัธุกรรม (genetic diversity) หมายถงึ ความแปรผนัของ
พนัธุกรรมในชนิดพนัธุท์ี่ก่อให้เกดิความแตกต่างกนัไปในแต่ละตวัหรอืแต่ละต้น  ทัง้ในดา้นรูป
พนัธุ ์(phenotype) และกรรมพนัธุภ์ายในตวั (genotype) 
 2. ความหลากหลายระดบัชนิดพนัธุ ์(species diversity) เป็นความแปรผนัของชนิดพชื
และสตัวท์ี่มอียู่ในพื้นที่ โดยความหมายของค าว่าชนิดพนัธุ์ (species) กค็อืสิง่มชีวีติทีม่โีครงสรา้งทาง
พนัธุกรรมเหมอืนกนัในระดบัทีย่อมรบั สามารถถ่ายทอดต่อไปเพื่อคงชนิดพนัธุไ์วไ้ด้ สตัวห์รอื
พชืที่เป็นชนิดพนัธุ์เดยีวกนัเมื่อรวมกนัเขา้เรยีกว่า ประชากร (population) ความหลากหลาย
ทางชวีภาพระหว่างสายพนัธุท์ีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ด คอื ความแตกต่างระหว่างพนัธุพ์ชืและสตัว์
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ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการเกษตร ความแตกต่างหลากหลายระหว่างสายพนัธุ์ ท าให้สามารถเลอืก
บรโิภคขา้วเจา้หรอืขา้วเหนียวตามทีต่อ้งการได ้
 3. ความหลากหลายระดบัระบบนิเวศหรอืสงัคม (community or ecosystem diversity) 
เป็นความแปรผันของลักษณะการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ที่มีปจัจยัแวดล้อม
แตกต่างกนัไปและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่างจากส่วนอื่นโดยรอบ ในดา้นของชนิดพนัธุ์ที่
เป็นองค์ประกอบการแสดงออกของชนิดพนัธุ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและการมอีทิธพิล  
ต่อกนั รวมไปถงึระบบการท างานในการส่งผ่านพลงังานและสสารในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ดงันัน้ ทุกระดบั
ของความหลากหลายทางชวีภาพเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อความคงอยู่ และอยู่รอดของชนิดและประชา
สงัคมธรรมชาตทิัง้หลาย และทัง้หมดเป็นสิง่ส าคญัต่อมวลมนุษยช์าต ิ
 ความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ในอดตีการสูญเสยีสิง่มชีวีติไปจากโลกอนัเนื่องมาจากการกระท าของมนุษย์ยงัไม่ได้
ทราบถงึคุณค่าและเกดิการเสยีดายแต่อย่างใด ดงันัน้ทัง้พนัธุ์พชืและสตัวม์ากมายหลายชนิด  
จงึถูกปล่อยใหห้มดไปทัง้ ๆ ทีย่งัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ บางส่วนอาจเป็นเพราะเทคโนโลยยีงัเขา้    
ไม่ถงึซึง่ต้องรอการพฒันาทางวชิาการอกีระยะหนึ่ง แต่ถ้าหากชนิดพนัธุ์นัน้หายไปแลว้ก็หมด
โอกาสไปดว้ย ซึง่จากความผดิพลาดดงักล่าวท าใหน้ักวชิาการทางดา้นชวีวทิยาและสิง่แวดลอ้ม
ทัว่โลกซึง่เลง็เหน็ความเสยีหายอย่างรุนแรงนี้ พยายามเรยีกรอ้งไปยงัรฐับาลของแต่ละประเทศ 
อีกทัง้ชี้ให้องค์กรระหว่างประเทศเห็นถึงปญัหาดังกล่าวจากจุดน้ีก็ได้วิว ัฒนาการมาเป็น
อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity) ดงันัน้จงึ
กล่าวไดว้่าความหลากหลายทางชวีภาพไดก้ลายเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัระดบัโลก 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูงและรฐับาลก็เห็น
ความส าคญัทีจ่ะต้องอนุรกัษ์ไว้ ดงัไดแ้สดงออกจากการเขา้ร่วมอนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพนัธุ์พชืและสตัวป์่าหายาก (Convention on International in Endangered 
Wild Floraand Fauna Species) หรอื CITES และสนธสิญัญาเกีย่วกบัการอนุรกัษ์อื่น ๆ อกีเช่น 
อนุสญัญาแรมซา (Ramsar Convention) ซึง่เกีย่วกบัการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้าและนกน ้า ในส่วนที่
เกี่ยวข้องภายในประเทศเองก็ได้มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่ร ัฐบาลใช้ในการป้องกัน             
ความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ ทัง้ทีโ่ดยตรงเช่น พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง
สตัวป์่า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัพิรรณพชื พ.ศ. 2535 เป็นต้น และโดยอ้อม เช่น พระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัปิระมง พ.ศ. 2490 และพระราชบญัญตัสิิง่แวดลอ้ม 
พ.ศ. 2535 เป็นตน้ (อุทศิ กุฎอนิทร,์ 2545) 
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 เขตชีวภมิูศาสตร ์(ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, 
2555) 
 ประเทศไทยอยูใ่นเขตชวีศาสตรอ์นิโดมาลายนั ซึง่ทางตอนเหนือของประเทศไทยอยู่ใน
เขตอนุภมูภิาคอนิโดจนี ส่วนทางใต้ อยู่ในเขตอนุภูมภิาคซุนดา แต่พชืและสตัวจ์ะไดร้บัอทิธพิล
บางส่วนจากอนิเดยี (Indian region) และพาลอีารค์ทคิ โดยแบ่งออกเป็น 6 เขต ชวีภูมศิาสตรใ์หญ่ๆ ซึ่ง
จ ากดัขอบเขตของทอ้งถิน่ และชนิดพนัธุป์ระจ าถิน่ 
 1. ท่ีสูงภาคเหนือ ล้อมรอบด้วยแนวเขา และหุบเขากว้าง ๆ  ลงมาทางตอนใต้ จากแนวชายแดน
พม่าและลาว สภาพโดยทัว่ไปเป็นภูเขาที่มีระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ท าให้เหมาะสมแก่            
การเจรญิเติบโตของพรรณไม้ป่าดบิเขาบรเิวณที่มคีวามลาดชนัน้อย จะพบป่าผสมผลดัใบใน      
เขตมรสุมและพบปา่เตง็รงัในบรเิวณทีร่าบหุบเขา ซึง่ถูกเปลีย่นแปลงเพื่อท าการเกษตรทีส่งู 
 2. ท่ีราบสูงโคราช ครอบคลุมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างเพชรบูรณ์ 
ทางตะวนัออกและเทอืกเขาดงรกัทางตอนใต้ ทอดตามแนวยาวชายแดนกมัพูชา ปจัจุบนัมพีืน้ที่
ปา่ถูกท าลายอยา่งกวา้งขวาง แต่ยงัคงมปีา่ดบิชืน้ ปา่ดบิแลง้เหลอือยูใ่นบรเิวณนี้บางส่วน 
 3. ท่ีราบภาคกลางของแม่น ้าเจ้าพระยา ปจัจุบันเป็นพื้นที่ที่ท านาข้าวอย่างกว้างขวาง          
บงึน ้าจดืดัง้เดมิ และปา่มรสุมไดห้มดไปแลว้ 
 4. ท่ีสงูตะวนัออกเฉียงใต้ คอื ส่วนทีต่่อเนื่องมาจากภูเขา ชายแดนแถบเทอืกเขาพนม
กระวานในกมัพชูา ซึง่มสีภาพภมูปิระเทศเอือ้อ านวยต่อสงัคมปา่กึง่ดบิชืน้เขตรอ้น 
 5. เทือกเขาตะนาวศรี ทอดแนวไปทางใต้ตามแนวชายแดนประเทศพม่ามคีวามสูงชนั
จากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร แต่เทือกเขานี้จะอยู่ภายใต้เขตเงาฝนของเทอืกเขาเดียวกันใน
ประเทศพม่าที่สูงกว่า บนเทือกเขาน้ีป่ากึ่งดิบชื้นเขตร้อนเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มรีะดบัความสูง 
บรเิวณทีล่าดชนัปกคลุมดว้ยปา่ผลดัใบ ซึง่ปจัจบุนัไดถู้กถางออกหรอืบุกรุกท าลายจนเสื่อมโทรม
และแทนทีด่ว้ยไผ่และทุ่งหญา้ 
 6. คาบสมุทรตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ตัง้แต่คอคอดกระ
จนถงึชายแดนไทย-มาเลเซยี และที่คอคอดกระนี้แยกชนิดพนัธุ์พชืและสตัว์กลุ่มอนิโดจนีออก
จากกลุ่มคาบสมุทรมาเลเซียอย่างชดัเจน เดิมคาบสมุทรตอนใต้เป็นพื้นที่ที่มฝีนตกชุกและ
ครอบคลุมด้วยป่าดบิชื้น แต่ป่าที่ราบต ่าเกอืบทัง้หมด ได้ถูกใช้เป็นพื้นที่เพื่อท าการเกษตรซึ่ง          
ทีเ่หลอืยงัคงมแีนวเขตปา่ตามเนินเขา แต่กถ็ูกคุกคามโดยการบุกรกุท าไรแ่ละปลกูยางพารา 
 ความแตกต่างในระบบนิเวศดงักล่าว ได้ท าให้ชนิดพนัธุ์และสตัว์มคีวามหลากหลาย
ต่างกนั ดงันัน้ชนิดพนัธุ์นกและสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนที่สูงภาคเหนือจะเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบั
ชนิดพนัธุใ์นเขตประเทศจนี และยงัพบว่ามสีตัวจ์ านวนมากทีไ่ม่พบในทีอ่ื่นใดในประเทศไทยอกี
นอกจากบริเวณนี้  ส่วนทางคาบสมุทรตอนใต้จะเป็นแหล่งรวมจ านวนชนิดพันธุ์ ซึ่งพบว่า
ลกัษณะชนิดพนัธุน์กและสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมมคีวามสมัพนัธก์บัชนิดพนัธุใ์นเขตซุนดา 
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 ความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ 
 พรรณพฤกษชาตขิองไทย ตามภาคต่างๆ ส่วนใหญ่จะคล้ายคลงึกบัพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศเพื่อนบา้น ประเทศไทยจงึเป็นแหล่งรวมของกลุ่มพรรณพฤกษชาต ิ(Floristic elements) ประจ า
ภูมภิาคใหญ่  ๆถงึ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมภิาคอนิเดยี-พม่า (India-Burmese elements) 
กลุ่มพรรณพฤกษชาตภิูมภิาคอนิโดจนี (Indo-Chinese elements) และกลุ่มพรรณพฤกษชาติ
ภมูภิาคมาเลเซยี (Malesian elements)  
 พรรณพืชของประเทศไทยที่ได้รบัการศึกษาทบทวน และบนัทึกไว้ในหนังสอืพรรณ
พฤกษชาตขิองประเทศไทยแล้ว มปีระมาณ 2,819 ชนิด หรอืประมาณรอ้ยละ 23 ของจ านวน
พชืทีม่ที่อล าเลยีงของไทย 
 
 การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ในปจัจุบนัสิง่มชีวีติต่างๆ ในโลกได้สูญพนัธุ์ไปด้วยอตัรามากกว่า 30,000 ชนิดต่อปี  
จากหลกัฐานพบว่าในยุคก่อนที่มนุษย์จะถือก าเนิดขึ้นมา อตัราการสูญพันธุ์โดยเฉลี่ยมเีพยีง 1 ชนิด
เท่านัน้ที่สูญพนัธุ์ในระยะเวลา 4 ปี ดงันัน้อตัราปจัจุบนั จงึสูงกว่าในยุคก่อนประวตัศิาสตร์ถึง 
120,000 เท่า แม้ว่าการสูญพันธุ์เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ แต่การสูญพันธุ์ด้วยอัตราเร่งอย่างที่            
เป็นอยู่ปจัจุบนัเป็นปรากฏการณ์ นอกเหนือธรรมชาต ิซึง่ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าโลกก าลงัเผชญิหน้า
กบัความหายนะที่ก าลงัคบืคลานสู่ทุกชีวติ บนผนืพภิพนี้ ส าหรบัมวลมนุษยชาติการอนุรกัษ์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามหมายมากกว่าการด ารงรกัษาชนิดพนัธุห์นึ่งชนิดพนัธุใ์ดไว้
มากกว่าการด ารงรกัษาระบบนิเวศประเภทหนึ่งประเภทใด เพราะนอกเหนือไปจากนัน้มนุษย์
ต้องการด ารงรกัษาแหล่งอาหาร แหล่งยารกัษาโรค แหล่งวสัดุใช้สอย แหล่งเครื่องนุ่งห่ม          
เพื่อความอยูร่อดของตนเองและอนาคตของชนรุน่ต่อไป 
 การสญูเสยีพนัธุพ์ชืไรแ่ละสายพนัธุป์ศุสตัวอ์าจฟงัดูไรค้วามส าคญัเมื่อมองภาพรวมของ
ความหลากหลายทางชวีภาพทัว่ทัง้ประเทศ แต่การเสื่อมสลายทางพนัธุกรรมในพชืและสตัว์ที่
เป็นอาหารเป็นเรื่องที่น่ากงัวลในการคดัเลอืกปรบัปรุงสายพนัธุ์เพื่อให้ได้พนัธุ์ที่ดทีี่สุดส าหรบั
ปจัจบุนัและอนาคตซึง่มพีืน้ทีเ่กษตรกรรมลดลง ในขณะทีป่ระชากรโลกเพิม่อยูเ่รือ่ยๆ 
 
 สาเหตขุองการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 สาเหตุของการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ได้แก่ การน ามาใช้
ประโยชน์มากเกนิไป การค้าขายสตัว์และพชืป่าแบบผดิกฎหมาย การรบกวนแหล่งที่อยู่อาศยั                  
ตามธรรมชาต ิและการสญูเสยีแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั  
 1. การค้าแบบผิดกฎหมาย การคา้พชืป่าอย่างผดิกฎหมายเป็นการคุกคามโดยตรงต่อ
ความหลากหลายทางชวีภาพ ความต้องการพชืชนิดหายาก ได้ท าให้ราคาของสิง่มชีวีติชนิดสูง
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มากท าให้พืชที่ก าลังจะสูญพันธุ์ต้องเผชิญกับการล่าและการขุดถอนอย่างผิดกฎหมาย         
เพื่อการบรโิภคอุปโภคในท้องถิ่นและเพื่อการส่งออก จงึท าให้การลดประชากรของพชืป่าลง         
อยา่งรวดเรว็ จนบางชนิดไดส้ญูพนัธุไ์ปในทีสุ่ด 
 2. การรบกวนแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ การรบกวนสภาพที่อยู่อาศัยตามธรรมชาต ิ  
และระบบนิเวศ ถอืว่าเป็นการคุกคามที่รุนแรงที่สุดต่อการรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ 
การเปลีย่นแปลงพื้นที่ป่าไมท้ัง้ป่าดบิชื้น และป่าชายเลน การก่อสรา้งอ่างเก็บน ้าและเขื่อนพลงั
น ้า ความเป็นเมอืงการท่องเทีย่ว มลภาวะมลพษิ ลว้นก่อใหเ้กดิการลดลงของจ านวนประชากร
พชืและสตัวป์า่ และเกดิการคุกคามต่อชวีติในปา่ทัง้สิน้ 
 3. การสญูเสียแหล่งท่ีอยู่อาศยั การตดัฟนัไมจ้ากป่าธรรมชาตไิดก่้อใหเ้กดิผลกระทบ
อย่างมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ เพราะการลดจ านวนไม้ยืนต้นลงและท าให้
โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงไปไม้ใหญ่ในป่าให้อาหารและให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า รวมทัง้ควบคุม
โครงสรา้งของป่าและสภาพภูมอิากาศในระบบนิเวศ เมื่อป่าถูกท าลายท าใหไ้ม่มกีารทบัถมของ
ไมท้ีต่ายลงและสะสมธาตุอาหารในพืน้ทีล่่างของป่าอนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของหลายหลากชนิดพนัธุ์
สตัวแ์ละจลุนิทรยี ์การตดัไมแ้ละเกบ็เกีย่วซากไมเ้ป็นผลใหค้วามหลากหลายของชนิดพันธุใ์นป่า
ลดลงรวมทัง้จลุนิทรยี ์สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั และพชืสมนุไพรดว้ย 
 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 ภูมปิญัญา หมายถึง พื้นฐานความรู้ความสามารถ ความคดิ ความเชื่อ ความสามารถ
ทางพฤตกิรรม ความสามารถในการแก้ไขปญัหา โดยใช้ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมไวใ้นการปรบัตวั 
และด ารงชพีในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิโดยใช้ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมไวใ้นการปรบัตวั และ
ด ารงชพีในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมที่ได้มกีาร
พฒันาสบืสานกนัมา อนัเป็นผลของการใช้สตปิญัญาปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพต่าง ๆ ในพื้นที่ที่
กลุ่มชนเหล่านัน้ตัง้ถิน่ฐานอยู ่รวมทัง้ไดม้กีารแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบักลุ่มอื่น 
 ภูมปิญัญาท้องถิน่ หมายถงึ องคค์วามรู ้ความสามารถ วธิกีาร ผลงานที่คน้ควา้ รวบรวมจดัเป็น
องค์ความรู้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อกีรุ่นหนึ่ง จนเกดิผลติผลที่ดงีดงาม ส่งเสรมิใหผู้้เรยีน 
เกดิการอนุรกัษ์และเหน็คุณค่ามปีระโยชน์สามารถน ามาแกป้ญัหาและพฒันาชวีติได ้

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ คอื ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์จรงิในการน าปจัจยัต่างๆ ทีม่ี
อยู่ในธรรมชาตริอบตวัมาดดัแปลงใชเ้พื่อการด ารงชวีติส าหรบัภูมปิญัญาท้องถิน่ในเรื่องการใช้
ประโยชน์จากพชืส่วนใหญ่เป็นปจัจยัในการด ารงชวีติ ไดแ้ก่ อาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค           
ทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และเครือ่งจรรโลงจติใจ 
 ประเภทของภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
 ภูมิปญัญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แต่มกัจะถูกมองว่าล้าหลังคนบางกลุ่มจึง         
ไม่ค่อยให้ความนิยมและสบืสานกนัมากนัก ส่วนใหญ่แล้วภูมปิญัญาท้องถิ่นมกัสบืทอดบอก
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กล่าวกันเป็นการภายใน เช่น สูตรท าอาหาร หรอืต ารบัต าราต่าง ๆ ท าให้ไม่เป็นที่รบัรู้กัน
โดยทัว่ไป อาจจ าแนกภมูปิญัญาทอ้งถิน่ออกเป็น 10 ลกัษณะไดด้งันี้ 
 1. ภมูปิญัญาทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อและศาสนา - ภูมปิญัญาประเภทน้ีจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไป
ในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมพีื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกนั ส าหรบัภูมปิญัญา
ท้องถิ่นของไทยซึ่งเกี่ยวกบัความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกันัน้ได้มสี่วนสร้างสรรค์
สงัคม โดยการผสมผสานกบัความเชื่อดงัเดมิจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละทอ้งถิน่ 
 2. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวกบัประเพณีและพธิกีรรม เนื่องจากประเพณีและพธิกีรรม
เป็นสิง่ที่ดงีามที่คนในท้องถิน่สรา้งขึน้มา โดยเฉพาะเป็นการเพิม่ขวญัและก าลงัใจคนในสงัคม 
ภูมปิญัญาประเภทน้ีจงึมคีวามส าคญัต่อการด าเนินชวีติในสงัคมเป็นอย่างมากดงัจะเหน็ได้จาก
ประเพณีและพธิกีรรมทีส่ าคญัในประเทศไทยล้วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินชวีติของคนในสงัคม
แทบทัง้สิน้ 
 3. ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกบัศลิปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปต่างๆ โดยการน า
ทรพัยากรที่มอียู่มาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัหลงัจากนัน้ได้สืบทอดโดยการพฒันาอย่าง     
ไมข่าดสายกลายเป็นศลิปะทีม่คีุณค่าเฉพาะถิน่ 
 4. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่เกี่ยวกบัอาหารและผกัพื้นบ้าน นอกจากมนุษยจ์ะน าอาหารมา
บรโิภคเพื่อการอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยงัได้น าเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช ้
เพื่อให้อาหารที่มมีากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บรโิภคได้เป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็น    
ภูมปิญัญาอีกประเภทหนึ่งที่ส าคญัต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้ยงัน าผกัพื้นบ้านชนิดต่างๆ         
มาบรโิภคอกีดว้ย 
 5. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวกบัการละเล่นพืน้บา้น การละเล่นถอืว่าเป็นการผ่อนคลาย
โดยเฉพาะในวยัเดก็ซึง่ชอบความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทยส่วนใหญ่จะ
ใชอุ้ปกรณ์ในการละเล่นทีป่ระดษิฐม์าจากธรรมชาตซิึง่แสดงใหเ้หน็วถิชีวีติทีผู่กพนักบัธรรมชาต ิ
และรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยา่งกลมกลนื 
 6. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่เกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรม ประเทศไทยมวีฒันธรรมทีห่ลากหลาย 
ซึง่เกดิจากการสรา้งสรรคข์องแต่ละภาคเราสามารถพบหลกัฐานจากร่องรอยของศลิปวฒันธรรม
ที่ปรากฏกระจายอยู่ทัว่ไป เช่น สถาปตัยกรรม ประติมากรรม จติรกรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้
เหน็ถงึเทคนิค ความคดิ ความเชื่อของบรรพบุรษุเป็นอยา่งด ี
 7. ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัเพลงพืน้บา้น ภมูปิญัญาประเภทน้ีส่วนมากแสดงออกถงึ
ความสนุกสนาน และยงัเป็นคตสิอนใจส าหรบัคนในสงัคม ซึ่งมสี่วนแตกต่างกนัออกไปตามโลกทศัน์ของ
คนในภาคต่างๆ 
 8. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่เกี่ยวกบัสมุนไพรและต ารายาพืน้บา้น ภูมปิญัญาประเภทน้ีเกดิ
จากการสัง่สมประสบการณ์ของคนในอดตีและถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงัถอืว่ามคีวามส าคญัเป็น
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อย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปจัจยัสี่ ซึ่งมคีวามจ าเป็นส าหรบัมนุษย์ หากได้รบัการพฒันาหรอื
ส่งเสรมิจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคตได้ 
 9. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวกบัการประดษิฐกรรม เทคโนโลยแีละสิง่ของเครื่องใชต่้างๆ 
ที่เกิดจากภูมปิญัญาของคนไทยในแต่ละภาคนัน้ถือเป็นการประดษิฐกรรมและหตัถกรรมชัน้
เยี่ยม ซึ่งปจัจุบนัไม่ได้รบัความสนใจในการพฒันาและส่งเสรมิภูมปิญัญาประเภทน้ีเท่าที่ควร 
หากมกีารเรยีนรูแ้ละสบืทอดความคดิเกี่ยวกบัการประดษิฐกรรมและหตัถกรรมให้แก่เยาวชน  
จะเป็นการรกัษาภมูปิญัญาของบรรพชนไดอ้กีทางหน่ึง 
 10. ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกบัการด ารงชวีิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจาก      
คนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านา ท าไร่ จึงท าให้เกิดภูมิปญัญา         
ที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการด ารงชีวิตเพื่อแก้ปญัหาหรอือ้อนวอนเพื่อให้เกิดความอุดม
สมบรูณ์ในการเพาะปลกูและเพื่อเพิม่ผลติผลทางการเกษตรดงัจะเหน็ไดจ้ากพธิกีรรมทีเ่กี่ยวกบั
การเกษตรทัว่ทุกภมูภิาคของไทย 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพร 
 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คอื ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์จรงิในการน าปจัจยัต่างๆทีม่อียู่
ในธรรมชาติรอบตวัมาดดัแปลงใช้เพื่อการด ารงชวีติ ส าหรบัภูมปิญัญาท้องถิ่นในเรื่องการใช้
ประโยชน์จากพชืส่วนใหญ่เป็นปจัจยัในการด ารงชวีติ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค   
ทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้เครื่องมอืเครื่องใชแ้ละเครื่องจรรโลงจติใจ เป็นต้น โดยพชืสมุนไพรทีน่ ามาใช้
ประโยชน์ในการรกัษาโรค เช่น สะเดานิลหรอืเสรีย้งนิล (Exacum pteranthum) มรีสชาตขิม    
ใช้เป็นยารกัษาอาการไขอ้บเชย (Cinnamomum iners) น าไปต้มอาบเพราะสารน ้ามนัหอม
ระเหยของพชืทีไ่ดจ้ากการตม้ช่วยรกัษาไขห้วดัส่วนซโีพกวย (Chromolaena odoratum) ใชเ้ป็น
ยาห้ามเลอืดที่ใชก้นัทุกเผ่าและแพร่หลายระดบัโลก รวมทัง้ทีป่ระเทศจนีด้วย (ชูศร ี ไตรสนธ,ิ 2555)
   
 จากการการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในวนอุทยาน          
ถ ้าเพชร – ถ ้าทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์พบพชืสมุนไพรทัง้หมด 263 ชนิด (species) 
80 วงศ์ (family)เป็นพรรณไมท้อ้งถิน่ (native species) ทัง้หมด 231 ชนิด พรรณไมต่้างถิน่ 
(exotic species) 32 ชนิดจ าแนกตามวสิยัพชื (plant habit) ทีพ่บมากสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ไมต้้น (tree)          
69 ชนิด ไมล้ม้ลุก (herb) 51 ชนิด และไมเ้ถา (climber) 36 ชนิด ตามล าดบั วงศ์พชืทีพ่บมาก
ทีสุ่ดสามอนัดบัแรกไดแ้ก่วงศ์ EUPHORBIACEAE จ านวน 20 ชนิด วงศ์ LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE จ านวน 18 ชนิด วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE จ านวน 13 ชนิด 
ตามล าดบั พชืสมุนไพรที่พบนอกจากใช้ประโยชน์ในด้านเป็นยาบ าบดัรกัษาโรค  และบ ารุง
รา่งกายใหแ้ขง็แรงแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นพชือาหารพืน้บา้น ใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้ง และท า
ดา้นเครื่องมอืเครื่องใชต่้าง ๆ ไดอ้กีดว้ยซึง่การใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรของชุมชนทีอ่าศยัอยู่
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รอบ ๆ พืน้ทีว่นอุทยานถ ้าเพชร - ถ ้าทองในดา้นเป็นยาบ าบดัรกัษาโรค และบ ารุงร่างกายให้
แขง็แรงนัน้ ชนิดพชืสมุนไพรที่มกีารใช้ประโยชน์มาก และมศีกัยภาพที่จะพฒันาเพื่อเป็น       
พชืเศรษฐกจิในระดบัชุมชน ไดแ้ก่ จนัทน์ผา แจง เถาวลัยเ์ปรยีง รางจดื สามสบิ และฮ่อสะพาย
ควาย (ยุทธนา ทองบุญเกื้อ, 2551) ส่วนชาวกะเหรีย่งในหมู่บา้นไร่ป้า ต าบลหว้ยเขย่ง อ าเภอทองผาภูม ิ
จงัหวดักาญจนบุร ีมกีารน าพชืสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ คนทสีอ โดยน าใบและยอดมา   
บบีน ้าหยอดหแูกห้อูือ้ หรอืน ามาต้มเอาเขม่ามาผสมน ้าทาแก้อสีุกอใีส หนาดใหญ่ ใชใ้บฝนกบัน ้า 
จะได้ลกัษณะน ้าเหนียว  ๆน ามาทาที่ศรีษะแก้อาการเป็นลม หมดสต ิรางจดื ใชเ้ถาสดตดัระหว่างขอ้เป่า
ให้มีน ้ าใช้หยอดรักษาตาแดงหรือเป่าให้มีน ้ าหยดลงกระหม่อมเด็ก ช่วยรักษาอาการไข ้
น ้านมราชสหี ์ใชต้้น ต าผสมพมิเสนเอาน ้าหยอดตา หรอืเอากากมาปิดทีต่า แก้อกัเสบ ว่านน ้า ใชร้ากฝน
กบัน ้าผสมเกลอืดื่มขบัลมแก้ทอ้งอดื สาบเสอื ใชน้ ้าเหนียวจากใบอ่อน 1 ชอ้นชา ผสมกบัน ้าผึง้ 
1 ชอ้นชา รบัประทานแก้หอบหดื หญ้ายาง ใชย้อดอ่อนย่างไฟ รบัประทานเป็นยาระบาย กรดน ้า 
ใชย้อดอ่อนฝนเอาแต่น ้า ผสมเมลด็ในสะบา้มอญ เปลอืกเพกา มหาหงิส ์ทาแก้แผล ฝี หนุมานประสานกาย 
ใชใ้บตม้กบัหญา้หนวดแมว ดื่มน ้าแกห้อบหดื และหมามุย่ ใชใ้บอ่อนขยี ้ทาแก้น ้ากดั (บดนิทร  สอนสุภาพ, 
2553) ในขณะทีก่ารศกึษาการใชป้ระโยชน์จากพชืสมุนไพรพืน้บา้นของชนเผ่ากะหร่างบา้นโป่งลกึ อ าเภอ
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ีพบว่าชาวกะหรา่งน าพชืสมนุไพรมาใชป้ระโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คอื ใชเ้ป็นสมนุไพรรกัษาโรค 97 ชนิด ใชเ้ป็นอาหาร 83 ชนิด โดยการใชส้มุนไพรในการ
รกัษาโรคหรอือาการของโรคนัน้ส่วนใหญ่จะใชใ้นรปูของยาเดีย่ว การใชเ้ป็นต ารบัจะมไีม่มากนัก 
ซึ่งจะมกีารใช้ทัง้ในรูปของสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง แต่ส่วนใหญ่จะเข้าไปเก็บสมุนไพร    
เมื่อต้องการใช้เท่านัน้ โดยผู้ที่มคีวามรู้และความเชี่ยวชาญรวมทัง้ใช้สมุนไพรนัน้ส่วนใหญ่     
เป็นผู้สูงอายุ ส่วนชาวบา้นทัว่ไปนัน้จะมวีามรูใ้นสมุนไพรที่ใชบ้่อยๆ จ าวนไม่กี่ชนิดเท่านัน้เอง 
นอกจากนัน้แล้วยงัพบว่ายงัมผีู้รู้อยู่พอสมควรทัง้นี้เพราะความจ าเป็นในการด ารงชวีติที่ต้อง
พึ่งพาธรรมชาติยงัมมีากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศยั และยารกัษาโรค ซึ่งยงัมกีารถ่ายทอดไปสู่   
รุ่นเด็กอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความเจริญที่เริ่มเข้าไปสู่ภายในหมู่บ้านประกอบกับมีการรับ
วฒันธรรมจากคนเมอืงเข้าไปในหมู่บ้านมากขึ้นท าให้ชาวบ้านบางส่วนเข้ามาท างานในเมอืง    
ท าให้ละทิ้งการเพาะปลูกและการผลติเพื่อการบริโภคภายในครวัเรอืนกลายมาเป็นการซื้อหา
จากภายนอกท าใหข้าดการถ่ายทอดภูมปิญัญาจากรุ่นสู่รุ่นบางส่วนขาดหายไป และหากยงัเป็น
เช่นน้ีอยูอ่าจจะท าใหภ้มูปิญัญาต่างๆค่อยๆ เลอืนหายไปได ้(เลอศกัดิ ์ ประจวบอารยี,์ 2551)  
 

 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การวจิยันี้เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา (Descriptive Study ) โดยเน้นเกบ็ขอ้มลูดว้ยการส ารวจ 
(Survey) สังเกต (Observation)และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) เพื่อมุ่งเน้นใน
การศกึษาชนิดของพชืสมนุไพรในทุ่งสามรอ้ยยอดตลอดจนภูมปิญัญาในการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพร
ของชาวบ้าน  โดยเริม่เก็บขอ้มูล ส ารวจ และสมัภาษณ์ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ถงึ
เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2557  ในพืน้ทีบ่า้นสามรอ้ยยอด หมู่ 2 ต าบลไร่เก่า และบา้นเกาะไผ่ หมู่ 5 
ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตัง้อยู่ในเขตทุ่งสามร้อยยอด 
และมสี่วนหน่ึงตดิกบัเขาสามรอ้ยยอด มพีืน้ทีใ่นการส ารวจทัง้สิน้ 5 เสน้ทาง ประกอบดว้ย    
 บา้นสามรอ้ยยอด หมู ่2 ต าบลไรเ่ก่า จ านวน 4 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 
 1. เส้นทางที่ 1 เริม่จากโรงเจลุ่ยอิมยี่ ผ่านหน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สย.3    
(โรงเจ) ภู่ระหุ่ง เขาถ ้าน ้าทพิย ์รวมระยะทางไป-กลบั 2 กโิลเมตร  
  2. เส้นทางที่ 2 เริม่จากส านักงานกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาพื้นที่ชุ่มน ้าทุ่งสามรอ้ยยอด 
ผ่าน ส านกัสงฆส์วนวเิวก ช่องหุบประตู รวมระยะทางไป-กลบั 2 กโิลเมตร 
  3. เส้นทางที่ 3 เริ่มจากส านักสงฆ์สวนวิเวก ขึ้นเขาหน่อแรด  เนินศาลา พุน้อย            
รวมระยะทางไป-กลบั 10 กโิลเมตร 
  4. เส้นทางที่ 4 เริม่จากส านักงานกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาพื้นที่ชุ่มน ้าทุ่งสามรอ้ยยอด 
ล่องเรอืไปยงัศูนยศ์กึษาธรรมชาตบิงึบวั รวมระยะทางไป-กลบั 1 กโิลเมตร 
 บา้นเกาะไผ่ หมู ่5 ต าบลไรใ่หม ่จ านวน 1 เสน้ทาง  
  5. เส้นทางที่ 5 เริม่จากส านักสงฆพ์ุทธอุทยานถ ้าเกาะไผ่ ผ่านถ ้าจุฬามณี เขาตาอัน๋ 
ถ ้าปูเ่สอื บ่อน้อย ส านกัสงฆพ์ุทธอุทยานถ ้าเกาะไผ่ รวมระยะทาง 6 กโิลเมตร 
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 ภำพท่ี 1 แผนทีพ่ืน้ทีศ่กึษา 
    
 
 

        ภำพท่ี 1 ภาพถ่ายพกิดัทางภมูศิาสตรพ์ืน้ทีศ่กึษา 
   ทีม่า : กรมอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด, 2557  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภำพท่ี 2 แผนทีพ่ืน้ทีศ่กึษา 
  ทีม่า : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2551 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ อุปกรณ์ในการบนัทึกการสมัภาษณ์ 

ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรปู เครือ่งบนัทกึ สมดุ  
1. แบบสมัภำษณ์  
   ในการสมัภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี้จะเป็นการสมัภาษณ์แบบม ี

แนวค าถาม (Interview guides) จ านวน 3 ชุด นอกจากนี้จะมกีารใช้เครื่องช่วยบนัทกึการสมัภาษณ์  
เพื่อใหเ้กบ็รายละเอยีดไดค้รบถว้นทีสุ่ด  
 1.1 แบบสมัภำษณ์ชุดท่ี 1 เพื่อศกึษาความหลากหลายของชนิดพชืสมุนไพรทีม่ใีนทุ่งสามรอ้ยยอด 
ประกอบดว้ยค าถามเกีย่วกบั ชื่อ ประเภท แหล่งทีพ่บ 
 1.2 แบบสมัภำษณ์ชุดท่ี 2 เพื่อศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพร 
ประกอบดว้ย ส่วนทีใ่ชป้ระโยชน์ และการน าไปใชป้ระโยชน์ของชาวบา้น 

1.3 แบบสมัภำษณ์ชุดท่ี 3 เพื่อจดัท าต ารายาพื้นบ้านจากพืชสมุนไพร ประกอบด้วยชื่อยา 
ส่วนประกอบ วธิที าและวธิกีารใช ้สรรพคุณ ขอ้จ ากดัในการใช ้และเจา้ของต ารบั 
 โดยคณะผู้วิจ ัยเป็นผู้ เก็บข้อมูลหลัก และมีเจ้าหน้าที่จากคณะอุตสาหกรรม                
การโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน  นักศกึษา จ านวน 2 คน เป็นผู้ช่วยนักวจิยัซึ่งได้
ผ่านการอบรมจากคณะผูว้จิยัในการเกบ็ขอ้มลูก่อนไปเกบ็ขอ้มลูจรงิในภาคสนาม 
 
วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัมวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
 1. จากการทบทวนเอกสาร ได้แก่ หนังสือวชัพืชในประเทศไทย โดยผศ.ดร.สุรชยั มจัฉาชีพ             
พ.ศ. 2538 หนังสอืความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอด โดยส านักงาน
นโยบายและแผนสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2542 ต ารายาหมอพื้นบ้านของคุณตาชม คนงาม ต ารายา
พืน้บา้นของคุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์ และต ารายาพืน้บา้นของพระครบูุญเยือ้ง อาธปิญโญ   
 2. การส ารวจพืน้ทีร่ว่มกบัชาวบา้น นกัเรยีน นกัศกึษา โดยมกีารบนัทกึและถ่ายภาพประกอบ 
 3. การสมัภาษณ์เชงิลกึ พรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลู ภาพและเสยีงทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์  
 4. การระดมความเห็น โดยเปิดเวทชีาวบ้านเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกบัพชืสมุนไพร
และการใชป้ระโยชน์ พรอ้มบนัทกึขอ้มลู 
 5. การสนทนากลุ่มยอ่ย พรอ้มบนัทกึขอ้มลู  
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กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ         
เชงิคุณภาพ จะใชว้ธิกีารพรรณนาขอ้มลูดว้ยค่าสถติพิืน้ฐานคอื ความถี่ และรอ้ยละ เพื่อมุ่งเน้น
หาความมากน้อย ของประเภท แหล่งที่มาของสมุนไพร ส่วนของสมุนไพรที่น าไปใช้ประโยชน์  
การใชป้ระโยชน์สมุนไพรดา้นต่างๆ กลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษา รวมทัง้ต ารบั
ยาต่างๆ นอกจากนัน้ในส่วนของชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรบางชนิด ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
ชาวบ้าน เช่น ทลายเขา เจตตระมูลเพลิง ว่านคางคก กลิ้งกลางดง จะมกีารน าไปสอบถาม            
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับครูภูมิปญัญา และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและยาพื้นบ้าน              
ก่อนน าไปสรา้งขอ้สรุป และน าไปตรวจสอบความถูกต้องอกีครัง้ผ่านการประชุมร่วมกนัเพื่อให้
ขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้   
 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

การศกึษาความหลากหลายของพชืสมุนไพรเขตพืน้ทีทุ่่งสามรอ้ยยอด เป็นการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research –PAR) ซึง่เน้นศกึษาชนิดของพชื
สมุนไพรในบรเิวณทุ่งสามรอ้ยยอด ทัง้พชืน ้า พชืบก และพชืที่อยู่บนเขา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอดที่มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน 
อาจารย ์นักศึกษา กลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาพื้นที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอดรวมทัง้เจา้หน้าที่จากกรม
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเข้ามามสี่วนร่วมในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ คณะผู้วิจยัใคร่ขอ
น าเสนอผลการวจิยัซึง่ประกอบไปดว้ยประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. บรบิทของชุมชน 
2. ความหลากหลายของพชืสมนุไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด 
3. ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการใชป้ระโยชน์พชืสมนุไพร 
4. ต ารบัยาพืน้บา้น 

 
4.1 บริบทของชุมชน 
 1. ทุ่งสามร้อยยอด 
 ทุ่งสามรอ้ยยอด เป็นทุ่งน ้าจดืทีม่ลีกัษณะทีโ่ดดเด่น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ทีชุ่่ม
น ้าและพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด  ซึ่งครอบคลุม 2 อ าเภอ  คอื
อ าเภอสามรอ้ยยอดและอ าเภอกุยบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประกอบไปดว้ย 26 หมู่บา้น ใน 8 
ต าบล ของ 2 อ าเภอ 20 หมู่บ้าน โดยที่ทุ่งสามร้อยยอดเป็นระบบนิเวศแหล่งน ้าจดืที่ผ่านการ
ววิฒันาการมาอย่างยาวนานนับล้านปี  จากพื้นที่ที่เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน ได้แปรเปลี่ยน
กลายสภาพเป็นทุ่งน ้าจดืขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 43,260 ไร่ หรอืประมาณ 69- 70 ตาราง
กโิลเมตรในปจัจบุนั  ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิทุ่งสามรอ้ยยอดกค็อื เทอืกเขาสามรอ้ยยอด ซึง่เป็น
เทอืกเขาหนิปนูทีเ่กดิขึน้จากการยกตวัของพืน้โลกในยุคเพอรเ์มยีน คอื เมื่อประมาณ 280 ลา้น
ปีทีผ่่านมา โดยเทอืกเขาสามรอ้ยยอดท าหน้าทีเ่ป็นท านบมหมึาอนัแขง็แกร่งกัน้ระหว่างแหล่งน ้า
จดืทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตก กบัแหล่งน ้าเคม็ทางทศิตะวนัออก ซึง่กค็อืทะเลอ่าวไทยและมหาสมุทร
แปซฟิิก สภาพภูมทิศัน์บรเิวณนี้จงึเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอนัมคีุณค่ายิง่ของทุ่งสามรอ้ยยอด 
รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งทีม่คีวามส าคญัในทางระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชวีภาพ เพราะ
มพีื้นที่ต่อเน่ืองจากป่าบก ทุ่งน ้าจดื ป่าชายเลน และทะเลดงันัน้ บรเิวณน้ีจงึเป็นแหล่งรวมของ
พชืและสตัวน์านาชนิด  
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 2. ข้อมลูพื้นฐานของชุมชน 
  ชุมชนและพืน้ทีส่ ารวจพชืสมนุไพรทีท่ าการศกึษาประกอบดว้ย  
  1. บา้นสามรอ้ยยอด หมู ่2 ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด ซึง่มอีาณาเขต 
  ทศิเหนือ  จรดหมู่ที่ 1 บ้านตาลเจด็ยอด ต าบลไร่เก่า และหมู่ที่ 3 บ้านหน้าทุ่ง  
    ต าบลสามรอ้ยยอด 
  ทศิใต ้  จรดหมูท่ี ่5 บา้นเกาะไผ่ ต าบลไรใ่หม่ 
  ทศิตะวนัออก จรดเทอืกเขาสามรอ้ยยอด ในเขตอุทยาแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
  ทศิตะวนัตก จรดถนนรถไฟสายใต ้   
   มจี านวนประชากรในพื้นที่ประกอบไปด้วย เพศชาย 192 คน เพศหญงิ 642 คน รวม
จ านวนประชากรทัง้สิ้น 1,291 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ อาชพีประมง 
ท านา เลีย้งสตัว ์และเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า มรีายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 42,973 บาท ต่อคนต่อปี 
  2. บา้นเกาะไผ่ หมู ่5 ต าบลไรใ่หม ่อ าเภอสามรอ้ยยอด ซึง่มอีาณาเขต 
  ทศิเหนือ  จรดหมูท่ี ่2 บา้นสามรอ้ยยอด  ต าบลไรเ่ก่า 
  ทศิใต ้  จรดหมูท่ี ่1 บา้นนาวลัยเ์ปรยีง ต าบลสามกระทาย 
  ทศิตะวนัออก จรดเทอืกเขาสามรอ้ยยอด ในเขตอุทยาแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
  ทศิตะวนัตก จรด หมูท่ี ่1 บา้นไรใ่หม ่ต าบลไรใ่หม ่
  มีประชากรรวมทัง้สิ้น 380 คน เป็นเพศชาย 192 คน และเป็นเพศหญิง188 คน           
มจี านวนครวัเรอืนทัง้สิ้น 120 ครวัเรอืนชาวบ้านส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 80) มอีาชพีในการท าประมง 
(เลี้ยงกุ้ง) และมอีาชีพเสริมคือแกะสลักหินพระธาตุซึ่งเป็นภูมปิญัญาของชาวบ้านในชุมชน         
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนเฉลีย่ 150,000-300,000 บาทต่อครอบครวัต่อปี 
  สภาพภูมปิระเทศของทัง้สองหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นทุ่งธรรมชาต ิ       
มนีาขา้วและนากุ้ง พืน้ทีส่่วนใหญ่ไม่มเีอกสารสทิธิ ์และการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิประกอบดว้ยการ
ท านา การเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าและการเลีย้งสตัว์ การเดนิทางจากหมู่บา้นไปยงัอ าเภอสามรอ้ยยอด  
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง ประมาณ 20-25 นาท ี
  วถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ใช้ชวีติเรยีบง่ายชาวบ้านนับถอืศาสนาพุทธเป็น
ส่วนใหญ่ในอดตีบรเิวณทุ่งสามรอ้ยยอดค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นประกอบอาชพีท านา และ
หาปลา ส่วนอาหารหาไดท้ัว่ไปในทุ่งสามรอ้ยยอด เพราะมคีวามอุดมสมบูรณ์ทัง้พชืผกันานาชนิด 
และปลาน ้ าจืดชุกชุมโดยเฉพาะปลาสลิด ปลาช่อน ปลานิล ปลาไหลและปลาหมอ ปจัจุบัน
ชาวบา้นมวีถิชีวีติในการบรโิภคอาหารเปลีย่นไป มกีารพึง่พาอาหารจากตลาดมากขึน้ ผกัพืน้บา้น
ทีห่าได้ในทอ้งถิน่บรโิภคน้อยลงจากอดตี แต่พึง่พาผกัจากตลาดมากขึน้ โดยมตีลาดนัดในชุมชน 
สามารถหาซื้ออาหารได้สะดวก ส่วนปลาที่ชาวบ้านหาได้จากทุ่งก็จะน าไปขายส่งให้กบัพ่อค้า         
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คนกลาง และเหลอืไวบ้รโิภคในครวัเรอืน ส่วนกุ้งจะมีคนมารบัซือ้ถงึที ่หรอืน าไปส่งรา้นอาหารใน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง และมบีางส่วนทีเ่หลอืกจ็ะน าไปขายทีต่ลาด 
  ส่วนสมุนไพรมีการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายเพราะพื้นที่อุดมด้วย
ทรพัยากรป่าไม ้ทัง้ที่อยู่บนบกและบนเขา ซึ่งชาวบ้านในอดตีใช้สมุนไพรเป็นยารกัษาโรคและ
อาการเจบ็ป่วยหลายประการ เน่ืองจากในอดตีพืน้ทีด่งักล่าวค่อนขา้งห่างไกลจากชุมชน และการ
บรกิารสาธารณสุขยงัไม่สะดวกสบายและไม่ทัว่ถึง ชาวบ้านจ าเป็นต้องพึ่งพาหมอยาประจ า
หมู่บ้านซึ่งมหีลายท่าน แต่ปจัจุบันขาดการสืบทอดเน่ืองจากปจัจยัหลายประการ ท าให้ไม่มี
ลูกหลานสบืทอด ดงันัน้ ต ารายาพืน้บา้นบางส่วนจงึสูญหายไปเพราะลูกหลานไม่ไดเ้ก็บรกัษาไว ้
เพราะเกรงว่าจะเขา้ตวัจงึน าไปเกบ็รกัษาไวท้ีว่ดั (คุณบุญม ีเอี่ยมสะอาด และคุณประจวบ บุญเกดิ,สมัภาษณ์) 
ยกเว้น ต ารายาของคุณตาชม คนงาม ซึ่งได้ตกทอดไว้ให้ลูกหลานได้เก็บไว้จนถึงปจัจุบัน          
แต่วิธีการรกัษาไม่ได้สืบสานต่อ มเีพียงต ารบัยาที่สามารถน าไปบอกกล่าวหรอืแนะน าให้กับ          
คนป่วยที่ต้องการขอสูตรยาและน าไปปรุงด้วยตนเองเท่านัน้ โดยทุกครัง้จะต้องท าบุญและบอก
กล่าวให้กบัคุณตาทราบด้วยเช่นกนั นอกจากนัน้ลูกหลานของคุณตาจะท าบุญให้กบัคุณตาและ
ต ารายาของคุณตาทุกปี  ปจัจุบนัหมอยาพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จกัและยงัคงรกัษาอยู่ในชุมชน คอืคุณปู่เถิม              
คงกระเรยีน อายุ 92 ปี เป็นหมอที่มคีวามเชี่ยวชาญเรื่องปดัเป่า ส าหรบัผู้ที่มอีาการปวดเมื่อย 
เคล็ดขดัยอก รวมทัง้กระดูกหกั โดยใช้สมุนไพร คอื ตะโกนา ไพล ซึ่งรกัษามามากกว่า 60 ปี   
คุณลุงทาบ เกดิร่วม อายุ 79 ปี เป็นหมอนวดแก้ปวดเมื่อย และนวดรกัษาหญงิหลงัคลอด คุณลุง
ส าอางค์ จนัทรช์ูกลิน่ อายุ 77 ปี เป็นหมอตอกฝีและปดัเป่า รกัษาโรคคางทูม ฝี ต่างๆ โดยใช้
คาถา 
 

         คณุปูเ่ถมิ คงกระเรยีน             คณุลุงทาบ เกดิรว่ม            คณุลุงส าอางค ์จนัทรช์กูลิน่ 
 

                                        ภาพท่ี 3  หมอยาประจ าหมูบ่า้น 
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  แม้ว่าปจัจุบนัความเจรญิทางด้านสาธารณสุขและความสะดวกในการเดนิทางของคน         
ในชุมชน ท าให้คนในชุมชนส่วนใหญ่พึง่พายาจากโรงพยาบาลสามรอ้ยยอดและรา้นขายยาทัว่ไป 
ซึง่อยูไ่มไ่กลจากชุมชนมากนกั แต่กม็ชีาวบา้นบางส่วนยงันิยมใชย้าสมุนไพรในการรกัษาโรคหรอื
อาการเจบ็ป่วยต่างๆ โดยเฉพาะอาการเจบ็ป่วยที่ใช้ยาแผนปจัจุบนัรกัษาไม่หาย เช่น โรคเรมิ 
หรอืงูสวดั รวมทัง้โรคอื่นๆ ที่รกัษาแผนปจัจุบนัไม่หาย นอกจากนัน้แล้วปจัจุบนัยงัมชีาวบ้าน           
บางกลุ่มทีย่งัใชส้มนุไพรในการรกัษาโรค และบ ารุงร่างกาย โดยเฉพาะสมุนไพรทีใ่ชบ้ ารุงร่างกาย 
โดยน ามาต้ม หรอืท ายาลูกกลอนไว้รบัประทาน แต่อาจจะมกีารเปลี่ยนวธิกีารได้มาซึ่งสมุนไพร    
ทีแ่ตกต่างจากอดตี เพราะไมต่อ้งหาสมุนไพรดว้ยตนเองทัง้หมด บางชนิดสามารถหาซือ้สมุนไพร
จากรา้นขายยาได ้ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทีม่อีายมุากหรอืวยัผูใ้หญ่  
 3. กิจกรรมอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 ชาวบา้นสามรอ้ยยอดและบา้นเกาะไผ่ มกีารด าเนินกจิกรรมทีส่ าคญัภายในชุมชนเป็นประจ าทุกปี 
โดยเฉพาะงานประจ าปีที่ส าคญัคอืงานไหว้พ่อปู่สามรอ้ยยอด ซึ่งจะจดัขึน้ระหว่างเดอืนมนีาคม ถึง
เดือนเมษายนของทุกปี (แรม 14-15 ค ่าเดือน 4 และขึ้น 1-3 ค ่า เดือน 5) ประมาณ 5 วัน  
จดัเป็นงานประจ าปีที่ส าคญัที่สุดของชาวสามรอ้ยยอด นอกจากนัน้ยงัมกีารจดังานเทศกาลถอืศลีกนิเจ 
ของโรงเจลุ่ยอมิยี ่ซึง่ตัง้อยูเ่ชงิเขาสามรอ้ยยอด และเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีม่ผีูค้นเดนิทางมาปฏบิตัธิรรม
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ทัง้งานตรุษจีน สาร์ทจีน รวมทัง้เทศกาลกินเจ นอกจากนัน้ชาวบ้านยังให้
ความส าคญักบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  โดยมกีลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีชุ่มน ้า
สามร้อยยอด ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้าน เช่น คุณป้านิสากร ทองโปร่ง คุณนิรุตต์ ท้าวโกษา          
เพื่อด าเนินกจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กลุ่มเดก็รกัษ์ทุ่ง โรงเรยีนสามรอ้ยยอด
วทิยาคม โดยอาจารยส์ุพจน์ สุขพฒัน์และอาจารยบ์ุบผา  บุญส่ง รวมทัง้ผูน้ าชุมชนไดใ้หค้วามส าคญักบั
การด าเนินกจิกรรมต่างๆเพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรในท้องถิน่ อาท ิกิจกรรมปลูกบวั กิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนั ้นยังมีการจัดกิจกรรม              
ค่ายวทิยาศาสตร ์เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตใินท้องถิน่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตดิต่อกนั
หลายปี  
 
4.2 ชนิดของพืชสมนุไพรในทุ่งสามร้อยยอด 
 

4.2.1 ประเภทของพชืสมุนไพร  
       จากผลการศกึษาความหลากหลายของพชืสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอดด้วยวธิกีาร
เปิดเวทีชาวบ้าน การสัมภาษณ์ และการส ารวจพื้นที่ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า มีพืช
สมุนไพร จ านวน 163 ชนิด สามารถระบุชื่อวทิยาศาสตร์ และชื่อวงศ์ ได้ 157 ชนิด 77 วงศ ์   
ไม่สามารถระบุชื่อวทิยาศาสตร ์และชื่อวงศ์ได ้จ านวน 6 ชนิด ซึง่มชีื่อทอ้งถิน่พอ้งกบัชื่อสามญั
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แต่ลกัษณะของสมุนไพร แตกต่างกนั (รายละเอยีดในภาคผนวก ก) และไดจ้ าแนกชนิดของพชื
สมนุไพรออกเป็น 5 ประเภท ตามแหล่งทีพ่บ ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ประเภทของพชืสมุนไพร จ าแนกตามแหล่งทีพ่บ 

แหล่งทีพ่บ 
 
ประเภท 

บนบก บนเขา บนบกและบนเขา ในน ้า รวม 
จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด)  

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

ตน้ 28 25 28 0 81 
-ไมย้นืต้น 12 13 17 0 42 
-ไมพุ้่ม 9 8 6 0 23 
-ไมล้ม้ลุก 7 3 5 0 15 
เถา-เครอื 7 18 17 0 42 
หวั-เหงา้ 3 6 3 2 14 
ผกั 1 0 0 7 8 
หญา้ 13 0 5 1 19 
รวม 52 48 53 10 163 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า พชืสมุนไพรครึ่งหนึ่งจดัอยู่ในประเภทไม้ต้น จ านวน 
หนึ่งในสีเ่ป็นประเภท ไมเ้ถา-เครอื ส่วนประเภทผกัมจี านวนน้อยทีสุ่ด โดยพบสมุนไพร บรเิวณ
บนบก และบนเขามากทีสุ่ด ส่วนสมนุไพรในน ้าพบเพยีงจ านวนเลก็น้อยเท่านัน้  
 พืชสมุนไพรประเภทต้น ประกอบด้วยพืชที่เป็นไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ซึ่งส่วนใหญ่
สมุนไพรที่พบเป็นไม้ยนืต้น พบจ านวน 42 ชนิด ได้แก่ กรวยป่า กระดูกไก่ขาว กระโดงแดง 
ข่อย ขีห้นอน จนัทรแ์ดง แจง เป็นต้น ส่วนไมพุ้่ม พบจ านวน 23 ชนิด ไดแ้ก่ ขลู่ กระบอืเจด็ตวั
ขนัทองพยาบาท เขยตายแม่ยายปรก ทา้วยายม่อม เป็นต้น และพบไมล้้มลุก จ านวน 15 ชนิด 
ไดแ้ก่ ครอบจกัรวาล โด่ไมรู่ล้ม้ หนวดแมวเขา หนอนตายหยาก เป็นตน้ 
 พชืสมนุไพรประเภทเถาและเครอืพบจ านวน 42 ชนิดไดแ้ก่ ก าลงัววัเถลงิ เถาวลัยเ์ปรยีง
ก าลงัชา้งสาร แกว้มอืไว โคกกระออม เถากระไดลงิ เถาโคคลาน เถาวลัยน์ ้า เป็นตน้ 
 พชืสมนุไพรประเภทหวัและเหงา้พบจ านวน 14 ชนิด ไดแ้ก่ กลิง้กลางดง ขา้วเยน็เหนือ 
ขา้วเยน็ใต ้ว่านขนัหมาก ว่านมหากาฬ เป็นตน้ 
 พืชสมุนไพรประเภทหญ้าพบจ านวน 19 ชนิดได้แก่ กรดน ้ า โคกกระสุน โทงเทง  
น ้านมราชสหี ์ไมยราบ สะเดาดนิ หญา้แหว้หม ูหญา้แฝก หญา้พนัง ูหญา้คา เป็นตน้ 



24 
 

 พืชสมุนไพรประเภทผักพบน้อยที่สุด จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ตับเต่าน ้ า ผักเป็ดน ้ า 
แพงพวยน ้า สนัตะวา บวับก ผกับุง้ ผกักระเฉด ผกัคราดหวัแหวน เป็นตน้ 
 สมุนไพรที่ไม่สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อวงศ์ได้ จ านวน 6 ชนิด ซึ่งเป็น
สมุนไพรที่มีชื่อพ้องเฉพาะกลุ่มกับชื่อในเอกสารวิชาการ แต่มลีักษณะทัว่ไปที่แตกต่างกัน              
ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบชื่อและลกัษณะของสมนุไพร 

ช่ือไทย(วฒิุ,2540) ลกัษณะ(วฒิุ,2540) 
ช่ือท่ีชาวบ้าน

เรียก(สมัภาษณ์) 
ลกัษณะ(สมัภาษณ์) 

กระดกูไก่ขาว - ไมพุ้่ม 
- ล าตน้สเีขยีว 
- ใบสเีขยีว ปลายใบ  
  แหลม ใบมขีนาดเลก็ 

กระดกูไก่ขาว, 
เปลอืกบาง 

- ไมย้นืตน้ 
- ล าตน้สเีทาปนขาว 
- ใบสเีขยีว ปลายใบ 
  แหลม ใบมขีนาด 
  ใหญ ่

ก าลงัชา้งสาร - ไมย้นืตน้ 
- ใบประกอบ ใบยอ่ย    
  รปูไขก่ลบั ปลายใบ 
  แหลม กิง่กา้นมม ี
  หนาม 

ก าลงัชา้งสาร - ไมเ้ถาขนาดใหญ่ 
- ล าตน้สนี ้าตาลแดง   
  มหีนามแหลม คม 
  และยาวรอบล าตน้ 
- ใบสเีขยีวขนาดเลก็   
  รปูไข ่โคนและ 
  ปลายใบมน 

ก าลงัววัเถลงิ - ไมเ้ถายนืต้น 
  ตน้ขนาดยอ่ม 
- ล าตน้ไมม่หีนาม 
- เปลอืกตน้สนี ้าตาล  
  ไหม ้หนา 
- ใบเดีย่ว รปูหอก  
  ปลายแหลม 
 

ก าลงัววัเถลงิ - ไมเ้ถาขนาดใหญ่ 
- ล าตน้มแีท่งยืน่ 
  ออกมารอบทัง้ตน้ 
  และมหีนามแหลม 
  เลก็อยูป่ลายแท่ง 
- ผล สเีขยีวทรงกลม  
  เท่าลกูพุทรา เมือ่สุก 
  ผลสแีดง 
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบชื่อและลกัษณะของสมนุไพร (ต่อ) 

ช่ือไทย(วฒิุ,2540) ลกัษณะ(วฒิุ,2540) 
ช่ือท่ีชาวบ้าน

เรียก(สมัภาษณ์) 
ลกัษณะ(สมัภาษณ์) 

- - พญารากเดยีว - ไมพุ้่มขนาดกลาง 
- ล าตน้กลม สนี ้าตาล  
- ใบเดีย่วออกตรง  
  ขา้มกนั กา้นใบยาว  
  ปลายใบแหลม  
- รากแกว้มขีนาด  
  ใหญ่กว่าล าตน้ยาว 
  ฝงัลกึอยูใ่ตด้นิ  
  สนี ้าตาล เนื้อแก่น 
  สขีาวนวล 

สงักรณี - ไมพุ้่มขนาดเลก็ 
- ล าตน้ ใบคลา้ย  
  องักาบ แต่ไมม่หีนาม  
  สนี ้าตาล 
- ใบเดีย่วรปูหอก  
  ปลายใบแหลม  
  สเีขยีว มขีนเลก็น้อย 
 

ทลายเขา, สงักรณ,ี 
สงักรณตีรชีวา  
 

- ไมย้นืตน้ขนาดกลาง 
- ล าตน้และกิง่สเีทา 
  ปนน ้าตาล 
- ใบเดีย่วรปูหอก   
  ปลายใบแหลม  
  คลา้ยใบยา่นาง        
  สเีขยีวเขม้ เป็นมนั  
  ไมม่ขีน 
- โคนตน้มรีอยแยก  
  เป็นรอ่งคลา้ยกน้ 
- พบตามบรเิวณซอก 
  เขาหรอืซอกหนิ 
- ดอกสขีาว 
- ผล สเีขยีว 
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบชื่อและลกัษณะของสมนุไพร (ต่อ) 

ช่ือไทย(วฒิุ,2540) ลกัษณะ(วฒิุ,2540) 
ช่ือท่ีชาวบ้าน

เรียก(สมัภาษณ์) 
ลกัษณะ(สมัภาษณ์) 

- - พญานาคราช - ไมป้ระเภทหวัเหงา้  
  ชอบขึน้ใตต้น้ไม ้
  ใหญ่ บนเขา  
  บรเิวณทีม่คีวามชืน้ 
  สงู   
- ใบรปูทรง  
  สามเหลีย่ม ใบยอ่ย 
  รปูไขข่อบใบจกัลกึ  
  กา้นใบสเีขยีวอ่อน  
  มลีกัษณะคลา้ย 
  เฟิรน์นาคราชแต่กิง่ 
  กา้นอ่อนกว่าและใบ 
  บางกว่า 
- หวัอยูใ่ตด้นิลกัษณะ 
  เป็นแงง่เหมอืนข่า 

 
4.2.2 สมนุไพรเด่น 
 จากการศกึษาพบสมุนไพรเด่นที่มใีนสามรอ้ยยอด มหีลายชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรที่
อยู่บนเขา ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ค่อนข้างยาก บางชนิดก็ไม่เป็นที่รู้จกั เช่น ก าลงัช้างสาร 
ก าลงัววัเถลงิ ฤาษผีสมเสรจ็  ทลายเขาหรอืสงักรณ ีเปลอืกบางหรอืกระดูกไก่ขาว พญาปลอ้งทอง ขีห้นอน
หรอืทองพนัชัง่ ตาลเดี่ยว พญารากเดยีว ว่านขนัหมาก นอกจากนัน้สมุนไพรที่พบทัว่ไปและ    
มจี านวนมาก รวมทัง้ยงัเป็นสมุนไพรทีช่าวบา้นใชเ้ป็นประจ า เช่น ขลู่ เถาวลัยเ์ปรยีง ประค าไก่ 
เพชรสงัฆาต พญาไรใ้บ กรดน ้า หรอืกระพอ้นกเขาหรอืก าปดั เป็นตน้  
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                 ภาพท่ี 4 ก าลงัชา้งสาร 
 

 

ชื่อไทย :  - 
ชื่อทอ้งถิน่ : ก าลงัววัเถลงิ 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: - 
ชื่อวงศ ์: - 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมเ้ถาขนาดใหญ่ล าต้นมแีท่งยื่น
ออกมารอบทัง้ตน้และมหีนามแหลมเลก็อยู่ปลาย
แท่งผล สเีขยีวทรงกลม เท่าลกูพุทรา เมือ่สุกผลสแีดง 

                ภาพท่ี 5 ก าลงัววัเถลงิ 

 

 

ชื่อไทย : ฤาษผีสมเสรจ็ 
ชื่อทอ้งถิน่ : ฤาษผีสมเสรจ็ 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Anomianthusdulcis (Dunn) 
ชื่อวงศ ์: ANNONACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมเ้ถาขนาดใหญ่ ล าต้นสนี ้าตาลเทา 
ผวิขรุขระ แก่นไมส้ขีาวนวลมกีลิน่หอม ใบรูปไข่
คล้ายใบแฝดติดกันโคนและปลายใบเว้าลึก         
สเีขยีวปนเหลอืง 

   
 

 

ชื่อไทย :    - 
ชื่อทอ้งถิน่ : ก าลงัชา้งสาร 
ชื่อวทิยาศาสตร ์:  - 
ชื่อวงศ ์:    - 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมเ้ถาขนาดใหญ่ล าต้นสนี ้าตาลแดง 
มหีนามแหลม คมและยาวรอบล าต้นใบสเีขยีว
ขนาดเลก็ รปูไข ่โคนและปลายใบมน 

       ภาพท่ี 6 ฤาษผีสมเสรจ็ 
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ชื่อไทย :  - 
ชื่อทอ้งถิน่ :  ทลายเขา, สงักรณ,ี สงักรณตีรชีวา 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: - 
ชื่อวงศ ์: - 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมย้นืตน้ขนาดกลางล าต้นและกิง่
สเีทาปนน ้าตาลใบเดี่ยวรูปหอก ปลายใบแหลม 
คล้ายใบย่านาง สเีขยีวเข้ม เป็นมนั ไม่มขีน โคนต้น    
มรีอยแยกเป็นร่องคล้ายก้นพบตามบรเิวณซอก
เขา หนิ ดอกสขีาว ลกูสเีขยีว 

 
 

 

ชื่อไทย :  - 
ชื่อทอ้งถิน่ :  เปลอืกบาง, กระดกูไก่ขาว 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: - 
ชื่อวงศ ์: - 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมย้นืต้นล าต้นสเีทาปนขาวใบสเีขยีว 
ปลายใบแหลม ใบมขีนาดใหญ่ 

    ภาพท่ี 8 เปลอืกบาง 
 
 

 

ชื่อไทย :  พญาปลอ้งทอง 
ชื่อทอ้งถิน่ :  ทองระอา 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Strychnosthorelii Rierre. 
ชื่อวงศ ์: LOGANIACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมเ้ถาขนาดใหญ่ พาดพนัต้นไม้
อื่น ใบเดีย่วรปูหอกปลายและโคนใบแหลม เสน้ใบ
ตามยาวชดัเจน ใบสีเขยีวเข้มขอบใบเรยีบ เถา
เป็นปลอ้ง สเีหลอืงปนน ้าตาลเขม้ 

            
 

ภาพท่ี 7  ทลายเขา 
 

        ภาพท่ี 9 พญาปลอ้งทอง 
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ชื่อไทย :  ขีห้นอน 
ชื่อทอ้งถิน่ :  ทองพนัชัง่, ขีห้นอน 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Zollingeria dongnaiensis  
ชื่อวงศ ์: SAPINDACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ใบสเีขยีว
ขนาดเลก็ปลายและโคนใบแหลม ดอกเลก็เป็นช่อ 
ผลแก่สเีหลอืง เปลอืกล าตน้มสีเีหลอืง 

    ภาพท่ี 10 ขีห้นอน 
 

 

ชื่อไทย :  ตาลเดีย่ว 
ชื่อทอ้งถิน่ : ตาลเดีย่ว 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Hypoxisaurea Lour.  
ชื่อวงศ ์: HYPOXIDACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : พชืลม้ลุก มหีวัขนาดเลก็ รปูทรง
กลมร ีใบเดี่ยว ดอกเรยีงสลบัเวียนเป็นวงรศัม ี
แผ่นใบคล้ายพดัจนีตามความยาวของใบ ใบรูป
หอกแคบ ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อตาม
กา้นใบ สเีหลอืง คลา้ยดอกกลว้ยไม ้

              ภาพท่ี 11 ตาลเดีย่ว 
 

 

ชื่อไทย :  - 
ชื่อทอ้งถิน่ : พญารากเดยีว 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: - 
ชื่อวงศ ์: - 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมพุ้่มขนาดกลางล าต้นกลม สนี ้าตาล 
ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ก้านใบยาว ปลายใบแหลม  
รากแก้วมขีนาดใหญ่กว่าล าต้น ยาว ฝงัลึกอยู่ใต้ดิน           
สนี ้าตาล เนื้อแก่นสขีาวนวล 

           
        ภาพท่ี 12 พญารากเดยีว 
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ชื่อไทย :  ว่านขนัหมาก 
ชื่อทอ้งถิน่ :  กลว้ยเต่า 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Aglaonema  simplex Blume 
ชื่อวงศ ์: ARACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมล้ม้ลุก ล าต้นตัง้ตรง ใบเดีย่วสเีขยีว
ขนาดใหญ่ รูปไข่ ใบกว้าง ปลายใบแหลม ออกเรยีง
สลับกัน ดอกสีเขียวปนขาวคล้ายดอกหน้าวัว         
แต่กลบีสขีาวห่อหุม้ไว้ ออกเป็นช่อเบยีดกนัแน่น 
ผลรูปไข่สเีขยีวเป็นช่อคล้ายหวกีล้วย ผลสุกสแีดงส้ม 
ขา้งในม ี1 เมลด็ 

  

 

ชื่อไทย :  ขลู่ 
ชื่อทอ้งถิน่ :  ขลู่, ตน้ยาคลูย ์
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Pluchea indica  
ชื่อวงศ ์: COMPOSITAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไม้พุ่มสูง ใบรูปไข่ ปลายแหลม             
ขอบหยกัมขีนสขีาวบาง ๆ  ดอกเลก็เป็นกระจุกมสีขีาว
และสมีว่ง ใบแหง้มกีลิน่หอมเหมอืนน ้าผึง้ 
 

 
 

 

ชื่อไทย :  เถาวลัยเ์ปรยีง 
ชื่อทอ้งถิน่ :  เถาวลัยเ์ปรยีง 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Derris scandens Benth. 
ชื่อวงศ ์: LEGUMINOSAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมเ้ถาขนาดใหญ่ พาดพนัต้นไม้
ชนิดอื่น เถาใหญ่บิดโค้งงอ ใบประกอบแบบขนนก         
ใบย่อยรูปทรงรี ขอบเรียบ สีเขียว ดอกเล็ก
ออกเป็นช่อ สขีาว ฝกัแบนคล้ายถัว่แระ แก่นไม้
เป็นวงสนี ้าตาล มองเหน็ชดัเจน 

  
 

       ภาพท่ี 13 ว่านขนัหมาก 

             ภาพท่ี  14 ขลู่ 

      ภาพท่ี 15 เถาวลัยเ์ปรยีง 
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ชื่อไทย :  ประค าไก่ 
ชื่อทอ้งถิน่ :  ประค าไก่, มะค าไก่ 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: - 
ชื่อวงศ ์: - 
ลกัษณะทัว่ไป : ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ล าต้นสนี ้าตาล        
ปนเทา ใบเดี่ยวรูปหอกเรยีวยาวปลายใบแหลม 
เรยีงสลบักันถี่ ขอบจกั ดอกเล็กสีเหลืองเป็นช่อใหญ่  
ผลรปูทรงไข ่

  
 

 

ชื่อไทย :  เพชรสงัฆาต 
ชื่อทอ้งถิน่ :  รอ้ยต่อ 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Cissus quadrangularis  L. 
ชื่อวงศ ์: VITIDACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมเ้ถาเลือ้ย เถารปูสี่เหลีย่มเป็นปลอ้ง 
บริเวณข้อปล้องมีขนาดเล็กมีมือเกาะ ใบรูปไข่
ปลายใบมน ขอบใบหยกั ดอกกลมสแีดงปนเขยีว 
ผลกลมขนาดเท่าเมลด็พรกิไทย 

  
 

 

ชื่อไทย :  พญาไรใ้บ 
ชื่อทอ้งถิน่ :  เถาวลัยด์ว้น 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Euphorbia tirucalli L.  
ชื่อวงศ ์: EUPHORBIACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมย้นืต้นทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขา
จ านวนมาก ล าต้นกิ่งก้านกลมสีเขียว ใบเล็ก      
มจี านวนไมม่าก ดอกเป็นกระจกุ ออกตามขอ้หรอื
ปลายกิง่ สขีาวปนเหลอืง เมือ่เดด็กิง่มนี ้ายางสขีาว 

   
 

        ภาพท่ี 16 ประค าไก่ 

         ภาพท่ี 17 เพชรสงัฆาต  

         ภาพท่ี 18 พญาไรใ้บ 
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ชื่อไทย :  กรดน ้า 
ชื่อทอ้งถิน่ : ก าปดั, กระต่ายจาม, กระพอ้นกเขา 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Scriparia dulcis  
ชื่อวงศ ์: SCROPHULARIACEAE 
ลกัษณะทัว่ไป : ไมล้ม้ลุก ล าต้นเป็นเหลีย่ม ขอบใบจกั
เหมือนฟนัเลื่อย ใบเล็กสีเขียวปลายใบแหลม 
ดอกสขีาวเป็นกระจุกออกตามซอกใบ ผลรูปทรง
กลมพอแก่จะแตกออกมเีมลด็เลก็ ๆ จ านวนมาก 

  
 
4.3 การใช้ประโยชน์พืชสมนุไพร 
 4.3.1 ปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) และชาวบา้น 
         จากการศึกษาการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรของชุมชนซึ่งได้จากการสมัภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ทัง้หมด 33 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
(รายละเอยีดในภาคผนวก ง) คอืกลุ่มปราชญช์าวบา้นหรอืครภููมปิญัญาทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์
ในการใช้ประโยชน์จากพชืสมุนไพร ซึ่งได้รบัการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ในการดูแลสุขภาพ 
รวมทัง้การรกัษาให้กบัคนในชุมชน จ านวน 8 คน และกลุ่มชาวบ้านที่มคีวามรู้ และเป็นผู้ใช้
ประโยชน์สมนุไพรในชวีติประจ าวนั จ านวน 25 คน รายละเอยีด ดงัตารางที ่3 และตารางที ่4  
 
ตารางท่ี 3 แสดงเพศ อายแุละประสบการณ์/ภูมหิลงัของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 6 75.00 
หญงิ 2 25.00 
รวม 8 100 

ช่วงอาย(ุปี)   
40-50 2 25.00 
51-60 0 0.00 
61-70 4 50.00 
มากกว่า 70 2 25.00 
รวม 8 100 
 
 

             ภาพท่ี 19 กรดน ้า 
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ตารางท่ี 3 แสดงเพศ อายแุละประสบการณ์/ภูมหิลงัของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 
ประสบการณ์การรกัษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

รกัษาผูอ้ื่น 5 62.50 
แนะน าผูอ้ื่น 2 25.00 
รกัษาตนเอง/ครอบครวั 1 12.50 
อื่นๆ 0 0.00 

รวม 8 100 
 
 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่า ปราชญ์ชาวบา้นหรอืครภููมปิญัญาทีม่คีวามรูเ้รื่องการใช้
พชืสมุนไพรเป็นยารกัษาโรคและบ ารุงก าลงันัน้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.00) มอีายุ
มากกว่า 60 ปี (รอ้ยละ 75 ) มปีระสบการณ์ในการรกัษาผูอ้ื่น กล่าวคอืเป็นหมอยาพืน้บา้นของ
ชุมชน และเคยรกัษาผู้อื่น จ านวน 5 คน (ร้อยละ 62.50) รองลงมาคอืแนะน าให้ผู้อื่นไปใช้ 
จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 25.00) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงเพศและอายขุองชาวบา้น 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 15 60.00 
หญงิ 10 40.00 
รวม 25 100 

ช่วงอาย(ุปี) จ านวน(คน) ร้อยละ 
35-50 6 24.00 
51-60 13 52.00 
61-70 0 0.00 
มากกว่า 70 6 24.00 

รวม 25 100 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงว่าจ านวนชาวบ้านเพศชายมคีวามรู้เรื่องการใช้พชืสมุนไพรเป็น 
ยารกัษาโรคและบ ารุงก าลงัมมีากกว่าเพศหญงิ และชาวบา้นจ านวนกว่าครึง่ (รอ้ยละ 52) มอีายุ
ระหว่าง 51-60 ปี รองลงมามอีายุระหว่าง 35-50 ปีและมากกว่า 70 ปีจ านวน เท่ากนั คอื 6 คน
(รอ้ยละ 24) 
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 4.3.2 ประเภทและการใชป้ระโยชน์พชืสมนุไพร 
         จากการศกึษาการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรของชุมชนพบว่าปราชญ์ชาวบา้นและ
ชาวบา้นไดม้กีารใชป้ระโยชน์จากพชืสมุนไพร ในดา้นต่างๆ ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่5 
และตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 5 แสดงประเภทของสมนุไพร และการใชป้ระโยชน์ของปราชญช์าวบา้น  (ครภูมูปิญัญา) 

การใชป้ระโยชน์ 
 
ประเภทสมนุไพร 

ยา อาหาร เครือ่งใช ้ สตัว ์ พธิกีรรม อื่นๆ 
จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

ไมต้น้ 
-ไมย้นืต้น 
-ไมพุ้่ม 
-ไมล้ม้ลุก 

37 
19 
11 
7 

3 
3 
0 
0 

5 
4 
1 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
1 
0 
0 

เถา-เครอื 21 0 1 1 2 0 
หวั-เหงา้ 12 1 0 1 2 0 
ผกั 3 2 0 0 0 0 
หญา้ 12 1 0 0 0 0 
รวม 85 7 6 4 5 1 
หมายเหต ุ: สมุนไพรบางชนิด น าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่า 1 ดา้น 

 

 จากตารางที ่5 แสดงใหเ้หน็ว่า ปราชญช์าวบา้นมคีวามรูใ้นการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพร
ในดา้นยารกัษาโรคต่างๆ มากทีสุ่ด (85 ชนิด)โดยใชส้มุนไพรประเภทไมต้้นมากทีสุ่ด (37 ชนิด) 
รองลงมาเป็นประเภทเถา-เครอื (21ชนิด) นอกจากนัน้ยงัมกีารใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรใน        
การประกอบอาหาร (7ชนิด) การท าเครือ่งใชไ้มส้อย (6 ชนิด) สมนุไพรทีใ่ชใ้นพธิกีรรม (5 ชนิด) 
ใชเ้ป็นสมนุไพรส าหรบัสตัว ์(4 ชนิด) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 6 แสดงประเภทของสมนุไพร และการใชป้ระโยชน์ของชาวบา้น 
การใชป้ระโยชน์ 

 
ประเภทสมนุไพร 

ยา อาหาร เครือ่งใช ้ สตัว ์ พธิกีรรม อื่นๆ 
จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

ไมต้น้ 
-ไมย้นืต้น 
-ไมพุ้่ม 
-ไมล้ม้ลุก 

47 
28 
9 
10 

10 
5 
3 
2 

10 
9 
1 
0 

4 
2 
1 
1 

2 
1 
0 
1 

5 
3 
1 
1 

เถา-เครอื 26 7 2 0 1 0 
หวั-เหงา้ 9 2 0 0 1 0 
ผกั 5 7 0 0 0 0 
หญา้ 12 1 0 0 0 0 
รวม 99 27 12 4 4 5 
หมายเหต ุ: สมุนไพรบางชนิด น าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่า 1 ดา้น 

 
 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่า ชาวบา้นมคีวามรูใ้นการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไรในดา้นยา
รกัษาโรคต่างๆ มากทีสุ่ด (99 ชนิด) โดยใชส้มุนไพรประเภทไมต้้นมากทีสุ่ด(47ชนิด) รองลงมา
เป็นประเภทเถา-เครอื (27ชนิด) นอกจากนัน้ ชาวบา้นยงัมกีารใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรในการ
ประกอบอาหาร (27 ชนิด) การท าเครือ่งใชไ้มส้อย (12 ชนิด) ตามล าดบั รวมทัง้ใชเ้ป็นสมุนไพร
ส าหรบัสตัว ์และสมนุไพรทีใ่ชใ้นพธิกีรรม จ านวนเท่ากนั (4ชนิด) 
  
 4.3.3 การใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆของพชืสมนุไพร 
         จากการศกึษาการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพร พบว่า ชุมชนมกีารใช้ประโยชน์จาก
ส่วนต่างๆ ของพชืสมุนไพร เช่น ราก ล าต้น เปลอืก ใบ ดอก ผล เมลด็ หรอืบางชนิดใช้ทัง้ต้น 
หรอืที่เรยีกว่า ทัง้ 5 (ราก ล าต้น ดอก ใบ ผล) ในด้านต่างๆ เพื่อการด ารงชวีติโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกบัปจัจยั 4 เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ไม้สอย รวมทัง้ใช้ในพธิีกรรมศาสนา เป็นต้น       
ดงัแสดงในตารางที ่7 และตารางที ่8 
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนของส่วนของสมนุไพรและการใชป้ระโยชน์ของปราชญ์ชาวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 
การใชป้ระโยชน์ 

 
สว่นทีใ่ชป้ระโยชน์ 

ยา อาหาร เครือ่งใช ้ สตัว ์ พธิกีรรม อื่นๆ รวม 
จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

ราก/ หวั/ เหงา้ 23 1 0 0 0 2 26 
ล าตน้/ เปลอืก 23 1 5 1 3 1 24 
ใบ/ ยอดอ่อน 40 5 1 2 0 0 48 
ดอก 2 0 0 0 1 0 3 
ผล/ เมลด็ 10 0 1 0 1 0 12 
ทัง้ตน้ (ทัง้ 5) 17 0 0 0 0 0 17 
รวม 115 7 7 3 5 3 140 
หมายเหต ุ: สมุนไพรบางชนิด ใชป้ระโยชน์ไดห้ลายสว่นและน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่า 1 ดา้น 
 
 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าส่วนของสมุนไพรที่ปราชญ์ชาวบ้านน ามาใช้ประโยชน์
มากทีสุ่ดคอืส่วนใบหรอืยอดอ่อน (48 ชนิด) โดยน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นยารกัษาโรคมากทีสุ่ด
รองลงมาคอืส่วน ราก/หวั/เหงา้ (26 ชนิด) และส่วนล าต้น/เปลอืก (24 ชนิด) ซึง่การใชป้ระโยชน์
จากส่วนต่างๆ ของสมุนไพรส่วนใหญ่ใช้เพื่อรกัษาและบรรเทาอาการเจบ็ป่วย (ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอยีดในหวัขอ้ 4.4 ) 

ส่วนการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรดา้นอาหารของปราชญ์ชาวบา้น พบว่า มพีชืสมุนไพร
จ านวน 7 ชนิดที่น ามาประกอบอาหารได้ ส่วนใหญ่จะน ายอดอ่อน ใบอ่อนมารบัประทานคู่กบั
น ้าพรกิ หรอืน าไปแกง เช่น บุก หวัน าไปท าขนม ล าต้นน าไปแกง  โคนทา น ายอดมาจิม้น ้าพรกิ   
ใบส้มป่อยน าไปแกง ยอดอ่อนน าไปจิ้มน ้าพรกิ (คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) แพงพวยน ้า ยอดอ่อนน ามา
ประกอบอาหาร (คุณประเสรฐิ เอี่ยมยุทธชยั) เป็นต้น ส่วนการใช้ประโยชน์ด้านเครื่องใช้ไม้สอย 
พบว่ามพีชืสมุนไพร จ านวน 7 ชนิด ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เต่ารัง้ ต้นน าไปท าฝ้าปูพื้น    
ใบน าไปท าหลงัคา ผลดบิน าไปยอ้มผา้ ประค าไก่ ใชล้ าต้นน าไปเผาถ่าน (คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) 
ผกัแส้วหรอืมะลวิลัย์ น าล าต้นไปท าขนงลอบ (คุณสุชนิ ถือแก้ว) ฝาง ล าต้นท าไม้คานหาบ
(หลวงตา น้อม นรนิโท) ท ากระบุง ขอบกระจาด (คุณบุญม ีเอีย่มสอาด) การใชป้ระโยชน์ดา้นยา
รกัษาโรคและอาหารสตัวพ์บว่า พชืสมุนไพรทีน่ ามาใชป้ระโยชน์กบัสตัว์ม ี3 ชนิด โดยน ามาใช้
ในการรกัษาและบ ารุงร่างกายสัตว์ เช่น พญาไก่ด า ใช้ถอนพิษไก่ชนที่ถูกยาเบื่อ (หลวงตาบุญเยื้อง 
อาธปิญโญ) และขีก้าขาว ใชใ้บบ ารงุรา่งกายสตัว(์หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญและหลวงตาน้อม นรนิโท) 

การใช้ประโยชน์ด้านพิธีกรรม ศาสนา และความเชื่อ พบพืชสมุนไพร 5 ชนิด เช่น           
ใบพญาปลอ้งทองใชพ้กตดิตวั ใชป้้องกนัหรอืแกคุ้ณไสย(หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ) พญารากด า 
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เป็นไม้มงคล ว่านคางคก ว่านแร้งคอค า น ายางไปสกัยนัต์ให้คงกระพนั (หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ 
และหลวงตาน้อม นรนิโท) ดอกว่านเสน่ห์จนัทน์หลง ผลส้มป่อย น าไปท าเครื่องรางของขลงั 
(คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) นอกจากการน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในการรกัษาโรค บ ารุง
ร่างกาย เป็นอาหาร ท าเครื่องใช้ไม้สอย รวมทัง้ใช้ส าหรบัสตัว์และใช้ในพธิกีรรม ศาสนาแล้ว 
จากการวิจยัยงัพบว่า มกีารน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆอีก 3 ชนิด เช่น พญารากเดียว        
ตาลเดีย่ว ใชร้ากน าไปฝนกบัน ้าส าหรบัทาหน้าแกฝ้้า ท าใหผ้วิหน้าขาวเต่งตงึ (หลวงตาบุญเยือ้ง 
อาธปิญโญ) เตา้รัง้ น าผลไปยอ้มผา้ (คุณบุญม ีเอีย่มสอาด)  
 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนของส่วนของสมนุไพรและการใชป้ระโยชน์ของชาวบา้น  
การใชป้ระโยชน์ 

 
สว่นทีใ่ชป้ระโยชน์ 

ยา อาหาร เครือ่งใช ้ สตัว ์ พธิกีรรม อื่นๆ รวม 
จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

จ านวน 
(ชนิด) 

ราก/ หวั/ เหงา้ 24 1 0 0 1 0 26 
ล าตน้/ เปลอืก 39 2 12 1 1 2 57 
ใบ/ ยอดอ่อน 41 19 0 3 0 1 64 
ดอก 1 5 0 0 0 0 6 
ผล/ เมลด็ 12 8 2 0 1 0 23 
ทัง้ตน้ (ทัง้ 5) 20 0 0 1 2 0 23 
รวม 137 35 14 5 5 3 199 
หมายเหต ุ: สมุนไพรบางชนิด ใชป้ระโยชน์ไดห้ลายสว่นและน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่า 1 ดา้น 
 

จากตารางที่ 8 แสดงให้เหน็ว่าส่วนของสมุนไพรที่ชาวบ้านน ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด
คอืส่วนใบหรอืยอดอ่อน (64 ชนิด) โดยน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นยารกัษาโรคมากทีสุ่ด รองลงมา
คอืส่วนล าตน้/เปลอืก (57 ชนิด) ส่วนราก/หวั/เหงา้ (26 ชนิด) ส่วนผล/เมลด็และทัง้ 5 (25 ชนิด)    
ตามล าดบั ซึ่งการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง  ๆของสมุนไพรส่วนใหญ่เพื่อรกัษาและบรรเทาอาการเจบ็ป่วย
(ซึง่จะกล่าวถงึรายละเอยีดในหวัขอ้ 4.4 ) 

  

ส่วนการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรดา้นอาหารของชาวบา้น พบว่า มพีชืสมุนไพรจ านวน 
35 ชนิด พชืสมนุไพรทีน่ ามาประกอบอาหารส่วนใหญ่จะน ายอดอ่อน ใบอ่อนมารบัประทานคู่กบั
น ้าพรกิ เช่น ยอดหนามหนั ยอดมะกา ตบัเต่าน ้า หูปลาช่อน เป็นต้น นอกจากนัน้น าไปประกอบ
อาหารประเภทแกง เช่น สามสบิ บุกคางคก สม้ป่อย สนัตะวา เถาคนั หวายขม เป็นต้น การใชป้ระโยชน์
พชืสมุนไพรด้านเครื่องใช้ไม้สอยพบพชืสมุนไพรที่ชุมชนน าล าต้นท าเสาบ้าน กระดานปูพื้น  
ดา้มจอบ ฯลฯ จ านวน 14 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นประเภทไมย้นืต้น เช่น สะแก กระเชา กระดูกไก่ขาว ขีห้นอน 
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โคนทา จนัทน์หอม เป็นต้น ส่วนพชืประเภทไมพุ้่ม ได้แก่ จนัทน์แดง น าล าต้นทีต่ายแลว้ไปท า
ธปูหอม และพชืประเภทเถา-เครอืไดแ้ก่ เถาวลัยแ์ดง น าไปท าลอบ หลงัคาบา้น และเครื่องจกัร
สานต่างๆ (คุณนิรตัร์ เหมอืนสุวรรณ์) แสลงพนั นิยม น าเถามาท าเชือก ปอ (คุณจ าลอง แสงสว่าง)         
เป็นตน้ 

การใชป้ระโยชน์ดา้นยารกัษาโรคและอาหารสตัวพ์บว่า พชืสมุนไพรทีน่ ามาใชป้ระโยชน์
กบัสตัวม์ ี5 ชนิด โดยน ามาใชใ้นการรกัษาและบ ารุงร่างกายสตัว ์เช่น แจง ใชใ้บรกัษาแผลสตัว์ 
(คุณจ าลอง แสงสว่าง) โด่ไม่รูล้ม้ ใช้กนัไรในลงัไก่ ประค าไก่ ใช้ใบน าไปอาบน ้าหรอืรมควนัไก่
แก้ปวดเมื่อย พญาไรใ้บ ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธ ิ(คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) ฟ้าทลายโจร ผสมกบั
อาหารกุง้ชว่ยท าใหกุ้ง้แขง็แรง (คุณพมิมณี ชุมแค) และยอป่า ใชใ้บเป็นอาหารสตัว ์(พระครใูบฎกีาสุเทพ 
ปญัญษวุฑโฒ และแมช่วีณันา แซ่ฉัว่) 

การใช้ประโยชน์ด้านพธิกีรรม ศาสนา และความเชื่อ พบพชืสมุนไพร 5 ชนิด เช่น แก้วมอืไว      
ใช้พกติดตัว ใช้ป้องกันหรือแก้คุณไสย สบู่เลือด ท ามวลสารวัตถุมงคล (คุณนิรตัร์ เหมอืนสุวรรณ) 
พญารากด า เป็นไม้มงคล (คุณจ าลอง แสงสว่าง) เป็นต้น นอกจากการน าพชืสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ในการรกัษาโรค บ ารุงร่างกาย เป็นอาหาร ท าเครื่องใช้ไมส้อย รวมทัง้ใชส้ าหรบัสตัว์
และใช้ในพิธีกรรม ศาสนาแล้ว จากการวิจยัยงัพบว่า มกีารน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น  ๆ       
อีก 3 ชนิด เช่น ขี้หนอน ใช้เปลือกซกัผ้า สระผม คาง ใช้เปลือกท ายาล้างแผล โพธิท์ะเล     
(คุณจ าลอง แสงสว่าง) (รายละเอยีด ดงัภาคผนวก ก) 

 
4.4. ต ารบัยาจากพืชสมนุไพร 
 4.4.1 การใช้สมนุไพรในต ารบัยา 
        จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นทีม่คีวามรูเ้รื่องการใชส้มุนไพร รวมทัง้มกีารใช้
สมุนไพรในชวีติประจ าวนั และชาวบา้นทีม่ปีระสบการณ์ในการใชส้มุนไพร ซึง่ต ารบัยาทีไ่ดเ้ป็น
ต ารบัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์จากประสบการณ์ของชาวบ้านเท่านัน้ หากจะน าไปใช ้จ าเป็นต้อง 
มกีารศกึษาเพิม่เตมิและต้องระมดัระวงัในการน าไปใช้ด้วย ซึ่งจากการศกึษาสามารถรวบรวม
ต ารบัยาทัง้จากครูภูมปิญัญาและจากชาวบ้านได้ จ านวน 222 ต ารบั โดยมกีารใช้สมุนไพรทัง้ในรูปแบบ
สมนุไพรเดีย่ว และใชแ้บบต ารบั ดงัตารางที ่9 และตารางที ่10 
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของลกัษณะการใชส้มนุไพรประกอบใน 1 ต ารบัของปราชญ ์  
              ชาวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

ลกัษณะ จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
แบบยาเดีย่ว 72 67.92 
แบบต ารบั 34 32.07 
รวม 106 100 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงให้เหน็ว่า ปราชญ์ชาวบ้านมกีารใช้สมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยว
จ านวน สองในสาม (ร้อยละ 67.92) และมกีารใช้สมุนไพรในรูปต ารบั เพียงหนึ่งในสาม(ร้อยละ 32.07)        
ของจ านวนต ารบัยาจากสมนุไพรทัง้หมด 

 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของลกัษณะการใชส้มนุไพรประกอบใน 1 ต ารบัของชาวบา้น 

ลกัษณะ จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
แบบยาเดีย่ว 103 72.02 
แบบต ารบั 40 27.97 
รวม 143 100 

 
 จากตารางที ่10 แสดงใหเ้หน็ว่า ชาวบา้นมกีารใชส้มุนไพรในรปูสมุนไพรเดีย่ว จ านวน 103 ชนิด 
(รอ้ยละ 72.02) และมกีารใชส้มุนไพรในรูปต ารบั จ านวน 40 ชนิด (รอ้ยละ 27.97) ของจ านวน
ต ารบัยาจากสมนุไพรทัง้หมด 
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบั จ าแนกตามจ านวนสมนุไพรทีใ่ชป้ระกอบใน 1 ต ารบัของ   
              ปราชญช์าวบา้น(ครภููมปิญัญา) 

จ านวนสมนุไพรท่ีใช้ประกอบใน 1 ต ารบั 
(ชนิด) 

ต ารบัท่ีใช้ 
จ านวน (ต ารบั) ร้อยละ 

1  72 67.92 
2 6 5.66 
3 9 8.49 
4 3 2.83 
5 4 3.77 
6 6 5.66 
7 4 3.77 
มากกว่า 7  2 1.88 
รวม 106 100 
  
 จากตารางที่ 11 แสดงการใช้สมุนไพรรกัษาโรค บ ารุงร่างกายของปราชญ์ชาวบ้าน
พบว่าปราชญ์ชาวบ้านนิยมใช้สมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยว มากถึง 72 ต ารบั คดิเป็นร้อยละ 
67.92 รองลงมาคอืการใชส้มุนไพร 3 ชนิด ต่อต ารบั จ านวน 9 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 8.49 และ
ใชส้มนุไพร 2 และ6 ชนิดต่อต ารบั จ านวน 6 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 5.66  
  

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบั จ าแนกตามจ านวนสมุนไพรทีใ่ชป้ระกอบใน 1 ต ารบัของ   
              ชาวบา้น 

จ านวนสมนุไพรท่ีใช้ประกอบใน 1 ต ารบั 
(ชนิด) 

ต ารบัท่ีใช้ 
จ านวน (ต ารบั) ร้อยละ 

1  103 72.02 
2 19 13.28 
3 8 5.59 
4 5 3.49 
5 1 0.69 
6 5 3.49 
7 0 0 
มากกว่า 7  2 1.39 
รวม 143 100 
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 จากตารางที่ 12 แสดงการใช้สมุนไพรรกัษาโรค บ ารุงร่างกายของชาวบ้าน พบว่า
ชาวบา้นนิยมใชส้มนุไพรในรปูสมนุไพรเดีย่ว มากถงึ 103 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 72.02 รองลงมา
คอืการใช้สมุนไพร 2 ชนิด ต่อต ารบั จ านวน 19 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 13.28 และใช้สมุนไพร     
3 ชนิดต่อต ารบั จ านวน 8 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 โดยมรีายละเอยีดชื่อและสรรพคุณของ
สมนุไพร ดงัตารางที ่13 -16 
 
ตารางท่ี 13 รายชื่อสมุนไพรทีป่ราชญช์าวบา้น(ครภููมปิญัญา)รูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยา   
                แบบยาเดีย่ว เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
1 กระต่ายจาม, ก าปดั, กะพอ้นกเขา แกอ้าการคนตกเลอืดยาแกไ้ขท้บัระด ู(1) 

แกโ้รคเรมิ รกัษาแผลสด แผลพุพอง (5,6) 
2 กระโดงขาว แกโ้รคลมบา้หม ู(6) 
3 กระบอืเจด็ตวั บ ารงุเลอืด  แกป้ระจ าเดอืนมาไมป่กติ (6) แกช้ ้าใน 

ไอเป็นเลอืด(2,6) 
4 ก าลงัววัเถลงิ บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด แกก้ษยั (1,2) 
5 ก าลงัหนุมาน   บ ารงุก าลงั (6) 
6 ขลู่ดนิ แกโ้รครดิสดีวงทวาร (7) 
7 ขอ่ย แกโ้รคร ามะนาด แกป้วดฟนั (5) 
8 ขอ่ยด า ถอนพษิง ูตะขาบ  แมลงปอ่ง (1) 
9 ขีเ้หนียว, ขีต้ดื, ทองพนัช่าง เป็นยาอายวุฒันะ (1) 
10 เขยตายแมย่ายปรก ถอนพษิตะขาบหรอืแมลงป่อง โดยเฉพาะงกูะปะ (1) 
11 ครอบจกัรวาล,อโีผก,โผงผาง, 

ตอบแตบ 
แกซ้างเดก็ (2) 

12 โคกกะออม  แกฝี้ (1) แกโ้รคเบาหวาน ความดนั แกก้ษยั (5) 
13 แจง บ ารงุก าลงั แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) 
14 ตอ้ยติง่ แกฝี้ (1,6) 
15 ตะโก แกโ้รคบาดทะยกั (2) 
16 ตบัเต่า, กลว้ยเต่า, ตบัเต่าปา่ แกโ้รครดิสดีวง โรคปอด โรคตบั (1) 
17 ตน้ตบัเต่า, ตบัเต่าตน้ แกป้วดเมือ่ย (2) 
18 ตน้ล าโพง แกพ้ษิสุนขับา้ (5) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อปราชญช์าวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 13 รายชื่อสมุนไพรทีป่ราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา)รูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยา   
                แบบยาเดีย่ว เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
19 ตาลเสีย้น ใชท้ าน ้ายาลา้งแผล (2) 
20 ตูดหมตููดหมา แกโ้รคเรมิแกค้นั (5) 
21 ใตใ้บ แกป้วดทอ้งในเดก็ (2) 
22 เถาวลัยเ์ปรยีง แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย ปวดหลงั ปวดเอว  

บ ารงุก าลงั หอบหดื แกค้วามดนั (7) 
23 ทลายเขา บ ารงุสายตา บ ารงุหวัใจ (1) 
24 ทองระอา ถอนพษิง ู(1) 
25 ทา้วยายมอ่ม ถอนพษิง ู(2) 
26 ผกัหวานป่า แกล้มชกั (6) 
27 เปลอืกบาง ถอนพษิง ู(5) 
28 ผกักระเฉด ถอนพษิแมลงสตัวก์ดัต่อย (8) 
29 ผกัปลาบ แกโ้รคเบาหวาน ลดน ้าตาลในเลอืด (2) 
30 ฝาง บ ารงุเลอืด (2) 
31 เพกา แกง้สูวดั โรคเรมิ (8) 
32 พงัพวย หา้มเลอืด (6) 
33 พญารากเดยีว ถอนพษิง ูพษิไขม้าลาเรยี โรคเรมิ (1) 

แกผ้ื่นคนั ผดรอ้น (5) 
34 พญานาคราช บ ารงุก าลงั แกป้วดหลงั ปวดเอว (2,7) 
35 พญาเสอืโครง่ บ ารงุก าลงั (1,2) 
36 ไพล แกเ้คลด็ขดัยอก แกป้วด หรอืโรคทีเ่กีย่วกบักระดกู

ชนิดทีไ่มรุ่นแรง (3) 
37 เฟ้ือ  หา้มเลอืด รกัษาแผลสด (2) 
38 มะค าไก่ ช่วยลดไข ้(2) 
39 มดักา, ไมม้ะกา แกท้อ้งผกู เป็นยาระบาย (5) 
40 ไมยราบ แกล้มพษิ โรคสะเกด็เงนิ โรคนิ่ว เบาหวาน (2,5) 
41 รอ้ยต่อ,ต่อกระดกู แกโ้รครดิสดีวงทวาร (7) 
42 ฤาษผีสมเสรจ็ แกป้วดหลงั โรคไต อมัพฤกษ์ เบาหวาน เหน็บชา  

บ ารงุก าลงั ขยายหลอดเลอืด โรคหอบ (2) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อปราชญช์าวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 13 รายชื่อสมนุไพรทีป่ราชญช์าวบา้น(ครภูมูปิญัญา)รูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยา   
                แบบยาเดีย่ว เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 

หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อปราชญช์าวบา้น ในภาคผนวก ง 

 
 จากตารางที ่13 เหน็ไดว้่า ปราชญช์าวบา้นไดใ้ชส้มุนไพรในรปูยาเดีย่วจ านวน 58 ชนิด 
โดยสมุนไพรที่ปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้ในรูปยาเดี่ยวมากที่สุดคือ กระต่ายจาม และกระบือเจ็ดตัว 
รองลงมาไดแ้ก่ ก าลงัววัเถลงิ ไมยราบ หญา้พนังูขาว และพญานาคราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
43 ล าเลยีงปา่, ส าเรยีงป่า, ส าเรยีง แกโ้รคตาลขโมย (5) 
44 ว่านแรง้คอค า, ว่านเหนียว บ ารงุก าลงั (1) 
45 ว่านมหากาฬ พอกฝี แกไ้ฟไหม ้น ้ารอ้นลวก (1) 
46 สวาด แกโ้รคไต เลอืดเสยี (5) 
47 สะแกวลัย ์ แกป้วดทอ้ง (5) 
48 เสน่หจ์นัทรห์ลง,ว่านเมตตา บ ารงุก าลงั (1) 
49 สะละได  รกัษาหดู (5) 
50 เสลดพงัพอน แกป้วดหวัแกโ้รคเรมิ (1) 
51 สะเดา แกไ้ขป้า่ (5) 
52 หญา้คา เป็นยาอายวุฒันะ ลดไขมนัในเสน้เลอืด (5) 
53 หญา้แฝก   บ ารงุหวัใจ (5) 
54 หญา้พนังขูาว   แกโ้รคเรมิ งสูวดั (4,5) 
55 หมนั, โกหก แกโ้รครดิสดีวงจมกู (1) 
56 อเีหนียว, จงิโจ ้ พอกฝี (5) 
57 อเีหมน็ แกฝี้ (5) 
58 ฮ่อสะพายควาย บ ารงุก าลงั แกเ้มาเหลา้ (2) 
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ตารางท่ี 14 รายชื่อสมุนไพรทีป่ราชญช์าวบา้น(ครภููมปิญัญา)รูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยา  
                แบบต ารบั เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร  
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
1 กรวยป่า แกโ้รคไซนสั(5) 
2 กระดุมทอง แกป้วดเมือ่ย(6) 
3 ก าลงัชา้งสาร บ ารงุก าลงั (1) 
4 ก าลงัววัเถลงิ    แกโ้รคมะเรง็ (1) 
5 ก าลงัหนุมาน แกโ้รคมะเรง็ (1) 
6 ขอ่ย เป็นยาอายวุฒันะ(5)กนิแลว้ไมแ่ก่ ชะลอความชรา(8) 
7 ขา้วเยน็ใต้ แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) 
8 ขา้วเยน็เหนือ แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) 
9 ขีเ้หลก็ แกฝี้(1) แกก้ษยั (8) 
10 คดัเคา้เครอื  บ ารงุเลอืด แกผ้อมแหง้ (8) 
11 คนทา  แกโ้รคตาลขโมย (5) 
12 เจตตระมลูเพลงิ แกโ้รคไต แกโ้รคมะเรง็ (1) แกก้ษยั (8) 
13 แจง แกโ้รคเหน็บชา แกก้ษยั (1) แกอ้าการบวมหรอื

น ้าเหลอืงไมด่ ี(5) 
14 ชะเอมไทย แกไ้อ (2) 
15 ชุมเหด็เทศ แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) 
16 ต่อกระดกู, รอ้ยต่อ แกป้วดเมือ่ย ช่วยใหก้ระดกูตดิกนัเรว็ขึน้(1) 
17 ตะโก ช่วยต่อกระดกู แขนหกั ขาหกั (3) แกก้ษยั (1)เป็น

ยาอายวุฒันะ(5)กนิแลว้ไมแ่ก่ ชะลอความชรา(8) 
18 ตบัเต่า, กลว้ยเต่า, ตบัเต่าปา่ แกโ้รคมะเรง็ (1) 
19 ตาลโตนด แกโ้รคซาง โรคตาลขโมยในเดก็(5) 
20 ตาลเสีย้น แกโ้รคไต(1)แกซ้างเดก็  โรคตาลขโมย  แกไ้อ(5) 
21 ตาลหมอ่น แกซ้างเดก็  โรคตาลขโมย  แกไ้อ(5) 
22 ต าลงึ แกฝี้(1) 
23 เถาคนัแดง     บ ารงุเลอืด แกผ้อมแหง้ (8) 
24 เถาวลัยเ์ปรยีง แกโ้รคเหน็บชา บ ารงุก าลงั  (1) แกป้วดเมือ่ย  

แกเ้สน้ ปวดเอว ปวดหลงั(5)แกก้ษยั (1,8) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อปราชญช์าวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 14 รายชื่อสมุนไพรทีป่ราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา)รูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยา  
                แบบต ารบั เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
25 เถาเอน็อ่อน บ ารงุก าลงั (1) 
26 ทลายเขา แกป้วดเมือ่ย แกเ้สน้ ปวดเอว ปวดหลงั (5) 
27 บอระเพด็ แกโ้รคไต (1) บ ารงุเลอืด แกผ้อมแหง้ ช่วยบ ารงุ

ธาตุทัง้ 4 กนิแลว้ไมแ่ก่ ชะลอความชรา (8) 
เป็นยาอายวุฒันะ (5)  

28 บวัหลวง (เกสร) แกโ้รครดิสดีวงจมกู (7,5) 
29 ผกัเป็ดแดง แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) 
30 ผกัเสีย้นผ ี เป็นยาอายวุฒันะ (5) 
31 ฝาง   แกป้วดเมือ่ย แกเ้สน้ ปวดเอว ปวดหลงั (5) 
32 ไพล ช่วยใหม้ดลกูเขา้อู่ ใชส้ าหรบัสตรหีลงัคลอด (4) 

ช่วยลดไข ้แกป้วดเมือ่ย ช่วยใหก้ระดกูตดิกนัเรว็ขึน้
(1) แกก้ษยั (8) แกป้วดเมือ่ย (6) 

33 มะค าไก่ ช่วยใหม้ดลกูเขา้อู่ ใชส้ าหรบัสตรหีลงัคลอด(7)  
แกก้ษยั (8)แกโ้รคเหน็บชา แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) 
แกอ้าการบวมหรอืน ้าเหลอืงไมด่ ี(5) 

34 มะแวง้ บ ารงุเลอืด แกผ้อมแหง้ (8) 
35 มดักา, ไมม้ะกา แกโ้รครดิสดีวงทวาร (8) แก้ทอ้งผกู เป็นยาระบาย

(5) แกค้นั (7)แกก้ษยั (8) 
36 ฤาษผีสมเสรจ็ แกโ้รคมะเรง็ (1) 
37 สบู่เลอืด บ ารงุก าลงั (1) 
38 สม้ปอ่ย ช่วยใหม้ดลกูเขา้อู่ ใชส้ าหรบัสตรหีลงัคลอด (7,4) 

แกอ้าการบวม โรคไต เลอืดเสยี (5) 
39 สวาด แกอ้าการบวมหรอืน ้าเหลอืงไม่ดแีก ้โรคไต เลอืดเสยี (5) 
40 สะแกนา, สะแกโทน แกค้นั (7) 
41 สะเดา ช่วยลดไข ้(1) 
42 เสลดพงัพอนตวัเมยี  แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย แก้แพ ้แกค้นั ถอนพษิ  (1,5) 
43 หญา้คา  แกโ้รคตาลขโมย(5) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อปราชญช์าวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 14 รายชื่อสมุนไพรทีป่ราชญช์าวบา้น(ครภููมปิญัญา)รูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยา   
                แบบต ารบั เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
44 หญา้แหว้หม ู แกก้ษยั แกไ้ข ้(1) ช่วยชะลอความชรากนิแลว้

ไมแ่ก่ ช่วยบ ารงุธาตุทัง้ 4 (8) เป็นยาอายวุฒันะ
(5) 

45 อเีหนียว, จงิโจ ้ พอกฝี (5) 
46 ฮ่อสะพายควาย   บ ารงุก าลงั คลายเสน้ (1) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อปราชญช์าวบา้น ในภาคผนวก ง 

 
 จากตารางที่ 14 แสดงใหเ้หน็ว่า ปราชญ์ชาวบา้นมกีารใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรทางยา
ในรูปแบบต ารบั จ านวน 46 ชนิด โดยสมุนไพรที่น ามาใช้มากที่สุด คอื ไพล ตะโกนา มดักา 
บอระเพด็ หญ้าแหว้หม ูเถาวลัยเ์ปรยีง และสม้ป่อย รองลงมาไดแ้ก่ เสลดพงัพอน ข่อย ขีเ้หลก็ 
แจง บวัหลวง และเจตตระมลูเพลงิ 
 
ตารางท่ี 15 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบยาเดีย่ว 
       เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร 
ท่ี รายช่ือสมนุไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
1 กระต่ายจาม, ก าปดั, กะพอ้นกเขา แกโ้รคเรมิ รกัษาแผลสด แผลพุพอง (16) 
2 แกว้มอืไว เป็นยาระบาย (4,6) 
3 ก าลงัววัเถลงิ บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด แกก้ษยั (6,8) 
4 ขลู่, ตน้ยาคลูย ์ ช่วยขบัปสัสาวะ แกป้วดหลงั เบาหวาน ลา้งไต  

ปวดเอว ฆา่เชือ้ไวรสั แกล้ม วงิเวยีน ความดนั    
โรคภูมแิพ ้(5,12,14) แกร้ดีสดีวงทวาร (6,10,25) 

5 ขอ่ย แกโ้รคร ามะนาด แกป้วดฟนั (4,12)ท าใหฟ้นั
แขง็แรงแกป้วดฟนั เหงอืกบวม (4) 

6 ขีเ้หนียว, ขีต้ดื, ทองพนัช่าง แกไ้ขห้วดั (12) 
7 ครอบจกัวาล,อโีผก, โผงผาง,  

ตอบแตบ 
แกไ้ขท้บัระดู (8) แกป้วดหลงั ปวดเอว (4) 
 

8 เครอืหมาน้อย พอกฝี (12) แกค้นั (5) 
9 โคกกะออม   แกโ้รคเบาหวาน ความดนั แกก้ษยั(12) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี  15 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบยาเดีย่ว 
        เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมนุไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
10 เงาะป่า แกโ้รคไมเกรน ปวดหวั โรคเบาหวาน ไขม้าลาเรยี(5,10) 
11 จางจดื,รางจดื แกล้มพษิ (4) 
12 แจง แกโ้รคตาฟาง (10) 
13 ชะเอมไทย  แกไ้อ (6,8) 
14 ดหีม ี แกป้วดหวั แกไ้ข ้ช่วยขบัเหงือ่ (12) 
15 ตองแตก แกถ่้ายทอ้ง ถ่ายพยาธ ิ(12) 
16 ตน้ตบัเต่า, ตบัเต่าตน้ แกป้วดเมือ่ย (6) 
17 ตน้ใตป้าก รกัษาโรคเรือ้น แผลสด (12) 
18 ตะโก ถ่ายพยาธปิากขอ แกท้อ้งผกู (12) แกโ้รคเรือ้น (6) 

บ ารงุก าลงั (18) 
19 ใตใ้บ แกโ้รคความดนั ปวดหวั ปวดเมือ่ย แกไ้ขม้าลาเรยี 

(5,10) แกป้วดทอ้งในเดก็ (5,10,25) 
20 เถากระโดงแดง บ ารงุเลอืด  บ ารุงก าลงั (4,5) 
21 เถาวลัยแ์ดง  แกก้ษยั (6) 
22 เถาวลัยด์ว้น แกห้ดู ตาปลา ไฝ (23) 
23 เถาวลัยน์าง, เถาวลัยเ์ขยีว ช่วยขบัถ่าย (11) แกร้อ้นใน แกป้วดเมือ่ย (6,11) 
24 เถาวลัยน์ ้า  ถอนพษิ  แกร้อ้นใน กระหายน ้า (6,12) 
25 เถาวลัยเ์ปรยีง แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย ปวดหลงั ปวดเอว     

บ ารงุก าลงั หอบหดื แกค้วามดนั (4,11,12,14) 
26 เถาวลัยเ์หลก็ แกโ้รคเรือ้น บ ารงุก าลงั แกก้ษยั (6,12) 
27 ทองพนัชัง่ แกเ้จบ็คอ (4) 
28 โทงเทง แกโ้รคเบาหวาน ไทรอยด ์ แกเ้จบ็คอ (17) 
29 นมราชสหี ์ แกโ้รคไขป้้าง ไขเ้รือ้รงั (14) 
30 ปอแถลงพนัธุ ์ แกอ้าการทอ้งรว่ง กระหายน ้า (12) 
31 เปลา้ แกโ้รคกระเพาะ แกป้วดเมือ่ย(14) 
32 ผกับุง้ ถอนพษิ (2) 
33 ผกับุง้ทะเล ถอนพษิแมงกะพรุน หรอืสตัวม์พีษิชนิดอื่น  ๆแก้ปวด (21) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี  15 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบยาเดีย่ว 
        เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมนุไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
34 ผกัปลาบ แกโ้รคอสีุกอใีส (4) แกโ้รคเบาหวาน  

ลดน ้าตาลในเลอืด (12) 
35 พญานาคราช บ ารงุก าลงั แกป้วดหลงั ปวดเอว (6,11) 
36 พญารากเดยีว ถอนพษิง ูพษิไขม้าลาเรยี โรคเรมิ (11) 
37 พงัดอ, หนามพุงดอ แกโ้รคประสาท (12,22)   
38 พดันางช ี  แกโ้รคมะเรง็ แกก้ระหายน ้า (4) 
39 โพธิท์ะเล แกโ้รคหดิ (12) ท าน ้ายาลา้งแผล ใชท้ารกัษากลาก

น ้านมเป็นยาบ ารงุ (12) 
40 ไพล ช่วยขบัเลอืด ขบัน ้าคาวปลาส าหรบัสตรหีลงัคลอด

(7) แกโ้รคกระเพาะ ลดอาการปวดทอ้ง (5,8) 
41 ฟ้าทลายโจร   ถอนพษิแมงกะพรุน พษิง ู(4) แกเ้จบ็คอ ไขห้วดั  

แกป้วด แกโ้รคเบาหวาน ปวดหวั ปวดทอ้ง แก้ไอ 
(4,7,11,14) 

42 มะขามป้อม แกเ้จบ็คอ (8) 
43 มะค าไก่ ช่วยลดไข ้(4,12) แกก้ษยั (12) 
44 มะเดื่อ แกโ้รคตาลขโมย (5) 
45 มะแวง้ แกไ้อ แกล้ม (4) 
46 ไมยราบ แกล้มพษิ โรคสะเกด็เงนิ โรคนิ่ว เบาหวาน (4,10) 
47 โมกมนั เป็นยาระบาย ช่วยเจรญิอาหาร (12) 
48 ยอ แกโ้รคเบาหวาน (8) 
49 ยอปา่ บ ารงุเลอืด บ ารงุก าลงั แกโ้รคเบาหวาน (1,3) 
50 รอ้ยต่อ,ต่อกระดกู แกโ้รครดิสดีวงทวาร (23) 
51 ฤาษผีสมเสรจ็ แกป้วดหลงั โรคไต อมัพฤกษ์ เบาหวาน เหน็บชา 

บ ารงุก าลงั ขยายหลอดเลอืด  โรคหอบ (6) 
52 ล าเลยีงปา่ ส าเรยีงปา่ ส าเรยีง แกโ้รคตาลขโมย (4) 
53 ว่านมหากาฬ แกโ้รคเรมิ แกผ้ื่น คนั แกแ้พ ้ฝีหนอง แก้ปวด เลบ็ขบ 

รกัษาแผลเรือ้รงัแกโ้รคมะเรง็ ฆา่เชือ้ไวรสั (6) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี  15 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบยาเดีย่ว 
       เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
54 สบู่เลอืด แกโ้รคเบาหวาน แกป้วดหวั โรคความดนั(6,10) 
55 สม้ปอ่ย บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด เป็นยาระบาย(12)แกท้อ้งผกู 

ช่วยขบัถ่าย(6) 
56 สะเดาป่า แกไ้ขม้าลาเรยี (12) 
57 เสลดพงัพอนตวัเมยี  แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย แกแ้พ ้แกค้นั ถอนพษิ แก้

ปวดหวั (11,14) 
58 สะละได รกัษาหดู (4,6) 
59 สะแกนา, สะแกโทน แกท้อ้งเสยี(4,6,12,22) 
60 สะแกวลัย ์ แกป้วดทอ้ง(6) 
61 สะเดาดนิ แกโ้รคเบาหวาน (8) 
62 สาบเสอื แกโ้รครดิสดีวงทวาร(23) 
63 ส าโรง   แกร้อ้นใน(22) 
64 หญา้แหว้หม ู ช่วยขบัเลอืด  ขบัน ้าคาวปลา ส าหรบัสตรหีลงัคลอด(7) 
65 หญา้พนังขูาว ช่วยขบัระดขูาว แกป้วดขอ้ ปวดเมือ่ยแกโ้รคเรมิ 

งสูวดั(4) 
66 หมามุย่ บ ารงุก าลงั เพิม่สมรรถภาพทางเพศ(4,10) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 

 
 จากตารางที่ 15 ชาวบ้านไดใ้ชส้มุนไพรในรปูยาเดีย่วจ านวน 66 ชนิด โดยสมุนไพรที่
ชาวบา้นมกีารใช้มากทีสุ่ดคอื ขลู่ ใต้ใบ ฟ้าทลายโจร เถาวลัยเ์ปรยีง และสะแก รองลงมาไดแ้ก่ 
มะค าไก่ ไพล ตะโก ขอ่ย และเถาวลัยน์าง  
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ตารางท่ี 16 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบต ารบั 
       เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร 
ท่ี รายช่ือสมนุไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
1 กลิง้กลางดง บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 
2 ก าลงัชา้งสาร บ ารงุรา่งกาย แกห้วดั (11) 
3 ขลู่ ,ตน้ยาคลูย ์ บ ารงุรา่งกาย แกห้วดั (11) แกโ้รคภูมแิพ ้ไขห้วดั 

ปวดเมือ่ย  โรคไวรสั (6) 
4 ขอ่ย เป็นยาอายวุฒันะ (12) 
5 ขา้วเยน็เหนือ แกไ้ขท้บัระดู (19) 
6 ขา้วเยน็ใต้ แกไ้ขท้บัระด ู(19) 
7 ขีเ้หลก็ แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย แกเ้สน้ ปวดขาส าหรบั

หญงิหลงัคลอด (4) 
8 คดัเคา้เครอื ช่วยฟอกเลอืดสตร ีแกไ้ข ้แกเ้ลอืดออกตามไรฟนั 

ขบัเสมหะ แกโ้รคโลหติจาง (12) 
9 คนทา แกโ้รคตาลขโมย (4) 
10 โคกกะออม   แกก้ษยั ลดไข ้(7) ลดความอว้น (6) 
11 แจง แกโ้รคตาฟาง(10) แกอ้าการบวมหรอืน ้าเหลอืงไม่ดี

(6) แกก้ษยั ลดไข ้(7) 
12 ชุมเหด็ แกไ้ขท้บัระด ู(6) 
13 ตะโก แกก้ษยั ลดไข ้(7) เป็นยาอายวุฒันะ (12) 
14 ตาลโตนด แกโ้รคตาลขโมย (4) 
15 ใตใ้บ แกไ้ขท้บัระด(ู19) บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 

แกโ้รคภูมแิพ ้ไขห้วดั ปวดเมือ่ย (6) 
16 เถาโคคลาน บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11)  
17 เถาวลัยน์าง, เถาวลัยเ์ขยีว บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 
18 เถามอืลงิ, 

เถากระไดลงิ 
แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั ลดความดนั บ ารงุก าลงั 
บ ารงุเลอืด (11) 

19 เถาวลัยเ์ปรยีง แกก้ษยั ลดไข ้(7) บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 
20 เถาเอน็อ่อน แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั ลดความดนั (11) 
21 ทลายเขา แกค้นั แกอ้สีุกอใีส (4) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 16 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบต ารบั 
       เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
22 ทองระอา บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืดแกห้วดั (11) 
23 นมราชสหี ์ แกโ้รคตาแดง เจบ็ตา(10) แกต้าฟาง (4) 
24 บอระเพด็ แกป้วดเมือ่ย ชะลอความชรา (4) แกอ้าการปวดฟนั 

ท าใหฟ้นัแขง็แรง ช่วยท าใหร้ะบบภายในด ี(11) 
แกโ้รคเบาหวาน (8) แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั 
ลดความดนั บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 
เป็นยาอายวุฒันะ (12) 

25 บานไมรู่โ้รย แกไ้ขท้บัระด ู(19) 
26 ผกัเสีย้นผ ี แกก้ษยั เหมาะส าหรบัหญงิหลงัคลอดบุตร  

แกต้าฟาง (4) 
27 พญารากเดยีว แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั ลดความดนับ ารงุ

ก าลงั บ ารงุเลอืด(11)  
28 ไพล แกโ้รคกระเพาะ (25) บ ารงุก าลงั ฆา่เชือ้ไวรสั 

ลา้งล าไส ้(5) บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 
29 ฟกัขา้ว แกอ้าการปวดฟนั ท าใหฟ้นัแขง็แรง ช่วยท าให้

ระบบภายในด ี(11) 
30 ฟ้าทลายโจร แกป้วดเมือ่ย (4) แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั   

ลดความดนั บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด(11)          
แกโ้รคภูมแิพ ้ไขห้วดั ปวดเมือ่ย (6) 

31 เฟ้ือ หา้มเลอืด รกัษาแผลสด (18) 
32 มะกรดู ลดความอว้น (6) 
33 มะค าไก่ แกป้วดเมือ่ย แกอ้าการบวมหรอืน ้าเหลอืงไมด่ี

(6) แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย แกเ้สน้ ปวดขา
ส าหรบัหญงิหลงัคลอด แกก้ษยั เหมาะส าหรบั
หญงิหลงัคลอดบุตร (4) 

34 มดักา ,ไมม้ะกา ลดความอว้น (6) 
35 มา้กระทบืโรง บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 

หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 16 รายการชนิดพชืสมนุไพรทีช่าวบา้นรูจ้กัและมกีารใชป้ระโยชน์ทางยาแบบต ารบั 
       เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ต่อ) 
ท่ี รายช่ือสมุนไพรตามท่ีชาวบ้านเรียก สรรพคณุ 
36 ยอ แกอ้าการปวดฟนั ท าใหฟ้นัแขง็แรง ช่วยท าให้

ระบบภายในด ี(11) 
37 ฤาษผีสมเสรจ็ แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั ลดความดนับ ารงุก าลงั 

บ ารงุเลอืดแกห้วดั (11)  
38 สม้ปอ่ย เป็นยาระบาย (6,14)ขบัเลอืดในสตร ีบ ารุงก าลงั (12)  

ท าลกูประคบส าหรบัสตรหีลงัคลอด (6,12)        
เขา้เครือ่งยาแกไ้ขม้าเรยี (14) แกป้วดเมือ่ย          
แกเ้ลอืดเสยี (12) 

39 สะเดา แกโ้รคเบาหวาน (8) 
40 สาบเสอื แกท้อ้งอดื ทอ้งขึน้ (4) หา้มเลอืด รกัษาแผลสด (23) 
41 สวาด แกอ้าการบวมหรอืน ้าเหลอืงไมด่ ี(6) 
42 ส าโรง แกไ้ขท้บัระดู (6) 
43 เสลดพงัพอนตวัเมยี  แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย แก้แพ ้แกค้นั ถอนพษิ (14) 

บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด (11) 
44 หญา้คา แกโ้รคตาลขโมย (4) 
45 หญา้เหนียว แกค้นั  แกอ้สีุกอใีส (4) 
46 หญา้แหว้หม ู ชะลอความชรา (4) 
47 หนอนตายอยาก   แกพ้ษิง ูแมลงสตัวก์ดัต่อย (15) แกโ้รคมะเรง็ (15) 
หมายเหต ุ: (ตวัเลข) รายชื่อชาวบา้น ในภาคผนวก ง 
 
 จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรทางยาใน
รูปแบบต ารบั จ านวน 47 ชนิด โดยสมุนไพรที่น ามาใช้มากที่สุด คอื บอระเพ็ด หญ้าแห้วหม ู
ไพล และ ใต้ใบ รองลงมาได้แก่ ขลู่ เถาวลัยเ์ปรยีง ฟ้าทลายโจร มะค าไก่ เสลดพงัพอน ตะโก 
นมราชสหี ์โคกกะออม หนอนตายหยากและสาบเสอื 
  
 
 
 
 



53 
 

 4.4.2 ประเภทของยาจากพืชสมนุไพร  
         จากการสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามรูเ้รือ่งการใชส้มนุไพรในการรกัษาโรค 
รวมทัง้บ ารงุรา่งกาย สามารถแยกประเภทของยาตามลกัษณะการใชไ้ด ้ดงัตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

ประเภทยา จ านวน (ต ารบั) ร้อยละ 
ภายใน 66 62.85 
ภายนอก 35 33.33 
ภายในและภายนอก 4 3.80 
รวม 105 100 
  
 จากตารางที ่17  แสดงใหเ้หน็ว่า ต ารบัยาจากพชืสมุนไพรทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น
นัน้ส่วนใหญ่ เป็นยาภายใน (รอ้ยละ 62.85) รองลงมาเป็นยาภายนอก (รอ้ยละ 33.33) และต ารบั
ใช้ได้ทัง้ภายในและภายนอก (ร้อยละ 3.80) โดยมีรายละเอียดประเภทยาภายในดังตารางที่  18            
และยาภายนอก ดงัตารางที ่19 
 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาภายใน  

ประเภทยา จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 
ตม้ 48 63.15 
ลกูกลอน 7 9.21 
ต าคัน้เอาแต่น ้าดื่ม 3 3.94 
กนิสด 5 6.57 
ยาดอง/หมกั 3 3.94 
ทา/ป้าย/ฝาด 4 5.26 
ฝน 3 3.94 
ชง/ผง 2 2.63 
อื่นๆ (อม,บว้น) 1 1.31 
รวม 76 100 
 
 จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาภายในจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนยาภายใน     
ที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้คอื ยาต้ม (รอ้ยละ 63.15) รองลงมาเป็นยาลูกกลอน  จ านวน 7 ต ารบั (รอ้ยละ 9.21) 
และกนิสด จ านวน 5 ต ารบั (รอ้ยละ 6.57)  
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ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาภายนอกของปราชญ์ชาวบา้น (ครภููมปิญัญา) 
ประเภทยาภายนอก จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 

พอก 18 47.36 
ทา 8 21.05 
อบ/ยา่ง 1 2.63 
ประคบ 3 7.89 
อาบ 2 5.26 
รม 1 2.63 
สบู 3 7.89 
เปา่/ปดั 1 2.63 
ลา้งแผล 1 2.63 
รวม 38 100 
  
 จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาภายนอกที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้มากที่สุด คือ ยาพอก 
จ านวน 18 ต ารบั (รอ้ยละ 47.36) รองลงมาเป็นยาทา จ านวน 8 ต ารบั (รอ้ยละ 21.05) และ ยาประคบ ยาสูบ 
จ านวน 3 ต ารบั เท่ากนั (รอ้ยละ 7.89)  
 
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาของชาวบา้น 

ประเภทยา จ านวน (ต ารบั) ร้อยละ 
ภายใน 108 77.14 
ภายนอก 28 20.00 
ภายในและภายนอก 4 2.85 
รวม 140 100 
  

 จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ต ารบัยาจากพืชสมุนไพรที่ได้จากการสัมภาษณ์
ชาวบา้นนัน้ส่วนใหญ่ เป็นยาภายใน (รอ้ยละ 77.14)  รองลงมาเป็นยาภายนอก (รอ้ยละ 20.00) 
และต ารบัทีใ่ชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอก (รอ้ยละ 2.85) 
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ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาภายในของชาวบา้น 
ประเภทยา จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 

ตม้ 68 55.28 
ลกูกลอน 19 15.44 
ต าคัน้เอาแต่น ้าดื่ม 4 3.25 
กนิสด 15 12.19 
ยาดอง/หมกั 7 5.69 
ทา/ป้าย/ฝาด 4 3.25 
ฝน 1 0.81 
ชง/ผง 3 2.43 
อื่นๆ (อม,บว้น) 2 1.62 
รวม 123 100 
 

 จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่ายาภายในจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยาภายในที่
ชาวบ้านใช้คอื ยาต้ม (รอ้ยละ 55.28) รองลงมาเป็นยาลูกกลอน  จ านวน 19 ต ารบั (รอ้ยละ 15.44) และ 
กนิสด จ านวน 15 ต ารบั (รอ้ยละ 12.19)  
 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประเภทยาภายนอกของชาวบา้น 

ประเภทยาภายนอก จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 
พอก 11 29.72 
ทา 12 32.43 
อบ/ยา่ง 2 5.40 
ประคบ 2 5.40 
อาบ 4 10.81 
รม 5 13.51 
สบู 0 0.00 
เปา่/ปดั 0 0.00 
ลา้งแผล 1 2.70 
รวม 37 100 
 
 จากตารางที่  22 แสดงให้เห็นว่าประเภทยาภายนอกที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นยาทา (ร้อยละ 32.43)         
รองลงมาเป็นยาพอก ยาอาบ และยาประคบ ตามล าดบั 
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 4.4.3 กลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษา 
         สมุนไพรที่ชุมชนทัง้ปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านได้น ามาใช้เป็นยารกัษาและ
บรรเทาโรคหรอืกลุ่มอาการต่าง  ๆประกอบไปดว้ยต ารบัยาเดีย่ว และยาแบบต ารบัดงัรายละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนและรอ้ยละกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาของปราชญ ์   
                ชาวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

กลุ่มอาการ/โรค จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 
ระบบทางเดนิอาหาร 14 13.08 
ระบบทางเดนิหายใจ 5 4.67 
ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 5 4.67 
ระบบประสาทและกลา้มเนื้อ 2 1.86 
ระบบการไหลเวยีนของเลอืด 5 4.67 
ระบบผวิหนงั 14 13.08 
อาการไขแ้ละอาการปวด 14 13.08 
อื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) 48 44.85 
รวม 107 100 
 

 จากตารางที่ 23 แสดงให้เหน็ว่า ปราชญ์ชาวบ้านมภีูมปิญัญาในการใช้สมุนไพรเพื่อรกัษาและ
บรรเทาอาการเจบ็ป่วย ส่วนใหญ่ในกลุ่มอื่นๆซึง่เป็นกลุ่มโรคตดิเชือ้ หรอืพษิจากเชือ้ต่างๆฯลฯ 
จ านวน 48 ต ารบั คดิเป็น ร้อยละ 44.85 รองลงมาคอืกลุ่มระบบทางเดนิอาหาร กลุ่มระบบผวิหนัง และ       
กลุ่มอาการไขแ้ละอาการปวดกลุ่มละ 14 ต ารบัเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 13.08 
 

ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพร 
                ในการรกัษาของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

กลุ่มอาการ/โรค จ านวน (ต ารบั) ร้อยละ 
ระบบทางเดนิอาหาร 4 11.76 
ระบบทางเดนิหายใจ 3 8.82 
ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 3 8.82 
ระบบประสาทและกลา้มเนื้อ 1 2.94 
ระบบการไหลเวยีนของเลอืด 2 5.88 
ระบบผวิหนงั 2 5.88 
อาการไขแ้ละอาการปวด 6 17.64 
อื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) 13 38.23 
รวม 34 100 
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 จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาจากพืชสมุนไพรของปราชญ์ชาวบ้าน(ภูมิปญัญา)       
แบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรค ที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอื่นๆ (โรคติดเชื้อหรอืพิษจากเชื้อ ฯลฯ) คดิเป็น
จ านวนหนึ่งในสามของต ารบัทัง้หมด (ร้อยละ 38.23) รองลงมา คือต ารบัยาที่ใช้รกัษากลุ่ม 
อาการไขแ้ละอาการปวด และระบบทางเดนิอาหารจ านวน 6 และ 4 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 17.64 
และ11.76 ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 25 แสดงจ านวนและรอ้ยละของยาเดีย่วแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรใน   
                การรกัษาของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

กลุ่มอาการ/โรค จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 
ระบบทางเดนิอาหาร 10 9.58 
ระบบทางเดนิหายใจ 2 2.73 
ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 2 2.73 
ระบบประสาทและกลา้มเนื้อ 1 1.36 
ระบบการไหลเวยีนของเลอืด 3 4.10 
ระบบผวิหนงั 12 16.43 
อาการไขแ้ละอาการปวด 8 10.95 
อื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) 35 47.94 
รวม 73 100 
 

  
 จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่ายาเดี่ยวจากพืชสมุนไพรของปราชญ์ชาวบ้าน(ภูมิปญัญา)         
แบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรค ที่พบมากที่สุด คอื กลุ่มอื่นๆ (โรคตดิเชื้อหรอืพษิจากเชื้อ ฯลฯ) 
จ านวน 35 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 47.94 รองลงมา คอืยาเดีย่วทีใ่ชร้กัษาระบบผวิหนัง จ านวน 12 ต ารบั และ
ระบบทางเดนิอาหาร จ านวน 10 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 16.43 และ 9.58 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 26 แสดงจ านวนและรอ้ยละกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาของชาวบา้น 
กลุ่มอาการ/โรค จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 

ระบบทางเดนิอาหาร 30 20.83 
ระบบทางเดนิหายใจ 2 1.38 
ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 7 4.86 
ระบบประสาทและกลา้มเนื้อ 3 2.08 
ระบบการไหลเวยีนของเลอืด 5 3.47 
ระบบผวิหนงั 17 11.80 
อาการไขแ้ละอาการปวด 21 14.58 
อื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) 59 40.97 
รวม 144 100 
 
 จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาจากพชืสมุนไพรของชาวบ้านแบ่งตามกลุ่ม
อาการหรอืโรคทีพ่บมากทีสุ่ด คอื กลุ่มอื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) จ านวน 59 ต ารบั 
คดิเป็นรอ้ยละ 40.97 รองลงมา คอืต ารบัยาทีใ่ชร้กัษาระบบทางเดนิอาหารจ านวน 30 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 
20.83 และกลุ่มอาการไขแ้ละอาการปวด จ านวน 21 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 14.58  
 

ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรใน   
                การรกัษาของชาวบา้น 

กลุ่มอาการ/โรค จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 
ระบบทางเดนิอาหาร 3 8.57 
ระบบทางเดนิหายใจ 0 0.00 
ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 4 11.42 
ระบบประสาทและกลา้มเนื้อ 0 0.00 
ระบบการไหลเวยีนของเลอืด 0 0.00 
ระบบผวิหนงั 2 5.71 
อาการไขแ้ละอาการปวด 5 14.28 
อื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) 21 60.00 
รวม 35 100 
 

 จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาจากพชืสมุนไพรของชาวบ้านแบ่งตามกลุ่ม
อาการหรอืโรคทีพ่บมากทีสุ่ด คอื กลุ่มอื่นๆ (โรคตดิเชื้อหรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) คดิเป็น จ านวน
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มากกว่าครึ่งของต ารบัทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คอืต ารบัยาที่ใช้รกัษากลุ่ม 
อาการไขแ้ละอาการปวด และระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์จ านวน 5 และ 4 ต ารบั 
คดิเป็นรอ้ยละ 14.28 และ11.42 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 28 แสดงจ านวนและรอ้ยละของยาเดีย่วแบ่งตามกลุ่มอาการหรอืโรคทีใ่ชส้มนุไพรใน  
                การรกัษาของชาวบา้น 

กลุ่มอาการ/โรค จ านวน(ต ารบั) ร้อยละ 
ระบบทางเดนิอาหาร 27 24.77 
ระบบทางเดนิหายใจ 2 1.83 
ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 3 2.75 
ระบบประสาทและกลา้มเนื้อ 3 2.75 
ระบบการไหลเวยีนของเลอืด 5 4.58 
ระบบผวิหนงั 15 13.76 
อาการไขแ้ละอาการปวด 16 14.67 
อื่นๆ (โรคตดิเชือ้หรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) 38 34.86 
รวม 109 100 
 

 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่ายาเดี่ยวจากพชืสมุนไพรของชาวบ้าน แบ่งตามกลุ่ม
อาการหรอืโรค ทีพ่บมากที่สุด คอื กลุ่มอื่น  ๆ(โรคตดิเชื้อหรอืพษิจากเชือ้ ฯลฯ) จ านวน 38 ต ารบั คดิเป็น
รอ้ยละ 34.86 รองลงมา คอืยาเดีย่วทีใ่ชร้กัษาระบบทางเดนิอาหาร จ านวน 27 ต ารบั และกลุ่ม
บรรเทาอาการไขแ้ละอาการปวดจ านวน 16 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 24.77 และ 14.67 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 29  แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิ อาหารของ  
               ปราชญช์าวบา้น(ครภููมปิญัญา) 

ระบบทางเดินอาหาร จ านวน ร้อยละ 
โรคซาง/ ตาลขโมย 5 35.71 
รดีสดีวงทวาร 5 35.71 
โรคกระเพาะ 0 0.00 
ทอ้งเสยี 0 0.00 
ทอ้งผกู 2 14.28 
รอ้นใน 0 0.00 
อื่นๆ( ขบัพยาธ ิทอ้งอดื ปวดทอ้ง สอกึ) 2 14.28 
รวม 14 100 
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 จากตารางที่ 29 แสดงให้เหน็ว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคระบบทางเดนิอาหาร
รวมทัง้สิ้น 14 ต ารบั โดยต ารบัยาที่พบมากที่สุด คอืต ารบัยาแก้โรคซาง/ ตาลขโมย และโรครดีสดีวงทวาร 
จ านวน 5 ต ารบัเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 35.71 โดยสมุนไพรที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้ในต ารบั ยาแก้ซาง/       
ตาลขโมย ได้แก่ หญ้าคา ตาลโตนด ตาลเสี้ยน ตาลหม่อน คนทาหรือโคนทา ส าเรียงป่า (คุณบุญม ี       
เอีย่มสอาด) และครอบฟนัสหีรอืครอบจกัรวาล (หลวงตาน้อม นรนิโท) สมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยา
แก้รดิสดีวงทวาร ได้แก่ มะกา (คุณบุษบา คนงาม) เพชรสงัฆาตหรอืร้อยต่อ ขลู่ดนิ (คุณสุชนิ ถือแก้ว) 
และว่านขนัหมากหรอืกล้วยเต่า (หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ) (รายละเอียดในภาคผนวก ค 
และตารางที ่13 และ 14) 
 

ตารางท่ี 30 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษา โรคระบบทางเดนิอาหารของ  
              ชาวบา้น 

ระบบทางเดินอาหาร จ านวน ร้อยละ 
โรคซาง/ ตาลขโมย 5 16.66 
รดีสดีวงทวาร 3 10.00 
โรคกระเพาะ 4 13.33 
ทอ้งเสยี 4 13.33 
ทอ้งผกู 8 26.66 
รอ้นใน 3 10.00 
อื่นๆ ( ขบัพยาธ ิทอ้งอดื ปวดทอ้ง สอกึ) 3 10.00 
รวม 30 100 
 จากตารางที ่30 แสดงใหเ้หน็ว่าต ารบัยาของชาวบา้นทีใ่ชร้กัษาโรคระบบทางเดนิอาหาร
รวมทัง้สิน้ 30 ต ารบั ต ารบัยาทีพ่บมากทีสุ่ด คอืต ารบัยาแก้ทอ้งผูก จ านวน 8 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 26.66 
รองลงมาคอืต ารบัยาแก้โรคซาง/ตาลขโมย จ านวน 5 ต ารบั คดิเป็นร้อยละ 16.66 และโรคกระเพาะ และ
ทอ้งเสยี จ านวน 4 ต ารบัเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 13.33 โดยสมุนไพรที่ชาวบ้านใชใ้นต ารบัยา      
แก้ทอ้งผูก ได้แก่ แก้วมอืไว (คุณนิสากร ทองโปร่ง และคุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) ย่านางหรอื
เถาวลัย์นาง (คุณชาญชยั ตังบุญญะ) ตะโก โมกมนั (คุณจ าลอง แสงสว่าง) สมุนไพรที่ใช้ใน
ต ารบัยาแก้โรคซาง/ตาลขโมย ได้ แก่  หญ้าคา คนทาหรือโคนทา ตาลโตนด ส าเรยีงป่า (คุณนิสากร      
ทองโปร่ง) และมะเดื่อ (คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ) สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้โรคกระเพาะ  
ได้แก่ ไพล (คุณมนัส บุญเรอืงฤทธิแ์ละคุณบุญเชิด เหมอืนสุวรรณ) และเปล้า (คุณประจวบ บุญเกิด) 
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16) 
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ตารางท่ี 31 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิหายใจของ   
              ปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 

ระบบทางเดินหายใจ จ านวน ร้อยละ 
ไอ 2 40.00 
รดิสดีวงจมกู 3 60.00 
รวม 5 100 
 
 จากตารางที่ 31แสดงให้เหน็ว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคระบบทางเดนิหายใจ 
รวมทัง้สิ้น 14 ต ารบั โดยเป็นต ารบัยารกัษาโรครดิสดีวงจมูก 3 ต ารบั และต ารบัยาแก้ไอ 2 ต ารบั โดย
สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้ไอ ได้แก่ ชะเอมไทย(หลวงตาน้อม นรนิโท) ส่วนสมุนไพรที่ใช้ใน
ต ารบัยาแก้รดิสดีวงจมูก ได้แก่ ใบหมนั (หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ) กรวยป่า (คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) 
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่13 และ 14) 
 
ตารางท่ี 32  แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิหายใจของ  
              ชาวบา้น 

ระบบทางเดินหายใจ จ านวน ร้อยละ 
ไอ 2 100 
รดิสดีวงจมกู 0 0.00 
รวม 2 100 
 
 จากตารางที ่32 แสดงใหเ้หน็ว่าต ารบัยาของชาวบา้นทีใ่ชร้กัษาโรคระบบทางเดนิหายใจ
มเีพยีง 2 ต ารบั โดยเป็นต ารบัยาแก้ไอทัง้ 2 ต ารบั สมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยาแก้ไอ ไดแ้ก่ มะแวง้ 
(คุณนิสากร ทองโปร่ง)ชะเอมไทย (คุณนิรตัร์ เหมอืนสุวรรณ และคุณมนัส บุญเรืองฤทธิ)์ 
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16) 
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ตารางท่ี 33 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิปสัสาวะและ  
              ระบบสบืพนัธุข์องปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธุ์ จ านวน ร้อยละ 
นิ่ว 0 0.00 
ตกขาว 0 0.00 
ไต/ขบัปสัสาวะ 2 40.00 
ปวดประจ าเดอืน 0 0.00 
มดลกูเขา้อู่ 2 40.00 
ขบัน ้าคาวปลา 0 0.00 
ตกเลอืดหลงัคลอด 1 20.00 
รวม 5 100 
 
 จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคระบบ
ทางเดนิปสัสาวะและอวยัวะสบืพนัธุ์ รวมทัง้สิ้น 5 ต ารบั โดยเป็นต ารบัยารกัษาโรคไต/ช่วยขบั
ปสัสาวะ ต ารบัยาช่วยให้มดลูกสตรเีขา้อู่ อย่างละ 2 ต ารบั และต ารบัยาส าหรบัสตรหีลงัคลอด 1 ต ารบั 
โดยสมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยาแก้โรคไต/ขบัปสัสาวะ ไดแ้ก่ สวาด สม้ป่อย(คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) 
ตาลเสี้ยน และเจตตระมูลเพลงิ (หลวงตาบุญเยื้อง อาธปิญโญ) ขี้กา (หลวงตาบุญเยื้อง อาธปิญโญและ
หลวงตาน้อม นรนิโท) สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ได้แก่ ไพล (คุณย่าเล็ก 
เหมือนสุวรรณ) ส้มป่อย (คุณย่าเล็ก เหมอืนสุวรรณและสุชิน ถือแก้ว) มะค าไก่ (คุณสุชิน ถือแก้ว) 
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่13 และ 14) 
 

ตารางท่ี 34 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบทางเดนิปสัสาวะและ  
              ระบบสบืพนัธุข์องชาวบา้น 

ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธุ์ จ านวน ร้อยละ 
นิ่ว 1 14.28 
ตกขาว 1 14.28 
ไต/ขบัปสัสาวะ 3 42.85 
ปวดประจ าเดอืน 1 14.28 
มดลกูเขา้อู่ 0 0.00 
ขบัน ้าคาวปลา 1 14.28 
ตกเลอืดหลงัคลอด 0 0.00 
รวม 7 100 
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 จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาของชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคระบบทางเดิน
ปสัสาวะและอวยัวะสบืพนัธุ ์รวมทัง้สิ้น 7 ต ารบั โดยเป็นต ารบัยารกัษาโรคไต/ช่วยขบัปสัสาวะ 
จ านวน 3 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 42.85 รองลงมาไดแ้ก่ ต ารบัยารกัษาโรคนิ่ว ต ารบัยาแก้ตกขาว 
ต ารบัยาแก้ปวดประจ าเดือน และต ารบัยาช่วยขบัน ้าคาวปลาส าหรบัสตรหีลงัคลอด อย่างละ 1 ต ารบั     
คิดเป็นร้อยละ 14.28 โดยสมุนไพรที่ใช้ในต ารับยาแก้โรคไต/ขับปสัสาวะ ได้แก่ ขลู่ (คุณบุญเชิด        
เหมอืนสุวรรณ คุณจ าลอง แสงสว่าง และคุณประจวบ บุญเกดิ) (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และ
ตารางที ่15 และ 16) 
 
ตารางท่ี 35 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาโรคระบบประสาท  
                และกลา้มเนื้อของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

ระบบประสาทและกล้ามเน้ือ จ านวน ร้อยละ 
ลมชกั/ ลมบา้หม ู 0 0.00 
กระดกูหกั 1 50.00 
บ ารงุประสาท 0 0.00 
เหน็บชา 1 50.00 
รวม 2 100 
 
 จากตารางที ่35 แสดงให้เหน็ว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบา้นทีใ่ช้รกัษาโรคระบบระบบ
ประสาทและกลา้มเนื้อ มเีพยีง 2 ต ารบั คอืต ารบัยาแกโ้รคเหน็บชา และต ารบัยารกัษากระดูกหกั 
อย่างละ 1 ต ารบั สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้โรคเหน็บชา คอื มะค าไก่ (หลวงตาบุญเยื้อง อาธปิญโญ)      
ฤาษผีสมแสรจ็ (หลวงตาน้อม นรนิโท ) และสมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยารกัษากระดูกหกั คอื ตะโก 
(คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน) (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่13 และ 14) 
 
ตารางท่ี 36 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาโรคระบบประสาท 
                และกลา้มเนื้อของชาวบา้น 

ระบบประสาทและกล้ามเน้ือ จ านวน ร้อยละ 
ลมชกั/ ลมบา้หม ู 2 66.66 
กระดกูหกั 0 0.00 
บ ารงุประสาท 1 33.33 
เหน็บชา 0 0.00 
รวม 3 100 



64 
 

 
 จากตารางที่ 36 แสดงให้เหน็ว่าต ารบัยาของชาวบ้านที่ใชร้กัษาโรคระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ มจี านวน 3 ต ารบั คอืต ารบัยาแก้โรคลมชกั/ลมบ้าหมู จ านวน 2 ต ารบั และต ารบัยา
บ ารุงประสาท จ านวน 1 ต ารบั สมุนไพรทีใ่ช้ในต ารบัยาแก้ลมชกัหรอืลมบา้หม ูคอืผกัหวานป่า 
(คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาบ ารุงประสาท คอื หนามพุงดอหรอืพงัดอ 
(คุณจ าลอง แสงสว่าง และคุณอ่วน รกัยิม้) (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16) 
 
ตารางท่ี 37 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบการไหลเวยีนของ  
              เลอืดของปราชญช์าวบา้น (ครภููมปิญัญา) 

ระบบการไหลเวียนของเลือด จ านวน ร้อยละ 
บ ารงุเลอืด/ฟอกเลอืด/ขบัเลอืด 4 80.00 
ลดความดนั 0 0.00 
บ ารงุหวัใจ 1 20.00 
รวม 5 100 
 
 จากตารางที ่37 แสดงให้เหน็ว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบา้นทีใ่ช้รกัษาโรคระบบระบบ
การไหลเวียนของเลือด มจี านวน 5 ต ารบั ประกอบด้วยต ารบัยาบ ารุงเลือด/ฟอกเลือด/ขบัเลอืดเสีย 
จ านวน 4 ต ารบั และต ารบัยาบ ารุงหวัใจจ านวน 1 ต ารบั สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาบ ารุงเลอืด/
ฟอกเลอืด/ขบัเลอืดเสยี คอืกระบอืเจด็ตวั (คุณประเสรฐิ เอี่ยมยุทธชยั) ก าลงัววัเถลงิ (หลวงตาบุญเยือ้ง 
อาธิปญโญและหลวงตาน้อม นรนิโท ) ฝาง (หลวงตาน้อม นรินโท ) คัดเค้าเครือ มะแว้ง      
(คุณบุษบา คนงาม) และสมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาบ ารุงหัวใจ คือ หญ้าแฝก (คุณบุญมี เอี่ยมสอาด) 
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่13 และ 14) 
 
ตารางท่ี 38 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาโรคระบบการไหลเวยีนของเลอืด  
              ของชาวบา้น 

ระบบการไหลเวียนของเลือด จ านวน ร้อยละ 
บ ารงุเลอืด/ฟอกเลอืด/ขบัเลอืด 4 80.00 
ลดความดนั 1 20.00 
บ ารงุหวัใจ 0 0.00 
รวม 5 100 
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 จากตารางที่ 38 แสดงใหเ้หน็ว่าต ารบัยาของชาวบ้านทีใ่ชร้กัษาโรคระบบการไหลเวยีนของเลอืด มี
จ านวน 5 ต ารบั ประกอบดว้ยต ารบัยาบ ารุงเลอืด/ฟอกเลอืด/ขบัเลอืดเสยี จ านวน 4 ต ารบั และ
ต ารบัยาลดความดนัโลหิตจ านวน 1 ต ารบั สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาบ ารุงเลือด/ฟอกเลือด/      
ขบัเลือดเสีย คือ ก าลงัววัเถลิง (คุณนิรตัร์ เหมอืนสุวรรณและคุณมนัส บุญเรอืงฤทธิ)์ เถา
กระโดงแดง (คุณนิสากร ทองโร่ง และคุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์) สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยา    
ลดความดนัโลหติ คอื โคกกะออม (คุณจ าลอง แสงสว่าง) ใต้ใบ (คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ 
และคุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ) (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16) 
 
ตารางท่ี 39 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาโรคระบบผวิหนงั 
                ของปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 
ระบบผิวหนัง จ านวน ร้อยละ 
ฝี/ แผลพุพอง 7 50.00 
ลมพษิ 1 7.14 
หดิ/ หดู 1 7.14 
เรือ้น 0 0.00 
คนั 2 14.28 
บาดแผลสด(ลา้งแผล) 1 7.14 
ฟกช ้า 0 0.00 
กลากน ้านม 0 0.00 
หา้มเลอืด 2 14.28 
รวม 14 100 
 
 จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคระบบ
ผิวหนังมีจ านวนทัง้สิ้น 14 ต ารบั เป็นต ารบัยาแก้ฝี/แผลพุพองมากที่สุด จ านวน 7 ต ารับ       
คดิเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นต ารบัยาแก้คนั และต ารบัยาห้ามเลอืด อย่างละ 2 ต ารบั    
คิดเป็นร้อยละ 14.28 สมุนไพรที่ใช้ในต ารับยาแก้ฝี/แผลพุพอง กรดน ้ าหรือกระต่ายจาม(คุณบุญม ี      
เอี่ยมสะอาด และคุณประเสรฐิ เอี่ยมยุทธชยั) โคกกะออม ว่านมหากาฬ (หลวงตาบุญเยื้อง 
อาธปิญโญ) ต้อยติ่ง (หลวงตาบุญเยื้อง อาธปิญโญและคุณประเสรฐิ เอี่ยมยุทธชยั) อีเหนียว      
อีเหม็น (คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) เป็นต้น สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้คนั คือ พญารากเดียว   
(คุณบุญมี เอี่ยมสอาด) สะแกนา (คุณสุชิน ถือแก้ว) สมุนไพรที่ใช้ส าหรบัห้ามเลือด ได้แก่ 
พงัพวย (คุณประเสรฐิ เอี่ยมยุทธชยั)ธูปฤาษี (หลวงตาน้อม นรนิโท) (รายละเอียดในภาคผนวก ค และ
ตารางที ่13 และ 14) 
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ตารางท่ี 40 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาโรคระบบผวิหนงั 
                ของชาวบา้น 
ระบบผิวหนัง จ านวน ร้อยละ 
ฝี/ แผลพุพอง 2 11.76 
ลมพษิ 2 11.76 
หดิ/ หดู 3 17.64 
เรือ้น 3 17.64 
คนั 2 11.76 
บาดแผลสด(ลา้งแผล) 1 5.88 
ฟกช ้า 1 5.88 
กลากน ้านม 1 5.88 
หา้มเลอืด 2 11.76 
รวม 17 100 
  
 จากตารางที่ 40 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาของชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคระบบผิวหนัง         
มจี านวนทัง้สิ้น 17 ต ารบั เป็นต ารบัยาแก้หดิ/หูด และ แก้โรคเรือ้นมากทีสุ่ด อย่างละ 3 ต ารบั 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.64 รองลงมาเป็นต ารบัยาแก้คนั ต ารบัยาหา้มเลอืด ต ารบัยาแก้ลมพษิ และ
ต ารบัยาแกฝี้/แผลพุพอง อยา่งละ 2 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 11.76 สมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยาแก้หดิ/
หูด คอื เถาวลัยด์้วน (คุณด ารสั ช่วยพดั) สะละได (คุณนิสากร ทองโปร่ง และคุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) 
สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้โรคเรื้อน คือ เถาวัลย์เหล็ก (คุณนิร ัตร์ เหมือนสุวรรณ และคุณจ าลอง        
แสงสว่าง) (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16) 
 

ตารางท่ี 41 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาอาการไขแ้ละอาการปวดของ 
              ปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 
อาการไข้และอาการปวด จ านวน ร้อยละ 
ไขต้วัรอ้น/ ไขห้วดั 3 21.42 
ไขท้บัระดู 1 7.14 
ปวดเมือ่ย/ เคลด็ขดัยอก 7 50.00 
ปวดหวั/ ไมเกรน 2 14.28 
ปวดทอ้งเดก็ 1 7.14 
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ปวดฟนั 0 0.00 
รวม 14 100 
 จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้รกัษาอาการไขแ้ละ
อาการปวดมจี านวนทัง้สิ้น 14 ต ารบั เป็นต ารบัยาแก้ปวดเมื่อย/เคล็ดขดัยอกมากที่สุด จ านวน 7 ต ารบั   
คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 รองลงมาเป็นต ารบัยาแก้ไขต้วัรอ้น/ไขห้วดั และต ารบัยาแก้ปวดหวั/เกรน
จ านวน 3 ต ารบัและ 2 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 21.42และ14.28 ตามล าดบั สมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบั
ยาแกป้วดเมือ่ย/เคลด็ขดัยอก คอืตบัเต่าตน้ (หลวงตาน้อม นรนิโท) ไพล (คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน
และคุณบุษบา คนงาม) เถาวลัยเ์ปรยีง (คุณประเสรฐิ เอี่ยมยุทธชยัและคุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) 
เพชรสงัฆาตหรอืร้อยต่อ (หลวงตาบุญเยื้อง อาธิปญโญ) และสมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้ไข ้    
ตวัร้อน/ไข้หวดั คอื แจง ข้าวเยน็เหนือ ขา้วเยน็ใต้ ชุมเห็ดเทศ ไพล มะค าไก่ สะเดา (หลวงตาบุญเยื้อง 
อาธปิญโญ) มะค าไก่ (หลวงตาน้อม นรนิโท ) และสมุนไพรทีใ่ช้ในต ารบัยาแก้ปวดหวั/ไมเกรน 
คอืเสลดพงัพอน (หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ)  (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่13 
และ 14)  
 

ตารางท่ี 42 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มุนไพรในการรกัษาอาการไขแ้ละอาการปวดของ   
              ชาวบา้น 
อาการไข้และอาการปวด จ านวน ร้อยละ 
ไขต้วัรอ้น/ ไขห้วดั 2 9.52 
ไขท้บัระดู 3 14.28 
ปวดเมือ่ย/ เคลด็ขดัยอก 9 42.85 
ปวดหวั/ ไมเกรน 3 14.28 
ปวดทอ้งเดก็ 1 4.76 
ปวดฟนั 3 14.28 
รวม 21 100 
 
 จากตารางที ่42 แสดงใหเ้หน็ว่าต ารบัยาของชาวบา้นทีใ่ชร้กัษาอาการไขแ้ละอาการปวดมจี านวน
ทัง้สิน้ 21 ต ารบั เป็นต ารบัยาแก้ปวดเมื่อย/เคลด็ขดัยอกมากทีสุ่ด จ านวน 9 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 42.85 
รองลงมาเป็นต ารบัยาแก้ไขท้บัระดู ต ารบัยาแก้ปวดฟนัและต ารบัยาแก้ปวดหวั/เกรน จ านวน
อย่างละ 3 ต ารบั คดิเป็นร้อยละ 14.28 สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้ปวดเมื่อย/เคล็ดขดัยอก 
ไดแ้ก่ ตบัเต่าตน้ (คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) ใตใ้บ (คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณและ
คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ) เถาวลัยเ์ปรยีง (คุณนิสากร ทองโปร่ง คุณชาญชยั ตงับุญญะ คุณ
จ าลอง แสงสว่าง และคุณประจวบ บุญเกิด) ฟ้าทลายโจร มะค าไก่ (คุณนิสากร ทองโปร่ง) 
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สมนุไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยาแกไ้ขท้บัระด ูคอื ครอบจกัรวาล (คุณมนัส บุญเรอืงฤทธิ)์ ขา้วเยน็เหนือ 
ขา้วเยน็ใต ้(คุณสุกญัญา เหมอืนเผ่าพงษ์) ชุมเหด็ ใตใ้บ (คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) และสมุนไพร
ที่ใช้ในต ารบัยาแก้ปวดหัว/ไมเกรน คือ กะทกรกหรือเงาะป่า ใต้ใบ (คุณละมิ่ง เหมือนสุวรรณและ          
คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ) ดหีม ี(คุณจ าลอง แสงสว่าง) สบู่เลอืด (คุรนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณและ
คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ) เสลดพงัพอน (คุณชาญชยั ตังบุญญะและคุณประจวบ บุญเกิด) 
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16) 
 
ตารางท่ี 43  แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษาโรคตดิเชือ้หรอืพษิ 
                 จากเชือ้จลุนิทรยี ์และอื่นๆของปราชญช์าวบา้น (ครภูมูปิญัญา) 
โรคติดเช้ือหรือพิษจากเช้ือจลิุนทรีย ์ จ านวน ร้อยละ 
มาลาเรยี 1 2.08 
อหวิาตกโรค 1 2.08 
อสีุกอใีส 0 0.00 
บาดทะยกั 1 2.08 
เรมิ/ งสูวดั 6 12.50 
พษิสุนขับา้ 1 2.08 
แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย 9 18.75 
ร ามะนาด/ โรคปรทินัต์ 1 2.08 
กษยั 4 8.33 
เบาหวาน 2 4.16 
มะเรง็ 2 4.16 
บ ารงุก าลงั/ บ ารงุรา่งกาย/ เจรญิอาหาร 11 22.91 
อายวุฒันะ/ ชะลอความชรา 5 10.41 
ช ้าใน 1 2.08 
เจบ็คอ 0 0.00 
บ ารงุสายตา 1 2.08 
ตาฟาง/ ตาแดง 0 0.00 
ภมูแิพ ้ 0 0.00 
บวม/ น ้าเหลอืงไมด่ ี 2 4.16 
ลดความอว้น 0 0.00 
รวม 48 100 
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 จากตารางที่ 43 แสดงให้เห็นว่าต ารบัยาของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้รกัษาโรคติดเชื้อหรอืพิษ         
จากเชื้อจุลนิทรยี์ และอื่นๆ มจี านวนทัง้สิ้น 48 ต ารบั ต ารบัยาที่พบมากที่สุด คอืต ารบัยาบ ารุงก าลงั/ 
บ ารงุรา่งกาย/เจรญิอาหาร จ านวน 11 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 22.91 รองลงมาเป็นต ารบัยาแก้พษิ
แมลงสตัวก์ดัต่อย จ านวน 9 ต ารบั คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ต ารบัยารกัษาโรคเรมิ/งสูวดั จ านวน 6 ต ารบั และ
ต ารับยาอายุวัฒนะ ชะลอความชรา จ านวน 5 ต ารับ คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ 10.41 
ตามล าดบั สมุนไพรทีใ่ชใ้นต ารบัยาบ ารุงก าลงั/ บ ารุงร่างกาย/เจรญิอาหาร ไดแ้ก่ พญานาคราช 
(หลวงตาน้อม นรนิโท และคุณสุชนิ ถอืแก้ว) ก าลงัววัเถลงิ พญาเสอืโคร่ง (หลวงตาบุญเยือ้ง 
อาธปิญโญและหลวงตาน้อม นรนิโท) แจง ว่านแร้งคอค า ว่านอรหนัต์แปดทศิ ก าลงัช้างสาร
(หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ) เถาวลัยเ์ปรยีง (คุณสุชนิ ถอืแก้ว) เป็นต้น สมุนไพรทีใ่ชส้ าหรบั
ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ได้แก่ กระดูกไก่ขาว (คุณบุญมี เอี่ยมสอาด) เสลดพังพอน เถาวัลย์น ้ า 
พญารากเดียว พญาปล้องทอง (ทองระอา) เขยตายแม่ยายปรก ข่อยด า (หลวงตาบุญเยื้อง 
อาธิปญโญ) ท้าวยายม่อม (หลวงตาน้อม นรนิโท) สมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยารกัษาเรมิ/งูสวดั 
ไดแ้ก่ กรดน ้าหรอืกระต่ายจาม (คุณบุญม ีเอี่ยมสอาดและคุณประเสฐิ เอี่ยมยุทธชยั) เครอืตดหมาหรอืตูด
หมูตูดหมา (คุณบุญม ีเอี่ยมสอาด) ว่านมหากาฬ หญ้าพนังูขาวเพกา (คุณบุษบา คนงาม) 
เสลดพงัพอน (หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ) เป็นต้น และสมุนไพรทีใ่ช้ในต ารบัยาอายุวฒันะ/
ชะลอความชรา ได้แก่ บอระเพด็ (คุณบุษบา คนงาม) หญ้าแห้วหมู(คุณบุญม ีเอี่ยมสอาดและ
คุณบุษบา คนงาม) ขีห้นอนหรอืทองพนัช่าง (หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ) และหญ้าคา ข่อย 
ตะโกนา (คุณบุญม ีเอีย่มสอาด) (รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่13 และ 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
ตารางท่ี 44 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต ารบัยาทีใ่ชส้มนุไพรในการรกัษา โรคตดิเชือ้หรอืพษิ 
                จากเชือ้จลุนิทรยี ์และอื่นๆของชาวบา้น 
โรคติดเช้ือหรือพิษจากเช้ือจลิุนทรีย ์ จ านวน ร้อยละ 
มาลาเรยี 2 3.38 
อหวิาตกโรค 0 0.00 
อสีุกอใีส 1 1.69 
บาดทะยกั 0 0.00 
เรมิ/ งสูวดั 3 5.08 
พษิสุนขับา้ 0 0.00 
แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย 9 15.25 
ร ามะนาด/ โรคปรทินัต์ 1 1.69 
กษยั 4 6.77 
เบาหวาน 10 16.94 
มะเรง็ 3 5.08 
บ ารงุก าลงั/ บ ารงุรา่งกาย/ เจรญิอาหาร 13 22.03 
อายวุฒันะ/ ชะลอความชรา 3 5.08 
ช ้าใน 0 0.00 
เจบ็คอ 3 5.08 
บ ารงุสายตา 0 0.00 
ตาฟาง/ ตาแดง 3 5.08 
ภมูแิพ ้ 2 3.38 
บวม/ น ้าเหลอืงไมด่ ี 1 1.69 
ลดความอว้น 1 1.69 
รวม 59 100 
  
 จากตารางที่ 44 แสดงใหเ้หน็ว่าต ารบัยาของชาวบา้นที่ใชร้กัษาโรคตดิเชื้อหรอืพษิจาก
เชือ้จลุนิทรยี ์และอื่นๆ มจี านวนทัง้สิน้ 59 ต ารบั ต ารบัยาทีพ่บมากทีสุ่ด คอืต ารบัยาบ ารุงก าลงั/ 
บ ารุงร่างกาย/เจริญอาหาร จ านวน 13 ต ารบั คิดเป็นร้อยละ 22.03 รองลงมาเป็นต ารบัยา      
แก้โรคเบาหวาน จ านวน 10 ต ารบั คดิเป็นร้อยละ 16.94 ต ารบัยาแก้พษิแมลงสตัว์กัดต่อย 
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จ านวน 9 ต ารบั คดิเป็นร้อยละ 15.25 และ ต ารบัยาแก้กษัย จ านวน 4 ต ารบั คดิเป็นร้อยละ 
6.77 ตามล าดับ สมุนไพรที่ใช้ในต ารับยาบ ารุงก าลัง/ บ ารุงร่างกาย/เจริญอาหาร ได้แก่ 
พญานาคราช (คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ และคุณชาญชยั ตงับุญญะ) ก าลงัววัเถลงิ (คุณนิรตัร ์
เหมือนสุวรรณ และคุณมนัส  บุญเรืองฤทธิ ์) ยอป่า (พระครูใบฎีกาสุ เทพ ปญัญาวุฑโฒและ                     
แม่ชวีณันา  แซ่ฉัว่) เถาวลัย์เหล็ก (คุณนิรตัร์ เหมอืนสุวรรณ และคุณจ าลอง แสงสว่าง) เถา
กระไดลงิ พญาปล้องทองหรอืทองระอา เถาโคคลาน กลิ้งกลางดง ก าลงัช้างสาร (คุณชาญชยั 
ตงับุญญะ) สมุนไพรทีใ่ช้ในต ารบัยาเบาหวาน ไดแ้ก่ บอระเพด็ สะเดา โคกกะออม (คุณจ าลอง 
แสงสว่าง) กระทกรกหรอืเงาะป่า (คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ และคุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ) 
ไมยราบ (คุณนิสากร ทองโปร่ง และคุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ) สบู่เลือด ผกัปลาบ โทงเทง              
(คุณติม๋ เหมอืนสุวรรณ) ยอ สะเดาดนิ (คุณมนัส บุญเรอืงฤทธิ)์ ฟ้าทลายโจร ฤาษีผสมเสรจ็  
(คุณนิรตัร์ เหมือนสุวรรณ) เป็นต้น สมุนไพรที่ใช้ส าหรบัถอนพิษแมลงสตัว์กัดต่อย ได้แก่ 
กระดกูไก่ขาว พญารากเดยีว (คุณชาญชยั ตงับุญญะ) เสลดพงัพอน (คุณชาญชยั ตัง้บุญญะและ 
คุณประจวบ บุญเกิด) พญาปล้องทอง(ทองระอา) เถาวลัย์น ้า เขยตายแม่ยายปรก ข่อยด า 
ผกับุ้งทะเล (คุณพมิพ์มณี ชุมแค) และผกักระเฉด และสมุนไพรที่ใช้ในต ารบัยาแก้กษัยได้แก่ 
ก าลงัววัเถลงิ (คุณนิรตัร์ เหมือนสุวรรณ และคุณมนัส บุญเรอืงฤทธิ)์ ประค าไก่ โคกกะออม       
(คุณจ าลอง แสงสว่าง) ตะโกนา แจง (คุณทาบ เกดิร่วม) เถาวลัยแ์ดง (คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ) เป็นต้น  
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค และตารางที ่15 และ 16)  
 
 

4.4.4 ต ารบัยาพืน้บา้นจากพชืสมนุไพร 
        จากการศึกษาพบว่าต ารบัยาพื้นบ้านจากพืชสมุนไพรที่ได้จากการสมัภาษณ์ 

หมอยา หรอืปราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามรูใ้นการใช้สมุนไพร รวมทัง้ยงัใช้สมุนไพรในการรกัษา
อาการและโรคต่างๆ ในอดตีและปจัจุบนั (รายละเอยีดในภาคผนวก ค) ซึ่งจากต าราที่รวบรวม
จากการสมัภาษณ์ พบว่ามตี ารบัยาที่ใช้มาตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั โดยหมอยา(คุณปู่เถิม คงกระเรยีน 
อายุ 92 ปี) ซึ่งในรกัษาคนทัว่ไปมามากกว่า 60 ปี ต ารบัยาของหลางตาเยื้อง(พระบุญเยื้อง 
อาธปิญโญ อายุ 68 ปี) ซึ่งชาวบ้านทัว่ไปรูจ้กัท่านเป็นอย่างดเีพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรที่ใช้ส าหรบัรกัษาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย รวมทัง้มีความรู้
ทางดา้นพธิกีรรมและศาสนา ต ารบัยาคุณย่าเลก็ เหมอืนสุวรรณ (อายุ 86 ปี) ซึง่เป็นภรรยาของ
หมอยาพื้นบ้านย่าเล็กมีความเชี่ยวชาญในด้านกวาดยาแก้ซางตาลขโมย รวมทัง้ยาแก้เรมิ ต ารบัยา     
หมอประเสรฐิ เอีย่มยทุธชยั มคีวามเชีย่วชาญดา้นโรคเรมิ งสูวดั ซึง่ปจัจุบนัยงัรกัษาใหก้บัคนไข้
ทัว่ไปในสามรอ้ยยอด รวมทัง้ต ารบัยาของคุณบุษบา คนงาม (ซึง่ไดร้บัการถ่ายทอดจากคุณพ่อชม คนงาม 
อดตีหมอยาพื้นบ้านของอ าเภอสามร้อยยอด) ซึ่งปจัจุบนัไม่ได้รกัษาและได้บอกสูตรยาให้กบั
คนไขท้ีม่าพบและน าไปซือ้ยาปรงุเอง 
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นอกจากต ารบัยาทีไ่ดจ้ากปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามเชีย่วชาญ เพราะไดร้บัการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรษุและน ามาใชป้ระโยชน์ในการรกัษา บอกต่อใหก้บัคนในชุมชนแลว้ยงัมชีาวบา้น
ที่มคีวามรู้ด้านสมุนไพรอกีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้น าความรูท้ี่ได้รบัการถ่ายทอดมาทัง้จากบรรพบุรุษ 
รวมทัง้จากแหล่งต่างๆและน ามาปฏบิตัใิชใ้นการด ารงชวีติ ดงัตวัอยา่งต ารบัยาต่อไปนี้  
ช่ือต ารบัยา : ยาแก้เคลด็ขดัยอก 

ส่วนประกอบ : หวัไพลสด 

วิธีท าและวิธีใช้ : น าหวัไพลสดมาลา้งใหส้ะอาด จากนัน้หมอยาจะเคีย้วไพลใหล้ะเอยีด 

แลว้เปา่บรเิวณทีเ่คลด็ขดัยอกของคนไข ้

สรรพคณุ : แกเ้คลด็ขดัยอก แกป้วด หรอืโรคทีเ่กีย่วกบักระดกูชนิดทีไ่มรุ่นแรง 

ข้อจ ากดัในการใช้ : 1. ก่อนท ายา หมอยาต้องท่องคาถา โดยตัง้นะโม 3 จบ และท่อง  พุทธงั     

สะระนงัคจัฉาม ิธมัมงัสะระนงัคจัฉาม ิสงัฆงัสะระนังคจัฉาม ิ ทุตยิมัปิ

พุทธงั สะระนังคจัฉาม ิทุตยิมัปิธมัมงั สะระนังคจัฉามทิุตยิมัปิ สงัฆงัมงัสะ

ระนงัคจัฉาม ิตะตยิมัปิพุทธงัสะระนงัคจัฉาม ิตะตยิมัปิ ธมัมงัสะระนัง 

คจัฉาม ิตะตยิมัปิสงัฆงัสะระนงัคจัฉาม ิ 

2. ถา้เปา่หายคนไขจ้ะซือ้ของมาใหห้มอยาไปใส่บาตร หรอืคนไข ้       

   ใส่บาตรเองกไ็ด ้

เจ้าของต ารบั : คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน 

 
 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้ปวดเมื่อย  

ส่วนประกอบ : ตน้เพชรสงัฆาต (ต่อกระดกู, รอ้ยต่อ) ไพล ขมิน้ออ้ย น ้ามนัมะพรา้ว 

วิธีท าและวิธีใช้ : 1. น าเพชรสงัฆาต ไพล ขมิน้ออ้ย น ามาหัน่และโขลกใหล้ะเอยีด  

    แลว้เอาไปเคีย่วกบัน ้ามนัมะพรา้ว  

2. น ามาทาบรเิวณทีป่วดเมื่อย หรอืบรเิวณทีก่ระดกูหกั กระดกูรา้ว   

   เพือ่ใหก้ระดกูตดิกนัเรว็ขึน้ หรอืน ามาทาหลงัถอดเฝือก 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย ช่วยใหก้ระดกูตดิกนัเรว็ขึน้ 

ข้อจ ากดัในการใช้ : ตอ้งเคีย่วกบัน ้ามนัมะพรา้วเท่านัน้ 
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เจ้าของต ารบั : หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ 

 
 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้ปวดเมื่อย  

ส่วนประกอบ : ใบและ/หรอืเถา เถาวลัยเ์ปรยีง  

วิธีท าและวิธีใช้ : 1. น าใบเถาวลัยเ์ปรยีงมาใส่กระสอบ ประมาณ ¾ ของกระสอบ แลว้ 

   น าขาใส่ไปในกระสอบทิง้ไวป้ระมาณ 30 นาท ีน าขาออก 

2. น าเถาวลัยเ์ปรยีง ทัง้ใบ และเถา หรอืใชเ้ถาอยา่งเดยีวกไ็ด ้ลา้งให ้ 

    สะอาด แลว้น าไปต้มกบัน ้า ประมาณ 30 นาท ีน ามาดื่มแทนน ้าชา 

3. น าเถาวลัยเ์ปรยีงแหง้ มาหัน่เป็นชิน้ น าไปตากแดดใหแ้หง้ แลว้  

    น าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย ปวดหลงั ปวดเอว บ ารงุก าลงั หอบหดื  

แกค้วามดนั  

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ คุณประจวบ บุญเกดิ คุณชาญชยั ตงับุญญะ 

คุณจ าลอง แสงสว่าง และคุณสุชนิ  ถอืแกว้  
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ช่ือต ารบัยา : ยาผบีอก 

ส่วนประกอบ : หญา้พนังขูาว (พนังขูาว)  1 ก ามอื ขา้วสารแช่น ้า 1 หยบิมอื น ้าฝน 

วิธีท าและวิธีใช้ : น าใบหญ้าพนังขูาว ผสมกบัขา้วสาร โขลกใหล้ะเอยีดแลว้ใส่น ้าฝน 

ลงไปน าไปทาแผลบรเิวณทีเ่ป็นเรมิทาเรือ่ยๆ จนกระทัง่หาย 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ โรคงสูวดั 

ข้อจ ากดัในการใช้ : 1. หา้มคนทีเ่ป็นโรคกนิผกัทีม่มีอื หรอืเถาทุกชนิด เช่น แตงโม ต าลงึ 

2. ก่อนท ายาใหต้ัง้นะโม 3 จบ แลว้ระลกึถงึครยูาทีเ่ป็นเจา้ของ  

   เจา้ของต ารายาเรมิใหช้่วยรกัษาใหห้ายดว้ย 

3. คนไขท้ีร่กัษาหายแลว้ตอ้งเตรยีมของใส่บาตรใหเ้จา้ของยา คอื  

   กลว้ยน ้าวา้  1 หว ีไขไ่ก่ 3 ฟอง ขา้ว 1 ถุง ใส่บาตร โดยผูป้รงุยา 

   จะเป็นผูใ้ส่บาตรไปใหค้รยูา 

4. วธิกีารเกบ็ตน้หญา้พนัง ูตอ้งมกีารพก่ีอนโดยยนืหนัหลงัใหต้น้ไม ้

    จากนัน้พดูว่า “แมย่าจา๋จะไปรกัษาโรคเรมิ “หายไมห่าย” แลว้เรา 

    ตอบเองว่า “หาย” พอตอบเสรจ็กเ็อือ้มมอืไปขา้งหลงัแลว้กด็งึ 

    หญา้พนังขูึน้มา 1 ตน้จากนัน้ค่อยหนัหน้าไปเกบ็ 

5. ยาทีท่ าแลว้ตอ้งวางไวท้ีส่งู หรอืแช่ในตูเ้ยน็ 

เจ้าของต ารบั : คุณเลก็ เหมอืนสุวรรณ 

 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้โรคเริม  

ส่วนประกอบ : ยอดหญา้พนังขูาว  เหลา้ขาว หรอืน ้าซาวขา้ว 

วิธีท าและวิธีใช้ : น ายอดหรอืใบ โขลก ใส่เหลา้ขาวหรอืน ้าซาวขา้ว ทาบรเิวณทีเ่ป็น

เรมิหรอืงสูวดั 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ งสูวดั 
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ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้โรคเริม 

ส่วนประกอบ : ใบกรดน ้า (กระต่ายจาม,ก าปดั,กะพอ้นกเขา) เหลา้ขาว 

วิธีท าและวิธีใช้ : โขลกใบกรดน ้า ใหล้ะเอยีด ผสมกบัเหลา้ขาว เลก็น้อย น าไปพอก

บรเิวณทีเ่ป็นแผล 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ รกัษาแผลสด แผลพุพอง 

ข้อจ ากดัในการใช้ : เวลาใส่เหลา้ขาว ตอ้งใส่ใหเ้หมาะสมกบัตวัยาเฉพาะทีใ่ชท้าเท่านัน้ 

ถา้ใส่มากตวัยาจะเสยีหรอืบูด 

เจ้าของต ารบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด  คุณพงษ์ศกัดิ ์ เหมอืนสุวรรณ 

และคุณประเสรฐิ  เอีย่มยุทธชยั 

 
 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้ท้องเสีย 

ส่วนประกอบ : ยอดสะแก (สะแกนา,สะแกโทน)เกลอืตวัผู ้

วิธีท าและวิธีใช้ : เดด็ยอดเคีย้วกนิกบัเกลอืตวัผู ้

สรรพคณุ : แกท้อ้งเสยี 

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง คุณอ่วน รกัยิม้ คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรณ และ

คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ารายา : ยาขบัปัสสาวะ  

ส่วนประกอบ : ล าตน้และใบขลู่ (ตน้ยาคลูย)์ 

วิธีท าและวิธีใช้ : น าล าต้นและใบขลู่มาตากให้แห้งหรอืน ามาคัว่ แล้วน ามาต้มและ     

ชงดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ช่วยขบัปสัสาวะ แกป้วดหลงั เบาหวาน ลา้งไต ปวดเอว ฆา่เชือ้ไวรสั 

แกล้ม วงิเวยีน ความดนั โรคภมูแิพ ้ 

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : คุณประจวบ บุญเกดิ คุณบุญเชดิ  เหมอืนสุวรรณ 

และคุณจ าลอง แสงสว่าง 

 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้ลมพิษ  

ส่วนประกอบ : ใบและตน้ไมยราบ น ้า 

วิธีท าและวิธีใช้ : น าตน้และใบไมยราบมามดัพนักนั แลว้น ามาต้มกบัน ้า ดื่ม และอาบ 

สรรพคณุ : แกล้มพษิโรคสะเกด็เงนิ โรคน่ิว เบาหวาน 

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ หลวงตาน้อม นรนิโท  

คุณนิสากร  ทองโปรง่ และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้หดู 

ส่วนประกอบ : สลดัได (สะละได) 

วิธีท าและวิธีใช้ : ขดูหดูเพื่อเปิดแผล แลว้เอายางสลดัไดทาบรเิวณทีเ่ป็นหดู 

สรรพคณุ : แกห้ดู  
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ข้อจ ากดัในการใช้ : อยา่ใหย้างเขา้ตาจะท าใหต้าบอด 

เจ้าของต ารบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด  คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ 

และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 
ช่ือต ารบัยา : ยาลดไข้ 

ส่วนประกอบ : ใบและผลประค าไก่ (มะค าไก่) 

วิธีท าและวิธีใช้ : ใบและผลประค าไก่น ามาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา เวลามไีข ้

สรรพคณุ : ช่วยลดไข ้ 

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท คุณนิสากร  ทองโปรง่  และคุณจ าลอง  แสงสว่าง   

 
 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้โรคไมเกรน  

ส่วนประกอบ : ตน้กะทกรก (เงาะป่า) น ้ามะพรา้วอ่อน 

วิธีท าและวิธีใช้ : 1. ลา้งตน้กะทกรกและรากใหส้ะอาด  

2. ตม้น ้ามะพรา้วกบัต้นกะทกรกทัง้ต้นจนกว่าน ้าจะมสีเีหลอืง พกัไวใ้หเ้ยน็  

3. น าไปแช่ตูเ้ยน็ ดื่มไดทุ้กเวลา จนกว่าอาการจะหาย 

สรรพคณุ : แกโ้รคไมเกรน ปวดหวั โรคเบาหวาน ไขม้าลาเรยี 

ข้อจ ากดัในการใช้ : ไมต่ม้ยาวนัพระ 

เจ้าของต ารบั : นายบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ  และคุณละมิง่  เหมอืนสุวรรณ 

 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้ปวดหวั  

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอน ทัง้ 5 

วิธีท าและวิธีใช้ : ใชท้ัง้ตน้น ามาตากแดด น ามาตม้กนิ  

สรรพคณุ : แกป้วดหวั  
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ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ  คุณประจวบ  บุญเกดิ   

และคุณชาญชยั   ตงับุญญะ 

 
ช่ือต ารบัยา : ยาแก้ปวดท้องเดก็ 

ส่วนประกอบ : หญา้ลกูใตใ้บ  (ใตใ้บ) เหลา้ขาว 

วิธีท าและวิธีใช้ : น าหญ้าลกูใตใ้บมาลา้งใหส้ะอาดและบดใหล้ะเอยีด น ามาผสมกบัเหลา้ขาว 

น ามาป้ายลิน้เดก็ทีป่วดทอ้ง 

สรรพคณุ : แกป้วดทอ้งในเดก็ 

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท คุณละมิง่  เหมอืนสุวรรณ  คุณบุญเชดิ 

เหมอืนสุวรรณ  และคุณสมใจ อนิประสทิธิ ์

 
 
 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้เจบ็คอ 

ส่วนประกอบ : ฟ้าทลายโจรน ้าผึง้ มะขามเปียก 

วิธีท าและวิธีใช้ : 1. เดด็ยอดอ่อนมาน ามาห่อกบัมะขามเปียกห่อทลีะยอดจนครบ 

   3 ยอด แลว้น ามารบัประทานทลีะเมด็  

2. น ายอดฟ้าทลายโจรมาโขลกใหล้ะเอยีด ผสมกบัน ้าผึง้ป ัน้เป็น       

    ยาลกูกลอน 

3. น าใบ ยอด มาตม้กบัน ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกเ้จบ็คอ ไขห้วดั แกป้วด แก้โรคเบาหวาน ปวดหวั ปวดทอ้ง แกไ้อ      

ข้อจ ากดัในการใช้ : 1. รบัประทานก่อนอาหาร 

2. หา้มรบัประทานทุกวนั  รบัประทานเวลาปวดเท่านัน้ 

3. ไมค่วรกนิต่อกนั 1 สปัดาห ์

เจ้าของต ารบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  คุณประจวบ บุญเกดิ  คุณทาบ เกดิรว่ม 
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และคุณชาญชยั  ตงับุญญะ 

 
 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอนตวัเมยี 3-4 ยอด   เหลา้ขาว 

วิธีท าและวิธีใช้ : 1. ใบต าผสมกบัเหลา้ขาวหรอืน ้าเปล่า น าไปทาหรอืพอกบรเิวณที่ 

    แมลงสตัวก์ดัต่อย หรอืบรเิวณทีผ่ื่นคนั 

2. รากฝนน ้าเลก็น้อย น าไปทาหรอืพอกบรเิวณทีแ่มลงสตัวก์ดัต่อย  

    หรอืบรเิวณทีผ่ื่นคนั 

สรรพคณุ : แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย แกแ้พ ้แกค้นั ถอนพษิ  

ข้อจ ากดัในการใช้ : - 

เจ้าของต ารบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ   คุณประจวบ   บุญเกดิ   

และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 
 

ช่ือต ารบัยา : ยาแก้โรคเบาหวาน  

ส่วนประกอบ : ผลและตน้โคกกะออม   

วิธีท าและวิธีใช้ : รบัประทานผลสุก หรอืน าต้นโคกกะออมมาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา  

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน  ความดนั  แกก้ษยั 

ข้อจ ากดัในการใช้ : -  

เจ้าของต ารบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  และคุณจ าลอง แสงสว่าง 
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ช่ือต ารบัยา : ยาอายวุฒันะ 
ส่วนประกอบ : เปลอืกทิง้ถ่อนตะโกนา (เปลอืกด า) บอระเพด็แหง้ เมด็พรกิไทยคัว่   

หญา้หวัแหว้หม ู1 ทนาน ลูกขอ่ย 1 ทนานพรกิไทย 1 ทนาน น ้าผึง้ 
วิธีท าและวิธีใช้ : 1. น าส่วนผสมทัง้หมดมาบดใหล้ะเอยีด ผสมกบัน ้าผึง้ ป ัน้เป็น 

    ลกูกลอน 
2. น าส่วนผสมทัง้หมดบดใหล้ะเอยีดแลว้น ามากวนกบัน ้าผึง้  
    ป ัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : เป็นยาอายวุฒันะ 
ข้อจ ากดัในการใช้ : เวลากวนตอ้งกวนกลางแจง้ 
เจ้าของต ารบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  และคุณจ าลอง  แสงสว่าง 

 
 

 

ช่ือต ารบัยา : ยาชะลอความชรา  
ส่วนประกอบ : เปลอืกทิง้ถ่อน      1 ทะนาน           เปลอืกตะโกนา     1 ทะนาน 

บอระเพด็           1 ทะนาน            หญา้แหว้หมเูลก็   1 ทะนาน 
เมลด็ขอ่ย           1 ทะนาน            พรกิไทย            1 ทะนาน 

วิธีท าและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างบดใหล้ะเอยีด แลว้น ามาป ัน้เป็นยาลกูกลอน 

สรรพคณุ : ชะลอความชรา กนิไดท้ัง้ปี 
ข้อจ ากดัในการใช้ : - 
เจ้าของต ารบั : คุณบุษบา คนงาม 
 

จากต ารบัยาพืน้บา้นจากพชืสมุนไพร เหน็ไดว้่า ต ารบัยาบางต ารบั ต้องมคีรแูละจะต้อง
เป็นหมอยาเท่านัน้ที่สามารถท าได้ ซึ่งจากการสมัภาษณ์พบว่าชาวบ้านบางท่าน เช่นคุณลุงม ี
เอี่ยมสะอาด ซึง่คุณพ่อเป็นหมอยา แต่ไม่ไดร้บัการถ่ายทอดวธิกีารรกัษา ความรูท้ีไ่ดร้บัมาเป็น
เพียงการน ามาปฏิบตัิใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ต ารายาก็ไม่ได้สืบทอดมา ส่วนใหญ่หาก
ลกูหลานไมต่อ้งการสบืทอดชาวบา้นมกัจะน าต ารายาไปเกบ็ไวท้ีว่ดั บางต ารบัสามารถปฏบิตัไิด้
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โดยไม่ต้องมีครู เพียงแต่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติส าหรบัการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค         
ในอดตี รวมทัง้ความเชื่อในการใชส้มนุไพรต่างๆ ดงันี้ 
 1. ก่อนท ายา หมอยาตอ้งท่องคาถาหรอืบทสวดมนต ์ก่อนท ายาเสมอ เช่น ต ารบัยาของ

ปู่เถิม และเมื่อคนไข้ที่รกัษาแล้วหายจะต้องจะซื้อของมาให้หมอยาไปใส่บาตร หรือคนไข ้      

ใส่บาตรเองกไ็ด ้(กลว้ย 1 หว ีไขต่ม้ 3 ฟอง ) (คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน) 

 2. สมุนไพรฟ้าทลายโจรไม่ควรรบัประทานติดต่อกัน เกิน 1 สปัดาห์( คุณนิสากร  ทองโปร่ง     

คุณประจวบ บุญเกดิ คุณทาบ เกดิรว่มและคุณชาญชยั ตงับุญญะ) 

 3. ยาผบีอก ห้ามคนที่เป็นโรคเรมิ /งูสวดั กินผกัที่มมีอื หรอืเถาทุกชนิด เช่น แตงโม 

ต าลึงก่อนท ายาให้ตัง้นะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงครูยาที่เป็นเจ้าของต ารายาเรมิให้ช่วยรกัษา        

ใหห้ายคนไขท้ีร่กัษาหายแลว้ต้องเตรยีมของใส่บาตรใหเ้จ้าของยา คอื กลว้ยน ้าวา้  1 หว ีไข่ไก่ 

3 ฟอง ขา้ว 1 ถุง ใส่บาตร โดยผู้ปรุงยาจะเป็นผูใ้ส่บาตรไปใหค้รยูาวธิกีารเกบ็ต้นหญ้าพนัง ูต้องมกีารพี

ก่อนโดยยนืหนัหลงัใหต้้นไมจ้ากนัน้พูดว่า “แม่ยาจ๋าจะไปรกัษาโรคเรมิ “หายไม่หาย” แลว้เรา

ตอบเองว่า “หาย” พอตอบเสรจ็กเ็อื้อมมอืไปขา้งหลงัแลว้กด็งึหญ้าพนังขูึน้มา 1 ต้นจากนัน้ค่อย

หนัหน้าไปเกบ็และยาทีท่ าแลว้ตอ้งวางไวท้ีส่งู หรอืแช่ในตูเ้ยน็ (คุณยา่เลก็  เหมอืนสุวรรณ) 

 4. ไม่เก็บสมุนไพร ไม่ท ายาหรอืต้มยาวนัพระ (หลวงตาเยือ้ง อาธปิญัโญ คุณชาญชยั  

ตัง้บุญญะ คุณสุชนิ ถอืแกว้ คุณประเสรฐิ เอีย่มยทุธชยั คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน ) 

 5. สมยัก่อนยาตม้ทุกชนิด ตอ้งสานเสลวพรอ้มกบัท่องนะโมพุทธายะ เวลาต้มยาต้องใส่

เสลวหรือพระเจ้าห้าพระองค์ หรือเพชรพญาธร ลงไปในหม้อต้มยาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อม        

และเมือ่ตม้ยาเรยีบรอ้ยแลว้ ก่อนน ายามาใชต้อ้งคลีเ่สลวออก ทิง้โดยไม่ใหส้ตัวไ์ปเหยยีบ เพราะ

ถา้เหยยีบสตัวจ์ะพกิาร (คุณบุญม ีเอีย่มสอาด) 

 

 

 

  

 

 

    ภาพท่ี 20 เสลว 

 6. หา้มขา้มหมอ้ยา ควรวางหมอ้ยาไวบ้นทีส่งู 
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 7. ต ารบัยาพระอศิวร ก่อนท ายาตอ้งตัง้จติอธษิฐานบอกพระอศิวรและท่องบทชนิบญัชร

บทยาวพรอ้มค าแปลก่อนลงมอืปรุงยาพระอศิวร(คุณขจร เหมอืนสุวรรณ) 

 8. ยาแก้ไซนัส ก่อนเกบ็ใบกรวยมาสูบ ต้องมกีาร “พ”ี ก่อน (การพูดเอง เออ เอง เช่น พูดว่า “เขา

ลอืกนัว่า ใบกรวยเอามาสบูแกไ้ซนสั หาย ไมห่าย จากนัน้กต็อบเองว่า หาย ) (คุณบุญม ีเอีย่มสอาด) 

 9. ยาแก้คนั เวลาเก็บใบทลายเขา ต้องหนัหลงัเกบ็ และ”พ”ี ก่อนโดยพูดว่า “พ่อจ๋า แม่จ๋า ลูกขอ

เอาใบทลายเขาไปรกัษา หาย ไม่หาย” แลว้ตอบในใจว่า  “หาย” (คุณนิสากร  ทองโปรง่) 

 

 

 

 



 
 

 
 บทท่ี 5  

สรปุอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาความหลากหลายของพชืสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ 
โดยท าการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research–PAR) มคีวามมุ่งหมาย       
เพื่อศกึษาความหลากหลายของชนิดพชืสมุนไพร และภูมปิญัญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพร    
มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากปราชญ์ชาวบา้นทีม่คีวามรูเ้รื่องสมุนไพร รวมทัง้ชาวบา้นสามรอ้ยยอด หมู่ที ่2 
ต าบลไร่เก่า ชาวบ้านเกาะไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอดจงัหวัดประจวบคีรีข ันธ ์          
มกีระบวนการในการด าเนินการวจิยัในลกัษณะของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัระหว่าง
คณะผูว้จิยักบัชุมชน ผ่านการจดัประชุม การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการรวมทัง้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และการส ารวจพืน้ที่ร่วมกบัชุมชนเพื่อใหไ้ด้ขอ้สรุปจากนัน้
จงึท าการตรวจสอบและวเิคราะห์เนื้อหาน ามาซึ่งบทสรุป การอภปิรายผลและให้ข้อเสนอแนะ
ดงันี้ 
  
5.1 สรปุผลการวิจยั  

 
1. ชนิดของพืชสมนุไพร 

 จากผลการศกึษาความหลากหลายของพชืสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอดด้วยวธิกีารเปิด
เวทชีาวบ้าน การสมัภาษณ์ และการส ารวจพื้นที่ร่วมกบัปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า มพีชืสมุนไพร 
จ านวน 163 ชนิด สามารถระบุชื่อวทิยาศาสตร ์และชื่อวงศ์ ได ้157 ชนิด 77 วงศ์ ไม่สามารถ
ระบุชื่อวทิยาศาสตร ์และชื่อวงศ์ได ้จ านวน 6 ชนิด ซึง่มชีื่อทอ้งถิน่พอ้งกบัชื่อสามญัแต่ลกัษณะ
ของสมุนไพร แตกต่างกนั (ภาคผนวก ก) และได้จ าแนกชนิดของพชืสมุนไพรออกเป็น 5 ประเภทแสดงให้
เห็นว่า พืชสมุนไพรครึ่งหนึ่ง (จ านวน 81 ชนิด ดงัตารางที่ 1) จดัอยู่ในประเภทไม้ต้น จ านวนหนึ่งในสี ่       
(จ านวน 42 ชนิด ดงัตารางที่ 1) เป็นประเภท ไมเ้ถา-เครอื ส่วนประเภทผกัมจี านวนน้อยทีสุ่ด 
โดยพบสมุนไพร บรเิวณบนบก และบนเขามากที่สุด ส่วนสมุนไพรในน ้าพบจ านวนเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้
  

 พืชสมุนไพรประเภทต้น ประกอบด้วยพืชที่เป็นไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ซึ่งส่วนใหญ่
สมนุไพรทีพ่บเป็นไมย้นืต้น พบจ านวน 42 ชนิด ไดแ้ก่ กรวยป่า กระดูกไก่ขาว กระโดงแดง ข่อย ขีห้นอน 
จนัทร์แดง แจง เป็นต้น ส่วนไม้พุ่ม พบจ านวน 24 ชนิด ได้แก่ ขลู่ กระบือเจ็ดตัว ขนัทองพยาบาท   
เขยตายแม่ยายปรก ท้าวยายม่อม เป็นต้น และพบไม้ล้มลุก จ านวน 15 ชนิด ได้แก่ ครอบจกัรวาล 
โด่ไมรู่ล้ม้ หนวดแมวเขา หนอนตายหยาก เป็นตน้ 
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 พชืสมุนไพรประเภทเถาและเครอืพบจ านวน 42 ชนิด ได้แก่ ก าลงัววัเถลิง เถาวลัย์เปรยีง 
ก าลงัชา้งสาร แกว้มอืไว โคกกระออม เถากระไดลงิ เถาโคคลาน เถาวลัยน์ ้า เป็นตน้ 
 พชืสมนุไพรประเภทหวัและเหงา้ พบจ านวน 14 ชนิด ไดแ้ก่ กลิง้กลางดง ขา้วเยน็เหนือ 
ขา้วเยน็ใต ้ว่านขนัหมาก ว่านมหากาฬ เป็นตน้ 
 พชืสมุนไพรประเภทหญ้า พบจ านวน 19 ชนิด ได้แก่ กรดน ้า โคกกระสุน โทงเทง  
น ้านมราชสหี ์ไมยราบ สะเดาดนิ หญา้แหว้หม ูหญา้แฝก หญา้พนัง ูหญา้คา เป็นตน้  
 พชืสมุนไพรประเภทผกั พบน้อยที่สุด จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ตบัเต่าน ้า ผกัเป็ดน ้า 
แพงพวยน ้า สนัตะวา บวับก ผกับุง้ ผกักระเฉด ผกัคราดหวัแหวน เป็นตน้ 
 สมุนไพรเด่นในพื้นที่ศึกษามหีลายชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรที่อยู่บนเขา เช่น ก าลงัช้างสาร 
ก าลงัววัเถลงิ ฤาษผีสมเสรจ็ ทลายเขาหรอืสงักรณี เปลอืกบางหรอืกระดูกไก่ขาว พญาปลอ้งทอง ขีห้นอน
หรอืทองพนัชัง่ ตาลเดีย่ว พญารากเดยีว ว่านขนัหมาก และสมุนไพรทีพ่บทัว่ไปและมจี านวนมาก เช่น ขลู่ 
เถาวลัยเ์ปรยีง ประค าไก่ เพชรสงัฆาต พญาไรใ้บ กรดน ้า หรอืกะพอ้นกเขาหรอืก าปดั   
 

2. การใช้ประโยชน์พืชสมนุไพร 
 จากการศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการใชป้ระโยชน์พชืสมนุไพรของชุมชนซึง่ไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัสมนุไพร ทัง้หมด 33 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 8 คน และกลุ่มชาวบ้าน จ านวน 25 คน พบว่า ชุมชนได้มีการใช้
ประโยชน์จากพชืสมนุไพร ในดา้นต่างๆ ดงันี้  
  2.1. ปราชญ์ชาวบ้านมคีวามรูใ้นการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรในด้านยารกัษา
โรคต่างๆ มากทีสุ่ด (85 ชนิด)โดยใช้สมุนไพรประเภทไมต้้นมากทีสุ่ด (37ชนิด) รองลงมาเป็น
ประเภทเถา-เครอื (21ชนิด) นอกจากนัน้ยงัมกีารใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรในการประกอบอาหาร 
(7ชนิด) การท าเครื่องใช้ไม้สอย (6 ชนิด) สมุนไพรที่ใช้ในพธิกีรรม (5 ชนิด) ใช้เป็นสมุนไพร
ส าหรบัสตัว ์(4 ชนิด)(ดงัตารางที ่5) ส่วนชาวบา้นมคีวามรูใ้นการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไรในดา้น
ยารกัษาโรคต่างๆ มากที่สุด (99 ชนิด) โดยใช้สมุนไพรประเภทไม้ต้นมากที่สุด(47ชนิด) 
รองลงมาเป็นประเภทเถา-เครอื(27ชนิด) นอกจากนัน้ ชาวบา้นยงัมกีารใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพร
ในการประกอบอาหาร (27 ชนิด) การท าเครื่องใชไ้มส้อย (12 ชนิด) ตามล าดบั รวมทัง้ใช้เป็น
สมนุไพรส าหรบัสตัว ์และสมนุไพรทีใ่ชใ้นพธิกีรรม จ านวนเท่ากนั (4ชนิด) (ดงัตารางที ่6) 

 2.2. ส่วนของสมุนไพรที่ปราชญ์ชาวบ้านน ามาใช้ประโยชน์มากที่สุดคอืส่วนใบหรอื   
ยอดอ่อน (48 ชนิด) โดยน ามาใช้ประโยชน์ในด้านยารกัษาโรคมากที่สุดรองลงมาคอืส่วนราก/
หวั/เหงา้ (26 ชนิด) และส่วนล าต้น/เปลอืก (24 ชนิด) ซึ่งการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
สมุนไพรส่วนใหญ่ใช้เพื่อรกัษาและบรรเทาอาการเจบ็ป่วย (ดงัตารางที ่7) ส่วนของสมุนไพรที่
ชาวบา้นน ามาใชป้ระโยชน์มากทีสุ่ดคอื ส่วนใบหรอืยอดอ่อน (64 ชนิด) โดยน ามาใชป้ระโยชน์
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ในดา้นยารกัษาโรคมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ส่วนล าต้น/เปลอืก (57 ชนิด) ส่วนราก/หวั/เหงา้ (26 ชนิด) ส่วน
ผล/เมลด็และทัง้ 5 (25 ชนิด) ตามล าดบั (ดงัตารางที ่8) 

2.3. การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรด้านอาหาร พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านใช้พืชสมุนไพรจ านวน         
7 ชนิด ทีน่ ามาประกอบอาหาร ส่วนใหญ่จะน ายอดอ่อน ใบอ่อนมารบัประทานคู่กบัน ้าพรกิ หรอื
น าไปแกง ส่วนการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรด้านอาหารของชาวบ้าน พบว่า ชาวบ้านใช้พืช
สมุนไพรจ านวน 35 ชนิด ประกอบอาหาร ส่วนใหญ่จะน ายอดอ่อน ใบอ่อนมารบัประทานคู่กบั
น ้าพรกิ หรอืน าไปประกอบอาหารประเภทแกง  

2.4. การใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรด้านเครื่องใช้ไม้สอย พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านใช้พชืสมุนไพร 
จ านวน 7 ชนิด มาใชป้ระโยชน์ เช่น เต่ารัง้ น าต้นไปท าฝ้าปพูืน้ ใบน าไปท าหลงัคา ผลดบิน าไป
ยอ้มผ้า ประค าไก่ ใช้ล าต้นน าไปเผาถ่าน ผกัแส้วหรอืมะลวิลัย์ น าล าต้นไปท าขนงลอบ ฝาง    
ล าต้นท าไม้คานหาบ ท ากระบุง ขอบกระจาด ส่วนชาวบ้านใช้พืชสมุนไพร จ านวน 14 ชนิด มาใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม้ยนืต้น เช่น สะแก กระเชา กระดูกไก่ขาว ขีห้นอน โคนทา 
จนัทน์หอม เป็นต้น ส่วนพชืประเภทไมพุ้่ม ได้แก่ จนัทน์แดง น าล าต้นที่ตายแล้วไปท าธูปหอม 
และพชืประเภทเถา-เครอื ได้แก่ เถาวลัย์แดง น าไปท าลอบ หลงัคาบ้าน และเครื่องจกัรสาน
ต่างๆ แสลงพนั นิยมน าเถามาท าเชอืก ปอ เป็นตน้ 

 2.5. การใชป้ระโยชน์ดา้นยารกัษาโรคและอาหารสตัว์ พบว่าปราชญ์ชาวบา้นใช้
พชืสมุนไพร 3 ชนิด มาใชใ้นการรกัษาและบ ารุงร่างกายสตัว ์เช่น พญาไก่ด า ใชถ้อนพษิไก่ชน 
ทีถู่กยาเบื่อและขีก้าขาว ใชใ้บบ ารงุรา่งกายสตัว ์ส่วนชาวบา้นใชพ้ชืสมุนไพรจ านวน 5 ชนิด เช่น 
แจง ใช้ใบรักษาแผลสัตว์ โด่ไม่รู้ล้ม ใช้กันไรในลังไก่ ประค าไก่ ใช้ใบน าไปอาบน ้ าหรือรมควันไก่         
แก้ปวดเมื่อย พญาไร้ใบ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ฟ้าทลายโจร ผสมกับอาหารกุ้งช่วยท าให้กุ้ง
แขง็แรงและยอปา่ ใชใ้บเป็นอาหารสตัว ์เป็นตน้ 

 2.6. การใช้ประโยชน์ด้านพิธีกรรม ศาสนา และความเชื่อ พบว่าปราชญ์
ชาวบ้าน ใช้พชืสมุนไพร 5 ชนิด เช่น ใบพญาปล้องทองใช้พกติดตัว ใช้ป้องกันหรอืแก้คุณไสย 
พญารากด า เป็นไมม้งคล ว่านคางคก ว่านแรง้คอค า น ายางไปสกัยนัต์ให้คงกระพนั ดอกว่าน
เสน่ห์จนัทน์หลง ผลส้มป่อย น าไปท าเครื่องรางของขลงั ส่วนชาวบ้านใช้พชืสมุนไพร จ านวน     
5 ชนิด เช่น แก้วมอืไวใช้พกตดิตวั ใช้ป้องกนัหรอืแก้คุณไสย สบู่เลอืด ท ามวลสาร พญารากด า 
เป็นไมม้งคล เป็นตน้  

 นอกจากนัน้ยงัน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อีก 3 ชนิด เช่น พญารากเดียว ตาลเดี่ยว     
ใชร้ากน าไปฝนกบัน ้าส าหรบัทาหน้าแกฝ้้า ท าใหผ้วิหน้าขาวเต่งตงึ และมสีมุนไพรทีเ่ป็นพษิ คอื 
ซาก (ดงัภาคผนวก ก) 
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3. ต ารบัยาพื้นบ้าน 
  3.1 ต ารบัยาพื้นบ้านที่ได้จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้าน 
จ านวน 222 ต ารบั โดยปราชญช์าวบา้นมกีารใชส้มนุไพรในรปูสมุนไพรเดีย่วจ านวน สองในสาม 
(รอ้ยละ 67.92) และมกีารใชส้มุนไพรในรปูต ารบั เพยีงหนึ่งในสาม (รอ้ยละ 32.07) ของจ านวน
ต ารบัยาจากสมนุไพรทัง้หมด (ดงัตารางที ่9) ส่วนชาวบา้นมกีารใชส้มุนไพรในรปูสมุนไพรเดีย่ว 
จ านวน 103 ชนิด (รอ้ยละ 72.02) และมกีารใช้สมุนไพรในรูปต ารบั จ านวน 40 ชนิด (รอ้ยละ 27.97) ของ
จ านวนต ารบัยาจากสมนุไพรทัง้หมด (ดงัตารางที ่9) 
  3.2 ปราชญ์ชาวบ้านนิยมใช้สมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยว มากถงึ 72 ต ารบั 
(รอ้ยละ 67.92) รองลงมาคอืการใชส้มุนไพร 3 ชนิด ต่อต ารบั จ านวน 9 ต ารบั (รอ้ยละ 8.49) 
และใช้สมุนไพร 2 และ 6 ชนิดต่อต ารบั จ านวน 6 ต ารบั (รอ้ยละ 5.66) (ดงัตารางที่ 11) ส่วน ชาวบ้าน 
พบว่านิยมใช้สมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยว มากถึง 103 ต ารบั (ร้อยละ 72.02)  รองลงมา คือ การใช้
สมุนไพร 2 ชนิด ต่อต ารบั จ านวน 19 ต ารบั (รอ้ยละ 13.28) และใช้สมุนไพร 3 ชนิดต่อต ารบั จ านวน 8 
ต ารบั (รอ้ยละ 5.59) (ดงัตารางที ่12)   
  3.3 ปราชญ์ชาวบา้นไดใ้ชส้มุนไพรในรปูยาเดีย่วจ านวน 58 ชนิด โดยสมุนไพร
ทีป่ราชญ์ชาวบา้นมกีารใชใ้นรูปยาเดีย่วมากทีสุ่ดคอื กระต่ายจาม และกระบอืเจด็ตวั รองลงมา
ไดแ้ก่ ก าลงัววัเถลงิ ไมยราบ หญา้พนังขูาว และพญานาคราช (ดงัตารางที ่13) และใชป้ระโยชน์
พชืสมุนไพรทางยาในรูปแบบต ารบั จ านวน 46 ชนิด โดยสมุนไพรทีน่ ามาใช้มากที่สุด คอื ไพล 
ตะโกนา มัดกา บอระเพ็ด หญ้าแห้วหมู เถาวัลย์เปรียง และส้มป่อย รองลงมาได้แก่ 
เสลดพงัพอน ขอ่ย ขีเ้หลก็ แจง บวัหลวง และเจตตระมลูเพลงิ (ดงัตารางที ่14) ส่วนชาวบา้นได้
ใชส้มนุไพรในรปูยาเดีย่วจ านวน 66 ชนิด โดยสมุนไพรทีช่าวบา้นมกีารใชม้ากทีสุ่ดคอื ขลู่ ใต้ใบ 
ฟ้าทลายโจร เถาวัลย์เปรียง และสะแก รองลงมาได้แก่ มะค าไก่ ไพล ตะโก ข่อย และเถาวัลย์นาง          
(ดงัตารางที่ 15) และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรทางยาในรูปแบบต ารบั จ านวน 47 ชนิด โดย
สมุนไพรที่น ามาใช้มากที่สุด คอื บอระเพด็ หญ้าแห้วหมู ไพล และ ใต้ใบ รองลงมาได้แก่ ขลู่ 
เถาวลัย์เปรยีง ฟ้าทลายโจร มะค าไก่ เสลดพงัพอน ตะโก นมราชสหี์ โคกกะออม หนอนตายหยากและ
สาบเสอื (ดงัตารางที ่16) 
  3.4 ต ารบัยาจากพชืสมุนไพรทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นส่วนใหญ่ 
เป็นยาภายใน (ร้อยละ 62.85) รองลงมาเป็นยาภายนอก (รอ้ยละ 33.33) และต ารบัใช้ได้ทัง้
ภายในและภายนอก (รอ้ยละ 3.80) (ดงัตารางที่ 17) ต ารบัยาภายในจ านวนมากกว่าครึง่หนึ่ง
ของจ านวนยาภายในที่ปราชญ์ชาวบ้านใชค้อื ยาต้ม (รอ้ยละ 63.15) รองลงมาเป็นยาลูกกลอน  
จ านวน 7 ต ารบั (รอ้ยละ 9.21) และกินสด จ านวน 5 ต ารบั (รอ้ยละ 6.57) (ดงัตารางที่ 18) ส่วนต ารบัยา
ภายนอกทีใ่ชม้ากทีสุ่ด คอื ยาพอก จ านวน 18 ต ารบั (รอ้ยละ 47.36) รองลงมาเป็นยาทา จ านวน 8 ต ารบั 
(รอ้ยละ 21.05) และยาประคบ ยาสูบ จ านวน 3 ต ารบั เท่ากนั (รอ้ยละ 7.89) (ดงัตารางที่ 19) 
ส าหรบัต ารับยาของชาวบ้านนัน้ส่วนใหญ่ เป็นยาภายใน (ร้อยละ 77.14) รองลงมาเป็นยาภายนอก       
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(รอ้ยละ 20.00) และต ารบัทีใ่ชไ้ด้ทัง้ภายในและภายนอก (รอ้ยละ 2.85) (ดงัตารางที ่20) ยาภายในจ านวน
มากกว่าครึง่หนึ่งของยาภายในที่ชาวบ้านใช้คอื ยาต้ม (รอ้ยละ 55.28) รองลงมาเป็นยาลูกกลอน 
จ านวน 19 ต ารบั (รอ้ยละ 15.44) และกนิสด จ านวน 15 ต ารบั (รอ้ยละ 12.19) (ดงัจากตารางที ่21) และ
ยาภายนอกจ านวนเกอืบครึง่(รอ้ยละ 42.85) เป็นยาพอก รองลงมาเป็นยาทา ยาอาบ และยา
ประคบ ตามล าดบั(ดงัตารางที ่22) 
  3.5 ปราชญ์ชาวบ้านส่วนใหญ่มภีูมปิญัญาในการใช้สมุนไพรเพื่อรกัษาและ
บรรเทาอาการเจบ็ป่วยทัง้สิน้ 107 ต ารบั แบ่งเป็นประเภทต ารบั 34 ต ารบั และประเภทยาเดีย่ว 
73 ต ารบั ส่วนใหญ่เป็นต ารบัยารกัษาในกลุ่มอื่นๆ ซึง่เป็นกลุ่มโรคตดิเชือ้ หรอืพษิจากเชือ้ต่างๆ
ฯลฯ รองลงมาคอื กลุ่มระบบทางเดนิอาหาร กลุ่มระบบผวิหนงัและกลุ่มอาการไขแ้ละอาการปวด  
(ดงัตารางที่ 23-25) ส่วนชาวบ้านมภีูมปิญัญาในการใช้สมุนไพรรกัษาอาการเจบ็ป่วยทัง้สิ้น 144 ต ารบั
แบ่งเป็นประเภทต ารบั 35 ต ารบั และประเภทยาเดีย่ว 109 ต ารบั ส่วนใหญ่เป็นต ารบัยารกัษาใน
กลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อ หรอืพิษจากเชื้อต่างๆ ฯลฯ รองลงมาคือ กลุ่มระบบทางเดินอาหาร        
กลุ่มอาการไขแ้ละอาการปวด และ กลุ่มระบบผวิหนงั (ดงัตารางที ่26-28) 

 3.6 ต ารบัยาพื้นบ้านจากพชืสมุนไพรที่ได้จากการสมัภาษณ์หมอยา รวมทัง้ปราชญ์
ชาวบา้นทีม่คีวามรูใ้นการใชส้มุนไพร รวมทัง้ยงัใชส้มุนไพรในการรกัษาอาการและโรคต่างๆใน
อดตีและพบว่ามตี ารบัยาที่ใช้มาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั เช่น ต ารายาแก้เคล็ดขดัยอก ต ารายาผบีอก 
ต ารายาแกไ้มเกรน ต ารายาแกเ้รมิ งสูวดั ต ารายาอายวุฒันะ เป็นตน้  
 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศกึษาความหลากหลายของพชืสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด รวมถงึภูมปิญัญา
การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชาวบ้าน ผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
คณะผูว้จิยักบัชุมชนตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ผู้วจิยัขออภปิรายประเดน็ต่างๆ ที่
น่าสนใจ ดงันี้ 

 
1. ชนิดของพืชสมนุไพร 
   จากผลการศกึษาความหลากหลายของพชืสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พบพชืสมุนไพร จ านวน 

163 ชนิด 79 วงศ์ โดยเป็นสมุนไพรประเภทไมต้้นมากทีสุ่ด 83 ชนิด รองลงมาเป็นประเภทเถา
เครอื 41 ชนิด และประเภทหญ้า 19 ชนิด สอดคล้องกบัการศกึษาของ ยุทธนา ทองบุญเกื้อ 
(2551) ที่พบพชืสมุนไพรในวนอุทยานถ ้าเพชร – ถ ้าทอง อ าเภอตาคล ี จงัหวดันครสวรรค์ ทัง้หมด        
263 ชนิด 80 วงศ์ ทีพ่บมากสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ไมต้้น 69 ชนิด ไมล้ม้ลุก 51 ชนิด และไมเ้ถา 
36 ชนิด ตามล าดบั เนื่องจากทุ่งสามรอ้ยยอดมพีืน้ทีอ่ยู่ในเขตอุทยานเขาสามรอ้ยยอดประกอบ
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กบัหมูบ่า้นสามรอ้ยยอดและหมู่บา้นเกาะไผ่มพีืน้ทีต่ ัง้อยู่ทัง้ในทุ่งน ้าจดืและตดิกบัเขาสามรอ้ยยอดซึง่เป็น
แหล่งของสงัคมพชืปา่บก โดยเฉพาะปา่เบญจพรรณ ดงันัน้จงึพบสมนุไพรทีเ่ป็นพชืตน้เป็นส่วนใหญ่ 
   
 2. การใช้ประโยชน์พืชสมนุไพร 
    การใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรพบว่า มกีารใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆของพชื ทัง้ ราก 
ล าต้น ใบ ดอก ผล หรอืใช้ทัง้ต้น (ทัง้ 5) โดยเฉพาะในการใช้ประโยชน์ด้านยารกัษาโรค และ
ดา้นอาหาร นิยมใชส้่วนใบหรอืยอดอ่อนมากทีสุ่ด และใชใ้นหลายรปูแบบ ทัง้แบบต้มดื่ม กนิสด 
ยาลกูกลอน พอก ทา อาบ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ชนิานาตย ์ ไกรนารถ และคณะ 
(2549) ที่กล่าวว่า พชืสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่า ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด มทีัง้หมด 
159 ชนิด 39 วงศ ์ส่วนใหญ่ใชย้าลกัษณะยาน ้า น ามาตม้ดื่ม และส่วนของสมุนไพรทีใ่ชม้ากทีสุ่ด 
คือส่วนรากและใบ ในขณะที่ชุมชนโคกหินราบ อ าเภอเมอืง จงัหวัดมหาสารคามนัน้พบว่า 
ชุมชนได้น าพืชสมุนไพรไปใช้บ าบดัรกัษาบ ารุงร่างกายในด้านต่างๆ 63 ชนิด โดยมสี่วนที่
น ามาใช้ ได้แก่ ราก หวั เปลอืก แก่น ดอก ยอด ใบ และใช้ในหลายลกัษณะ เช่น ต้ม ฝน แช่ 
อาบ อบ (รุ่งทวิา  กองสอน, 2551) นอกจากนัน้รชันี  เพช็รช์า้ง (2552) ศกึษาการใชป้ระโยชน์
ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวเชงินิเวศ   
ภพูญาลอ อุทยานแห่งชาตลิ าน ้าน่าน จงัหวดัอุตรดติถ์ พบว่ามกีารใชป้ระโยชน์ของพชืสมุนไพร
ในการรกัษาโรคม ี33 สูตร โดยใช้ทัง้สมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรหลายชนิดมาผสมกนัและสูตร   
ที่ได้ส่วนใหญ่ใช้วธิกีารต้มดื่มมากที่สุด 19 สูตร ใช้สด ต า พอก 9 สูตร และดอง 5 สูตร ส่วนสมุนไพรที่
น ามาประกอบอาหารมทีัง้หมด 16 สตูร โดยสตูรอาหารเด่น คอื ย ากลว้ยแข ้ 
 2.1 การใชป้ระโยชน์ด้านยารกัษาโรค หรอืยาบ ารุงก าลงั มกีารน าสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์ทัง้ใน
ลกัษณะสมนุไพรเดีย่วและเขา้เครื่องยา รวมทัง้วธิกีารน าไปใชป้ระโยชน์คอืการใชท้ัง้ในลกัษณะ
ยาภายในและยาภายนอก โดยวธิกีารน ามาใชม้ากทีสุ่ดคอืน ามาต้มดื่มทัง้นี้เพราะการต้ม เป็นวธิี
ที่สะดวกเพราะการต้ม (Decoction) สามารถใช้ได้ทัง้ตัวยาสดและแห้ง และช่วยสกัดน ้ าเอาสารยา         
ออกจากสมุนไพร (วุฒ ิธรรมเวช, 2540) ภาชนะทีใ่ชต้้มควรใชห้มอ้ดนิใหม่หรอืภาชนะเคลอืบผวิที่ไม่ให้
สารพษิเมื่อถูกความรอ้น การใช้หมอ้อลูมเินียมหรอืโลหะจะท าให้ฤทธิข์องยาลดลงหรอืมโีลหะ
ปนออกมากบัน ้ายาได ้(รุ่งทพิย ์จติมกล ่า, 2551) ซึง่ในการสกดัดว้ยน ้าเป็นสารสกดัทีเ่หมาะสม
ในการน าสมุนไพรไปใช ้เช่น รางจดื เครอืหมาน้อย ย่านาง เนื่องจากจะมปีรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด
มากกว่าการสกดัดว้ยวธิอีื่น และมคีวามสามารถต้านออกซเิดชัน่มากขึน้ และเป็นพษิต ่า จงึเหมาะกบั
การน าไปใชใ้นผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ (รชัฎาพร  อุ่นศวิไิลย ์และคณะ, 2554) 
 สมุนไพรเดี่ยวที่น ามาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยพบว่าปราชญ์ชาวบ้านได้ใช้
สมนุไพรในรปูยาเดีย่วมากทีสุ่ดคอื กระต่ายจาม และกระบอืเจด็ตวั รองลงมาไดแ้ก่ ก าลงัววัเถลงิ 
ไมยราบ หญา้พนังขูาว และพญานาคราช ซึง่กระต่ายจาม หรอืกรดน ้านัน้ ครภููมปิญัญาไดใ้ชเ้ป็นยาแก้ไข้
ทบัระดู แก้อาการคนตกเลอืด โดยน าไปต้มกบัน ้าดื่ม แก้โรคเรมิ รกัษาแผลสดและแผลพุพอง 
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โดยน ามาต าและพอกบรเิวณที่เป็นแผล นอกจากนัน้ยงัมรีายงานทางคลนีิคว่าสารสกดัจากต้น
สดกรดน ้าสามารถช่วยลดน ้าตาลในปสัสาวะและในเลอืดได้รวมทัง้ยงัช่วยเพิม่เมด็เลอืดแดง
ให้กบัคนป่วยเบาหวานที่มอีาการโลหติจางด้วย (นภาภชั ไชยน ้าอ้อม, 2556; www.thaikasetsart.com)           
ส่วนไมยราบ หลวงตาน้อม นรนิโท และคุณบุญม ี เอี่ยมสอาด (ครูภูมปิญัญา) คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์  
และคุณนิสากร ทองโปร่ง (ชาวบ้าน) พบว่ามีสรรพคุณ แก้ลมพิษ โรคสะเก็ดเงิน โรคนิ่ว 
โรคเบาหวาน โดยเฉพาะโรคเบาหวานนัน้ พบว่าในปจัจุบนัไดม้กีารศกึษาวจิยัต่อยอดเพื่อรกัษา
โรคเบาหวาน เพราะสารสกดัน ้าจากต้นและรากของไมยราบขนาด 20 มลิลกิรมัต่อน ้าหนักตวั 1 กโิลกรมั
สามารถออกฤทธิช่์วยลดระดบัน ้าตาลไดเ้ทยีบเท่ากบัการใชย้ามาตรฐานโทลบูตาไมด ์(Tolbutamide) ขนาด 
100 มก./กก. น ้าหนักตวั โดยจะออกฤทธิไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองนานถงึ 5 ชัว่โมง และไม่มพีษิหรอื
ผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคอกีดว้ย (www. frynn.com, www.pharmacy. www. mahidol.ac.th) 
 ต ารบัยาแก้โรคไม่เกรน (คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์ และคุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ) ใช้
ต้นกะทกรก ต้มกบัน ้ามะพรา้วอ่อน รกัษาอาการไมเกรน ปวดหวั โรคเบาหวาน ไขม้าลาเรยี 
สอดคล้องกบัการศึกษาของพาณี ศิรสิะอาด (2557) พบว่า สารสกดัจากต้นและใบกะทกรกมี
ฤทธิต่์อระบบประสาทส่วนกลางอย่างกว้างขวาง มฤีทธิท์ าให้สงบ ช่วยระงบัความวติกกงัวล 
ช่วยลดอาการซมึเศร้า ลดอาการความจ าบกพร่อง และยงัช่วยเพิม่ความหนาแน่นของเซลล์
ประสาทในสมองส่วนฮปิโปแคมปสั นอกจากน้ียงัสามารถน าไปพฒันาเป็นสารสกดักะทกรกดว้ย
เอทานอลในรูปแบบของยาเมด็ขนาด 125 มลิลกิรมัต่อเมด็ ซึ่งจะได้เป็นยาเมด็ที่มคีุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของการผลติเป็นยาสมุนไพรทีเ่ป็นผลติภณัฑส์ าหรบัผูสู้งอายุ และยงัมคีวามปลอดภยั 
มปีระสทิธภิาพด ีมคีวามคงตวัสูง แต่มขีอ้ควรระวงัในการรบัประทานกะทกรก คอืทัง้ต้นสดม ี  
รสเบื่อเมาและเป็นพิษ หากน ามากินอาจท าให้เสียชีวิตได้ ต้องน าไปต้มให้สุกก่อนน ามาใช ้
เพราะพษิจะสลายไปเมือ่ถูกความรอ้น 
 ส าหรบัการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรทางยาในรูปแบบต ารบั พบว่าสมุนไพรที่น ามาใช้
มากที่สุด คอื ไพล ตะโกนา มดักา บอระเพด็ หญ้าแห้วหมู เถาวลัยเ์ปรยีง และส้มป่อย รองลงมา ได้แก่ 
เสลดพงัพอน ขอ่ย ขีเ้หลก็ แจง บวัหลวง และเจตตระมลูเพลงิ ส่วนใหญ่จะน าสมนุไพร 2-3 ชนิด
มาผสมกนัเป็นต ารบัยาพืน้บา้นใช้ในชุมชน ซึ่งต ารบัยาพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นต ารบัยาทีใ่ชส้ าหรบั
บ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลงั แก้พษิแมลงสตัว์กดัต่อย แก้ปวดเมื่อย เคล็ดขดัยอก แก้กษัย เป็นต้น 
โดยเฉพาะเถาวลัยเ์ปรยีง เป็นสมุนไพรเด่นของสามรอ้ยยอด เนื่องจากพบมากตามธรรมชาต ิ
และหาไดง้า่ย รวมทัง้มกีารน าไปใชป้ระโยชน์ตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั โดยน ารากหรอืเถาไปต้มดื่ม
แกป้วดเมือ่ย แกก้ษยั บ ารุงก าลงั แก้รอ้นใน เป็นยาหดื หอบ แก้อมัพฤกษ์ แก้โรคความดนัโลหติ รวมทัง้
ยั ง เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บข อ ง ต า รับ ย า ห ล า ยชนิ ด เ พ ร า ะ มีค ว า มป ล อ ดภัย ร ว มทั ้ง
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์พบว่า ไม่มพีษิเรือ้รงัและพษิเฉียบพลนั มฤีทธิช่์วยเพิม่ภูมคิุ้มกนั
ช่วยรกัษากลา้มเนื้อ เป็นยาบ ารงุสุขภาพได ้สารสกดัจากล าต้นเถาวลัย์เปรยีง เป็นสารในกลุ่มไอโซฟลาโวน 
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(Isoflavone) และไอโซฟลาโวนกลยัโคไซด์(Isoflavone glycoside)  (www.manager.co.th)  มฤีทธิบ์รรเทา
อาการอกัเสบสามารถใชแ้ทนยาแก้อกัเสบประเภท สเตยีรอยด์ทีเ่ป็นยาแผนปจัจุบนัไดท้ี่ส าคญั
ไม่มีผลข้าง เคียงที่ เ ป็นอันตรายต่อร่ างกายจึง เ ป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสู ง 
(www.health.kapook.com, www.uniserv.buu.ac.th) แต่มขีอ้ควรระวงัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรยีง คอื 
สตรมีคีรรภ์ห้ามรบัประทานและผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเถาวลัยเ์ปรยีงมี
กลไกการออกฤทธิเ์ช่นเดยีวกนักบัยาแกป้วดในกลุ่มการตา้นยาอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยดแ์ละการ
รบัประทานอาจท าให้เกดิอาการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิอาหาร (www.bookmuey.com) นอกจากนัน้
สารสกัดจากเถาวลัย์เปรยีงมปีระสิทธิภาพในการเพิ่มความไวต่อรงัสีของเซลล์มะเรง็เยื่อบุล าไส้ใหญ่   
(อรุณี เหมุลนิ และกรกนก องิคนินันท์, 2556) รวมทัง้มฤีทธิต์้านการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเรง็
หลายชนิดโดยเฉพาะมะเรง็ในท่อน ้าดี ชนิดmoderately differentiated (พสิมยั เหล่าภทัรเกษม 
และคณะ, 2550) 
 ส่วนไพลเป็นสมุนไพรที่ใช้มาช้านานส าหรบัการรกัษาอาการปวดเมื่อย เคลด็ขดัยอก 
โดยน ามาใช้ในลักษณะสมุนไพรสด โดยหมอยา(ปู่เถิม คงกระเรียน) และน ามาผสมกับ
เพชรสงัฆาต ขมิน้ และน ามนัมะพรา้ว เคีย่วท าเป็นน ้ามนัส าหรบัทา(พระครบูุญเยือ้ง อธปิญโญ) 
ซึง่สอดคล้องกบัคณะอนุกรรมการจดัท าต าราอ้างองิสมุนไพรไทย ได้กล่าวถงึสมุนไพร ไพลว่า 
เป็นใชภ้ายนอกโดยการทาถูนวดแก้เคลด็ขดัยอก สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ เพราะสารสกดัไพล    
มฤีทธิต์้านการอกัเสบ แต่หา้มทาบรเิวณขอบตาหรอืบรเิวณทีเ่ป็นเนื้อเยื่ออ่อน หรอืบรเิวณทีม่ี
บาดแผลหรอืเป็นแผลเปิด เพราะไพลอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงได ้และไพลทีใ่ชท้ ายาจะต้อง
มอีายุ 2 ปี จงึจะมสีารส าคญัและสรรพคุณทีต่้องการ (คณะอนุกรรมการจดัท าต าราอ้างองิยาสมุนไพรไทย, 
2555) ซึ่งสารส าคญัได้แก่น ้ามนัหอมระเหย ( Essential Oil ) ประมาณ รอ้ยละ 0.8 และมสีารให้สชีื่อ 
Curcumin ซึง่มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อหนองไดด้ ี และสาร Beta-Sitosterol ซึ่งมฤีทธิล์ดการอกัเสบ 
นอกจากนี้ยงัพบว่ามสีาร 4-(4-hydroxy-1-butenyl) veratrole ซึง่มฤีทธิ ์ขยายหลอดลมอกีดว้ย 
(ส านักวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร , 2549 ) ปจัจุบนัมกีารพฒันาน ้ามนัไพลในรปูแบบต่างๆและ
น าไปทดสอบพบว่า ไพลเจลสามารถลดการบวมไดเ้ทยีบเท่ากบั piroxicam gel ทัง้ยงัลดความ
บวมแดงและบรรเทาอาการปวดไดผ้ล เมื่อทดลองน าครมีไพล (ไพลจซีาล) ทีม่สี่วนผสมของ
น ้ามนัไพล 14 เปอรเ์ซน็ต์ ไปใชใ้นผูป้่วยขอ้เทา้แพลง โดยใหท้าวนัละสองครัง้ พบว่าสามารถลด
การปวดบวมไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุมเมื่อใชไ้ปได้ 4 วนั โดยมกีารกนิยาแก้ปวดพาราเซตามอลในสอง  วนั
แรกน้อยกว่ากลุ่มควบคุมด้วย ผู้ป่วยที่ได้รบัไพลจซีาล สามารถงอขอ้เท้าได้มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมแต่การงอของฝา่เทา้ไมม่คีวามแตกต่างกนั (ปารณักุล ตัง้สุขหฤทยั, 2552)  
 

 นอกจากการใช้สมุนไพรในการรกัษา หรอืบรรเทาอาการเจบ็ป่วยแล้ว จากการศึกษา
พบว่า ต ารบัยาประเภทบ ารุงก าลงั ยาอายุวฒันะ ยาชะลอความชรา มจี านวนค่อนขา้งมากเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัต ารบัประเภทอื่นๆ เช่น ต ารบัยาอายุวฒันะ หรอืชะลอความชรา จะมสี่วนผสมของสมุนไพร 
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ไดแ้ก่ ทิง้ถ่อน ตะโกนา ข่อย บอระเพด็ หญ้าแหว้หม ูพรกิไทย น ้าผึง้ (ต ารบัคุณบุษบา คนงาม 
ต ารบัคุณบุญม ีเอี่ยมสอาดและคุณจ าลอง แสงสว่าง) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของกรกนก 
โอภาสตระกูล และคณะ (2557) ทีไ่ดพ้ฒันาต ารบัยาน ้าสมนุไพรบ ารุงร่างกายจากสมุนไพร 6 ชนิด
ไดแ้ก่ ทิง้ถ่อน ตะโกนา บอระเพด็ หญ้าแหว้หม ูและข่อย ซึง่สมุนไพรแต่ละชนิดลว้นแลว้แต่มปีระโยชน์
ต่อร่างกาย เช่น ทิ้งถ่อน มีฤทธิต์้านออกซิเดชัน่ และลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรงัต่างๆ เช่น 
เบาหวาน โรคหวัใจ และมะเรง็  ตะโกนา มฤีทธิฟ้ื์นฟูและบ ารุงระบบประสาท บอระเพด็ มฤีทธิต์้านออกซิ
เดชัน่ หญ้าแหว้หม ูมฤีทธิต์้านการอกัเสบ ต้านออกซเิดชัน่ และต้านมะเรง็ ข่อย มฤีทธิต์้านมะเรง็ และ
ตา้นการแพ ้พรกิไทย มฤีทธิต์า้นการอกัเสบ ตา้นออกซเิดชัน่ และตา้นมะเรง็ซึง่เป็นการแสดงให้
เหน็ถงึภมูปิญัญาของคนในสมยัโบราณทีม่กีารน าสมนุไพรหลายชนิดมาผสมผสานเป็นต ารบัยา 
 2.2 การใชป้ระโยชน์ดา้นอาหารพบพชืสมุนไพรทีใ่ชเ้ป็นอาหาร 40 ชนิด ส่วนใหญ่จะใช้
ใบ และยอดอ่อนน ามาประกอบอาหารหรอืรบัประทานกบัน ้าพรกิ ซึ่งการน าพืชสมุนไพรมา
รบัประทานเป็นอาหาร นอกจากจะใชคุ้ณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายแลว้ ยงัมสีรรพคุณทางยา
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย โดยเฉพาะสามสิบ ซึ่งมีการน ารากไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
เนื่องจากมสีรรพคุณในการรกัษาโรคตบั โรคปอดช่วยขบัปสัสาวะ บ ารุงน ้านม บ ารุงร่างกายหลงัคลอด 
(www.rspg.or.th, www.natres.skc.rmuti.ac.th) โดยเฉพาะอย่างยิง่การน าไปท าผลติภณัฑอ์าหารเสรมิใน
รูปแคปซูล ซึ่งมสีรรพคุณบ ารุงสตร ีช่วยกระชบัช่องคลอด รกัษาภาวะประจ าเดอืนมาไม่ปกต ิรวมทัง้ม ี 
การวจิยัทางเภสชัวทิยาว่า มสีรรพคุณต้านเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้รา คลายกลา้มเนื้อมดลูก บ ารุงหวัใจ 
แก้การอกัเสบ แก้ปวด ยบัยัง้เบาหวาน (www.thaiherbweb.com) ในขณะที่ชาวบา้นมภีูมปิญัญาในการใช้
ประโยชน์จากลูกสามสบิมาประกอบอาหารประเภทแกง ซึ่งสรรพคุณทางยาของลูกสามสบิ คอื     
มรีสเยน็ ใชป้รงุเป็นยาแกพ้ษิไข ้เซื่องซมึ แกพ้ษิไขก้ลบั ไขซ้ ้า (นิจศริ ิเรอืงรงัษ,ี 2547) นอกจากนัน้ ใน
ลู ก ส า ม สิ บ ยั ง มี ส า ร quercetin, rutin, hyperoside, cyaniding-3-glycoside,  sitosterol,  stigmasterol, 
sarsasapogenin และ furostanolic  saponin 2 ชนิด (Sekine et al., 1997 อ้างถงึใน Karmakar et al., 
2012) ซึง่สาร quercetin เป็นสารพฤกษเคมทีีอ่ยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด ์เป็นสารทีฤ่ทธิใ์นการต้าน
ออกซเิดชัน่สูงทีสุ่ด มบีทบาทส าคญัในการป้องกนัหลอดเลอืดหวัใจ(www.student.chula.ac.th) 
และยงัเป็นสารทีพ่บมาในใบมะรมุซึง่มฤีทธิต์า้นการอกัเสบไดด้ ี(สุภาวด ีดาวด ีและคณะ, 2013)  
และมผีลต่อการเพิม่แรงบบีตวัของหวัใจและมผีลเพิม่อตัราการเต้นของหวัใจ (นุชนาท ประมาคะเต, 2548) 
ส่วนรตูนิเป็นสารกลุ่มสารฟลาโวนอยดเ์ช่นเดยีวกนัมฤีทธิต์้านอนุมลูอสิระซึ่งในทางการแพทย ์
ใช้เสริมผนังหลอดเลือดฝอย และรกัษาสภาพการท างานต่างๆ ของหลอดเลือดให้แข็งแรง     
ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของโลหติ ป้องกนัการเกดิเสน้โลหติฝอยแตก (www.thaiherbtherapy.com) 
ทัง้รตูนิและเคอซตินิมฤีทธิต์้านอนุมลูอสิระ ช่วยดูแลอวยัวะต่างๆ ชลอการเสื่อมสลายของเซลล์
ในร่างกายซึ่งมผีลในการช่วยชลอความชราในร่างกายได้ (www.rd.go.th) สาร hyperoside 
เป็นฟลาโวนอยด์เช่นเดยีวกับเคอซิติน มฤีทธิใ์นการสร้างเซลล์กระดูกช่วยในการรกัษาโรค
กระดูกพรุน (www.medplant.mahidol.ac.th) สาร stigmasterol เป็นสารประเภท สเตอรอลมี
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ความส าคญัในการสรา้งสรรีะวทิยาของฮอรโ์มนเพศหญงิช่วยในการฟ้ืนฟูร่างกาย (ภทัราภรณ์  สบืส าราญ 
และปวณีา ทวกีิจการ, 2008) และสามารถยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทเีรยีได้โดยมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเตตราซัยคลิน (วารี  เนื่ องจ านง และคณะ, 2556) และ sarsasapogenin            
มคีุณสมบตัชิ่วยกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของไขมนั (Adipocytes) และส่งเสรมิการกกัเก็บไขมนั
ของเซลลไ์ขมนั เพิม่ปรมิาณเซลลไ์ขมนัในเนื้อเยื่อไขมนั (Adipose tissue) ท าใหเ้กดิสดัส่วนใน
ร่างกายในบรเิวณที่ต้องการเน้นใหม้ขีนาดอวบอิม่เต่งตงึ (นัทธ์หทยั วบิูลยพ์นัธุ์, 1996) ซึ่งใน
ปจัจบุนัถงึแมม้กีารผลติแคปซลูจากรากสามสบิเพื่อจ าหน่ายเป็นอาหารเสรมิจ านวนมาก แต่การ
บรโิภคลกูสามสบิในรปูของอาหารยงัมน้ีอย ดงันัน้หากบรโิภคลูกสามสบิในรปูของอาหารไดก้จ็ะ
เป็นแนวทางหนึ่งในการเสรมิสร้างร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งยา โดยลูกสามสบินอกจากจะน ามา
ประกอบอาหารประเภทแกงแล้ว ยงัน ามาประกอบอาหารอื่นได้อกี เช่น ไข่เจยีวลูกสามสิบ ย าลูกสามสบิ 
หรอืน ามาลวกรบัประทานกบัน ้าพรกิ (ววิรณ์  วงศอ์รณุ, 2557)  

2.3 การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องส าอางพบว่า มพีชื
สมุนไพรที่ใช้ส าหรบัทาผวิหน้าเพื่อช่วยท าใหห้น้าขาว ช่วยลดฝ้า กระ ท าให้ผวิหน้าเต่งตงึ คอื 
พญารากเดยีว และตาลเดีย่ว (Hypoxis aurea Lour. วงศ์ Hypoxidaceae )หรอื star grass ซึง่
จากรายงานการวจิยัของวทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
พบว่ามีสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องส าอางได้ โดยมี
คุณสมบตัลิดเอนไซมไ์ทโรซเินส (Tyrosinase) ในผวิหนังซึง่เอนไซมช์นิดนี้เป็นตวักระตุ้นท าให้
เกดิเป็นเมด็เมลานีนสดี าบนผวิ ดงันัน้จะช่วยท าใหผ้วิขาวขึน้(www.mahawhan.com) ในขณะที่
ต้นขีห้นอนชาวบา้นน าเปลอืกไปใชส้ าหรบัซกัผา้ และสระผม แต่ในปจัจุบนัมกีารศกึษาวจิยัสาร
สกัดจากเปลือกต้นขี้หนอน พบว่ามีสารส าคญัในกลุ่ม saponin glycosides  ชนิดที่ม ีhederagenin        
เป็น aglycone จ านวน  6 ชนิด ทีม่ใีนเปลอืกขีห้นอน มกีลไกการออกฤทธิย์บัยัง้เอนไซมโ์ทโพ
ไอซอเมอเรส I ซึง่เป็นเป้าหมายในการใชเ้ป็นยาตา้นมะเรง็ (สุชาดา สุขหรอ่งและคณะ, 2554) 

จะเห็นได้ว่าชุมชนมีองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในด้านต่างๆ
มากมาย หากแต่ในปจัจุบนั ชาวบ้านบางส่วนยงัไม่รูจ้กัชนิดและประโยชน์ของพชืสมุนไพรที่มี
ในทอ้งถิน่ ดงันัน้การใหค้วามรูใ้นเรือ่งประโยชน์ของพชืสมุนไพร โดยเฉพาะในดา้นยารกัษาโรค 
หรอืยาบ ารุงก าลงัที่สามารถท าไดเ้องในชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ นอกจากนัน้
การส่งเสรมิใหชุ้มชนรูจ้กัการใชส้มนุไพรใน การประกอบอาหารจะเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการส่งเสรมิ
สุขภาวะทีด่ขีองคนในชุมชนไดอ้กีทางหนึ่ง โดยไมต่อ้งพึง่ยา 

 
5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการวจิยัความหลากหลายของพชืสมุนไพรในท่งสามรอ้ยยอด พบว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มี
ความรูเ้กี่ยวกบัประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร รวมทัง้ไม่ทราบชื่อของสมุนไพรทีม่อียู่ใน
ท้องถิน่ท าให้ไม่เหน็คุณค่าของพชืสมุนไพร ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้มสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยั   

http://www.mahawhan.com/
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ท าใหช้าวบา้นมคีวามตระหนักถงึประโยชน์และคุณค่าของพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่มากขึน้ ดงันัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิสถาบนัการศกึษา องค์การบรหิารส่วนต าบล ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ควรเขา้มามสี่วนรว่มดงันี้ 
 1. น าผลการวิจยัไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รู้จ ักสมุนไพรมากขึ้น เพื่อชุมชนจะได้
รว่มกนัอนุรกัษ์สมนุไพร เน่ืองจากปจัจุบนั ชาวบา้นหลายคนไม่รูจ้กัสมุนไพร และประโยชน์ของ
สมุนไพรในท้องถิ่น หากมกีารเผยแพร่ให้ความรู้แล้วจะท าให้คนในชุมชนรู้จกัและสามารถน า
สมนุไพรไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้   
 2. ชุมชนจะน าต ารับยาหรือสมุนไพรที่ใช้ส าหรับล้างพิษ มาทดลองใช้ในชุมชน 
เนื่องจากปจัจุบนัประชากรในชุมชนในเขตอ าเภอสามรอ้ยยอด โดยก านันชะลอ เจมิวงศ์รตันชยั 
ก านันต าบลไร่เก่า ได้จดัท าโครงการตรวจสุขภาพของคนในชุมชน พบว่า มสีารพษิตกค้างใน
กระแสเลอืดมาก หากมตี ารบัยาหรอืสมนุไพรทีส่ามารถใชล้า้งพษิได ้กจ็ะน าไปทดลองใช้ 
 3. น าต ารบัยาทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปเผยแพรใ่หก้บัชุมชนต่างๆ ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะจากความรูแ้ละการปฏบิตัตินในการใชป้ระโยชน์
ของพชืสมนุไพร ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ควรมกีารศกึษาถงึการออกฤทธิข์องสารทีม่ ี
อยูใ่นสมนุไพร เพื่อเป็นการยนืยนัถงึความปลอดภยัในการใชส้มนุไพรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. ควรมกีารศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการระบบนิเวศ เพื่อฟ้ืนฟูให้สมุนไพรที่มอียู่ไม่สูญหาย
และพฒันาพชืสมนุไพรเด่นใหม้มีลูค่าทางเศรษฐกจิ ซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน 
  
5.5 ผลผลิต 
 ผูว้จิยัได้ประมวลผลงานวจิยัเป็นหนังสอืที่น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ชุมชนให้ตระหนัก
ถงึคุณค่าของพชืสมุนไพรและร่วมอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ รวมทัง้รูจ้กัการน าสมุนไพรไป
ใชป้ระโยชน์ในการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ โดยไดห้นังสอืเรื่อง “ต ารบัยาพื้นบ้าน ” เป็นหนังสอืที่
ได้รวบรวมต ารบัยาพื้นบ้านจากพชืสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งได้จากภูมปิญัญาชาวบ้านในชุมชน 
เพื่อน าไปใชส้ าหรบัการดแูลสุขภาพและบรรเทาอาการเจบ็ปว่ยต่างๆ ของคนในชุมชนได ้
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รายช่ือสมนุไพรในทุ่งสามร้อยยอด พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
1 กรดน ้ำ กระต่ำยจำม,  

ก ำปดั, กะพอ้นกเขำ 
Scriparia dulcis  SCROPHULARIACEAE - ใบ โขลกผสมเหลำ้ใชส้ ำหรบัพอกแผลสด 6 

  แผลพุพอง เรมิ แกอ้ำกำรคนตกเลอืด1,17,16 
- ใบ เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระดู1 

2 กรวยปำ่ กรวยปำ่ Casearia  grewiaefolia   FLACOURTIACEAE - ใบ ใชม้วนสบูแกไ้ซนสั โรครดิสดีวงจมกู5 
3 กระเชำ กระเชำ Holoptelea  integrifolia  ULMACEAE - ตน้ น ำไปท ำกระดำน ปลกูบำ้น สรำ้งเมรุ12 
4 กระดุมทอง  กระดุมทอง Wedelia trilobata  ASTERACEAE - ใบ ใชป้ระคบแกป้วดเมื่อย เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย6 
5 กระโดงแดง กระโดงแดง Bhesa  robusta     CELASTRACEAE - แกน่ ตม้ดืม่เป็นน ้ำชำ บ ำรงุเลอืด บ ำรุงก ำลงั5,6 

- เถำ บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั4,5,6 
6 กะทกรก เงำะปำ่ Passiflora foetida  PASSIFORACEAE - ยอด จิม้น ้ำพรกิ4 

- ผลสกุ กนิสด4 
- ทัง้ 5 ตม้ดืม่เป็นน ้ำชำ แกป้วดหวั ปวดไมเกรน   
  เบำหวำน10 ไขม้ำลำเรยี5 

7 กระบอืเจด็ตวั กระบอืเจด็ตวั Excoecaria 
cochinchinensis   

EUPHORBIACEAE - ใบ คัน้น ้ำกนิแกช้ ้ำใน บ ำรงุเลอืด หรอืแกป้ระจ ำเดอืน   
  มำไม่ปกติ6 ไอเป็นเลอืด2 

8 กลิง้กลำงดง กลิง้กลำงดง Stephania venosa MENISPERMACEAE - เถำ เขำ้เครื่องยำ เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ 
- หวั หัน่ตำกแดดตม้เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงก ำลงั1 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
9 ก ำยำน อบเชย Atherolepis  prrei  ASCLEPIADACEAE - เถำ เขำ้เครื่องยำหอม ยำบ ำรุงหวัใจ1,4 
10 ก ำลงัหนุมำน ก ำลงัหนุมำน Dracaena  conferta   LILIACEAE - รำก กนิสด หรอืน ำไปดองเหลำ้ แกป้วดเมื่อย  

  บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงก ำลงั แกโ้รคกษยั คลำยเสน้1,6 
11 กุ่มบก กุ่มบก Crateva  magna CAPPARIDACEAE - ดอก ยอดอ่อน ดองกนิเป็นอำหำร12 
12 แกว้มอืไว ชงิชี,่ น ้ำนอง Capparis  micracantha CAPPARIDACAEE - ลกู กนิสด4 เป็นยำระบำย 4,6 

- ทัง้ 5 ใชท้ ำยำป้องกนัคุณไสย แกท้อ้งผกู6 
13 ขลู่ ตน้ยำคลูย ์ Pluchea  indica   COMPOSITAE - ใบ ชงดืม่เป็นน ้ำชำ แกโ้รคกษยั แกร้ดิสดีวงทวำร1      

  โรคไต ควำมดนัโลหติ เบำหวำน แกป้วดหลงั  
  ขบัปสัสำวะ ลำ้งไต ปวดเอว ฆำ่เชือ้ไวรสั5,6,10,18,25   
- เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคภมูแิพ ้ไขห้วดั ปวดเมื่อย 
  บ ำรุงร่ำงกำย แกห้วดั6 

14 ขอ่ย ขอ่ย Streblus  asper   MORACEAE - ใบ เปลอืก ยำง แกป้วดฟนั ร ำมะนำด ชว่ยใหฟ้นัแขง็แรง4,22 
- ผล กนิสดเป็นยำระบำย4 
- เมลด็ เขำ้เครื่องยำชะลอควำมชรำ5,8,12 

15 ขอ่ยด ำ ขอ่ยด ำ Clerodendrum  petasites VERBENACEAE - ใบ ใชถ้อนพษิงู1 
16 ขนัทองพยำบำท ทองพยำบำท Gelonium  multiflorum   EUPHORBIACEAE - ใบ เขำ้เครื่องยำ2 
17 ขำไก่ด ำ พญำไก่ด ำ Justicia fragilis Wall ACANTHACEAE - ใบ ตน้ ถอนพษิส ำหรบัสตัว์1 

- เขำ้เครื่องยำถอนพษิง ูหรอืถอนพษิไก่ชนทีถู่กยำเบื่อ1 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
18 ขำ้วเยน็ใต ้ ขำ้วเยน็ใต ้ Smilax Qrasa  SMILACACEAE - หวั เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคกษยั แกไ้ขโ้รคเหน็บชำ  

  โรคมะเรง็ โรคกษยั แกไ้ขท้บัระดู1,19 
19 ขำ้วเยน็เหนือ ขำ้วเยน็เหนือ Smilax spp LILIACEAE - หวั เขำ้เครื่องยำ โรคเหน็บชำ โรคมะเรง็ โรคกษยั1,19 
20 ขีก้ำขำว ขีก้ำ Bryonia laciniosa  CUCURBITACEAE - ผลสกุ ใชเ้ป็นยำถ่ำย1,2 

- ใบ ใชบ้ ำรุงร่ำงกำยสตัว์1,2 
- ลกู ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคไต1,2 

21 ขีห้นอน ขีเ้หนียว, ขีต้ดื, 
ทองพนัช่ำง 

Zollingeria   dongnaiensis   SAPINDACEAE - เปลอืก ใชซ้กัผำ้ สระผม แกไ้ขห้วดั ท ำยำเขยีว12 
- ตน้ ไปท ำเสำบำ้น โดยน ำมำแช่น ้ำ 3 วนั ก่อนน ำไปใช ้  
  เพื่อไม่ใหห้นอน หรอืมอดกนักนิเนื้อไม้12 
- ใบ เขำ้เครื่องยำอำยุวฒันะ1,12 

22 ขีเ้หลก็ ขีเ้หลก็ Cassia  siamea   LEGUMINOSAE  
(CAESALPINOIDEAE) 

- ดอก ยอดอ่อน ใชเ้ป็นอำหำร4 
- แก่น ใบ เขำ้เครื่องยำ5 
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกฝี้1 
- ใบ แกป้วดเมื่อย แกโ้รคกษยั แกเ้สน้สตรสี ำหรบัหลงัคลอด4,14 

23 เขยตำย เขยตำยแม่ยำยปรก Glycosmis  cochinchinensi   RUTACEAE - ใบ ใชถ้อนพษิง ูและสตัวม์พีษิโดยเฉพำะงกูปัปะ1 
24 ครอบฟนัส ี ครอบจกัรวำล,   

อโีผก, โผงผำง,  
ฟนัส,ี ตอบแตบ 

Abutilon  indicum   MALVACEAE - ทัง้ 5 ตม้ แกป้วดหลงั ปวดเอว ไขท้บัระดู4,7 แกโ้รคหวัใจ  
  ควำมดนั ป้องกนัคุณไสย5 
- รำก แกซ้ำงเดก็2 
- ใบ แกไ้ขท้บัระดู7 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
     - ดอก ใชจุ้ม่สทีำหน้ำขนมเขง่4 

25 ควนิิน สะเดำปำ่ Cinchona succirubra RUBIACEAE - ใบ ตม้รกัษำไขม้ำลำเรยี12 
- เปลอืก แกไ้ขม้ำลำเรยี12 

26 คดัเคำ้ คดัเคำ้เครอื Oxyceros  horridus  
 

RUBIACEAE 
 

- ผล ตม้แกโ้รคโลหติจำง เป็นยำฟอกเลอืด8,12  
  แกโ้รคเลอืดออกตำมไรฟนั แกไ้ข ้แกเ้สมหะ 
- รำก แกไ้ข ้ขบัเสมหะ12 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด แกผ้อมแหง้12 

27 คำง ตน้ใตป้ำก Albizia lebbekiodes   MIMOSACEAE - เปลอืก รกัษำโรคเรือ้น ท ำน ้ำยำลำ้งแผล12 
- ใบ แผลสด12  
- ใบ เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคลมต่ำงๆ โรคเรือ้น12 

28 เครอืตดหมำ ตูดหมตููดหมำ Paederia pilifera  RUBIACEAE - ใบ ท ำขนม4 แกซ้ำงเดก็1พอกแผล ฝี 
-  ทัง้ 5  ตม้อำบแกค้นั แกโ้รคเรมิ5 ยำซำงเดก็1  

29 โคกกระสนุ โคกกระสนุ Tribulus  terrestris  ZYGOPHYLLACEAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ5  
30 โคกกระออม โคกกระออม Cardiospermum  

halicacubum   
SAPINDACEAE - ผล กนิเป็นยำแกไ้อ5 

- ทัง้ 5 ตม้กนิแกโ้รคเบำหวำน ควำมดนั12 แกโ้รคกษยั  
- ใบ แกฝี้5 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคกษยั ลดไข ้ลดควำมอว้น5 

 

 

104 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
31 โคนทำ คนทำ Harrisonia  perforate  SIMARUBACEAE - ยอดจิม้น ้ำพรกิ5 

- ตน้ เขำ้เครื่องยำ แกต้ำลขโมย4,5 พุงโรกน้ปอด4 
- ล ำตน้ ท ำตบัคำ4 

32 จนัทน์แดง จนัทน์ผำ, จนัทน์แดง Dracaena  loureiri   LILIACEAE - แก่น ท ำธปูหอม เขำ้เครื่องยำลม ยำหอม12  
33 จนัทน์หอม ไมจ้นัทน์หอม,  ไมจ้นัทน์ Mansonia  gagei   STERCULIACEAE - แก่นสดี ำ ท ำเสำบำ้น6 

- แก่นสเีหลอืง ท ำดอกไมจ้นัทน์6 
34 เจตมลูเพลงิแดง เจตมลูเพลงิ Plumbago  indica   PLUMBAGINACEAE - รำก เขำ้เครื่องยำ แกไ้ข ้บ ำรุงธำตุ6  

- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคมะเรง็6 
35 แจง รำงแจง, แจง Niebuhria  siamensis   CAPPARIDACEAE - ใบ แกเ้จบ็ตำ1 แกต้ำฟำง5,10รกัษำแผลสตัว์12 

- รำก แกโ้รคกษยั แกไ้ข ้บ ำรุงก ำลงั   
  เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ1  
- เขำ้เครื่องยำแกเ้หน็บชำ แกก้ษยั ลดไข้1,7 

36 ชะเอมไทย เถำชะเอม Albizzia  myriophyll  . MIMOSEAE - เถำ ตม้ดื่มเป็นน ้ำชำ ช่วยใหชุ้ม่คอ4,8 แกไ้อ2,6,8 
37 ชุมเหด็เทศ ชุมเหด็ใหญ่ Cassia alata   CAESALPINIACEAE - ใบ ดอก ยำระบำย1,6 

- เขำ้เครื่องยำ แกก้ษยั แกไ้ข้1,6 
38 ชุมเหด็ไทย ชุมเหด็เลก็, ชุมเหด็

ขีค้วำย 
Cassia tora  CAESALPINIACEAE - ใบ ยำระบำย 

- เมลด็ บ ำรุงประสำท แกโ้รคกษยั บ ำรุงก ำลงั    
  ขบัปสัสำวะ 
- รำก เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระดู8 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
39 ซำก ซำก Erythrophlocum  succirubrum  CAESALPINIACEAE - ยอด เป็นยำเบื่อ 

- ล ำตน้ ท ำเสำบำ้น6 
40 ดหีม ี ดหีม ี Cleidion  spiciflorum  EUPHORBIACEAE -  แก่น กนิเป็นยำขบัเหงื่อ แกป้วดหวั แกไ้ข้12 
41 โด่ไม่รูล้ม้ ดหีม ี Elephantopus  scaber COMPOSITAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ บ ำรงุก ำลงั2 โรคมะเรง็  

  เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ กนัไรในรงัไก่6 
42 ตองแตก ตองแตก Baliospermum   montanum   EUPHORBIACEAE - รำก เป็นยำระบำย12 แกร้ดิสดีวง19  

- ใบ เป็นยำระบำย ยำถ่ำยพยำธ ิหดื หอบ12,19 
43 ตอ้ยติง่ ตอ้ยติง่ Solannum  spirale   SOLANACEAE - ใบ และเมลด็ เอำมำพอกฝี1,6 
44 ตะโกนำ ตะโก Diospyros  rhodcalyx   EBENACEAE - รำก ตม้กนิแกโ้รคเรือ้น6  

- เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคกษยั บ ำรงุก ำลงั  
  ยำอำยุวฒันะ1 
- ใบ พอกแผลกนับำดทะยกั2 ต่อกระดกู   
  แขนหกั ขำหกั3 เขำ้เครื่องยำ แกก้ษยั1,7 ลดไข้7 
- เปลอืก ตม้เป็นยำบ ำรุงก ำลงั  
- ผล เป็นยำถ่ำยพยำธปิำกขอ น ำมำยอ้ม 
  แห ยอ้มอวน12 
- เมลด็ เขำ้เครื่องยำชะลอควำมชรำ5 

45 ตะไครห้อม ตะไครแ้ดง Cymbopogon  nardus   GRAMINEAE - ตน้ รกัษำโรคนิ่ว8  
46 ตบัเต่ำน ้ำ รวยไม่เลกิ, ตบัเต่ำ Hydrocharis  dubia  HYGROCHARITACEAE - ยอดจิม้น ้ำพรกิ4  

- ทัง้ 5 แกท้อ้งอดื แกล้ม4  106 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
47 ตบัเต่ำใหญ่ ตน้ตบัเต่ำ, ตบัเต่ำตน้ Diospyros  ehretioides  Wall. Ex G. Don. EBENACEAE - แก่น เอำมำตม้แกป้วดเมื่อย2,6 
48 ตำลเดีย่ว ตำลเดีย่ว Hypoxis  aurea  Lour.  HYPOXIDACEAE - รำก ฝนทำหน้ำแกฝ้้ำ ท ำใหห้น้ำขำว1 
49 ตำลโตนด ตำลโตนด Borassus  flabellifer  L. PALMAE - ใบ ตม้แกโ้รคซำงตำลขโมย4 
50 ตำลเสีย้น ตำลเสีย้น Filicium  decipiens  Thw. PALMACEAE - เปลอืก ตม้กบัน ้ำใชล้ำ้งแผล2  

- เขำ้เครื่องยำแกซ้ำงเดก็5 
51 ตำลหม่อน ตำลหม่อน Vernonia elliptica DC. COMPOSITAE - ทัง้ 5 แกซ้ำงตำลขโมย แกไ้อในเดก็2,5 

52 ต ำลงึ ต ำลงึ Coccinia grandis (L.) Voigt. CURCUBITACEAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ12 
- ใบ ผลอ่อน น ำมำประกอบอำหำร4  
- เขำ้เครื่องยำพอกฝี1 

53 เต่ำรัง้ เต่ำรำ้ง Caryota urens L. PALMACEAE - ยอด น ำมำแกง 
- ผลดบิ เอำไปยอ้มผำ้ หรอืกนิแทนหมำก 
- ตน้ ใชท้ ำฝ้ำปพูืน้ 
- ใบ ท ำหลงัคำ5 
ข้อควรรโวงั 
- ผลสกุ มพีษิ 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
54 เถำกะไดลงิ เถำมอืลงิ, เถำกะไดลงิ Bauhinia horsfieldii Mc. bride FABACEAE - เถำ เขำ้เครื่องยำ แกป้วดหลงั ปวดเอว11 
55 เถำคนั เถำคนั Parthenocissus quinquefolia 

Planch. 
VITIDACEAE - ใบ พอกฝี8 

- เถำ ตม้แกช้ ้ำใน ขบัเสมหะ แกก้ษยั8 
- ผลอ่อน น ำไปประกอบอำหำร แกช้ ้ำใน 10 
  ขบัเสมหะ แกก้ษยั ฟอกเลอืด พอกฝี8 
ข้อควรรโวงั 
- ผลแก่ มพีษิหำ้มรบัประทำน 

56 เถำโคคลำน เถำโคคลำน Anamirta cocculus W. & A. MENISPERMACEAE - เถำ ตม้เป็นยำบ ำรุงก ำลงั11 แกเ้หน็บชำ1   
- เขำ้เครื่องยำบ ำรุงก ำลงั11บ ำรุงเลอืด 

57 เถำวลัยแ์ดง เถำวลัยแ์ดง Toxocarpus villosus (Blume) 
Decne. 

APOCYNACEAE - เถำ มำจกัรสำน ท ำลอบ มุงหลงัคำบำ้น  
- ยอด ใบ เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคกษยั  
  ยำอำยุวฒันะ6 
- ทัง้ 5 ตม้กนิเป็นน ้ำชำ แกโ้รคกษยั 

58 เถำวลัยเ์ปรยีง เถำวลัยเ์ปรยีง Derris scandens Benth. LEGUMINOSAE - รำก ท ำยำแกโ้รคกษยั5,7,14,20  
- เถำ ตม้แกป้วดเมื่อย4,5 บ ำรุงก ำลงั12  
  โรคควำมดนัโลหติ แกร้อ้นใน ปวดขอ้ 
  เป็นยำหดื หอบ แกอ้มัพฤกษุ6,25  
- ใบ รมแกป้วดเมื่อย4,5 ปวดหลงั ปวดเอว4,7,12  
  บ ำรุงก ำลงั12 หอบหดื6,25 แกค้วำมดนั 
- ใบ เขำ้เครื่องยำ แกเ้หนบ็ชำ 108 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
     - เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกเ้สน้4,5 

  แกก้ษยั14,20 บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 
59 เถำวลัยเ์หลก็ เถำวลัยเ์หลก็ Ventilago  denticulata  Willd. RHAMNACEAE - ใบ ชงเป็นน ้ำชำแกโ้รคกษยั โรคเรือ้น6,12  

  บ ำรุงก ำลงั แกก้ษยั12 
- เถำ ตม้น ้ำรอ้นเป็นยำบ ำรุง12 

60 เถำเอน็อ่อน เถำเอน็อ่อน Cryptolepis  buchanani  Roem. & schult. PERIPLOCACEAE - เถำ เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงก ำลงั 
- เถำ เขำ้เครื่องยำแกโ้รคเบำหวำน  
  ลดไขมนั ลดควำมดนั11 

61 ทองพนัชัง่  Rhinacanthus  nasutus  Kurz. ACANTHACEAE - ใบ กนิสด แกเ้จบ็คอ4 รกัษำแผลในปำก  
- เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคสะเกด็เงนิ 6 

62 ทำ้วยำยม่อม ทำ้วยำยม่อม Clerodendrum  petasites S. Moore VERBENACEAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ ถอนพษิงู2 
63 โทงเทง โทงเทง Physalis minima  L. SOLANACEAE - ผลสกุ แกเ้จบ็คอ  

- ทัง้ 5 รกัษำเบำหวำน รกัษำไทรอยด์17  
64 ธปูฤำษ ี เฟ้ือ Typha  angustifolia  L. TYPHACEAE - ดอกแก่ หำ้มเลอืด ใชปิ้ดแผลสด2,18 

- หน่ออ่อน น ำมำประกอบอำหำร2 
65 น ้ำนมรำชสหี ์ นมรำชสหี ์ Euphorbia  humifusa  Willd. EUPHORBIACEAE - ยำง แกต้ำแดง4 

- ทัง้ 5 ตม้รมตำแกโ้รคตำแดง4 แกไ้ขป้้ำง4,12 
- เขำ้เครื่องยำแกไ้ขป้้ำงเรือ้รงั14 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
66 บอน บอน Caladium  ssp. ARACEAE - หวั แกเ้ถำดำนในทอ้ง 

- ล ำตน้  น ำมำประกอบอำหำร4 
67 บอระเพด็ บอระเพด็ Tinospora  tuberculata  Beumee. MENISPERMACEAE - เถำ ตม้ ท ำยำลกูกลอน  

- เขำ้เครื่องยำบ ำรุงเลอืด แกผ้อมแหง้  
  บ ำรุงธำตุทัง้ 4 แกไ้ข ้แกป้วดเมื่อย  
  แกป้วดฟนั แกโ้รคเบำหวำน ปวดเมื่อย     
  ลดควำมดนั4 

68 บวับก บวับก Centella asiatica Urban. UMBELLIFERAE - ใบ กนิสด  
- ตน้ รำก ตม้กนิแกช้ ้ำใน12 

69 บวัหลวง บวัหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE - กำ้น สบูแกไ้ซนสั  
- เกสร เขำ้เครื่องยำ ยำบ ำรุงหวัใจ  
  ขยำยหลอดเลอืด 
- เขำ้เครื่องยำอำยุวฒันะ21 

70 บำนไม่รูโ้รยดอกขำว บำนไม่รูโ้รยดอกขำว Gomphrena globosa  L. AMARANTHACEAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระดู19 
71 บุกคำงคก บุกคำงคก,บุกไอค้ก Amorphophallus  campanulatus  Bl. 

ex Decne 
ARACEAE - หวั ท ำขนม4,5 แกเ้ถำดำน ขบัเสมหะ  

  ลดไขมนัในเลอืด ดดูพษิ 
- ล ำตน้ น ำไปแกง 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
72 ประค ำไก่ มะค ำไก ่   - ล ำตน้ ใชเ้ผำถ่ำน5 เขำ้เครื่องยำ4 

- ใบ เขำ้เครื่องยำ4 ลดอำกำรบวม    
  น ้ำเหลอืงไม่ด ีไขม้ำลำเรยี5 แกก้ษยั12  
   ลดไข ้รมแกป้วดเมื่อย4  
- ใบ น ำมำอำบน ้ำไก ่รมควนัไก่6  
  แกป้วดเมื่อย4 
- ใบ ผลอ่อน เป็นยำลดไข้2,4,12 ขบัปสัสำวะ2  
  ช่วยใหม้ดลกูเขำ้อู่7 
- ผล ลดไข้ 2 
- เขำ้เครื่องยำแกเ้หน็บชำ แกป้วดเมื่อย4  
  แกเ้สน้ส ำหรบัสตรหีลงัคลอด แกก้ษยั12 

73 เปรำะปำ่ เปรำะปำ่ Kaempferia Pulchra (Ridl.) Ridl ZINGIBERACEAE - หวั เขำ้เครื่องยำ6 
74 เปลำ้น้อย เปลำ้ Croton subiyratus Kurz EUPHORBIACEAE - ใบ ตม้กนิ แกโ้รคกระเพำะ แกป้วดเมื่อย12 
75 ผกักระเฉด ผกักระเฉด Neptunia  oleraceae  Lour. MIMOSACEAE - ใบ นม พอกถอนพษิ6,21  

- ยอดอ่อน น ำมำประกอบอำหำร4 
76 ผกัครำดหวัแหวน ผกัครำดหวัแหวน Spilanthes  paniculata  Wall.ex Dc. COMPOSITAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกป้วด2 
77 ผกับุง้ ผกับุง้แดง Ipomoea  aquatica  Forsk. CONVOLVULACEAE - ตน้ ตม้กนิเป็นน ้ำชำ ลำ้งพษิ ถอนพษิ 

- ยอดอ่อน น ำมำประกอบอำหำร2 
78 ผกับุง้ทะเล เถำวลัยโ์ตง้ lpomoea  pes-caprae (L.) Sweet. CONVOLVULACEAE - ยอด พอกแผลถอนพษิ แกป้วด 

  ถอนพษิสตัวม์พีษิ21  
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
79 ผกัปลงัขำว  ผกัปลงั Basella alba L. BASELLACEAE - ใบ ต ำพอกฝี แกก้ลำก ผื่น คนั ขบัปสัสำวะ 

- ดอก คัน้เอำน ้ำทำแกโ้รคเรือ้น 
- ตน้ ตม้กนิช่วยระบำย แกอ้กัเสบ 
- ดอก ใบ น ำไปแกงสม้4 

80 ผกัปลำบ ผกัปลำบ Commelina  benghalensis   L. COMMELINACEAE - ตน้ แกอ้สีกุอใีส ช่วยใหเ้จรญิอำหำร เป็นยำ 
  ระบำย แกโ้รคเรือ้น  
- ใบ รกัษำคนปว่ยโรคเบำหวำน โดยตม้กบั 
  น ้ำอำบลดน ้ำตำลในเลอืด แกเ้บำหวำน4 

81 ผกัเป็ดน ้ำ ผกัเป็ดน ้ำ Alternanthera philoxeroides  Griseb. AMARANTHACEAE - ยอด จิม้น ้ำพรกิ ถอนพษิส ำหรบัสตัว์1  
  เขำ้เครื่องยำ21 

82 ผกัแสว้  มะลวิลัย ์ Jasminum  adenophyllum  Wall. OLEACEAE - ตน้ เขำ้เครื่องยำ ท ำโขนงลอบ7 
83 ผกัหวำนบำ้น ผกัหวำนบำ้น Sauropus  androgynus (L.)  Merr. EUPHORBIACEAE - ยอด ใบอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 

- รำก ลดไข ้4 
84 ผกัหวำนปำ่ ผกัหวำนปำ่ Melientha  suaris  Pierre. OPILIACEAE - ยอด ใบอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 

- ใบ แกล้มชกั6 
85 ฝำง ฝำง Caesalpinia  sappan  L. CAESALPINIACEAE - แก่น ยำบ ำรุงเลอืด5 แกป้วดเมือ่ย แกเ้สน้ 

  ใชท้ ำไมค้ำนหำบ2 ท ำตน้กระบงุ ขอบกระจำด5 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
86 พญำปลอ้งทอง ทองระอำ Strychnos thorelii  Rierre. LOGANIACEAE - ใบ ตน้ ใชถ้อนพษิงู1,11 ป้องกนัคุณไสย1 

- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงร่ำงกำย แกห้วดั  
  บ ำรุงเลอืด บ ำรุงร่ำงกำย 

87 พญำรำกด ำ ด ำดง Diospyros  variegata EBENACEAE - ตน้ เป็นไมม้งคล ไวเ้คำรพบชูำ12 
88 พญำไรใ้บ เถำวลัยด์ว้น Euphorbia tirucalli L. EUPHORBIACEAE - ยำง รกัษำหดู ตำปลำ ไฝ6,23 

- ตน้ ยำถ่ำยพยำธวิวั6 
89 พญำเสอืโคร่ง พญำเสอืโคร่ง Prunus  cerasoides  D. Don ROSACEAE - เถำ ตม้หรอืดองเป็นยำบ ำรุงก ำลงั แกป้วดเมื่อย1,2 
90 พุงดอ พงัดอ, หนำมพุงดอ Azima sarmentosa Benth. & Hook. SALVADORACEAE  - ทัง้ 5 ตม้กนิแกโ้รคประสำท12 

- รำก เขำ้เครื่องยำ22 
91 เพกำ เพกำ Oroxylum  indicum  (L.) Vent. 

 
BIGNONIACEAE - ผลอ่อน รบัประทำนกบัน ้ำพรกิ4 

- ผลแก่ แกร้อ้นใน กระหำยน ้ำ 
- เปลอืก แกโ้รคเรมิ งสูวดั8 

92 เพชรสงัฆำต ต่อกระดกู, รอ้ยต่อ Cissus  quadrangularis  L. VITIDACEAE - ยอด กนิแกโ้รครดิสดีวงทวำร7,23 
- เถำ เขำ้เครื่องยำ แกป้วดเมื่อย1 

93 แพงพวยน ้ำ พงัพวย Jussieua  repens  L. ONAGRACEAE - ใบ หำ้มเลอืด รกัษำแผลสด 
- ใบและนม หำ้มเลอืด 
- ยอดอ่อน น ำมำประกอบอำหำร6 

 

 

113 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
94 โพธิท์ะเล โพธิท์ะเล Hibiscus  tiliaceus  L. MALVACEAE - ผล ใบ พอกแกห้ดิ แกก้ลำกน ้ำนม 

- เปลอืก ใชเ้ป็นยำลำ้งแผล 
- รำกอ่อน เป็นยำบ ำรุงก ำลงั 
- ยำง รกัษำกลำกน ้ำนม12 

95 ไพล ไพล Zingiber  cassumunar  Roxb. ZINGIBERACEAE - หวั แกเ้คลด็ขดัยอก แกป้วด1 
- หวั เขำ้เครื่องยำโรคกระเพำะ8,5,25บ ำรุงสตัวห์ลงัคลอด 
  ขบัเลอืด ขบัน ้ำคำวปลำสตรหีลงัคลอด  
  ช่วยใหม้ดลกูเขำ้อู่4,7 ลดอำกำรปวดทอ้ง แกไ้ข ้  
  แกป้วดเมื่อย 
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกก้ษยั  
  บ ำรุงก ำลงั 
- เขำ้เครื่องยำ ยำเจรญิอำหำรส ำหรบัสตัว ์

96 ฟกัขำ้ว ฟกัขำ้ว Momordica  cochinchinensis  
(Lour.) Spreng. 

CUCURBITACEAE - ตน้ ตม้แกไ้ขมนัในเสน้เลอืด 
- ใบ แกไ้ขต้วัรอ้น แกพ้ษิ แกฝี้ 
- รำก ตม้กนิน ้ำถอนพษิไข ้ขบัเสมหะ 
- เขำ้เครื่องยำ แกป้วดฟนั11 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
97 ฟ้ำทลำยโจร ฟ้ำทลำยโจร Andrographis  paniculata  (Burm.) 

Wall.ex Nees 
ACANTHACEAE - ใบ ยอดอ่อน ลดไข้11 แกเ้จบ็คอ4,11 ไขห้วดั11 

  แกป้วดทอ้ง4,14  แกป้วด แกไ้อ14 บ ำรุงก ำลงั 
  ช่วยลดน ้ำตำลในเลอืด11  เบำหวำน  
  ถอนพษิแมงกะพรุน ถอนพษิง ูผสมกบัอำหำรกุง้ 
  ท ำใหกุ้ง้แขง็แรง21 
- เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย บ ำรงุเลอืด  
  บ ำรุงก ำลงั11 เบำหวำน ลดไขมนั  
  ลดควำมดนั ภมูแิพ ้ไขห้วดั ปวดเมื่อย 

98 มหำพรหม ทำ้วมหำพรหม, กลำย Mitrephora  keithii  Ridl. ANNONACEAE - แก่น ตม้เป็นน ้ำช6 
- ตน้ ท ำดำ้มจอบ ดำ้มขวำน12 

99 มะกำ มดักำ, ไมม้ะกำ Bridelia  siamensis  Craib. EUPHORBIACEAE - ใบ เป็นยำระบำย5,14 แกท้อ้งผกู ลดไข้5 
- ยอดอ่อน จิม้น ้ำพรกิ หรอืผดัน ้ำมนัหอย4 
- เขำ้เครื่องยำแกค้นั2 แกก้ษยั4  
  แกโ้รครดิสดีวงทวำร7 ลดควำมอว้น  
  และยำเจรญิอำหำรส ำหรบัสตัว ์

100 มะขำมป้อม มะขำมป้อม Phyllanthus  emblica  L. EUPHORBIACEAE - ผล แกเ้จบ็คอ8 
101 มะเดื่อ มะเดื่อ Ficus  sp. MORACEAE - ผลอ่อน ตม้กนิน ้ำแกต้ำลขโมย5 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
102 มะแวง้ มะแวง้ Solanum indicum L. SOLANACEAE - ผลอ่อน จิม้น ้ำพรกิ4  

- ผลสกุ แกเ้จบ็คอ แกไ้อ แกล้ม4,21 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด แกผ้อมแหง้ 

103 มำ้กระทบืโรง มำ้กระทบืโรง Ficus foveolata Wall. MORACEAE - เถำ เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงก ำลงั11 
104 โมกมนั โมกมนั Wrightia tomentose Roem. & 

Schult. 
APOCYNCEAE - เปลอืก ดอก ยำระบำย ช่วยเจรญิอำหำร  

  แกโ้รคไต แกท้อ้งผกู12 
105 โมกรำชนิ ี โมกรำชนิ ี Wrightia  sirikitiae  Mid & Santisuk APOCYNCEAE - ใบ เขำ้เครื่องยำเบำหวำน1 
106 ไมยรำบ ไมยรำบ Mimosa pudica L. LEGUMINOSAE - ทัง้ 5 แกเ้บำหวำน2 โรคนิว่ โรคสะเกด็เงนิ 

  ลมพษิ5,10 
107 ยอบำ้น ยอ Morinda  citrifolia  L. RUBIACEAE - ผลและใบ ลดน ้ำตำลในเลอืด 

-  ใบ น ำมำประกอบอำหำร 
- ลกู แกโ้รคเบำหวำน 
- เขำ้เครื่องยำแกป้วดฟนั8 

108 ยอปำ่ ยอปำ่ Morinda  elliptica  Ridl. RUBIACEAE - รำก แกโ้รคเบำหวำน 
- แก่น บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั  
  แกโ้รคเบำหวำน 
- เขำ้เครื่องยำ เป็นอำหำรสตัว์1,3 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
109 ย่ำนำง เถำวลัยน์ำง, 

เถำวลัยเ์ขยีว 
Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE - ใบ แกร้อ้นใน แกป้วดเมื่อยท ำอำหำร6  

  ยำระบำย ช่วยขบัถ่ำย6,11  
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

110 รกั รกั Calotropis gigantean  (L.) Dryander ex 
W. T. Aiton. 

ASCLEPIADACEAE - ยำง แกส้น้เทำ้แตก13 

111 รำงจดืดอกขำว จำงจดื Thunbergia fragrans Roxb. THUNBERGIACEAE - ทัง้ 5 ลำ้งพษิ แกค้นั แกผ้ื่นแดง   
  แกล้มพษิ4 

112 ฤำษผีสมเสรจ็ ฤำษผีสมเสรจ็ Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair ANNONACEAE 
 

- เถำ แกโ้รคอมัพฤกษ์ คอตบี  
  บ ำรุงก ำลงั โรคไต เหนบ็ชำ ปวดเอว  
  ปวดหลงั2,6 
  เบำหวำน หอบ หดื ช่วยขยำยหลอดเลอืด  
- ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคมะเรง็  
  แกป้วดเมื่อย2 
- เขำ้เครื่องยำ โรคเบำหวำน ลดไขมนั  
  ลดควำมดนั บ ำรุงเลอืด บ ำรุงรำ่งกำย  
  แกไ้ขห้วดั2 

 

 

 

117 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
113 เลบ็เหยีย่ว หนำมเยีย่ว, เลบ็เหยีย่ว Zizyphus  oenoplia  Mill.  RHAMNACEAE - ผลสกุ กนิสด4 

- ทัง้ 5 เป็นยำตดัรำก เขำ้เครื่องยำ4 

114 ว่ำนขนัหมำก ตบัเต่ำ, กลว้ยเต่ำ, 
ตบัเต่ำปำ่ 

Aglaonema  simplex  Blume ARACEAE - ตน้ เป็นอำหำรสตัว์1 
- บ ำรุงก ำลงั คลำยเสน้ รกัษำโรคมะเรง็1,6 
- เมลด็ แกโ้รคปอด รดิสดีวง โรคตบั1 

115 ว่ำนคำงคก ว่ำนคำงคก Typhonium  trilobatum  (L.) schott ARACEAE - ผลแก่ ชงน ้ำดื่ม 
- ยำง เอำไปสกัยนัต์1,2 

116 ว่ำนมหำกำฬ ว่ำนมหำกำฬ Gynura  pseudochina  DC.  COMPOSITAE - ใบ พอกโรคเรมิ โรคมะเรง็ 1,6 น ้ำรอ้นลวก1    
  แกแ้พ ้ฝี หนอง ผื่น คนั แกป้วด  
  รกัษำแผลเรือ้รงั ฆำ่เชือ้ไวรสั6 
- ทัง้ 5 แกไ้ฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก1พอกฝี6 

117 ว่ำนแรง้คอค ำ แรง้คอค ำ, ว่ำนเหนียว Crinum latifolium L. AMARYLLIDACEAE - หวั บ ำรุงก ำลงั 
- ยำง เอำไปสกัยนัต์1,2,7 

118 ว่ำนอรหนัตแ์ปดทศิ เสน่หจ์นัทรห์ลง,  
ว่ำนเมตตำ 

Curcuma petiolata Roxb. ZINGIBERACEAE - ดอก ท ำเครื่องรำงของขลงั 
- ตน้ หวั บ ำรงุก ำลงั1,2 

119 สบู่เลอืด สบู่เลอืด Stephania  pierrei  Diels MENISPERMACEAE - หวั ตม้รกัษำโรคควำมดนั5 เบำหวำน   
  ท ำยำลกูกลอน ปวดหวั5,11 
- หวั ดองเหลำ้ เป็นยำบ ำรุงก ำลงั1  
- เขำ้เครื่องยำ5 ท ำมวลสำร6 118 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
     - เขำ้เครื่องยำบ ำรุงก ำลงั 

120 สม้ปอ่ย สม้ปอ่ย Acacia concinna (Willd.) DC. LEGUMINOSAE - ใบ แกงสม้ เป็นยำระบำย5,6,14 ขบัเลอืดในสตรี12 
  บ ำรุงก ำลงั ท ำลกูประคบส ำหรบัสตรหีลงัคลอด6,12   
- ผล ท ำเครื่องรำงของขลงั 
- ยอดอ่อน จิม้น ้ำพรกิ5,6 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคไขม้ำลำเรยี5,14 บ ำรุงเลอืด  
  ช่วยใหม้ดลกูเขำ้อู่4,7 
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย  แกเ้ลอืดเสยี12 

121 สลดัได สะละได Euphorbia antiquarum L. EUPHORBIACEAE - ล ำตน้ เป็นยำระบำยเขำ้เครื่องยำ5 หรอืยำถ่ำยพยำธ ิ
  ทัง้คนและสตัว ์6  
- ยำง แกห้ดู 
ข้อควรรโวงั 
- ยำงเป็นพษิ ระวงัอย่ำใหถู้กตำ  
  จะท ำใหต้ำบอด 

122 สวำด สวำด Caesalpinia LEGUMINOSAE - ใบ ตม้แกโ้รคไต แกเ้ลอืดเสยี  
- เมลด็ ท ำเครื่องรำงของขลงั  
- เขำ้เครื่องยำ แกน้ ้ำเหลอืงไม่ดี5 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
123 สอกึ อเีหนียว, จงิโจ ้ Ipomoea gracillis R. Br. CONVOLVULACEAE - ใบ ดดูหนอง พอกฝี  

- รำก แกส้อกึ ชกัหลงัแอ่น5 
124 สะแก สะแกนำ, สะแกโทน Combretum qurdrangulare Kurz COMBRETACEAE - ยอด แกท้อ้งเสยี 4,6,12,22 

- ผล เป็นยำถ่ำยพยำธิ4 
- ยำง ใชแ้ทนยำสฟีนั12 
- ใบแหง้ ใชม้วนยำสบู6,12 
- ล ำตน้ ท ำเสำบำ้น6 
- ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ22 
- เขำ้เครื่องยำแกค้นั 

125 สะแกวลัย ์ สะแกวลัย ์ Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE - ยอด แกป้วดทอ้ง5 
126 สะเดำ สะเดำ Azadirachta indica A. Juss. var. 

siamensis Valeton 
MELIACEAE - กำ้น ใบ รกัษำไขป้ำ่5 

- เปลอืก เขำ้เครื่องยำ ลดเบำหวำน 
- ดอก ยอด น ำมำประกอบอำหำร 
- กำ้น เขำ้เครื่องยำแกไ้ข ้
-  ล ำตน้ เขำ้เครื่องยำโรคเบำหวำน 

127 สะเดำดนิ สะเดำดนิ Glinus oppositifolius (L.) A.DC. MOLLUGINACEAE - ยอด กนิสด หรอืน ำมำประกอบอำหำร  
  แกโ้รคเบำหวำน8 
- ล ำตน้ หรอืใบแกคุ้ณไสย เขำ้เครื่องยำ 
  แกค้นั 
- เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกเ้สน้ 120 



ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
128 สนัตะวำ สนัตะวำ Ottelia  alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE - ยอด น ำมำแกงสม้4 
129 สำมสบิ สำมสบิ Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE - ยอด จิม้น ้ำพรกิ  

- ผลอ่อน น ำมำแกง 
- รำก ท ำยำ4 

130 ส ำเนียงปำ่ ล ำเลยีงปำ่,  ส ำเรยีงปำ่  
ส ำเรยีง 

Lepisanthes  fruticosa  PIPERACEAE - รำก แกซ้ำงเดก็4 แกต้ำลขโมย4,5   
- เขำ้เครื่องยำ แกไ้ข ้ เป็นยำตดัรำก1 
- ใบ เอำไปต่อนกเขำ หรอืห่อกรง   
  นกเขำ5 

131 ส ำโรง ส ำโรง Sterculia foetida L. STERCULIACEAE - ฝกัแก่ แกร้อ้นใน22 
- เปลอืก เขำ้เครื่องยำแกไ้ขท้บัระดู6 

132 เสลดพงัพอนตวัเมยี เสลดพงัพอนตวัเมยี Barler lupulina Lindl ACANTHACEAE - ใบ รำก ใชถ้อนพษิ1 แกแ้พ ้แกค้นั  
- ทัง้ 5 แกโ้รคเรมิ1 ปวดหวั ตวัรอ้น11 
- เขำ้เครื่องยำถอนพษิงหูรอืถอนพษิ 
  ไก่ชนทีถู่กยำเบื่อ ถอนพษิแมลงสตัว ์
  กดัต่อย4 บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

133 เสอืหมอบ สำบเสอื 
 

Chromolaena odoratum (L.) R. M. 
King & H. Rob 

COMPOSITAE - ใบ ปิดแผลหำ้มเลอืด4,10,12,22  
  แกร้ดิสดีวง แกท้อ้งอดื ทอ้งขึน้4 

134 แสลงพนั ปอแถลงพนัธุ ์ Bauhinia bracteata Graham. LEGUMINOSAE - เถำ ท ำเชอืก ท ำปอ ตม้เป็นยำ 
  แกท้อ้งรว่ง แกก้ระหำยน ้ำ12 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
135 โสน โสน Sesbania roxburghii Merr., S. 

padulosa Pain. 
LEGUMINOSAE - ดอก ใชป้รุงอำหำร 

- ใบ พอกแกฝี้4  
136 โสมไทย ปนัปึง Talinum paniculatum Gaertn. PORTULACEAE - ยอดอ่อน น ำมำจิม้น ้ำพรกิ  

  ผดัน ้ำมนัหอย แกงสม้ 
- หวั เป็นยำอำยวุฒันะ บ ำรุงขอ้5 

137 หอกนำรำยณ์ พดันำงช ี Xiphidium  coeruleum  Aublet HAEMODORACEAE - ทัง้ตน้ แกโ้รคมะเรง็ แกก้ระหำยน ้ำ4 
138 หญำ้คำ หญำ้คำ Imperata cylindric Beauv. GRAMINEAE - รำก ลดไขมนัในเสน้เลอืด4  

  เป็นยำอำยุวฒันะ5  
- รำก เขำ้เครื่องยำ รกัษำโรคมะเรง็  
  โรคซำงในเดก็4 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคตำลขโมย4,5 

139 หญำ้ดอกขำว หมอน้อย, หญำ้หมอน้อย Vernonia cinerea (L.) Less COMPOSITAE - ทัง้ 5 ใชอ้ดบหุรี ่เขำ้เครื่องยำ  
  โรคเกำต์5 

140 หญำ้ดอกล ำโพง ตน้ล ำโพง Centranthera siamensis T. Yamaz. SCROPHULARIACEAE - ใบ แกพ้ษิสนุขับำ้ เป็นยำตดัรำก5 
141 หญำ้แฝก หญำ้แฝก Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex 

Small 
POACEAE (GRAMINEAE) - รำก เป็นยำบ ำรุงหวัใจ5 

142 หญำ้พนังขูำว พนังขูำว Achyranthes  aspera  L. AMARANTHACEAE - รำก แกร้ะดขูำว4,5 
- ยอด ใบ แกโ้รคงสูวดั แกป้วดเมื่อย    
  ปวดขอ้4 แกพ้ษิไข ้แกโ้รคเรมิ ดดูฝี6  
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
     - เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

  แกป้วดทอ้งในเดก็ 
143 หญำ้แพรก หญำ้แพรก Cynodon  dactylon  Pers. GRAMINEAE - รำก ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ22 
144 หญำ้ลกูใตใ้บ ใตใ้บ Phullanthus  urinaria  L. EUPHORBIACEAE - ทัง้ 5 แกไ้ข ้ขบัปสัสำวะ ขบัระด ู 

  ลดควำมดนัโลหติ 
- ยอดและตน้ แกป้วดหวั ปวดเมื่อย  
  แกไ้ขม้ำลำเรยี5,10 
- เขำ้เครื่องยำแกไ้ขท้บัระดู19 ภูมแิพ ้ไขห้วดั 
  ปวดเมื่อย5,10 

145 หญำ้หนวดปลำดุก หญำ้หนวดปลำดุก Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. CYPERACEAE - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ1,2,22 
146 หญำ้หวัโต หญำ้เหนยีว Desmodium  gangeticum  DC. LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 
- ทัง้ 5 แกอ้สีอุใีส แกค้นั1,4 

147 หญำ้แหว้หมเูลก็ หญำ้แหว้หมเูลก็ Cyperus rotundus  L. CYPERACEAE - หวั เขำ้เครื่องยำ ช่วยขบัเลอืด ขบัน ้ำคำวปลำ7 
- เขำ้เครื่องยำแกไ้ข ้อำยวุฒันะ ชะลอควำมชรำ5,8 
- ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำบ ำรงุธำตุทัง้48 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
148 หนอนตำยหยำก หนอนตำยหยำก Stemona collinsae Craib. STEMONACEAE - หวั เขำ้เครื่องยำโรคมะเรง็ ถอนพษิง ู 

  แมลงสตัวก์ดัต่อย15 
149 หนำมหนั หนำมหึน่, หนำมกระจำย 

กำ้งปลำ 
Caesalpinia godefroyana 
O.Kze.  C. 

LEGUMINOSAE - ยอด จิม้น ้ำพรกิ 
- รำก เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระดู12 

150 หนุมำนประสำนกำย หนุมำนประสำนกำย Schefflera leucantha Viguier ARALIACEAE - ใบ แกโ้รคเรมิ รกัษำโรคงสูวดั 
  แผลไฟไหม้1 

151 หมนั ไอโ้กหก,ตน้โกหก Cordia cochinchinensis Pierre BORAGINACEAE - เปลอืก ท ำเชอืก กนิกบัหมำก ยอ้มผำ้6 
- ผล กนิแทนหมำก6 
- ใบ ใชม้วนสบูแกร้ดิสดีวงจมกู1 

152 หมำมุ่ย หมำมุ่ย Mucuna pruriens (L.) DC. LEGUMINOSAE - เมลด็ แกป้วดขอ้ เป็นยำบ ำรุงก ำลงั  
  เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ4,10 

153 หวำยขม หวำยขม Calamus rotang L. PALMACEAE - ยอด ลกู ตม้จิม้น ้ำพรกิ4 
- หวั เขำ้เครื่องยำ แกร้อ้นใน  แกไ้อ 

154 หปูลำช่อน สนัปลำช่อน Emilia sonchifolia (L.) DC. ASTERACEAE 
(COMPOSITAE) 

- ทัง้ 5 แกเ้จบ็คอ 
- ยอด ใบ จิม้น ้ำพรกิ4 

155 อเีหมน็ อเีหมน็ Litsea spp. LAURACEAE - ผวิ พอกฝี 
- เปลอืก พอกฝี 
- ใบ ใชห้่อขนม5 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
156 อุตพติ อุตพติ Typhonium  roxburghii Schott. ARACEAE - ดอก เอำมำแกง  

- เขำ้เครื่องยำ1 แกเ้ถำดำน ขบัลม  
  ช่วยลำ้งล ำไส ้แกท้อ้งผกู 

157 ฮอ่สะพำยควำย ฮ่อสะพำยควำย Spenodesme  pentandra Jack. VERBENACEAE - เถำ เป็นยำบ ำรุงก ำลงั คลำยเสน้1  
  แกเ้มำเหลำ้2  
- เถำ บ ำรุงก ำลงั คลำยเสน้1,2 

158  เปลอืกบำง   - ใบ ใชม้วนยำสบู12  ต ำพอกถอนพษิงู5 
- ตน้ บดเป็นยำแกล้มบำ้หมู6 ใชท้ ำฟืน  
  เผำถ่ำน5 
- เปลอืก ดองเหลำ้เป็นยำบ ำรุงก ำลงั12 

159  ก ำลงัชำ้งสำร   - เถำ น ำไปตม้หรอืดองเหลำ้ บ ำรุงก ำลงั  
  แกโ้รคกษยั  
- เขำ้เครื่องยำแกม้ะเรง็ บ ำรุงร่ำงกำย  
  แกห้วดั1,2 

160  ก ำลงัววัเถลงิ   - เถำ น ำไปตม้หรอืดองเหลำ้6,8 บ ำรุงเลอืด1  
  บ ำรุงก ำลงั1,2 แกโ้รคกษยั1  
- เถำ เขำ้เครื่องยำแกม้ะเรง็ บ ำรุงก ำลงั 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอด พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์ การน าไใใช้ใรโยยชน์ตามภมิูใัญญา 
161  พญำรำกเดยีว   - รำก ถอนพษิง ูแกฝ้้ำ แกแ้มลงสตัวก์ดัต่อย1     

  แกเ้รมิ แกผ้ดผื่น แกค้นั ผดรอ้น ถอนพษิ ไขม้ำลำเรยี5  
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคเบำหวำน ลดไขมนั  
  ลดควำมดนั บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

162  พญำนำครำช   - หวั หรอื รำก ดองเหลำ้ เป็นยำ 
  บ ำรุงก ำลงั7 แกป้วดเมื่อย  ปวดเอว6,11 

163  ทลำยเขำ   - ใบ บ ำรุงสำยตำ2 บ ำรุงหวัใจ และเป็นอำหำรสตัว ์ 
  หำ้มเลอืด1 แกค้นั 4 
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ภาคผนวก ข 

การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพร 
ตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 



ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
1 กรดน ้ำ กระต่ำยจำม, ก ำปดั, 

กะพอ้นกเขำ 
- ใบ โขลกผสมเหลำ้ใชส้ ำหรบัพอกแผลสด  
  แผลพุพอง เรมิ แกอ้ำกำรคนตกเลอืด 
- ใบ เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระด ู

- ใบ มรีสฝำด ใชข้บัระดขูำว แกไ้อ แกห้ลอดลมอกัเสบ    
  บ ำรุงธำตุ แกไ้ข ้ปวดฟนั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ ใชข้บัระดขูำว แกไ้อ แกห้ลอดลมอกัเสบ บ ำรุงธำตุ    
  แกไ้ข ้แกป้วดฟนั (วทิยำ บุญวรพฒัน์, ม.ป.ป) 

2 กรวยปำ่ กรวยปำ่ - ใบ ใชม้วนสบูแกไ้ซนสั  โรครดิสดีวงจมกู - ใบ มรีสเมำเบื่อ แกพ้ษิไข ้แกผ้ื่นคนัตำมผวิหนงั  
  แกร้ดิสดีวงจมกู ไขก้ำฬ และแกบ้ำดแผล (นิจศริ ิ เรอืงรงัษี,   
  2547) 
- ใบ แกไ้ขพ้ษิ แกโ้รคผวิหนงั ผืน่คนั  แกร้ดิสดีวงจมกู  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

3 กระเชำ กระเชำ - ตน้ น ำไปท ำกระดำน ปลกูบำ้น สรำ้งเมรุ - เน้ือไมล้ะเอยีด เมื่อแหง้แลว้เหนียวมำก ใชก้่อสรำ้งท ำ 
  เครื่องเรอืน เครื่องมอืกสกิรรม เรอื และแกะสลกัไดด้ ี
  ท ำไมฟื้นและถ่ำนทีม่คีุณภำพ  
- ใบและเปลอืกตน้  แกป้วดขอ้ ยำแกโ้รคเรือ้น  
  โรคผวิหนงั กลำกเกลือ้น  
- เสน้ใยจำกเปลอืกตน้เหนียว ใชท้ ำเชอืก ผำ้ กระดำษ  
  และกระสอบ (ส ำนกังำนหอพรรณไมก้รมอุทยำน 
  แห่งชำตสิตัวป์ำ่, www.dnp.go.th) 

4 กระดุมทอง  กระดุมทอง - ใบ ใชป้ระคบแกป้วดเมื่อย  
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย 

- ปลกูเป็นไมป้ระดบัทัว่ไป                                  
  (กระดุมทองเลือ้ย Wedelia trilobata,www.rspg.or.th) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
5 กระโดงแดง กระโดงแดง - แกน่ ตม้ดืม่เป็นน ้ำชำ บ ำรงุเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

- เถำ บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 
- ใบ ยำระงบัประสำท แกป้วดเมือ่ย (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช,  
  2540) 
- ใบ ยำระงบัประสำท แกป้วดเมือ่ย  (วทิยำ บุญวรพฒัน์,    
   ม.ป.ป) 

6 กะทกรก เงำะปำ่ - ยอด จิม้น ้ำพรกิ 
- ผลสกุ กนิสด 
- ทัง้ 5 ตม้ดืม่เป็นน ้ำชำ แกป้วดหวั ปวดไมเกรน   
  เบำหวำน ไขม้ำลำเรยี 

- ใบ ขบัปสัสำวะ ขบัเสมหะ แกไ้อ แกบ้วม ฆำ่เชือ้ 
  บำดแผล แกโ้รคผวิหนงั หดิ 
- ผลดบิ แกป้วด บ ำรุงปอด 
- ทัง้ 5 ยำขบัปสัสำวะ แกไ้อ ขบัเสมหะ แกไ้อ แกบ้วม  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ผล แกป้วด บ ำรุงปอด  
- ทัง้ตน้ ขบัปสัสำวะ ขบัเสมหะ แกไ้อ แกบ้วม 
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

7 กระบอืเจด็ตวั กระบอืเจด็ตวั - ใบ คัน้น ้ำกนิแกช้ ้ำใน ไอเป็นเลอืด   
  หรอืแกป้ระจ ำเดอืนมำไม่ปกต ิบ ำรุงเลอืด 

- ใบ ขบัน ้ำคำวปลำหลงัคลอด เป็นยำขบัเลอืดเสยี 
- ยำงจำกตน้ เป็นพษิ ใชเ้บื่อปลำ (สรรพคุณสมุนไพร  
  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ ขบัน ้ำคำวปลำหลงัคลอดและขบัเลอืด แกอ้กัเสบ 
  บรเิวณปำกมดลกู หำ้มเลอืด ยำขบัเลอืดเสยี (นิจศริ ิ    
  เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ  ขบัเลอืด ขบัน ้ำคำวปลำหลงัคลอด แกอ้กัเสบ 
  บรเิวณปำกมดลกู (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
8 กลิง้กลำงดง กลิง้กลำงดง - เถำ เขำ้เครื่องยำ เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ 

- หวั หัน่ตำกแดดตม้เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงก ำลงั 
- เถำ ขบัพยำธ ิขบัระด ู
- ใบ บ ำรุงธำตุ รกัษำแผลสด 
-  ดอก แกโ้รคผวิหนงั ผื่นคนั 
- รำก บ ำรุงเสน้ประสำท (กลิง้กลำงดง – ฝำ่ยปฏบิตักิำรวจิยัและ  
  เรอืนปลกูพชืทดลอง, www.clgc.rdi.ku.ac.th) 
- เถำ ขบัพยำธ ิ 

- รำก บ ำรุงเสน้ประสำท  

- หวัใตด้นิ ดองเหลำ้บ ำรุงก ำลงั  ยำอำยุวฒันะ ชว่ยเจรญิอำหำร  

- ใบ รกัษำแผลสด และแผลเรือ้รงั  
  (ถงึเวลำจะหำ " กลิง้กลำงดง"มำใชก้นัหรอืยงั บำ้นสวนพอเพยีง, 
  www.bansuanporpeang.com) 

9 ก ำยำน อบเชย - เถำ เขำ้เครื่องยำหอม ยำบ ำรุงหวัใจ - รำก บ ำรุงหวัใจ ปรุงเป็นยำหอม แกล้มวงิเวยีนศรีษะ  ขบัลมในล ำไส ้                 
แกอ้ำกำรปวดมวนในทอ้ง (อบเชยเถำ สรรพคุณและประโยชน์
ของตน้อบเชยเถำ 9 ขอ้ www.frynn.com) 

10 ก ำลงัหนุมำน ก ำลงัหนุมำน - รำก กนิสด หรอืน ำไปดองเหลำ้ แกป้วดเมื่อย  
  บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงก ำลงั แกโ้รคกษยั คลำย
เสน้ 

- เน้ือไม ้รำก บ ำรุงก ำลงั ยำอำยวุฒันะ (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

11 กุ่มบก กุ่มบก - ดอก ยอดอ่อน ดองกนิเป็นอำหำร - ใบ ฆำ่พยำธ ิขบัลม แกก้ลำกเกลือ้น แกต้ำลขโมย  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
12 แกว้มอืไว ชงิชี,่ น ้ำนอง - ลกู กนิสด เป็นยำระบำย 

- ทัง้ 5 ใชท้ ำยำป้องกนัคุณไสย แกท้อ้งผกู 
- ตน้ รกัษำอำกำรบวม 
- ใบ ตม้อำบแกโ้รคผวิหนงั 
- ดอก รกัษำโรคมะเรง็  
 (สมุนไพรดอทคอม,www.samunpri.com) 

13 ขลู่ ตน้ยำคลูย ์ - ใบ ชงดืม่เป็นน ้ำชำ แกโ้รคกษยั โรคไต  
  ควำมดนัโลหติ  เบำหวำน แกป้วดหลงั  
  แกร้ดิสดีวงทวำร ขบัปสัสำวะ ลำ้งไต ปวดเอว  
  ฆำ่เชือ้ไวรสั เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคภูมแิพ ้ 
  ไขห้วดั ปวดเมื่อย บ ำรุงร่ำงกำย  แกห้วดั 

- ใบ ขบัปสัสำวะ (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,  
   www.gpo.or.th) 
- ใบ ลดน ้ำหนกั แกป้วดเมื่อย ขบัระดขูำว แกแ้ผล 
  อกัเสบ บ ำรุงประสำท แกร้ดิสดีวงทวำร ยำอำยุวฒันะ 
- ใบและรำก  แกบ้ดิ แกไ้ข ้ขบัเหงื่อ แกแ้ผลอกัเสบ  
- ดอก แกโ้รคนิ่ว (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,www.rspg.or.th) 
- ใบ ชว่ยลดน ้ำหนกั แกร้ดิสดีวงทวำร 
- ทัง้ตน้ ขบัปสัสำวะ แกร้ดิสดีวงทวำร แกเ้บำหวำน  
  แกผ้ื่นคนั และโรคผวิหนงั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ แกก้ษยั ขบันิ่ว ยำอำยุวฒันะ แกไ้ข ้ขบัเหงื่อ  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรม  เวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - ใบ  ชว่ยลดน ้ำหนกั แกร้ดิสดีวงทวำร 

- ตน้ แกน่ิ้วในไต ขบัปสัสำวะ แกร้ดิสดีวงทวำร  
  ตำลขโมย เบำหวำน แกผ้ื่นคนั และโรคผวิหนงั  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

14 ขอ่ย ขอ่ย - ใบ เปลอืก ยำง แกป้วดฟนั ร ำมะนำด  
  ช่วยใหฟ้นัแขง็แรง 
- ผล กนิสดเป็นยำระบำย 
- เมลด็ เขำ้เครื่องยำชะลอควำมชรำ 
 

- เปลอืก บรรเทำอำกำรปวดฟนั (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน , 
  www.gpo.or.th) 
- กิง่ ลดอำกำรปวดฟนั ฟนัแขง็แรงไมผ่ ุ       
- เปลอืก แกบ้ดิ แกท้อ้งเสยี แกไ้ข ้ฆำ่เชือ้จุลนิทรยี ์     
- เปลอืกตน้ แกร้ดิสดีวงจมกู  
- เมลด็ ฆำ่เชือ้ในช่องปำก และทำงเดนิอำหำร  
  เป็นยำอำยุวฒันะ บ ำรุงธำตุ ขบัลมในล ำไส ้ 
- รำกเปลอืก บ ำรุงหวัใจ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, 
  www.rspg.or.th) 
- เปลอืก แกโ้รคมะเรง็ แกป้วดฟนั รกัษำฟนัใหแ้ขง็แรง 
  แกร้ ำมะนำด  
- ใบ ยำระบำยทอ้ง แกป้วดทอ้งประจ ำเดอืน แกป้วด 
  เมื่อย บ ำรุงธำตุ แกท้อ้งอดืทอ้งเฟ้อ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี   
  2547) 
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    - ใบ ยำระบำย แกป้วดทอ้ง แกป้วดเมื่อย บ ำรงุธำตุ  

  แกท้อ้งอดื 
- เปลอืกตน้ แกป้วดฟนั แกร้ ำมะนำด (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช,  
  2540) 

15 ขอ่ยด ำ ขอ่ยด ำ - ใบ ใชถ้อนพษิง ู - ใบ แกพ้ษิสตัวก์ดัต่อย เช่น งเูห่ำ งกูะเปะ งจูงอำง       
  พษิตะขำบ พษิผึง้ ต่อ แตน มดคนัไฟ แมงมมุ  
  (สมุนไพรขอ่ยด ำ ศนูยข์อ้มลูกลำงทำงวฒันธรรม,  
   www.m-culture.in.th) 

16 ขนัทองพยำบำท ทองพยำบำท - ใบ เขำ้เครื่องยำ - เปลอืก แกล้มพษิ ฆำ่พยำธ ิแกก้ลำกเกลือ้น โรคเรือ้น  
  โรคผวิหนงัทุกชนิด (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- เปลอืก แกล้มพษิ โรคมะเรง็ โรคผวิหนงั 
- เน้ือไม ้แกล้มพษิ แกไ้ข ้(วฒุ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

17 ขำไก่ด ำ พญำไก่ด ำ - ใบ ตน้ ถอนพษิส ำหรบัสตัว ์ 
- เขำ้เครื่องยำถอนพษิง ูหรอืถอนพษิไก่ชนทีถู่กยำเบื่อ 

- ใบ ต ำพอกแผลแมลงกดัต่อย ช่วยดดูพษิ  
  (E-Herbarium (eherb) - ขอ้มลูของ ปีกไก่ด ำ  
  www.eherb.hrdi.or.th) 

18 ขำ้วเยน็ใต ้ ขำ้วเยน็ใต ้ - หวั เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคกษยั แกไ้ขโ้รคเหน็บชำ  
  โรคมะเรง็ โรคกษยั แกไ้ขท้บัระดู 

- หวั แกน้ ้ำเหลอืงเสยี แกก้ำมโรค ผื่นคนั แกอ้กัเสบ 
  ดบัพษิในกระดกู (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

19 ขำ้วเยน็เหนือ ขำ้วเยน็เหนือ - หวั เขำ้เครื่องยำ โรคเหน็บชำ โรคมะเรง็  
  โรคกษยั 

- หวั แกน้ ้ำเหลอืงเสยี แกก้ำมโรค ผื่นคนั แกอ้กัเสบ 
  ดบัพษิในกระดกู (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 

20 ขีก้ำขำว ขีก้ำ - ผลสกุ ใชเ้ป็นยำถ่ำย  
- ใบ ใชบ้ ำรุงร่ำงกำยสตัว ์
- ลกู ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคไต 

- ลกู ถ่ำยพษิตำนซำง ขบัพยำธ ิถ่ำยเสมหะ แกต้บั 
- ใบ แกห้วดัคดัจมกู (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

21 ขีห้นอน ขีเ้หนียว, ขีต้ดื, 
ทองพนัช่ำง 

- เปลอืก ใชซ้กัผำ้ สระผม แกไ้ขห้วดั ท ำยำเขยีว  
- ตน้ ไปท ำเสำบำ้น โดยน ำมำแช่น ้ำ 3 วนั ก่อน
น ำไปใช ้  
  เพื่อไม่ใหห้นอน หรอืมอดกนักนิเนื้อไม ้
- ใบ เขำ้เครื่องยำอำยุวฒันะ 

- เปลอืก แกไ้ข ้ดบัพษิรอ้น แกห้วดัคดัจมกู  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

22 ขีเ้หลก็ ขีเ้หลก็ - ดอก ยอดอ่อน ใชเ้ป็นอำหำร 
- แก่น ใบ เขำ้เครื่องยำ 
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกฝี้ 
- ใบ แกป้วดเมื่อย แกโ้รคกษยั แกเ้สน้หญงิส ำหรบัหลงัคลอด 

- ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก แกอ้ำกำรทอ้งผกู ชว่ยเจรญิ 
  อำหำร (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- ดอก แกห้ดื รกัษำโรคโลหติพกิำร รกัษำรงัแค  
  ขบัพยำธ ิ
- แก่น แกโ้รคเบำหวำน รกัษำโรคหนองใน ยำระบำย      
  วณัโรค มะเรง็ปอด ปอดอกัเสบ มะเรง็ล ำไส ้มะเรง็ 
  กระเพำะอำหำร 
- ใบ รกัษำโรคบดิ เบำหวำน แกร้อ้นใน โรคเหน็บชำ  
  ลดควำมดนัโลหติสงู ขบัพยำธ ิยำระบำย  
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ แกก้ษยั ถอนพษิไข ้ขบัปสัสำวะ ขบัระดขูำว  
  บ ำรุงเลอืด 
- ดอก แกโ้รคประสำท แกห้ดื ยำระบำย (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 134 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
23 เขยตำย เขยตำยแม่ยำยปรก - ใบ ใชถ้อนพษิง ูและสตัวม์พีษิโดยเฉพำะงกูะปะ - รำก แกพ้ษิฝีทัง้ภำยในและภำยนอก ถอนพษิง ู    

  แกโ้รคผวิหนงัพุพอง ขบัน ้ำนม (นิจศริ ิ เรอืงรงัษี, 2547) 
- รำก แกพ้ษิทัง้ภำยในและภำยนอก แกพ้ษิง ู 
  โรคผวิหนงัพพุอง ขบัน ้ำนม (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

24 ครอบฟนัส ี ครอบจกัรวำล,   
อโีผก, โผงผำง,  
ฟนัส,ี ตอบแตบ 

- ทัง้ 5 ตม้ แกป้วดหลงั ปวดเอว แกโ้รคหวัใจ  
  ไขท้บัระด ู ควำมดนั ป้องกนัคณุไสย 
- รำก แกซ้ำงเดก็ 
- ใบ แกไ้ขท้บัระด ู
- ดอก ใชจุ้ม่สทีำหน้ำขนมเขง่ 

- ทัง้ตน้ แกร้อ้นใน  ฟอกเลอืด แกท้อ้งร่วง  แผลบวม 
  เป็นหนอง โรคเรือ้น คำงทมู ขบัลม 
- รำก ช่วยฟอกเลอืด แกไ้อ เหงอืกอกัเสบ คอตบี  
  ปวดทอ้ง ทอ้งร่วง รดิสดีวงทวำร ขบัปสัสำวะ 
- เมลด็  แกบ้ดิ รกัษำฝี (สรรพคณุสมุนไพร 200 ชนิด, 
  www.rspg.or.th) 
- เปลอืกตน้ รกัษำฟนัผุ 
-  รำก ขบัน ้ำเหลอืง โรคทำงเดนิปสัสำวะ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ รกัษำฝีหนอง 
- ดอก ฟอกล ำไส ้
- รำก แกไ้ขผ้อมเหลอืง แกไ้อ บ ำรุงธำตุ บ ำรุงก ำลงั  
  ขบัปสัสำวะ (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

25 ควนิิน สะเดำปำ่ - ใบ ตม้รกัษำไขม้ำลำเรยี 
- เปลอืก แกไ้ขม้ำลำเรยี 

- เปลอืก ตน้ แกไ้ขม้ำลำเรยี (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
26 คดัเคำ้ คดัเคำ้เครอื - ผล ตม้แกโ้รคโลหติจำง เป็นยำฟอกเลอืด  

  แกโ้รคเลอืดออกตำมไรฟนั แกไ้ข ้แกเ้สมหะ 
- รำก แกไ้ข ้ขบัเสมหะ 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด แกผ้อมแหง้ 

- ทัง้ตน้ แกเ้สมหะ แกไ้ข ้
- รำก แกไ้ข ้
- ผล ขบัเลอืดเสยี บ ำรุงโลหติ บ ำรุงผวิ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ ี, 2547) 

27 คำง ตน้ใตป้ำก - เปลอืก รกัษำโรคเรือ้น ท ำน ้ำยำลำ้งแผล 
- ใบ แผลสด  
- ใบ เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคลมต่ำงๆ โรคเรือ้น 

- ใบ แกไ้อ 
- เปลอืกตน้ แกต้กเลอืด แกบ้วม แกฝี้ แผลโรคเรือ้น  
  แกฝี้ ยำอำยุวฒันะ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

28 เครอืตดหมำ ตูดหมตููดหมำ - ใบ ท ำขนม แกซ้ำงเดก็ พอกแผล ฝี 
-  ทัง้ 5  ตม้อำบแกค้นั แกโ้รคเรมิ ยำซำงเดก็ 

- ใบ พอกแกเ้รมิ งูสวดั ยำขบัปสัสำวะ  แกโ้รครดิสดีวงทวำร    
 (นิจศริ ิและพยอม, 2534) 

29 โคกกระสนุ โคกกระสนุ - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ  - ทัง้ตน้ แกไ้ขท้บัระด ูขบัปสัสำวะ รกัษำอำกำรอกัเสบ 
  ในช่องปำก (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ตน้ ขบัปสัสำวะ แกห้นองใน ขบัระดขูำว แกไ้ต  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

30 โคกกระออม โคกกระออม - ผล กนิเป็นยำแกไ้อ 
- ทัง้ 5 ตม้กนิแกโ้รคเบำหวำน ควำมดนั  แกโ้รคกษยั 
- ใบ แกฝี้ 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคกษยั ลดไข ้ลดควำมอว้น 

- ใบ พอกฝี แกไ้อหดื (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ แกห้ดื แกฝี้ 
- ผล ดบัพษิ บ ำรุงน ้ำด ีดบัพษิแผลไฟไหม ้
- ทัง้หำ้ แกไ้ข ้ขบัปสัสำวะ ยำระบำย บ ำรุงน ้ำนม  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
31 โคนทำ คนทำ - ยอดจิม้น ้ำพรกิ 

- ตน้ เขำ้เครื่องยำ แกต้ำลขโมย พุงโรกน้ปอด 
- ล ำตน้ ท ำตบัคำ 

- ตน้ แกก้ระหำยน ้ำ 
- เปลอืก ตน้ และรำก  แกโ้รคทำงเดนิล ำไส ้ไขพ้ษิ  
  แกไ้ข ้รกัษำอำกำรทอ้งรว่ง (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ทัง้ตน้ แกไ้ขทุ้กชนิด แกร้อ้นใน กระหำยน ้ำ แกบ้ดิ  
  ทอ้งเสยี (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

32 จนัทน์แดง จนัทน์ผำ, จนัทน์
แดง 

- แก่น ท ำธปูหอม เขำ้เครื่องยำลม ยำหอม  - แก่น แกไ้อ แกไ้ออนัเกดิจำกซำงและด ีบ ำรุงหวัใจ 
  แกเ้ลอืดออกตำมไรฟนั แกไ้ข ้ปวดบวม (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี   
  2547) 
- แก่น แกไ้อ บ ำรุงหวัใจ แกเ้ลอืดออกตำมไรฟนั  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

33 จนัทน์หอม ไมจ้นัทน์หอม,  ไม้
จนัทน์ 

- แก่นสดี ำ ท ำเสำบำ้น 
- แก่นสเีหลอืง ท ำดอกไมจ้นัทน์ 

- ทัง้ตน้ ขบัลมในล ำไส ้แกจุ้กเสยีด แกป้วดทอ้ง แกบ้ดิ  
  ขบัระด ู(วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

34 เจตมลูเพลงิแดง เจตมลูเพลงิ - รำก เขำ้เครื่องยำ แกไ้ข ้บ ำรุงธำตุ  
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคมะเรง็ 

- รำก บ ำรุงธำตุ ขบัลมในกระเพำะอำหำรและล ำไส ้ 
  บ ำรุงเลอืด ขบัประจ ำเดอืนสตร ีแกร้ดิสดีวงทวำร  
  แกป้วดทอ้ง ทอ้งเสยี แกโ้รคผวิหนงั กลำกเกลือ้น 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- รำก บ ำรุงธำตุ บ ำรุงโลหติ ขบัลมในกระเพำะอำหำร 
  และล ำไส ้แกร้ดิสดีวงทวำร แกป้วดทอ้ง แกท้อ้งเสยี  
  แกโ้รคผวิหนงั (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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35 แจง รำงแจง, แจง - ใบ แกเ้จบ็ตำ แกต้ำฟำง รกัษำแผลสตัว ์

- รำก แกโ้รคกษยั แกไ้ข ้บ ำรุงก ำลงั  
  เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ  
- เขำ้เครื่องยำแกเ้หน็บชำ แกก้ษยั ลดไข ้

- ใบ แกฟ้นัผุ แกห้น้ำมดื ตำฟำง แกไ้ข ้
- รำก บ ำรุงร่ำงกำย แกก้ษยั แกป้วดเมื่อย ขบัปสัสำวะ  
  แกข้ำบวม (วฒุ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

36 ชะเอมไทย เถำชะเอม - เถำ ตม้ดื่มเป็นน ้ำชำ ช่วยใหชุ้ม่คอ  
  แกไ้อ 

- รำก แกไ้อ ขบัเสมหะ ท ำใหชุ้ม่คอ  
- เนื้อไม ้บ ำรุงธำตุ แกก้ระหำยน ้ำ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,    
  www.rspg.or.th) 
- เน้ือไม ้แกโ้รคในคอ แกล้ม แกเ้ลอืดออกตำมไรฟนั  
  บ ำรุงธำตุ บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงกลำ้มเน้ือ ขบัเสมหะ   
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- เน้ือไม ้แกล้ม แกเ้ลอืดออกตำมไรฟนั บ ำรุงธำตุ  
  บ ำรุงก ำลงั ขบัเสมหะ (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

37 ชุมเหด็เทศ ชุมเหด็ใหญ่ - ใบ ดอก ยำระบำย 
- เขำ้เครื่องยำ แกก้ษยั แกไ้ข ้

- ใบ แกอ้ำกำรทอ้งผกู รกัษำฝี และแผลพุพอง 
  รกัษำกลำก (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- ใบสด  รกัษำโรคผวิหนงั กลำกเกลือ้น ฝีและแผลพุพอง 
- ดอก ใบสดหรอืแหง้ ยำระบำย ยำถ่ำย ถ่ำยพยำธลิ ำไส ้ 
- เมลด็ ขบัพยำธ ิเป็นยำระบำยอ่อน  (สรรพคุณสมุนไพร  
  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ ดอก ขบัเสมหะ แกห้ดื 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - ใบ เป็นยำถ่ำย รกัษำกลำก และโรคผวิหนงั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี   

  2547) 
- ใบ แกก้ลำกเกลือ้น ยำระบำย (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

38 ชุมเหด็ไทย ชุมเหด็เลก็, ชุมเหด็
ขีค้วำย 

- ใบ ยำระบำย 
- เมลด็ บ ำรุงประสำท แกโ้รคกษยั  
  บ ำรุงก ำลงั ขบัปสัสำวะ 
- รำก เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระด ู

- เมลด็  แกก้ระษยั ขบัปสัสำวะ ยำระบำย รกัษำโรคผวิหนงั 
- ทัง้ตน้ ปรุงเป็นยำแกไ้ข ้ขบัพยำธใินทอ้งเดก็ ยำระบำย  
  แกไ้อ แกเ้สมหะ แกห้ดื  
- ใบ ยำระบำย 
- ผล แกฟ้กบวม (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ ยำระบำย 
- เมลด็ รกัษำโรคผวิหนงั บ ำรงุประสำท แกก้ษยั  
  ขบัปสัสำวะ แกต้บัอกัเสบ บ ำรุงก ำลงั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ ยำระบำย 
- เมลด็ บ ำรุงประสำท แกก้ษยั ขบัปสัสำวะ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

39 ซำก ซำก - ยอด เป็นยำเบื่อ 
- ล ำตน้ ท ำเสำบำ้น 

- เน้ือไม ้มพีษิถงึตำย ตอ้งเผำเป็นถ่ำนก่อนน ำไปท ำยำได ้ 
  แกไ้ขพ้ษิ แกเ้ซื่องซมึ แกโ้รคผวิหนงั (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช,  
  2540) 

40 ดหีม ี ดหีม ี -  แก่น กนิเป็นยำขบัเหงื่อ แกป้วดหวั  แกไ้ข ้ - แก่น แกช้ ้ำใน บ ำรุงตบัอ่อน (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
 

 

139 



ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
41 โด่ไม่รูล้ม้ ดหีม ี - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ บ ำรงุก ำลงั โรคมะเรง็  

  เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ กนัไรในรงัไก ่
- ตน้ ขบัปสัสำวะ แกก้ษยั แกไ้ขจ้บัสัน่ หรอืไขม้ำเลเรยี  
  แกไ้อ บ ำรุงก ำลงั  แกอ้กัเสบ หำ้มเลอืดก ำเดำ แกด้ซี่ำน  
  นิ่ว บดิ เหน็บชำ ทอ้งมำน แกฝีฝกับวั (สรรพคุณสมุนไพร  
  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ รกัษำแผลสด แกโ้รคผวิหนงั ผื่นคนั (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

42 ตองแตก ตองแตก - รำก เป็นยำระบำย แกร้ดิสดีวง  
- ใบ เป็นยำระบำย ยำถ่ำยพยำธ ิหดื หอบ 

- รำก เป็นยำถ่ำย ถ่ำยลมเป็นพษิ ถ่ำยเสมหะเป็นพษิ  
- ใบ เมลด็  ยำถ่ำยพยำธ ิแกฟ้กบวม 
- เมลด็  เป็นยำถ่ำยแรงมำก (ไม่นิยมใช)้ 
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ เป็นยำถ่ำย 
- รำก เป็นยำถ่ำยทีไ่ม่รุนแรง ถ่ำยลมเป็นพษิ ถ่ำยพษิ  
  ขบัเสมหะเป็นพษิ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ แกห้ดื ยำระบำย 
- รำก ขบัเสมหะ แกบ้วมน ้ำ แกม้ำ้มอกัเสบ แกโ้รคโลหติจำง          
 (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

43 ตอ้ยติง่ ตอ้ยติง่ - ใบ และเมลด็ เอำมำพอกฝี - เมลด็ รกัษำแผลเรือ้รงั แกฝี้ ถอนพษิเจบ็ปวด  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
44 ตะโกนำ ตะโก - รำก ตม้กนิแกโ้รคเรือ้น  

- เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคกษยั บ ำรงุก ำลงั  
  ยำอำยุวฒันะ 
- ใบ พอกแผลกนับำดทะยกั ต่อกระดกู   
  แขนหกั ขำหกั เขำ้เครื่องยำ แกก้ษยั  
  ลดไข ้
- เปลอืก ตม้เป็นยำบ ำรุงก ำลงั  
- ผล เป็นยำถ่ำยพยำธปิำกขอ น ำมำยอ้มแห 
  ยอ้มอวน 
- เมลด็ เขำ้เครื่องยำชะลอควำมชรำ 

- เปลอืกตน้ แก่น บ ำรุงธำตุ บ ำรุงก ำลงั ขบัระดขูำว  
  ยำอำยุวฒันะ แกป้วดฟนั 
- ผล แกท้อ้งร่วง คลื่นไส ้ขบัพยำธ ิแกฝี้บวม  
  และแผลเป่ือย (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ผล แกท้อ้งร่วง แกต้กเลอืด ขบัพยำธ ิแกก้ษยั 
- ผลอ่อน ยอ้มผำ้แห อวน 
- เปลอืกตน้ บ ำรุงธำตุ บ ำรงุก ำลงั แกร้ ำมะนำด ปวดฟนั  
  ยำอำยุวฒันะ (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

45 ตะไครห้อม ตะไครแ้ดง - ตน้ รกัษำโรคนิ่ว  - ตน้ ท ำน ้ำมนัหอมระเหย กนัยุง (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,    
  www.rspg.or.th) 
- ตน้ แกร้ดิสดีวงในปำก ขบัโลหติ ขบัลมในล ำไส ้ 
  แกแ้น่นทอ้ง (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ กำ้นใบ ใชเ้ป็นเครื่องหอม สบู่ ทำผวิกนัแมลง  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

46 ตบัเต่ำน ้ำ รวยไม่เลกิ, ตบัเต่ำ - ยอดจิม้น ้ำพรกิ  
-ทัง้ 5 แกท้อ้งอดื แกล้ม  

- ทัง้ตน้ แกล้ม แกเ้สมหะ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

47 ตบัเต่ำใหญ่ ตน้ตบัเต่ำ, ตบัเต่ำตน้ - แก่น เอำมำตม้แกป้วดเมื่อย - เน้ือไม ้และรำก แกพ้ษิ แกว้ณัโรค แกพ้ษิไข ้รอ้นใน  
  บ ำรุงปอด (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช,  2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
48 ตำลเดีย่ว ตำลเดีย่ว - รำก ฝนทำหน้ำแกฝ้้ำ ท ำใหห้น้ำขำว - เหงำ้ มำใชเ้ป็นเครื่องประทนิผวิ เช่นแกส้วิ ฝ้ำ            

  และท ำใหผ้วิชุม่ชืน้ (วำ่นตำลเดีย่ว สมุนไพรผวิขำว       
  มหำวำ่น ดอทคอม, www.mahawhan.com) 

49 ตำลโตนด ตำลโตนด - ใบ ตม้แกโ้รคซำงตำลขโมย - ใบ แกท้อ้งร่วง ทอ้งเสยี แกโ้ลหติ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช,  2540) 
50 ตำนเสีย้น ตำนเสีย้น - เปลอืก ตม้กบัน ้ำใชล้ำ้งแผล  

- เขำ้เครื่องยำแกซ้ำงเดก็ 
- เปลอืกตน้ แกเ้สมหะ แกต้ำลขโมย แกต้ำนซำง          
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

51 ตำลหม่อน ตำลหม่อน - ทัง้ 5 แกซ้ำงตำลขโมย แกไ้อในเดก็ - ตน้ ขบัพยำธ ิแกต้ำนซำง รกัษำล ำไส ้(วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
52 ต ำลงึ ต ำลงึ - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ 

- ใบ ผลอ่อน น ำมำประกอบอำหำร  
- เขำ้เครื่องยำพอกฝี 

- ใบ บรรเทำอำกำรแพอ้กัเสบจำกแมลงสตัวก์ดัต่อย  
  (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน ,www.gpo.or.th) 
- ใบ ยำดบัพษิรอ้น ถอนพษิ 
- ดอก แกค้นั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

53 เต่ำรัง้ เต่ำรำ้ง - ยอด น ำมำแกง 
- ผลดบิ เอำไปยอ้มผำ้ หรอืกนิแทนหมำก 
- ตน้ ใชท้ ำฝ้ำปพูืน้ 
- ใบ ท ำหลงัคำ 
ข้อควรระวงั 
- ผลสกุ มพีษิ 

- หวัและรำก ดบัพษิทีต่บั ปอด โรคหวัใจ   
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- รำก หวั ดบัพษิตบัปอด แกช้ ้ำใน (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

54 เถำกะไดลงิ เถำมอืลงิ, เถำกะไดลงิ - เถำ เขำ้เครื่องยำ แกป้วดหลงั ปวดเอว - เถำ แกพ้ษิ แกต้วัรอ้น แกไ้ข ้ขบัเหงื่อ แกพ้ษิฝี  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
55 เถำคนั เถำคนั - ใบ พอกฝี 

- เถำ ตม้แกช้ ้ำใน ขบัเสมหะ แกก้ษยั 
- ผลอ่อน น ำไปประกอบอำหำร แกช้ ้ำใน  
  ขบัเสมหะ แกก้ษยั ฟอกเลอืด พอกฝี 
ข้อควรระวงั 
- ผลแก่ มพีษิหำ้มรบัประทำน 

- ใบ แกป้วดฝี 
- เถำ ขบัเสมหะ แกก้ษยั แกช้ ้ำใน (วุฒ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

56 เถำโคคลำน เถำโคคลำน - เถำ ตม้เป็นยำบ ำรุงก ำลงั แกเ้หน็บชำ   
- เขำ้เครื่องยำบ ำรุงก ำลงั บ ำรุงเลอืด 

- เถำ แกป้วดเมื่อย ปวดหลงั ปวดเอว แกก้ษยั ขบัปสัสำวะ 
บ ำรุงโลหติ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

57 เถำวลัยแ์ดง เถำวลัยแ์ดง - เถำ มำจกัรสำน ท ำลอบ มุงหลงัคำบำ้น  
- ยอด ใบ เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคกษยั  
  ยำอำยุวฒันะ 
- ทัง้ 5 ตม้กนิเป็นน ้ำชำ แกโ้รคกษยั 

- 

58 เถำวลัยเ์ปรยีง เถำวลัยเ์ปรยีง - รำก ท ำยำแกโ้รคกษยั  
- เถำ ตม้แกป้วดเมื่อย บ ำรุงก ำลงั  
  โรคควำมดนัโลหติ แกร้อ้นใน ปวดขอ้ 
  เป็นยำหดื หอบ แกอ้มัพฤกษ์  
- ใบ รมแกป้วดเมื่อย ปวดหลงั ปวดเอว  
  บ ำรุงก ำลงั หอบหดื แกค้วำมดนั 
- ใบ เขำ้เครื่องยำ แกเ้หนบ็ชำ 

- เถำ ขบัปสัสำวะ ถ่ำยกษยั ขบัปสัสำวะ แกบ้ดิ แกป้วดเมื่อย    
  ท ำใหเ้สน้หย่อน แกเ้มื่อย แกก้ษยั 
- รำก ขบัปสัสำวะ ยำอำยวุฒันะ ใชเ้บื่อปลำ  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- รำก ยำอำยุวฒันะ ขบัปสัสำวะ 
- เถำ แกก้ษยั โรคบดิ ไอ หวดั ขบัปสัสำวะ แกเ้มื่อย  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
   - เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกเ้สน้ 

  แกก้ษยั บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 
 

59 เถำวลัยเ์หลก็ เถำวลัยเ์หลก็ - ใบ ชงเป็นน ้ำชำแกโ้รคกษยั โรคเรือ้น  
  บ ำรุงก ำลงั แกก้ษยั 
- เถำ ตม้น ้ำรอ้นเป็นยำบ ำรุง 

- เครอื ตม้ดื่มน ้ำรกัษำอำกำรปวดเมื่อย (E-Herbarium    
  (eherb) ขอ้มลูของ เถำวลัยเ์หลก็,www.eherb.hrdi.or.th) 

60 เถำเอน็อ่อน เถำเอน็อ่อน - เถำ เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงก ำลงั 
- เถำ เขำ้เครื่องยำแกโ้รคเบำหวำน ลดไขมนั    
  ลดควำมดนั 

- เถำ  แกเ้มื่อย ท ำใหเ้สน้เอน็หย่อน ยำบ ำรุงเสน้เอน็ แกเ้สน้   
  เอน็พกิำร 
- ใบ ท ำลกูประคบ ประคบตำมเสน้เอน็ทีป่วดและตงึ 
   (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- เถำ บ ำรุงเสน้เอน็ แกป้วดเมื่อย แกข้ดัยอก (นิจศริ ิเรอืงรงัษ,ี 
  2547) 
- เถำ บ ำรุงเสน้เอน็ แกป้วดเมื่อย แกข้ดัยอก คลำยอำกำรตงึตวั 
 (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

61 ทองพนัชัง่ ทองพนัชัง่ - ใบ กนิสด แกเ้จบ็คอ รกัษำแผลในปำก  
-  เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคสะเกด็เงนิ  

- ใบ แกก้ลำกเกลือ้น (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน ,www.gpo.or.th) 
- ใบสด รกัษำโรคผวิหนงั กลำกเกลือ้น ผื่นคนัเรือ้รงั  
- รำก แกก้ลำกเกลือ้น รกัษำโรคมะเรง็ รกัษำโรคผวิหนงั 
  ดบัพษิไข ้แกพ้ษิง ู 
- ทัง้ตน้ รกัษำโรคผวิหนงั แกน้ ้ำเหลอืงเสยี แกก้ลำกเกลือ้น  
  ผื่นคนั รกัษำมะเรง็ ขบัพยำธติำมผวิหนงั แกไ้สเ้ลื่อน 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - ตน้ บ ำรุงร่ำงกำย รกัษำโรคผมร่วง 

- ใบ ดบัพษิไข ้แกก้ลำกเกลือ้น ผื่นคนั แกโ้รคไขขอ้อกัเสบ    
  โรคผวิหนงั โรคมะเรง็ โรคควำมดนัโลหติสงู แกผ้มร่วง  
  แกป้วดฝี แกพ้ษิง ูถอนพษิ แกอ้กัเสบ  
- ทัง้ตน้ รกัษำโรคผวิหนงั  แกเ้มด็ผื่นคนั (สรรพคุณสมุนไพร 
  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ รกัษำโรคผวิหนงั แกร้ดิสดีวงทวำร แกไ้อเป็นเลอืด  
  ฆำ่พยำธ ิกลำกเกลือ้น ดบัพษิไข ้(นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ แกโ้รคผวิหนงั แกร้ดิสดีวงทวำร แกไ้อเป็นเลอืด ฆำ่พยำธ ิ 
  กลำกเกลือ้น มะเรง็ (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

62 ทำ้วยำยม่อม ทำ้วยำยม่อม - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ ถอนพษิง ู - รำก เป็นยำแกพ้ษิไข ้ลดควำมรอ้นในร่ำงกำย ยำขบัพษิไข ้
  ทุกชนิด แกแ้พ ้ อกัเสบ ปวดบวม พษิฝี แมลงสตัวก์ดัต่อย  
  แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ แกอ้ำเจยีน หดื ไอ (สรรพคุณสมุนไพร  
  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
63 โทงเทง โทงเทง - ผลสกุ แกเ้จบ็คอ  

- ทัง้ 5 รกัษำเบำหวำน รกัษำไทรอยด ์ 
- ทัง้ตน้ รกัษำดซี่ำน ไอหดืเรือ้รงั แผลมหีนอง เจบ็คอ 
- รำก ขบัพยำธ ิรกัษำโรคเบำหวำน 
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ทัง้ตน้ แกฝี้ แกเ้จบ็คอ แกต่้อมทอนซลิอกัเสบ แกฝี้ในคอ  
  แกร้อ้นใน (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ทัง้ตน้ แกต่้อมมอนวลิอกัเสบ แกร้อ้นใน  แกป้สัสำวะเป็นเลอืด 
- ลกู แกฝี้ในคอ แกอ้กัเสบในคอ แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ  
  แกป้วดบวม (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

64 ธปูฤำษ ี เฟ้ือ - ดอกแก่ หำ้มเลอืด ใชปิ้ดแผลสด 
- หน่ออ่อน น ำมำประกอบอำหำร 

- ใบใชส้ำนเสือ่หรอืตะกรำ้  
- ล ำตน้ รกัษำโรคทำงเดนิปสัสำวะ เพิม่น ้ำนมในสตรหีลงัคลอดบุตร   
 (ส ำนกังำนหอพรรณไมก้รมอุทยำนแหง่ชำตสิตัวป์ำ่,   
  www.dnp.go.th) 

65 น ้ำนมรำชสหี ์ นมรำชสหี ์ - ยำง แกต้ำแดง 
- ทัง้ 5 ตม้รมตำแกโ้รคตำแดง แกไ้ขป้้ำง 
- เขำ้เครื่องยำแกไ้ขป้้ำงเรือ้รงั 

- ทัง้ตน้ แกพ้ษิ ขบัน ้ำนม แกช้ืน้ ผดผื่นคนั ล ำไสอ้กัเสบ 
  บดิจำกแบคทเีรยี หนองใน สสัสำวะเป็นเลอืด ฝีในปอด 
  ฝีทีเ่ตำ้นม ฝีพษิบวมแดง  
- ยำง ใชก้ดัหดู ตำปลำ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,  
  www.rspg.or.th) 

- ตน้ แกบ้ดิ แกไ้ขม้ำลำเรยี แกก้ษยั ยำบ ำรุงก ำลงั  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ทัง้ตน้ หำ้มเลอืด แกบ้ดิ แกข้ดัเบำ แกร้ดิสดีวงทวำร  146 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    แกต้ำลขโมย แกโ้รคผวิหนงั แกผ้ื่นคนั  แกไ้ขจ้บัสัน่  

(วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
66 บอน บอน - หวั แกเ้ถำดำนในทอ้ง 

- ล ำตน้  น ำมำประกอบอำหำร 
- กำ้นใบ น ำมำดองหรอืแกง 
- ใบ ห่อขำ้วหมำก (นิจศริ ิและพยอม, 2534) 

67 บอระเพด็ บอระเพด็ - เถำ ตม้ ท ำยำลกูกลอน  
- เขำ้เครื่องยำบ ำรุงเลอืด แกผ้อมแหง้  
  บ ำรุงธำตุทัง้ 4 แกไ้ข ้แกป้วดเมื่อย  
  แกป้วดฟนั แกโ้รคเบำหวำน ปวดเมื่อย     
  ลดควำมดนั 

- เถำ แกไ้ข ้ช่วยเจรญิอำหำร (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน  
  ,www.gpo.or.th) 
- รำก  ไขส้นันิบำต แกไ้ขพ้ษิ ไขจ้บัสัน่ ดบัพษิรอ้น ถอนพษิไข ้
  เจรญิอำหำร 
- ตน้ แกไ้ข ้แกไ้ขพ้ษิ แกไ้ขก้ำฬ แกไ้ขเ้หนือ บ ำรงุก ำลงั  
  บ ำรุงธำตุ แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ แกส้ะอกึ แกพ้ษิฝีดำษ      
  เป็นยำอำยุวฒันะ 
- ใบ แกไ้ข ้แกไ้ขพ้ษิ แกไ้ขก้ำฬ แกไ้ขจ้บัสัน่ ขบัพยำธ ิ 
  แกป้วดฝี บ ำรุงธำตุ ลดควำมรอ้น รกัษำโรคผวิหนงั ผดผื่น 
  ยำอำยุวฒันะ 
- ดอก ฆำ่พยำธใินทอ้ง  
- ผล แกเ้สมหะเป็นพษิ แกไ้ขพ้ษิ แกส้ะอกึ  
- ทัง้ 5 ยำอำยุวฒันะ แกป้วดเมือ่ย แกไ้ขป้วดศรีษะ รกัษำฟนั 
  รกัษำโรครดิสดีวงทวำร ช่วยเจรญิอำหำร แกฝี้มดลกู 
  แกร้อ้นใน โรคเบำหวำน ลดควำมรอ้น แกเ้สมหะ  เลอืดลม 
  แกไ้ขจ้บัสัน่ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 147 



ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - เถำ แกไ้ข ้แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ บ ำรุงก ำลงั บ ้ำรุงน ้ำด ี 

  แกโ้รคกระเพำะอำหำร (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
68 บวับก บวับก - ใบ กนิสด  

- ตน้ รำก ตม้กนิแกช้ ้ำใน 
- ใบ รกัษำแผลไฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก ลดอำกำรอกัเสบ  
  (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- ใบ แกแ้ผลโรคเรือ้น (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,  
   www.rspg.or.th) 
- ตน้ บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงหวัใจ แกอ้่อนเพลยี เมื่อยลำ้  
  รกัษำแผลไฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก แกพ้ษิงกูดั ปวดศรีษะขำ้งเดยีว   
  ขบัปสัสำวะ แกเ้จบ็คอ หำ้มเลอืด แผลสด แกโ้รคผวิหนงั    
  ลดควำมดนั แกช้ ้ำใน (สรรพคณุสมุนไพร 200 ชนิด,   
  www.rspg.or.th) 
- เมลด็ แกบ้ดิ แกไ้ข ้ปวดศรีษะ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,    
  www.rspg.or.th) 
- ทัง้ตน้ บ ำรุงหวัใจ บ ำรุงก ำลงั แกช้ ้ำใน ขบัปสัสำวะ  
  แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ แกโ้รคเรือ้น แกต้บัอกัเสบ  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
69 บวัหลวง บวัหลวง - กำ้น สบูแกไ้ซนสั  

- เกสร เขำ้เครื่องยำ ยำบ ำรุงหวัใจ  
  ขยำยหลอดเลอืด 
- เขำ้เครื่องยำอำยุวฒันะ 

- ดบีวั ขยำยเสน้เลอืด 
- ดอก เกสร ขบัปสัสำวะ ขบัเสมหะ บ ำรุงหวัใจ เกสรท ำเป็น 
  ยำหอม บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงประสำท ขบัเสมหะ 
- เหงำ้และเมลด็  บ ำรุงก ำลงั แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ แกเ้สมหะ 
  แกพุ้พอง 
- ยำงจำกกำ้นใบและกำ้นดอก แกท้อ้งเดนิ 
- เมลด็อ่อนและแก่ รบัประทำนเป็นอำหำร  
- เหงำ้บวัหลวง ปรุงเป็นอำหำรทัง้คำวหวำน 
- ไสข้องของเมลด็ แกเ้สน้โลหติตบีในหวัใจ 
- รำก แกเ้สมหะ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- เกสร แกไ้ขม้พีษิรอ้น ไขร้ำกสำด 
- ใบแก่ แกไ้ข ้แกร้ดิสดีวงจมกู บ ำรุงโลหติ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

70 บำนไม่รูโ้รยดอกขำว บำนไม่รูโ้รยดอกขำว - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระดู - ดอก บ ำรุงตบั แกต้ำเจบ็ แกไ้อระงบัหอบหดื ขบัปสัสำวะ  
  แกป้วดศรีษะ บดิ ไอกรน แผลผื่นคนั ฝี 
- รำก ขบัปสัสำวะ แกพ้ษิต่ำงๆ(สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,     
  www.rspg.or.th)  
- ทัง้ตน้ แกห้นองใน ขบัปสัสำวะ แกร้ะดขูำว แกก้ษยั 
- รำก แกโ้รคทำงเดนิปสัสำวะ ขบัปสัสำวะ ขบัน่ิว ขบัระดขูำว  
 (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
71 บุกคำงคก บุกคำงคก,บุกไอค้ก - หวั ท ำขนม แกเ้ถำดำน ขบัเสมหะ  

  ลดไขมนัในเลอืด ดดูพษิ 
- ล ำตน้ น ำไปแกง 

- หวั ลดไขมนัในเลอืด ขบัเสมหะ รกัษำแผลสด และประกอบ อำหำร  
 (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

72 ประค ำไก่ มะค ำไก ่ - ล ำตน้ ใชเ้ผำถ่ำน เขำ้เครื่องยำ 
- ใบ เขำ้เครื่องยำ ลดอำกำรบวม    
  น ้ำเหลอืงไม่ด ีไขม้ำลำเรยี แกก้ษยั  
  ลดไข ้รมแกป้วดเมื่อย  
- ใบ น ำมำอำบน ้ำไก่ รมควนัไก่ แกป้วดเมื่อย 
- ใบ ผลอ่อน เป็นยำลดไข ้ขบัปสัสำวะ  
  ช่วยใหม้ดลกูเขำ้อู ่
- ผล ลดไข ้ 
- เขำ้เครื่องยำแกเ้หน็บชำ แกป้วดเมื่อย  
  แกเ้สน้ส ำหรบัหญงิหลงัคลอด แกก้ษยั 

- ใบ พอกฝี แกก้ษยั  
- ทัง้ 5 แกร้ดิสดีวงทวำร แกฝี้ แกก้ษยั ขบัปสัสำวะ 
- รำก แกก้ษยั แกว้ณัโรคหรอืมะเรง็ในตบั(วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

73 เปรำะปำ่ เปรำะปำ่ - หวั เขำ้เครื่องยำ - หวั แกไ้ข ้แกห้วดั ขบัลมในล ำไส ้(วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
74 เปลำ้น้อย เปลำ้ - ใบ ตม้กนิ แกโ้รคกระเพำะ แกป้วดเมื่อย - ใบ รำก รกัษำโรคผวิหนงั คนั กลำกเกลือ้น (สรรพคุณสมุนไพร  

  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ รกัษำแผลในกระเพำะอำหำรและล ำไส ้(นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี  2547) 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
75 ผกักระเฉด ผกักระเฉด - ใบ นม พอกถอนพษิ  

- ยอดอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 
- นม แกไ้ขต้วัรอ้น ถอนพษิตบัอกัเสบ บ ำรุงร่ำงกำย 
- ใบ ดบัพษิปวดแสบปวดรอ้น แกไ้ข ้ดบัพษิ 
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

76 ผกัครำดหวัแหวน ผกัครำดหวัแหวน - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกป้วด - ดอก ล ำตน้ บรรเทำอำกำรปวดฟนั (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน 
  ,www.gpo.or.th)- 
- รำก แกป้วดฟนั แกป้วดศรีษะ แกค้นั เป็นยำระบำย ขบัปสัสำวะ  
- ตน้ แกไ้ข ้แกเ้จบ็คอ ฝีในคอ แกต่้อมน ้ำลำยอกัเสบ แกร้ดิสดีวง  
- ทัง้ตน้ แกต่้อมน ้ำลำยอกัเสบ แกฝี้ในคอ แกไ้ข ้คอตบีตนั  
  แกซ้ำง แกค้นั แกร้ดิสดีวง แกเ้รมิ แกห้ลอดลมอกัเสบเรือ้รงั  
  แกไ้อ หอบหดื แกเ้หงอืกและฟนัปวด แกป้วดบวมฟกช ้ำ  
  แกบ้ดิ ทอ้งเดนิ แกแ้ผลบวม ถอนพษิง ู 
- ใบ แกป้วดฟนั แกป้วดศรีษะ รกัษำแผล มฤีทธิเ์ป็นยำชำ  
- ดอก แกป้วดฟนั แกป้วดศรีษะ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,   
  www.rspg.or.th) 
- ตน้ แกป้วดทอ้งหลงัคลอด แกช้ ้ำใน ขบัปสัสำวะ แกห้อบ  
   แกไ้ขขอ้อกัเสบ แกบ้ดิ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
77 ผกับุง้ ผกับุง้แดง - ตน้ ตม้กนิเป็นน ้ำชำ ลำ้งพษิ ถอนพษิ 

- ยอดอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 
- ตน้ แกโ้รคประสำท แกเ้บำหวำน บ ำรุงสำยตำ แกร้ดิสดีวง  
  แกฟ้กช ้ำ ถอนพษิ(วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

78 ผกับุง้ทะเล เถำวลัยโ์ตง้ - ยอด พอกแผลถอนพษิ แกป้วด 
  ถอนพษิสตัวม์พีษิ  

- เถำ และใบสด แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย และลดกำรอกัเสบ  
  ปวดแสบปวดรอ้นของพษิแมงกะพรุน (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,   
  www.gpo.or.th) 
- ใบสด  เป็นยำพอก ตม้อำบรกัษำโรคผวิหนงั แกป้วดไขขอ้บวม   
  อกัเสบมหีนอง 
- รำกสด ขบัปสัสำวะ  โรคกระเพำะปสัสำวะอกัเสบ แกโ้รคเทำ้ชำ้ง   
  ปวดฟนั ผดผื่นคนั 
- ทัง้ตน้ แกอ้ำกำรอกัเสบจำกพษิแมงกระพรุนไฟ ถอนพษิ  
  ตม้อำบแกโ้รคคนัตำมผวิหนงั 
- เมลด็ ป้องกนัโรคตะครวิ (สรรพคุณสมุนไพร  200 ชนิด,   
  www.rspg.or.th) 
- ตน้ แกพ้ษิแมงกะพรุน (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

79 ผกัปลงัขำว  ผกัปลงั - ใบ ต ำพอกฝี แกก้ลำก ผื่น คนั  
  ขบัปสัสำวะ 
- ดอก คัน้เอำน ้ำทำแกโ้รคเรือ้น 
- ตน้ ตม้กนิช่วยระบำย แกอ้กัเสบ 
- ดอก ใบ น ำไปแกงสม้ 

- ใบ แกก้ลำก ขบัปสัสำวะ แกผ้ืน่คนั ระบำยทอ้ง แกบ้ดิ 
- ดอก แกโ้รคเรือ้น ถอนพษิ (นจิศริ ิ เรอืงรงัษี, 2547) 
- ใบ ขบัปสัสำวะ แกก้ลำก แกผ้ืน่คนั แกบ้ดิ แกฝี้ 
- ดอก แกโ้รคเรือ้น ดบัพษิ (วฒุ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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80 ผกัปลำบ ผกัปลำบ - ตน้ แกอ้สีกุอใีส ช่วยใหเ้จรญิอำหำร   

  เป็นยำระบำย แกโ้รคเรือ้น  
- ใบ รกัษำคนปว่ยโรคเบำหวำน โดยตม้ 
  กบัน ้ำอำบลดน ้ำตำลในเลอืด  
  แกเ้บำหวำน 

- ยอดอ่อน จิม้น ้ำพรกิ 
- ยอดอ่อนและใบ นึ่งกนิกบัน ้ำพรกิหรอืใชใ้สแ่กงสม้  
- ใบ ใชต้ม้น ้ำอำบส ำหรบัรกัษำคนทีป่ว่ยกระเสำะกระแสะเป็นๆ   
  หำยๆ ช่วยใหห้ำยปว่ย (E-Herbarium (eherb) – ขอ้มลู  
  ของ ผกัปลำบ, www.eherb.hrdi.or.th) 

81 ผกัเป็ดน ้ำ ผกัเป็ดน ้ำ - ยอด จิม้น ้ำพรกิ ถอนพษิส ำหรบัสตัว ์ 
  เขำ้เครื่องยำ 

- ตน้ ขบัปสัสำวะ แกว้ณัโรค แกไ้อเป็นเลอืด แกผ้ื่นคนั  
  ยบัยัง้กำรเจรญิเตบิโตเซลลม์ะเรง็ (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
- ตน้ แกไ้อ อำเจยีนเป็นเลอืด แกไ้ขห้วดั แกพ้ษิง ู 
  (วทิยำ บญุวรพฒัน์, ม.ป.ป) 

82 ผกัแสว้  มะลวิลัย ์ - ตน้ เขำ้เครื่องยำ ท ำโขนงลอบ - ยอดอ่อนรบัประทำน ปลกูเป็นไมป้ระดบั  
  (ผกัแสว้ : Jasminum adenophyllum Wall. : BGO Plant ,  
  www.qsbg.org) 

83 ผกัหวำนบำ้น ผกัหวำนบำ้น - ยอด ใบอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 
- รำก ลดไข ้

- รำก ลดไข ้แกป้สัสำวะขดั 
- ตน้และใบ แกต้ำอกัเสบ แกโ้รคผวิหนงัตดิเชือ้ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษี, 2547) 
- ใบและตน้ รกัษำแผลในจมกู 
- รำก ถอนพษิ แกโ้รคคำงทมู ระงบัควำมรอ้น (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

84 ผกัหวำนปำ่ ผกัหวำนปำ่ - ยอด ใบอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 
- ใบ แกล้มชกั 

- รำก ระงบัพษิ แกพ้ษิรอ้น (วฒุ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
85 ฝำง ฝำง - แก่น ยำบ ำรุงเลอืด แกป้วดเมือ่ย  

  แกเ้สน้ใชท้ ำไมค้ำนหำบ ท ำตน้กระบุง   
  ขอบกระจำด 

- แก่น บ ำรุงโลหติ แกร้อ้นใน แกท้อ้งร่วง ขบัเสมหะ ขบัระดขูำว  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- แก่น บ ำรุงเลอืด แกร้อ้นใน แกท้อ้งร่วง แกเ้สมหะ  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

86 พญำปลอ้งทอง ทองระอำ - ใบ ตน้ ใชถ้อนพษิง ูป้องกนัคณุไสย 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงร่ำงกำย แกห้วดั  
  บ ำรุงเลอืด บ ำรุงร่ำงกำย 

- เถำ ถอนพษิไข ้พำยำเบื่อ แกว้ณัโรค บ ำรุงก ำลงั  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
 

87 พญำรำกด ำ ด ำดง - ตน้ เป็นไมม้งคล ไวเ้คำรพบชูำ - รำก แกเ้หน็บชำ แกโ้รคทำงเดนิปสัสำวะ แกป้วดเมื่อย  
  เจรญิอำหำร แกร้อ้นใน (วฒุ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

88 พญำไรใ้บ เถำวลัยด์ว้น - ยำง รกัษำหดู ตำปลำ ไฝ 
- ตน้ ยำถ่ำยพยำธวิวั 

- ยำง ใชก้ดัหดู รกัษำโรคผวิหนงั ยำงอนัตรำยเมื่อเขำ้ตำ  
- ตน้ แกป้วด แกก้ระดกูเดำะ แกก้ระเพำะอกัเสบ 
  รกัษำแผลสด (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- รำก บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงตบัปอดและหวัใจ 
- เถำ ดบัพษิไขร้อ้น เจรญิอำหำร ขบัน ้ำเหลอืงเสยี 
- ยำง ใชห้ยอดตำ แกต้ำแดง ตำฟำง ระวงัอย่ำไปใชต้น้ 
  พญำไรใ้บ จะท ำใหต้ำบอดได ้(เพญ็นภำ และคณะ, 2545) 
- ยำง ใชก้ดัหดู แกป้วดขอ้ เขำ้ตำอำจบอดได ้
- ตน้ แกป้วดทอ้ง แกก้ระเพำะอำหำรอกัเสบ แกก้ระดกูเดำะ    
  แกป้วดบวม (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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89 พญำเสอืโคร่ง พญำเสอืโคร่ง - เถำ ตม้หรอืดองเป็นยำบ ำรุงก ำลงั  

  แกป้วดเมื่อย 
- ผลรบัประทำนได ้มรีสเปรีย้ว Prunus cerasoides D.Don -    
  องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร,์ www.qsbg.org/database) 

90 พุงดอ พงัดอ, หนำมพุงดอ - ทัง้ 5 ตม้กนิแกโ้รคประสำท 
- รำก เขำ้เครื่องยำ 

- รำก แกร้อ้นใน รกัษำคำงทมู แกผ้ื่นคนั แกก้ำรอกัเสบของฝี 
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

91 เพกำ เพกำ - ผลอ่อน รบัประทำนกบัน ้ำพรกิ 
- ผลแก่ แกร้อ้นใน กระหำยน ้ำ 
- เปลอืก แกโ้รคเรมิ งสูวดั 

- เมลด็แหง้ ระงบัอำกำรไอ ระคำยคอจำกเสมหะ (สมุนไพรสำธำรณสขุมูลฐำน   
 ,www.gpo.or.th) 
- เปลอืกตน้ แกอ้ำกำรบวม ฟกช ้ำ อกัเสบ ปวดฝี  
  (ส ำนกังำนขอ้มลูสมุนไพร, www.medplant.mahidol.ac.th) 

92 เพชรสงัฆำต ต่อกระดกู, รอ้ยต่อ - ยอด กนิแกโ้รครดิสดีวงทวำร 
- เถำ เขำ้เครื่องยำ แกป้วดเมื่อย 

- ตน้ แกเ้ลอืดเสยีในสตรปีระจ ำเดอืนไม่ปกต ิช่วยเจรญิอำหำร 
- ใบยอดอ่อน รกัษำโรคล ำไสเ้กีย่วกบัอำหำรไมย่่อย 
- เถำ แกร้ดิสดีวงทวำรหนกั (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,  
  www.rspg.or.th) 
- เถำ แกร้ดิสดีวงทวำร ขบัลมในล ำไส ้แกป้ระจ ำเดอืนมำไม่ปกต ิ
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

 

 

 

 155 

http://www.rspg.or.th/


ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - เถำ แกโ้รคลกัปิดลกัเปิด แกร้ดิสดีวงทวำร  

  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
93 แพงพวยน ้ำ พงัพวย - ใบ หำ้มเลอืด รกัษำแผลสด 

- ใบและนม หำ้มเลอืด 
- ยอดอ่อน น ำมำประกอบอำหำร 

- ใบ ดบัพษิรอ้น ถอนพษิไข ้(วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

94 โพธิท์ะเล โพธิท์ะเล - ผล ใบ พอกแกห้ดิ แกก้ลำกน ้ำนม 
- เปลอืก ใชเ้ป็นยำลำ้งแผล 
- รำกอ่อน เป็นยำบ ำรุงก ำลงั 
- ยำง รกัษำกลำกน ้ำนม 

- ใบ รกัษำแผลสด แผลเรือ้รงั (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
 

95 ไพล ไพล - หวั แกเ้คลด็ขดัยอก แกป้วด 
- หวั เขำ้เครื่องยำโรคกระเพำะ  
  บ ำรุงสตัวห์ลงัคลอด ขบัเลอืดขบั 
  น ้ำคำวปลำสตรหีลงัคลอด  
  ช่วยใหม้ดลกูเขำ้อู่ ลดอำกำรปวดทอ้ง  
  แกไ้ข ้แกป้วดเมื่อย 
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกก้ษยั  
  บ ำรุงก ำลงั 
- เขำ้เครื่องยำ ยำเจรญิอำหำรส ำหรบั 
  สตัว ์

- เหงำ้ รกัษำอำกำรปวดเมื่อย เคลด็ขดัยอก ฟกช ้ำ (สมุนไพร 
  สำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- เหงำ้ แกท้อ้งขึน้ ทอ้งอดืเฟ้อ ขบัลม แกบ้ดิ ทอ้งเดนิ  
  ขบัประจ ำเดอืนสตร ีแกฟ้กบวม แกผ้ื่นคนั รกัษำหดื  
  ใชต้ม้น ้ำอำบหลงัคลอด 
- น ้ำคัน้จำกเหงำ้ รกัษำอำกำรเคลด็ขดัยอก ฟกบวม แพลง ช ้ำ 
  ปวดเมื่อย 
- หวั ช่วยขบัระด ูประจ ำเดอืนสตร ีเลอืดรำ้ย แกร้ะดขูำว  
  แกอ้ำเจยีน แกป้วดฟนั 
- ดอก ขบัโลหติกระจำยเลอืดเสยี 
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    - ตน้ แกธ้ำตุพกิำร แกอ้จุำระพกิำร 

- ใบ แกไ้ข ้ปวดเมื่อย (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ แกป้วดเมื่อย  
- เหงำ้ ยำขบัลม ขบัประจ ำเดอืนสตร ีแกบ้ดิ สมำนล ำไส ้
- เหงำ้สด แกเ้คลด็ขดัยอก ฟกบวม สมำนแผล (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี2547) 
- ใบ แกป้วดเมื่อย 
- เหงำ้ ขบัระด ูแกเ้หน็บชำ แกป้วดทอ้ง ขบัลม แกท้อ้งเสยี  
  แกเ้คลด็ขดัยอก แกป้วดเมื่อย (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

96 ฟกัขำ้ว ฟกัขำ้ว - ตน้ ตม้แกไ้ขมนัในเสน้เลอืด 
- ใบ แกไ้ขต้วัรอ้น แกพ้ษิ แกฝี้ 
- รำก ตม้กนิน ้ำถอนพษิไข ้ขบัเสมหะ 
- เขำ้เครื่องยำ แกป้วดฟนั 

- ใบ แกไ้ข ้ถอนพษิอกัเสบ แกป้วดหลงั แกฝี้ แกพ้ษิต่ำงๆ 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ แกไ้ขต้วัรอ้น ถอนพษิ แกฝี้ 
- รำก ถอนพษิไข ้ขบัเสมหะ แกป้วดตำมขอ้ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

97 ฟ้ำทลำยโจร ฟ้ำทลำยโจร - ใบ ยอดอ่อน ลดไข ้แกเ้จบ็คอ ไขห้วดั 
  แกป้วดทอ้ง แกป้วด แกไ้อ ลดน ้ำตำล   
  ในเลอืด เบำหวำน ถอนพษิแมงกะพรุน   
  ถอนพษิง ูบ ำรุงก ำลงั ผสมกบัอำหำร   
  กุง้ท ำใหกุ้ง้แขง็แรง 
- เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย บ ำรงุเลอืด  
  บ ำรุงก ำลงั เบำหวำน ลดไขมนั  

- ใบ บรรเทำอำกำรทอ้งเสยี ทอ้งร่วง รกัษำฝี แผลพุพอง  
  แกไ้ข ้(สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- ใบ แกเ้จบ็คอ 
- ทัง้ตน้และใบก่อนออกดอก แกเ้จบ็คอ ทอ้งเสยี แกไ้ข ้ 
  แกห้วดั แกป้อดอกัเสบ แกบ้ดิ เจรญิอำหำร ลดควำมดนั  
 ข้อควรระวงั ไม่ควรรบัประทำนตดิต่อกนันำน ผูท้ีม่โีรคหวัใจ  
ควำมดนัต ่ำไม่ควรใช ้ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
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     ลดควำมดนั ภมูแิพ ้ไขห้วดั ปวดเมื่อย - ใบ แกค้ออกัเสบ  เจบ็คอ (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

98 มหำพรหม ทำ้วมหำพรหม, 
กลำย 

- แก่น ตม้เป็นน ้ำชำ 
- ตน้ ท ำดำ้มจอบ ดำ้มขวำน 

- เปลอืกเนื้อไม ้ใชเ้ป็นยำขบัระดขูำวของสตร ียำขบัสตรหีลงัคลอดบุตร    
  (กลำย สรรพคุณและประโยชน์ของตน้กลำย, www.frynn.com) 

99 มะกำ มดักำ, ไมม้ะกำ - ใบ เป็นยำระบำย แกท้อ้งผกู ลดไขย้อด
อ่อน    
  จิม้น ้ำพรกิ หรอืผดัน ้ำมนัหอย 
- เขำ้เครื่องยำแกค้นั แกก้ษยั  
  แกโ้รครดิสดีวงทวำร ลดควำมอว้น  
  และยำเจรญิอำหำรส ำหรบัสตัว ์

- ใบ ขบัเสมหะ ยำระบำย 
- เปลอืกตน้ แกก้ษยั สมำนล ำไส ้(นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ ถ่ำยพษิไข ้ถ่ำยเสมหะ (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

100 มะขำมป้อม มะขำมป้อม - ผล แกเ้จบ็คอ - ผล แกไ้อ ขบัเสมหะ (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- น ้ำจำกผล  -  แกท้อ้งเสยี ขบัปสัสำวะ 
- ผล - แกไ้อ ขบัเสมหะ ท ำใหชุ้ม่คอ(สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด 
  www.rspg.or.th) 
- ผลแก่ แกไ้อ แกเ้สมหะ ท ำใหชุ้่มคอ ลดไข ้ขบัปสัสำวะ บ ำรุงหวัใจ 
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

101 มะเดื่อ มะเดื่อ - ผลอ่อน ตม้กนิน ้ำแกต้ำลขโมย - เปลอืกตน้ และรำก แกท้อ้งเสยี ผดผื่นคนั (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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102 มะแวง้ มะแวง้ - ผลอ่อน จิม้น ้ำพรกิ  

- ผลสกุ แกเ้จบ็คอ แกไ้อ แกล้ม 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด แกผ้อมแหง้ 

- ผล ลดอำกำรไอ ช่วยขบัเสมหะ (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน, 
  www.gpo.or.th) 
- รำก แกโ้ลหติออกทำงทวำรหนกั ทวำรเบำ แกไ้อ แกข้บัเสมหะ  
   แกห้ดื ขบัปสัสำวะ แกไ้ขส้นันิบำต บ ำรุงธำตุ กระหำยน ้ำ แกว้ณัโรค 
- ทัง้ตน้ ขบัเหงื่อ แกไ้อ แกห้ดื ขบัปสัสำวะ 
- ตน้ แกห้ญงิทอ้งขึน้ในขณะมคีรรภ ์แกไ้อ ขบัเสมหะ ขบัปสัสำวะ 
- ใบ บ ำรงุธำตุ แกไ้อ แกน้ ้ำลำยเหนียว 
- ผลสด แกไ้อ ขบัเสมหะ ขบัปสัสำวะ รกัษำโรคเบำหวำน บ ำรุงด ี 
  บ ำรุงเลอืด แกโ้ลหติออกทำงทวำรหนกัทวำรเบำ  
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ผลสด แกเ้จบ็คอ ขบัเสมหะ แกไ้อ 
-  ใบ และรำก บ ำรุงธำตุ รกัษำวณัโรค แกไ้อ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษี, 2547) 

103 มำ้กระทบืโรง มำ้กระทบืโรง - เถำ เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงก ำลงั - เถำ บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงโลหติ แกป้วดเมื่อย แกป้วดฟนั บ ำรุงธำตุ   
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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104 โมกมนั โมกมนั - เปลอืก ดอก ยำระบำย ช่วยเจรญิอำหำร  

  แกโ้รคไต แกท้อ้งผกู 
- ใบ ขบัเหงื่อ 
- ดอก เป็นยำระบำย 
- ผล  แกโ้รคร ำมะนำด 
- เปลอืก แกโ้รคคุดทะรำด 
- กระพี ้บ ำรุงถุงน ้ำด ี
- แก่น ขบัโลหติเสยี 
- รำก  ขบัลม (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- เปลอืกตน้ บ ำรุงธำตุ แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย  
- ดอก ยำระบำย (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
-  เปลอืกตน้ บ ำรุงธำตุ แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย โรคไต เจรญิอำหำร           
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

105 โมกรำชนิ ี โมกรำชนิ ี - ใบ เขำ้เครื่องยำเบำหวำน - ปลกูเป็นไมป้ระดบัและไมม้งคล (โมกรำชนิ_ีWrightia sirikitiae -    
  กรมปำ่ไม,้ www.forest.go.th) 

106 ไมยรำบ ไมยรำบ - ทัง้ 5 แกเ้บำหวำน โรคนิว่ โรคสะเกด็เงนิ    
  ลมพษิ 

- ใบ แกป้วดบวม แผลฝีหนอง บ ำรุงรำ่งกำย ขบันิ่ว (วฒุ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
107 ยอบำ้น ยอ - ผลและใบ ลดน ้ำตำลในเลอืด 

-  ใบ น ำมำประกอบอำหำร 
- ลกู แกโ้รคเบำหวำน 
- เขำ้เครื่องยำแกป้วดฟนั 

- ผล ใชบ้รรเทำอำกำรคลื่นไสอ้ำเจยีน(สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน, 
  www.gpo.or.th) 
- ใบ  บ ำรุงสำยตำ หวัใจ คัน้น ้ำทำแกโ้รคเก๊ำท ์แกก้ษยั  แกท้อ้งร่วง 
- รำก ยำระบำย แกก้ษยั ใชส้กดัสอีอกมำ เป็นสยีอ้มผำ้ได ้ 
- ผล ยำขบัลม บ ำรุงธำตุ เจรญิอำหำร  ขบัลมในล ำไส ้ 
  กระเพำะอำหำร แกเ้หงอืกเป่ือยเป็นขมุบวม ขบัเลอืดลม  
  ขบัโลหติประจ ำเดอืน 
- ผลดบิ  แกอ้ำกำรอำเจยีนของหญงิมคีรรภ ์(สรรพคุณสมุนไพร  
  200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ผล ขบัเลอืดลม ขบัลมในล ำไส ้ ขบัน ้ำคำวปลำ แกร้อ้นใน  
  แกก้ษยั 
- ใบ แกก้ษยั ประคบแกป้วดบวม แกอ้กัเสบ แกไ้ข ้บ ำรงุธำตุ  
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ แกป้วดบวมอกัเสบ แกไ้ข ้บ ำรุงธำตุ 
- ลกู ขบัเลอืดลม ขบัลม (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

108 ยอปำ่ ยอปำ่ - รำก แกโ้รคเบำหวำน 
- แก่น บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั แก้
โรคเบำหวำน 
- เขำ้เครื่องยำ เป็นอำหำรสตัว ์

- แก่น ขบัเลอืด ขบัน ้ำคำวปลำ แกจุ้กเสยีดแน่นเฟ้อ  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
109 ย่ำนำง เถำวลัยน์ำง, 

เถำวลัยเ์ขยีว 
- ใบ แกร้อ้นใน แกป้วดเมื่อย ยำระบำย 
  ช่วยขบัถ่ำย ท ำอำหำร 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

- รำกแหง้  แกไ้ขทุ้กชนิด (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,  
  www.rspg.or.th) 
- ใบ ถอนพษิ แกป้วดหวัตวัรอ้น อสีุกอใีส หดั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

110 รกั รกั - ยำง แกส้น้เทำ้แตก - ยำง ยำถ่ำย ขบัพยำธ ิแกก้ลำกเกลือ้น แกป้วดฟนั 
 (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

111 รำงจดืดอกขำว จำงจดื - ทัง้ 5 ลำ้งพษิ แกค้นั แกผ้ื่นแดง   
  แกล้มพษิ 

- รำกและเถำ แกร้อ้นใน กระหำยน ้ำ 
- ใบและรำก  ยำถอนพษิไข ้น ้ำรอ้นลวก ไฟไหม ้ท ำลำยพษิ 
  ยำฆำ่แมลง  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- เถำ แกพ้ษิ แกไ้ข ้รอ้นใน (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

112 ฤำษผีสมเสรจ็ ฤำษผีสมเสรจ็ - เถำ แกโ้รคอมัพฤกษ์ คอตบี บ ำรุงก ำลงั  
  โรคไต เหน็บชำ ปวดเอว ปวดหลงั 
เบำหวำน 
  หอบ หดื ช่วยขยำยหลอดเลอืด  
- ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ แกโ้รคมะเรง็ แกป้วด
เมื่อย 
- เขำ้เครื่องยำ โรคเบำหวำน ลดไขมนั  
  ลดควำมดนั บ ำรุงเลอืด บ ำรุงรำ่งกำย  
  แกไ้ขห้วดั 

- 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
113 เลบ็เหยีย่ว หนำมเยีย่ว, 

เลบ็เหยีย่ว 
- ผลสกุ กนิสด 
- ทัง้ 5 เป็นยำตดัรำก เขำ้เครื่องยำ 

- รำก เปลอืกตน้ รสจดืเฝ่ือนเลก็น้อย ตม้ดืม่เป็นยำขบัระดขูำว  
  ขบัปสัสำวะ แกม้ดลกูพกิำร แกฝี้ในมดลกู และแกโ้รคเบำหวำน   
- ผล รสเปรีย้วหวำน ฝำดเยน็ แกเ้สมหะ แกไ้อ ท ำใหชุ้ม่คอ ผลสกุ   
  รบัประทำนได ้มรีสเปรีย้วอมหวำน เป็นยำระบำย  
  (เลบ็เหยีย่ว - ฐำนขอ้มลูสมุนไพร คณะเภสชัศำสตร ์ม.อุบล,    
  www.phargarden.com) 

114 ว่ำนขนัหมำก ตบัเต่ำ, กลว้ยเต่ำ, 
ตบัเต่ำปำ่ 

- ตน้ เป็นอำหำรสตัว ์
- บ ำรุงก ำลงั คลำยเสน้ รกัษำโรคมะเรง็ 
- เมลด็ แกโ้รคปอด รดิสดีวง โรคตบั 

- ผลสกุ รบัประทำนได ้ยำอำยุวฒันะ ป้องกนัยบัยัง้เซลลเ์น้ือรำ้ย 
  ช่วยตำ้นอนุมลูอสิระ เน้ืองอก เบำหวำน ควำมดนั ภูมแิพ ้ 
  หอบ หดื  โรคกระเพำะอำหำร ปวดตำมร่ำงกำย  ดแูลระบบ  
  ปอด ไต ตบั (สมุนไพรไทย-ว่ำนขนัหมำก/www.maroom-kamin.com/) 

115 ว่ำนคำงคก ว่ำนคำงคก - ผลแก่ ชงน ้ำดื่ม 
- ยำง เอำไปสกัยนัต ์

- หวั แก้โรคเรือ้น โรคผิวหนงั กลากเกลือ้น เป็นผ่ืนคนั  
 (ว่ำนคำงคก,www.natres.skc.rmuti.ac.th) 

116 ว่ำนมหำกำฬ ว่ำนมหำกำฬ - ใบ พอกโรคเรมิ โรคมะเรง็ แกแ้พ ้ 
  ฝี หนอง น ้ำรอ้นลวก ผื่น คนั แกป้วด  
  รกัษำแผลเรือ้รงั ฆำ่เชือ้ไวรสั 
- ทัง้ 5 พอกฝี แกไ้ฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก 

- ใบและหวั รกัษำฝี แผลพุพอง (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน, www.gpo.or.th) 
- หวั  รบัประทำนแกพ้ษิอกัเสบ ดบัพษิกำฬ พษิรอ้น แกไ้ขพ้ษิ 
  แกเ้รมิ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบสด  ขบัระด ู ต ำพอกฝี หรอืหวัละมะลอก งสูวดั เรมิ ท ำใหเ้ยน็  
  ถอนพษิ แกป้วดแสบปวดรอ้น (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,  
  www.rspg.or.th) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - ใบ พอกฝี ถอนพษิ แกป้วดแสบปวดรอ้น (นิจศริ ิ เรอืงรงัษี, 2547) 

117 ว่ำนแรง้คอค ำ แรง้คอค ำ,  
ว่ำนเหนียว 

- หวั บ ำรุงก ำลงั 
- ยำง เอำไปสกัยนัต ์

- หวั แกป้วดขอ้ รดิสดีวงทวำร แกฝี้ แกเ้คลด็ขดัยอก (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช,   
  2540) 

118 ว่ำนอรหนัตแ์ปด
ทศิ 

เสน่หจ์นัทรห์ลง,  
ว่ำนเมตตำ 

- ดอก ท ำเครื่องรำงของขลงั 
- ตน้ หวั บ ำรงุก ำลงั 

- หวัว่ำน เป็นสผีึง้ทำปำก หรอืท ำน ้ำมนัว่ำน อำบในกำรเขำ้พธิ ี 
  ท ำใหเ้กดิเสน่ห ์(มหศัจรรยแ์ห่งสมุนไพรไทย: ว่ำนอรหนัตแ์ปด ทศิ   
  ,www.thaiherb-tip108.blogspot.com) 

119 สบู่เลอืด สบู่เลอืด - หวั ตม้รกัษำโรคควำมดนั เบำหวำน   
  ท ำยำลกูกลอน ปวดหวั 
- หวั ดองเหลำ้ เป็นยำบ ำรุงก ำลงั  
- เขำ้เครื่องยำ ท ำมวลสำร 
- เขำ้เครื่องยำบ ำรุงก ำลงั 

- ตน้ กระจำยลมทีแ่น่นในอก 
- ใบ บ ำรุงธำตุไฟ ใสบ่ำดแผลสดและเรือ้รงั 
- ดอก ฆำ่เชือ้โรคเรือ้น ท ำใหอุ้จจำระละเอยีด 
- เถำ ขบัโลหติระด ูขบัพยำธใินล ำไส ้
- หวั กำ้น แกเ้สมหะเบือ้งบน ท ำใหเ้กดิก ำลงั บ ำรุงก ำหนดั 
- รำก บ ำรุงเสน้ประสำท (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,  www.rspg.or.th) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
120 สม้ปอ่ย สม้ปอ่ย - ใบ แกงสม้ เป็นยำระบำย ขบัเลอืดใน

สตร ี
  บ ำรุงก ำลงั ท ำลูกประคบส ำหรบัสตรหีลงั
คลอด  
- ผล ท ำเครื่องรำงของขลงั 
- ยอดอ่อน จิม้น ้ำพรกิ 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคไขม้ำลำเรยี บ ำรุง
เลอืด  
  ช่วยใหม้ดลกูเขำ้อู ่
- ใบ เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกเ้ลอืด
เสยี 

- ใบ แกโ้รคตำ ยำถ่ำยเสมหะ แกบ้ดิ ฟอกลำ้งโลหติระดู หอ่ผำ้  
  ประคบเสน้ใหเ้สน้อ่อน 
- ผล แกน้ ้ำลำยเหนียว 
- รำก แกไ้ข ้
- ฝกั แกไ้อ ขบัเสมหะ เป็นยำถ่ำยท ำใหอ้ำเจยีน แกไ้ขจ้บัสัน่  
  ปิดแผลโรคผวิหนงั (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,   
  www.rspg.or.th) 
- ใบ ขบัเสมหะ ขบัระดขูำว แกบ้ดิ ประคบใหเ้สน้เอน็อ่อน 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ ขบัเสมหะ แกบ้ดิ ฟอกเลอืด ประคบเสน้เอน็อ่อน  
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

121 สลดัได สะละได - ล ำตน้ เป็นยำระบำยหรอืยำถ่ำยพยำธ ิ
  ทัง้คนและสตัว ์เขำ้เครื่องยำ  
- ยำง แกห้ดู 
ข้อควรระวงั 
- ยำงเป็นพษิ ระวงัอย่ำใหถู้กตำ จะท ำใหต้ำบอด 

- ยำง แกก้ดัหดู ถำ้น ำมำนึ่งใหส้กุแลว้ตำกแหง้เป็นยำถ่ำยอย่ำงแรง  
  ท ำใหต้ำบอดได ้ควรฆำ่ฤทธิโ์ดยกำรย่ำงไฟ แกบ้วมน ้ำ อมัพฤกษ์  
  ขบัปสัสำวะ แกป้วดหลงั (นจิศริ ิ เรอืงรงัษี, 2547) 
- ตน้ ยำถ่ำยพยำธใินทอ้ง 
- ยำง ทำกดัหดู (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

122 สวำด สวำด - ใบ ตม้แกโ้รคไต แกเ้ลอืดเสยี  
- เมลด็ ท ำเครื่องรำงของขลงั เขำ้เครื่อง
ยำ  
  แกน้ ้ำเหลอืงไม่ด ี

- ใบ ผำยลม แกจุ้กเสยีดแน่น 
- ลกู แกก้ษยั (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 

123 สอกึ อเีหนียว, จงิโจ ้ - ใบ ดดูหนอง พอกฝี  
- รำก แกส้อกึ ชกัหลงัแอ่น 

- 

124 สะแก สะแกนำ, สะแกโทน - ยอด แกท้อ้งเสยี  
- ผล เป็นยำถ่ำยพยำธ ิ
- ยำง ใชแ้ทนยำสฟีนั 
- ใบแหง้ ใชม้วนยำสบู 
- ล ำตน้ ท ำเสำบำ้น 
- ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ 
- เขำ้เครื่องยำแกค้นั 

- ใบ รกัษำแผลสด แกป้วดเมื่อย แกไ้ข ้
- เมลด็ ยำถ่ำยพยำธไิสเ้ดอืน แกซ้ำง ตำลขโมย แกม้ะเรง็ 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
 

125 สะแกวลัย ์ สะแกวลัย ์ - ยอด แกป้วดทอ้ง - 
126 สะเดำ สะเดำ - กำ้น ใบ รกัษำไขป้ำ่  

- เปลอืก เขำ้เครื่องยำ ลดเบำหวำน 
- ดอก ยอด น ำมำประกอบอำหำร 
- กำ้น เขำ้เครื่องยำแกไ้ข ้
-  ล ำตน้ เขำ้เครื่องยำโรคเบำหวำน 

- ยอดและดอก ช่วยเจรญิอำหำร (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน    
  ,www.gpo.or.th) 
- ดอก ยอดอ่อน แกพ้ษิโลหติ ก ำเดำ แกร้ดิสดีวงในล ำคอ  
  บ ำรุงธำตุ ขบัลม ใชเ้ป็นอำหำรผกั 
- เปลอืกตน้ แกไ้ข ้เจรญิอำหำร แกท้อ้งเดนิ บดิมกูเลอืด 
- กำ้นใบ แกไ้ข ้แกไ้ขม้ำลำเรยี 
- แก่น แกอ้ำเจยีน ขบัเสมหะ 
- รำก แกโ้รคผวิหนงั แกเ้สมหะ ซึง่เกำะแน่นอยู่ในทรวงอก 
- ใบ ผล เป็นยำฆำ่แมลง บ ำรงุธำตุ 
- ผล มสีำรรสขม ยำถ่ำยพยำธ ิและยำระบำย แกโ้รคหวัใจ 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    - เปลอืกรำก เป็นยำฝำดสมำน แกไ้ข ้ท ำใหอ้ำเจยีน แกโ้รคผวิหนงั 

- น ้ำมนัจำกเมลด็ รกัษำโรคผวิหนงั และยำฆำ่แมลง 
 (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ พอกฝี แกท้อ้งร่วง แกก้ษยั 
- แก่น แกค้ลื่นไสอ้ำเจยีน แกไ้ขต้วัรอ้น ไขจ้บัสัน่ บ ำรุงไฟธำตุ    
  บ ำรุงโลหติ 
- ดอก แกร้ดิสดีวงในล ำคอ บ ำรงุธำตุ แกพ้ษิโลหติก ำเดำ 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ดอก แกร้ดิสดีวงทวำร 
- กำ้น แกไ้ข ้บ ำรุงน ้ำด ีแกร้อ้นใน กระหำยน ้ำ แกไ้ขป้ำ่  
  (วุฒ ิ วฒุ ิ ธรรมเวช, 2540) 

127 สะเดำดนิ สะเดำดนิ - ยอด กนิสด หรอืน ำมำประกอบอำหำร  
  แกโ้รคเบำหวำน 
- ล ำตน้ หรอืใบแกคุ้ณไสย เขำ้เครื่องยำ
แกค้นั 
- เขำ้เครื่องยำแกป้วดเมื่อย แกเ้สน้ 

- ทัง้ตน้ บ ำรุงน ้ำด ีแกไ้ข ้แกร้อ้นใน แกห้วดั แกไ้อ แกฟ้กช ้ำบวม      
  แกไ้ข ้แกร้อ้นในกระหำยน ้ำ บ ำรุงน ้ำด ียำสมุกระหม่อมเดก็  
  ปวดศรีษะ แกห้วดั แกไ้อ ยำระบำย บ ำรุงธำตุ แกค้นั  
  แกโ้รคผวิหนงั หรอืยำฆำ่เชือ้ (มหศัจรรยแ์หง่สมุนไพรไทย:    
  สะเดำดนิ (ผกัขวง) www.thaiherb-tip108.blogspot.com) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
128 สนัตะวำ สนัตะวำ - ยอด น ำมำแกงสม้ - ใบอ่อน ดอก รับประทานเป็นผกัสดแกล้มกบัน า้พริก ลาบ ก้อย   

  (สนัตะวำใบพำย,www.area-based.lpru.ac.th) 
129 สำมสบิ สำมสบิ - ยอด จิม้น ้ำพรกิ  

- ผลอ่อน น ำมำแกง 
- รำก ท ำยำ 

- รำก มฤีทธิข์บัปสัสำวะ หล่อลื่น และกระตุน้ บ ำรุงตบัปอด  
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ผล ปรุงเป็นยำแกพ้ษิไขเ้ซื่องซมึ แกพ้ษิไขก้ลบั 
- รำก แกพ้ำรอ้นในกระหำยน ้ำ แกป้วดเมื่อย แกพ้ษิแมลงปอ่งกดัต่อย  
 แกป้วดฝี ถนิพำฝี พษิปวดแสบปวดรอ้น บ ำรุงตบั ปอด  
 บ ำรุงก ำลงั 
- ทัง้ตน้และรำก แกต้กเลอืด โรคคอพอก (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- รำก บ ำรุงตบัปอด บ ำรุงก ำลงั แกก้ษยั (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

130 ส ำเนียงปำ่ ล ำเลยีงปำ่,   
ส ำเรยีงปำ่  
ส ำเรยีง 

- รำก แกซ้ำงเดก็ แกต้ำลขโมย   
- เขำ้เครื่องยำ แกไ้ข ้ เป็นยำตดัรำก 
- ใบ เอำไปต่อนกเขำ หรอืห่อกรงนกเขำ 

- 

131 ส ำโรง ส ำโรง - ฝกัแก่ แกร้อ้นใน 
- เปลอืก เขำ้เครื่องยำแกไ้ขท้บัระด ู

- เปลอืกตน้ แกก้ำรบวมน ้ำ โรคปวดขอ้ ยำระบำย ขบัเหงื่อ  
  ขบัปสัสำวะ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ฝกั สมำนแผลกระเพำะอำหำรและล ำไส ้(วุฒ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
132 เสลดพงัพอนตวัเมยี เสลดพงัพอนตวัเมยี - ใบ รำก ใชถ้อนพษิ แกแ้พ ้แกค้นั  

- ทัง้ 5 แกโ้รคเรมิ ปวดหวั ตวัรอ้น 
- เขำ้เครื่องยำถอนพษิงหูรอืถอนพษิไก่ชน
ทีถู่ก  
  ยำเบื่อ ถอนพษิแมลงสตัวก์ดัต่อย บ ำรุง
เลอืด   
  บ ำรุงก ำลงั 

- ใบ รกัษำโรคเรมิ งูสวดั (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน, www.gpo.or.th) 
- ทัง้ 5 ใชถ้อนพษิ โดยเฉพำะพษิแมลงสตัวก์ดัต่อย ตะขำบ  
  แมลงปอ่ง รกัษำอำกำรอกัเสบ งสูวดั ลมพษิ แผลน ้ำรอ้นลวก 
- ใบ น ำมำสกดัท ำทงิเจอรแ์ละกรเีซอรนี รกัษำแผลผวิหนงัดบั 
  พษิรอ้น แกแ้ผลน ้ำรอ้นลวก 
- รำก ยำขบัปสัสำวะ ขบัประจ ำเดอืน แกป้วดเมื่อยบัน้เอว   
  (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- รำก ฝนทำแกพ้ษิง ูตะขำบ แมงปอ่ง (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

133 เสอืหมอบ สำบเสอื 
 

- ใบ ปิดแผลหำ้มเลอืด แกร้ดิสดีวง  
  แกท้อ้งอดื ทอ้งขึน้ 

- ใบอ่อน ขยีผ้ดิแผลหำ้มเลอืด(นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ใบ รกัษำแผลสด หำ้มเลอืด (วฒุ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

134 แสลงพนั ปอแถลงพนัธุ ์ - เถำ ท ำเชอืก ท ำปอ ตม้เป็นยำ 
  แกท้อ้งรว่ง แกก้ระหำยน ้ำ 

- เถำ ขบัเลอืด บ ำรุงเลอืด แกน้ ้ำเหลอืงเสยี ผื่นคนัตำมผวิหนงั  
  (วุฒ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

135 โสน โสน - ดอก ใชป้รุงอำหำร 
- ใบ พอกแกฝี้  

- ดอก สมำนล ำไส ้รบัประทำนเป็นผกั 
-  ใบ แกป้วดฝี ถอนพษิ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ดอก สมำนล ำไส ้
- ใบ แกฝี้ ถอนพษิ (วฒุ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

136 โสมไทย ปนัปึง - ยอดอ่อน น ำมำจิม้น ้ำพรกิ ผดัน ้ำมนัหอย  แกง
สม้ 
- หวั เป็นยำอำยวุฒันะ บ ำรุงขอ้ 

- หวั บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรงุก ำลงั(วฒุ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
137 หอกนำรำยณ์ พดันำงช ี - ทัง้ตน้ แกโ้รคมะเรง็ แกก้ระหำยน ้ำ - ใบ เป็นยำตม้ ยำระบำย  

- เหงำ้ ใชท้ำภำยนอก เหงำ้มรีสขมเยน็จดั มพีษิ โรคคำงทมู  
138 หญำ้คำ หญำ้คำ - รำก ลดไขมนัในเสน้เลอืด  

  เป็นยำอำยุวฒันะ  
- รำก เขำ้เครื่องยำ รกัษำโรคมะเรง็  
  โรคซำงในเดก็ 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคตำลขโมย 

- รำก ขบัปสัสำวะ (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน,www.gpo.or.th) 
- รำก ขบัปสัสำวะ ขบัระดขูำว แกร้อ้นในแกด้ซ่ีำน บ ำรุงไต  
  แกค้วำมดนัโลหติสงู แกป้ระจ ำเดอืนมำไม่ปกต ิแกห้นองใน 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- รำก ขบัปสัสำวะ บ ำรุงไต ขบัระดขูำว แกร้อ้นใน (วุฒ ิวุฒธิรรมเวช, 2540) 

139 หญำ้ดอกขำว หมอน้อย, หญำ้
หมอน้อย 

- ทัง้ 5 ใชอ้ดบหุรี ่เขำ้เครื่องยำ  
  โรคเกำต ์

- ทัง้ 5 แกฟ้กช ้ำ  แกเ้หน็บชำ แกห้ลอดลมอกัเสบ ยำลดอำกำร 
  อยำกบุหรี ่ 
- ตน้ รำก  แกเ้บำหวำน ปวดขอ้ ปวดเขำ่ (หญำ้ดอกขำว หมอขำ้ง   
  กำย ทำงสบำยเลกิบุหรี ่,www.health.kapook.com) 

140 หญำ้ดอกล ำโพง ตน้ล ำโพง - ใบ แกพ้ษิสนุขับำ้ เป็นยำตดัรำก - 
141 หญำ้แฝก หญำ้แฝก - รำก เป็นยำบ ำรุงหวัใจ - รำก แกโ้รคประสำท บ ำรงุโลหติ ลดไข ้แกไ้ข ้ 

- รำก หวั แกไ้ขห้วดั แกอ้ำกำรปวดทอ้ง แกท้อ้งร่วง ทอ้งเดนิ  
  ขบัลมในล ำไส ้แกอ้ำกำรทอ้งอดื จุกเสยีด    
(หญำ้แฝก สรรพคุณและประโยชน์ของหญำ้แฝกหอม 20 ขอ้,     
www.frynn.com) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 

142 หญำ้พนังขูำว พนังขูำว - รำก แกร้ะดขูำว 
- ยอด ใบ แกโ้รคเรมิ แกโ้รคงสูวดั  
  แกพ้ษิไข ้ดดูฝี แกป้วดเมื่อย ปวดขอ้ 
- เขำ้เครื่องยำ บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั  
  แกป้วดทอ้งในเดก็ 

- รำก แกป้สัสำวะพกิำร 
- ทัง้ตน้ ชว่ยย่อยอำหำร แกพ้ษิฝี บ ำรุงกระดกู แกไ้ขจ้บัสัน่  
  แกป้วดเอว แกต้กขำว (วฒุ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

143 หญำ้แพรก หญำ้แพรก - รำก ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ - รำก แกโ้รคแผลหนองเรือ้รงั แกน่ิ้วในกระเพำะปสัสำวะ 
- ตน้ แกพ้ำอกัเสบ ปวด บวม แกไ้ขพ้ษิ แกร้อ้นใน โรคเบำหวำน 
  (วุฒ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

144 หญำ้ลกูใตใ้บ ใตใ้บ - ทัง้ 5 แกไ้ข ้ขบัปสัสำวะ ขบัระด ู 
  ลดควำมดนัโลหติ 
- ยอดและตน้ แกป้วดหวั ปวดเมื่อย  แก ้ไข้
มำลำเรยี 
- เขำ้เครื่องยำแกไ้ขท้บัระด ูภูมแิพ ้ไขห้วดั 
  ปวดเมื่อย 

- ตน้ แกไ้ข ้ลดควำมรอ้น ขบัปสัสำวะ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,    
  www.rspg.or.th) 
- ใบอ่อน แกไ้อส ำหรบัเดก็ 
- ทัง้ตน้ แกไ้ขทุ้กชนิด ดบัพษิรอ้น แกข้ดัเบำ รกัษำรดิสดีวงทวำร    
  ปวดทอ้ง บดิ ขบัระดขูำว ขบัปสัสำวะ (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- ตน้ แกไ้ข ้แกร้ดิสดีวง แกไ้อ ขบัระดขูำว ขบัปสัสำวะ ลดควำมดนัเลอืด   
 (วุฒ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

145 หญำ้หนวดปลำดุก หญำ้หนวดปลำดุก - ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำ - ทัง้ตน้ แกห้ดื แกไ้อ แกโ้ลหติ แกไ้ข ้(วฒุ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 
146 หญำ้หวัโต หญำ้เหนยีว - ทัง้ 5 แกอ้สีอุใีส แกค้นั - ทัง้ตน้ แกเ้สน้เลอืดอุดตนับ ำรุงโลหติ ลดควำมดนัโลหติ ลดไขมนั   

  ในเลอืด ลดระดบัน ้ำตำล บ ำรุงก ำลงั  
- ตน้หรอืใบสด พอกแผล  
- ทัง้ตน้ แกโ้รคผวิหนงั กลำกเกลือ้น แกป้ลำยประสำทผวิหนงัอกัเสบ  
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
    (อเีหนียว สรรพคุณและประโยชน์ของตน้อเีหนยีว 20 ขอ้          

Frynn,www.frynn.com) 
147 หญำ้แหว้หมเูลก็ หญำ้แหว้หมเูลก็ - หวั เขำ้เครื่องยำ ช่วยขบัเลอืด ขบั

น ้ำคำวปลำ 
- เขำ้เครื่องยำแกไ้ข ้อำยวุฒันะ ชะลอควำม
ชรำ 
- ทัง้ 5 เขำ้เครื่องยำบ ำรงุธำตุทัง้ 4 
 

- หวั แกอ้ำกำรทอ้งอดื เฟ้อ แน่นจุกเสยีด (สมุนไพรสำธำรณสขุมลูฐำน   
 ,www.gpo.or.th) 
- หวั ขบัปสัสำวะ ขบัลม บ ำรุงธำตุ ขบัระด ูขบัเหงื่อ แกบ้ดิ  
  แกท้อ้งเสยี ช่วยย่อย ลดไข ้แกก้ระหำยน ้ำ แกต้บัอกัเสบ 
  (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 
- หวั  บ ำรุงธำตุ ขบัลมในล ำไส ้แกป้วดทอ้ง ทอ้งขึน้ บ ำรุงก ำลงั   
  ขบัลม อำยุวฒันะ (วุฒ ิวุฒธิรรมเวช, 2540) 

148 หนอนตำยหยำก หนอนตำยหยำก - หวั เขำ้เครื่องยำโรคมะเรง็ ถอนพษิง ู 
  แมลงสตัวก์ดัต่อย 

- หวั - รกัษำรดิสดีวงทวำรหนกั 
- รำกแหง้ ยำแกไ้อ ขบัเสมหะ รกัษำวณัโรค โรคผวิหนงั  
  ยำขบัเบื่อพยำธ ิ
- รำกสด แกป้วดฟนั หดิ เหำ (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด,   
  www.rspg.or.th) 
- รำก แกน้ ้ำเหลอืงเสยี แกโ้รคผวิหนงั ผื่นคนั ฆำ่เชือ้พยำธภิำยใน  
  มะเรง็ตบั (นิจศริ ิ เรอืงรงัษ,ี 2547) 

149 หนำมหนั หนำมหึน่, หนำม
กระจำย กำ้งปลำ 

- ยอด จิม้น ้ำพรกิ 
- รำก เขำ้เครื่องยำ แกไ้ขท้บัระด ู

- รำก แกไ้ขท้บัระด ู(วุฒ ิวุฒธิรรมเวช, 2540) 

 172 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffrynn.com%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%2F&ei=ZkWYVJreCs7HuASu04HICQ&usg=AFQjCNE3lN42RMn3GUsvufqtLrXwp1hwSQ&sig2=7vhkVHSgpOBu-0k90DYkrA
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffrynn.com%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%2F&ei=ZkWYVJreCs7HuASu04HICQ&usg=AFQjCNE3lN42RMn3GUsvufqtLrXwp1hwSQ&sig2=7vhkVHSgpOBu-0k90DYkrA
http://www.rspg.or.th/


ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
150 หนุมำนประสำนกำย หนุมำนประสำนกำย - ใบ แกโ้รคเรมิ รกัษำโรคงสูวดั แผลไฟไหม ้ - ใบ โรคหดื แพอ้ำกำศ ขบัเสมหะ โรคหลอดลมอกัเสบ 

รกัษำวณัโรคปอด แกไ้อ แกอ้ำเจยีนเป็นเลอืด พอกแผล หำ้ม
เลอืด (สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, www.rspg.or.th) 
- ใบ แกไ้อ แกเ้จบ็คอ คออกัเสบ แกป้อด หำ้มเลอืด (วุฒ ิวุฒธิรรมเวช, 2540) 

151 หมนั ไอโ้กหก,ตน้โกหก - เปลอืก ท ำเชอืก กนิกบัหมำก ยอ้มผำ้ 
- ผล กนิแทนหมำก 
- ใบ ใชม้วนสบูแกร้ดิสดีวงจมกู 

- รำกผสมรำกติว้ขน ตม้น ้ำดืม่ แกเ้จบ็หน้ำอก ใบเป็นอำหำร  
- เปลอืก ท ำปอ ใชท้ ำหมนัตอกยำแนวเรอื   
- เมลด็  มคีวำมเหนียวใชท้ ำกำว (ตน้หมนั - BIOGANG,www.biogang.net) 

152 หมำมุ่ย หมำมุ่ย - เมลด็ แกป้วดขอ้ เป็นยำบ ำรุงก ำลงั  
  เพิม่สมรรถภำพทำงเพศ 

- ใบ พอกแผล (นิจศริแิละพยอม,2534) 

153 หวำยขม หวำยขม - ยอด ลกู ตม้จิม้น ้ำพรกิ 
- หวั เขำ้เครื่องยำ แกร้อ้นใน  แกไ้อ 

- หวั แกไ้อ บ ำรุงน ้ำด ีแกร้อ้นในกระหำยน ้ำ (วฒุ ิวฒุธิรรมเวช,    
  2540) 

154 หปูลำช่อน สนัปลำช่อน - ทัง้ 5 แกเ้จบ็คอ 
- ยอด ใบ จิม้น ้ำพรกิ 

- ใบ คัน้หยอดแกเ้จบ็ตำ แกเ้จบ็ห ู
- ตน้ ขบัเสมหะ แกห้ดื หำ้มเลอืด แกเ้จบ็คอ แกบ้ดิ แกต้ำแดง  
  (วุฒ ิวฒุธิรรมเวช, 2540) 

155 อเีหมน็ อเีหมน็ - ผวิ พอกฝี 
- เปลอืก พอกฝี 
- ใบ ใชห้่อขนม 

- รำก แกป้วดกลำ้มเน้ือ  
- เปลอืก แกบ้ดิ แกค้นั  
- ตน้ แกพ้ษิแมลงกดัต่อย แกป้วด แกอ้กัเสบและเป็นยำหำ้มเลอืด 
- ใบ  แกอ้ำกำรระคำยเองของผวิหนงั (อเีหมน็ ขอ้มลูทรพัยำกร   
  ชวีภำพ BEDO,www.bedo.or.th) 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
156 อุตพติ อุตพติ - ดอก เอำมำแกง  

- เขำ้เครื่องยำ แกเ้ถำดำน ขบัลม ชว่ยลำ้งล ำไส ้ 
  แกท้อ้งผกู 

- หวั รกัษำฝ้ำ แผลหนอง 
- รำก แกโ้รครดิสดีวงทวำร แกพ้ษิง ูแกป้วดทอ้ง (วุฒ ิวุฒธิรรมเวช, 2540) 

157 ฮ่อสะพำยควำย ฮ่อสะพำยควำย - เถำ เป็นยำบ ำรุงก ำลงั คลำยเสน้ แกเ้มำเหลำ้ 
  บ ำรุงก ำลงั คลำยเสน้ 

- เถำ บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงขอ้ (วุฒ ิวุฒธิรรมเวช, 2540) 

158  กระดกูไก่ขำว 
เปลอืกบำง 

- ใบ ใชม้วนยำสบู  ต ำพอกถอนพษิง ู
- ตน้ บดเป็นยำแกล้มบำ้หม ูใชท้ ำฟืน เผำถ่ำน 
- เปลอืก ดองเหลำ้เป็นยำบ ำรุงก ำลงั 

- ใบ แกพ้ษิง ูพษิแมลงสตัวก์ดัต่อย ขบัพษิภำยใน 
  (วุฒ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

159  ก ำลงัชำ้งสำร - เถำ น ำไปตม้หรอืดองเหลำ้ บ ำรุงก ำลงั  
  แกโ้รคกษยั เขำ้เครื่องยำแกม้ะเรง็  
  บ ำรุงร่ำงกำย แกห้วดั 

- เนื้อไม ้แกไ้ข ้แกร้อ้นใน แกป้วดเมื่อยเสน้เอน็  (วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช, 2540) 

160  ก ำลงัววัเถลงิ - เถำ น ำไปตม้หรอืดองเหลำ้ บ ำรุงเลอืด  
  บ ำรุงก ำลงั แกโ้รคกษยั เขำ้เครื่องยำแกม้ะเรง็    
  บ ำรุงก ำลงั 

- เน้ือ รำก บ ำรุงโลหติ บ ำรุงเสน้เอน็  แกป้วดเมื่อย บ ำรุงก ำลงั  
  ยำอำยุวฒันะ บ ำรุงกระดกู (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) 

161  พญำรำกเดยีว - รำก ถอนพษิง ูแกเ้รมิ แกผ้ดผืน่ แกค้นั ผดรอ้น    
  แกฝ้้ำ แกแ้มลงสตัวก์ดัต่อย ถอนพษิ  
  ไขม้ำลำเรยี 
- เขำ้เครื่องยำแกโ้รคเบำหวำน ลดไขมนั  
  ลดควำมดนั บ ำรุงเลอืด บ ำรุงก ำลงั 

- 
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ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของพืชสมนุไพรตามภมิูปัญญากบัเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือไทย ช่ือท่ีชาวบา้นเรียก การน าไปใช้ประโยชน์ตามภมิูปัญญา สรรพคณุ 
162  พญำนำครำช - หวั หรอื รำก ดองเหลำ้ เป็นยำ 

  บ ำรุงก ำลงั แกป้วดเมื่อย  ปวดเอว 
- เหงำ้น ำมำตำกแดด แกพ้ษิง ูตะขำบ แมงปอ่ง (ส ำนกังำนหอ
พรรณไมก้รมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์ำ่, www.dnp.go.th) 

163  ทลำยเขำ - ใบ บ ำรุงสำยตำ บ ำรุงหวัใจ หำ้มเลอืด     
  และเป็นอำหำรสตัว ์

- 
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โรคทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพนัธุ ์

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

โรคทางเดินหายใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรคทางเดินอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรคประสาทและกล้ามเน้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรคผิวหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรคไหลเวียนของเลือด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อาการไข้และอาการปวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรคอ่ืนๆ โรคติดเช้ือ หรือพิษจากเช้ือ 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคน่ิว  

ส่วนประกอบ : รากมะเฟือง หนวดแมวเขา ธรณสีาร  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาตากแดดใหแ้หง้แลว้น ามาตม้กบัน ้า ดื่มเป็น

น ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคนิ่ว อมัพฤกษ์ โรคความดนั โรคหวัใจ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณพริม้เพรา  จุย้ชื่น 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ระดขูำว  

ส่วนประกอบ : ตน้กบัรากหญา้พนังขูาว (พนังขูาว) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้กบัรากหญา้พนังขูาว น ามาต้มแลว้ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ช่วยขบัระดขูาว แกป้วดขอ้ ปวดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำขบัปัสสำวะ  

ส่วนประกอบ : ล าตน้และใบขลู่ (ตน้ยาคลูย)์ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าล าต้นและใบขลู่มาตากให้แห้งหรอืน ามาคัว่ แล้วน ามาต้มและ     

ชงดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ช่วยขบัปสัสาวะ แกป้วดหลงั เบาหวาน ลา้งไต ปวดเอว ฆา่เชือ้ไวรสั 

แกล้ม วงิเวยีน ความดนั โรคภมูแิพ ้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประจวบ บุญเกดิ คุณบุญเชดิ  เหมอืนสุวรรณ์   

และคุณจ าลอง แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพระอิศวร (ต ำรบัแก้โรคไต) 

ส่วนประกอบ : เนื้อลกูจนัทน์ 2 ต าลงึ มหาหงิส ์2 ต าลงึ การบรู 2 ต าลงึ 

ยาด า  2 ต าลงึ พรกิไทย 8 ต าลงึ น ้าผึง้  น ้ามะกรดู 

วิธีท ำและวิธีใช้ : บดส่วนผสมทุกอย่างรวมกนัใส่น ้าผึง้ และน ้ามะกรดูลงไป แลว้น าไป 

ป ัน้เป็นลูกกลอน ตากแดด 7 วนั 7 คนื โดยเฉพาะการตากน ้าค้าง

ช่วงฤดหูนาว จะท าใหไ้ดผ้ลด ี2 เท่า  

สรรพคณุ : แกโ้รคไต  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ก่อนท ายาใหต้ัง้จติอธษิฐานบอกพระอศิวร 

2. ท่องบทชนิบญัชรบทยาวพรอ้มค าแปลก่อนลงมอืปรงุยาพระอศิวร  

เจ้ำของต ำรบั : นายขจร   เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคไต  

ส่วนประกอบ : ใบสวาด  

วิธีท ำและวิธีใช้ : ลา้งใบสวาดใหส้ะอาด น าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคไต เลอืดเสยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำฟอกไต 

ส่วนประกอบ : หนวดแมวเขา  (ทัง้ 5)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าหนวดแมวเขาทัง้ตน้ลา้งใหส้ะอาด น าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ช่วยฟอกไต  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคไต 

ส่วนประกอบ : ลกูขีก้าแดง  3 ลกู บอระเพด็ 7 องคุล ี (ครึง่คบื) ตาลเสีย้น 4 บาท  

เจตตระมลูเพลงิ 2 บาท มะกรดู 3 ลกู (ผ่า 4 เอา 3) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอย่างมาต้มรวมกนักบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคไต 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 

 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดประจ ำเดือน 

ส่วนประกอบ : จกุมะพรา้ว จกุหอมแดง  จุกกระเทยีม 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาตม้น ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกอ้าการปวดประจ าเดอืน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ตอ้งกล่าวค าว่า อมิงัสจัจะวาจงั 3 รอบ ก่อนน ายามาตม้ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำประคบช่วยให้มดลกูเข้ำอู่  

ส่วนประกอบ : ไพล ใบสม้ปอ่ย ใบมะขาม 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าไพลมาหัน่เป็นแว่นๆ และน าใบส้มป่อย ใบมะขาม น ามาห่อด้วย       

ผา้น าไปจุม่ในน ้าอุ่น แลว้น าไปประคบ 

สรรพคณุ : ช่วยใหม้ดลกูเขา้อู่ ใชส้ าหรบัสตรหีลงัคลอด  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ควรน ามาประคบ 9 วนั จะท าใหร้า่งกายแขง็แรง 

เจ้ำของต ำรบั : คุณเลก็ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำประคบช่วยให้มดลกูเข้ำอู่  

ส่วนประกอบ : ใบสม้ปอ่ย ใบประค าไก่ (มะค าไก่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าใบสม้ปอ่ย และใบมะค าไก่ น าไปห่อดว้ยผา้มดัใหแ้น่น  

   แลว้น าไปนึ่ง 

2. น าไปประคบบรเิวณทอ้งน้อย ส าหรบัสตรหีลงัคลอด  

สรรพคณุ : ช่วยใหม้ดลกูเขา้อู่ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณสุชนิ  ถอืแกว้ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำขบัน ้ำคำวปลำ 

ส่วนประกอบ : ไพล พรกิไทยขาว ดปีล ีเขากวางเผาไฟ เขม่าไฟ หวัแหว้หม ู

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาบดใหล้ะเอยีด ใชถ้้วยขนมถ้วยฟูตวง 1 ถ้วย 

ต่อคนท้อง 1 คน ใส่เหล้าขาว 1 ขวด แช่ไว้ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนคลอด    

หลงัคลอดกนิวนัละ 2 เวลา เช้า-เยน็ จนครบ 3 วนั หลงัจากนัน้กนิ

เฉพาะมือ้เทีย่ง เชา้ หรอืเยน็กไ็ด ้

สรรพคณุ : ช่วยขบัเลอืด  ขบัน ้าคาวปลาส าหรบัสตรหีลงัคลอด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. คนทอ้งหา้มกนิเพราะอาจแทง้ได ้หรอืคนทีก่นิยาหมอแผนปจัจบุนั 

   อยู ่เรยีกว่า คนเลอืดท า และคนทีจ่ะท าตามต ารานี้ไดต้อ้งมาเรยีน 

   กบัลุงทาบ และตอ้งมกีารครอบครถูงึจะเอาไปใชไ้ด ้เพราะเป็นยา  

   ของแมลุ่งทาบสบืต่อมา ค่าคร ูทอ้งละ 5 บาท ใหก้นิยาต่อ 1 ครัง้  

   ประมาณ 1 ถว้ยของขนมถว้ยฟู แลว้น าไปท าเองได้ 

2. ถา้คนไขม้กีารรกัษาแผนปจัจบุนัมาแลว้ หมอยาจะไมร่บัรกัษาต่อให ้ 

3. ในกรณทีีก่ารรกัษายาแผนปจัจบุนัมาแลว้จะตอ้งมคี่าครมูาให ้คอื  

    ทอง 1 บาท ดอกไมธ้ปูเทยีน  

เจ้ำของต ำรบั : คุณทาบ   เกดิรว่ม 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ตกเลือด 

ส่วนประกอบ : กรดน ้า (กระต่ายจาม ก าปดั กะพอ้นกเขา) เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ากรดน ้ามาตม้กบัเหลา้ขาว ดื่ม 

สรรพคณุ : แกอ้าการคนตกเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ   
 

 

 

 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไอ 

ส่วนประกอบ : ชะเอมไทย (เถาชะเอม) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : เอาเถาชะเอมไทยมาลา้งใหส้ะอาด สบัเป็นท่อนๆ แลว้น ามาตม้กบั

น ้า ดื่มเป็นน ้าชา  

สรรพคณุ : แกไ้อ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์ คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์  

และหลวงตาน้อม  นรนิโท 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไอ  

ส่วนประกอบ : ลกูมะแวง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : กนิสด 

สรรพคณุ : แกไ้อ แกล้ม 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไอ 

ส่วนประกอบ : ขมิน้ออ้ย   1 บาท             สารสม้             1 บาท 

พรกิ         1 บาท             ขงิ                  1 บาท 

ดปีล ี        1 บาท             ดนิประสวิขาว    1 บาท 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าส่วนผสมทุกอย่าง ตากแดดใหแ้หง้ แลว้น าไปบดใหล้ะเอยีด 

2. น ามาละลายน ้ามะนาวรบัประทาน 

สรรพคณุ : แกไ้อ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ริดสีดวงจมกู  

ส่วนประกอบ : ใบหนาด เกสรทัง้ 5 (บวัหลวง พกุิล บุนนาค มะล ิสารภ)ี 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบหนาดมาตากแห้ง น ามามวนกบัเกสรทัง้ 5 แทนใบจากแล้ว

น ามาสบูเหมอืนบุหรี ่

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงจมกู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คณุสุชนิ  ถอืแกว้ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ริดสีดวงจมกู 

ส่วนประกอบ : ใบหมนั (ไอโ้กหก,ตน้โกหก)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบหมนั 3 ใบ ไปตากแดดใหแ้หง้ น ามามดั 3 เปราะ แลว้น ามาสบู

วนัละ 1 เปาะ จนครบ 3 เปาะ 

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงจมกู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไซนัส  

ส่วนประกอบ : กรวยป่า เกสรทัง้ 5 เกสร (บวัหลวง พกุิล บุนนาค มะล ิสารภ)ี  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบกรวยป่ามาตากให้แห้ง แล้วน ามามวนกบัเกสรทัง้ 5 แทน     

ใบจากน ามาสบูเหมอืนบุหรี ่

สรรพคณุ : แกโ้รคไซนสั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ต้องมกีารพก่ีอนใช้ (พ ีคอื การพูดเอง เออ เอง เช่น พูดว่า “เขาลอื

กนัว่าใบกรวยเอามาสบูแกไ้ซนสั หาย ไมห่าย”  จากนัน้กต็อบเองว่า “หาย” ) 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำลขโมย  

ส่วนประกอบ : มะเดื่อสด  3 ถว้ย เกลอื 3 ถว้ย ขา้วสวยสุก 3 ถว้ย  

วิธีท ำและวิธีใช้ 

: 

น าส่วนผสมทุกอย่างมาตม้ น าไปเคีย่วใหเ้หลอืน ้าเขม้ขน้ ประมาณ   

1 ถว้ยตวง น ามาดื่ม 

สรรพคณุ : แกโ้รคตาลขโมย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ 

: 

ลุงบุญเชดิเชื่อว่าตม้ใหค้นทีเ่ป็นปอบกนิแลว้จะออกจากร่าง หรอืโรค 

อาการทีเ่ป็นอยู ่จะมอีาการดขีึน้ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญเชดิ  เหมอืนสุวรรณ์    

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำลขโมย  

ส่วนประกอบ : รากตาลโตนด  รากหญา้คา  

วิธีท ำและวิธีใช้ : ลา้งรากตาลโตนดกบัรากหญา้คาใหส้ะอาด น าไปต้มกบัน ้า ดื่มเป็น

น ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคตาลขโมย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่    

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำลขโมย 

ส่วนประกอบ : ไมโ้คนทา (คนทา) หญา้คา  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าล าต้นไมโ้คนทากบัหญา้คาไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคตาลขโมย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด  และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำลขโมย 

ส่วนประกอบ : รากส าเนียงปา่ (ล าเลยีงปา่ ส าเรยีงปา่ ส าเรยีง) เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากส าเนียงปา่ฝนกบัเหลา้ขาว เอาไปฝาดเดก็  

สรรพคณุ : แกโ้รคตาลขโมย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด  
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำลขโมย 

ส่วนประกอบ : รากหญ้าคา  ใบตาล 

วิธีท ำและวิธีใช้ : รากหญ้าคากบัใบตาลลา้งใหส้ะอาดน าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคซาง โรคตาลขโมยในเดก็ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ซำงเดก็ 

ส่วนประกอบ : รากครอบฟนัส ี (ครอบจกัรวาล,อโีผก,โผงผาง,ฟนัส,ีตอบแตบ) น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากมาฝนผสมกบัน ้าผึง้ แลว้น ามาป้ายลิน้เดก็ทีเ่ป็นซาง 

สรรพคณุ : แกซ้างเดก็ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ซำงเดก็  

ส่วนประกอบ : เปลอืกตาลเสีย้น  เถาตาลหมอ่นดอกสขีาว รากตาลโตนด 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาตม้รวมกนักบัน ้าน ามาดื่ม แกซ้างเดก็ 

สรรพคณุ : แกซ้างเดก็  โรคตาลขโมย  แกไ้อ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคริดสีดวงทวำร 

ส่วนประกอบ : ยอดเพชรสงัฆาต (ต่อกระดกู, รอ้ยต่อ) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ายอดเพชรสงัฆาตมาเสยีบในกลว้ย แลว้น ามารบัประทานพรอ้มกนั 

เพื่อไมใ่หค้นัและขม 

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงทวาร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณด ารสั ช่วยพดั   และคุณสุชนิ ถอืแกว้ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคริดสีดวงทวำร 

ส่วนประกอบ : ใบเสอืหมอบ (สาบเสอื) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบเสอืหมอบมารบัประทานสด 

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงทวาร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณด ารสั  ช่วยพดั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคริดสีดวงทวำร 

ส่วนประกอบ : ใบขลู่ดนิ น ้า 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบขลู่ดนิลา้งใหส้ะอาดน ามาตม้กบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงทวาร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณสุชนิ  ถอืแกว้ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคริดสีดวงทวำร 

ส่วนประกอบ : เมลด็ว่านขนัหมากสุก (ตบัเต่า, กลว้ยเต่า, ตบัเต่าปา่)  9 เมด็ น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเมลด็ว่านขนัหมากสุกมาโขลกใหล้ะเอยีด ผสมกบัน ้าผึง้ ปัน้เป็น

ลกูกลอน 

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวง โรคปอด  โรคตบั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคริดสีดวงทวำร 

ส่วนประกอบ : เปลอืกนนทร ี       5  ต าลงึ             ดปีล ี         5  ต าลงึ 

ขา่                     5  ต าลงึ            เกลอื          5  ต าลงึ 

ใบมะกา (มดักา, ไมม้ะกา)  5  ต าลงึ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างตม้รวมกนักบัน ้า ดื่ม  

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงทวาร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคริดสีดวงทวำร  

ส่วนประกอบ : ล าตน้ขลู่ (ตน้ยาคลูย)์ 

วิธีท ำและวิธีใช้ 

: 

1. เลอืกล าตน้บรเิวณทีม่ ี3 แงง่ ลอกเปลอืกออกแลว้เอาส่วนทีเ่ป็น        

   เมอืกน ามาทาบรเิวณทีเ่ป็นรดิสดีวงทวาร 

2. น าใบสดหรอืใบแหง้ ไปต้มกบัน ้าดื่มแทนน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รครดิสดีวงทวาร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ  คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์    

คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์ และคุณสมใจ อนิประสทิธิ ์

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคกระเพำะ 

ส่วนประกอบ : ขมิน้ ไพล 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าขมิน้กบัไพลมาคัน้ กรอง ดื่มน ้า 

สรรพคณุ : แกโ้รคกระเพาะ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณสมใจ อนิประสทิธิ ์

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคกระเพำะ 

ส่วนประกอบ : ไพลสด น ้าผึง้แท ้เกลอื 

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกไพลสดใหล้ะเอยีด ใส่น ้าผึง้ โขลกใหล้ะเอยีด น ามากวนใน

กระทะใหเ้ขา้กนั น ามาปัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : แกโ้รคกระเพาะ ลดอาการปวดทอ้ง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. รบัประทานก่อนอาหาร เพื่อใหย้าไปเคลอืบกระเพาะ ช่วยลด 

    อาการปวดทอ้ง 

2. การโขลกสมนุไพรจะไม่ท าวนัพระ 

เจ้ำของต ำรบั : นายบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์  และคุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคกระเพำะ 

ส่วนประกอบ : ขมิน้ชนั น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอย่างมาโขลกใหล้ะเอยีด น ามาผสมกบัน ้าผึง้ ปัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : รกัษาโรคกระเพาะ ลดอาการปวดทอ้ง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. รบัประทานก่อนอาหาร เพื่อใหย้าไปเคลอืบกระเพาะ ช่วยลด 

    อาการปวดทอ้ง 

2. การโขลกสมนุไพรจะไม่ท าวนัพระ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคกระเพำะ  

ส่วนประกอบ : เปลา้น้อย (เปลา้) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบเปลา้น้อย มาลา้งใหส้ะอาด น าไปต้มกบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคกระเพาะ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประจวบ  บุญเกดิ 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องเสีย 

ส่วนประกอบ : ยอดทบัทมิ 7 ยอด ปนูแดง 1 หยบิมอื  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ายอดทบัทมิกบัปนูแดงไปตม้กบัน ้าพอประมาณ น ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกท้อ้งเสยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : การเกบ็ยอดทบัทมิตอ้งหนัหลงัเกบ็ เกบ็ทัง้หมด 7 ยอด อยา่งตัง้ใจ  

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องเสีย 

ส่วนประกอบ : ยอดสะแก (สะแกนา, สะแกโทน) เกลอืตวัผู ้
วิธีท ำและวิธีใช้ : เดด็ยอดเคีย้วกนิกบัเกลอืตวัผู ้

สรรพคณุ : แกท้อ้งเสยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง คุณอ่วน รกัยิม้ คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรณ์ และ

คุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องเสีย 

ส่วนประกอบ : ยอดทบัทมิ 7 ยอด น ้าปนูใส 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ายอดทบัทมิมาตม้กบัน ้าปนูใส น ามาดื่ม 

สรรพคณุ : แกท้อ้งเสยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณละมิง่  เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องร่วง  

ส่วนประกอบ : เถาปอแสลงพนั (ปอแถลงพนัธุ)์ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเถามาต้มกบัน ้ารอ้น ดื่ม น ้าจะมสีแีดงคลา้ยอุทยัทพิย์ 

สรรพคณุ : แกอ้าการทอ้งรว่ง กระหายน ้า 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องผกู 

ส่วนประกอบ : ใบ ตน้อ่อน ตน้ขีแ้รด 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบ หรอืตน้อ่อนตน้ขีแ้รด มาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกท้อ้งผกู ท าใหข้บัถ่ายด ี

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องผกู 

ส่วนประกอบ : ใบสม้ปอ่ย 1 ก า น ้า 1 ขนั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบสม้ปอ่ยกบัน ้ามาตม้ใหเ้หลอืน ้า 1 แกว้ ดื่มวนัละ 1 แกว้ 

สรรพคณุ : แกท้อ้งผกู ช่วยขบัถ่าย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องผกู 

ส่วนประกอบ : ผลแกว้มอืไว (ชงิชี,่ น ้านอง) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : รบัประทานผลสด 

สรรพคณุ : เป็นยาระบาย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  และคุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

 

 



195 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องผกู 

ส่วนประกอบ : ดอกโมกมนั  

วิธีท ำและวิธีใช้ : เอาดอกมาตากแดดใหแ้หง้ บดใหแ้หง้ น ามาชงดื่ม 

สรรพคณุ : เป็นยาระบาย  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องผกู 

ส่วนประกอบ : ฝกัราชพฤกษ์ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าฝกัแหง้มาหัน่ ตม้น ้าดื่มหรอื กนิฝกัสด  

สรรพคณุ : แกท้อ้งผกู เป็นยาระบาย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  และคุณประจวบ  บุญเกดิ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องผกู 

ส่วนประกอบ : ใบมะกา (มดักา, ไมม้ะกา) 

วิธีท ำและวิธีใช้ 

: 

น าใบมะกาเอามาตม้กบัน ้า เคีย่วใหเ้หลอืน ้า 1 ส่วน น ามาดื่มใน           

ช่วงทีไ่มค่่อยขบัถ่าย 

สรรพคณุ : แกท้อ้งผกู เป็นยาระบาย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด  
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถ่ำย  

ส่วนประกอบ : ราก ใบ เมลด็ตองแตก 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมมาตม้กบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกถ่้ายทอ้ง  ถ่ายพยาธ ิ

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำระบำย 

ส่วนประกอบ : ใบยา่นาง (เถาวลัยน์าง, เถาวลัยเ์ขยีว) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกใบยา่นางใหล้ะเอยีดแลว้คัน้เอาแต่น ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : ช่วยขบัถ่าย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำระบำย  

ส่วนประกอบ : ใบยา่นาง (เถาวลัยน์าง, เถาวลัยเ์ขยีว)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกใบยา่นางใหล้ะเอยีด คัน้กบัน ้าเปล่าเลก็น้อย ดื่ม 

สรรพคณุ : ช่วยขบัถ่าย แกป้วดเมือ่ย  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์  และคุณชาญชยั ตงับุญญะ 
 

 



197 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ร้อนใน  

ส่วนประกอบ : ใบยา่นาง (เถาวลัยน์าง, เถาวลัยเ์ขยีว) 1 ก า น ้า 1 ขนั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ลา้งใบยา่นางใหส้ะอาด โขลก คัน้น ้า กนิสด 

สรรพคณุ : แกร้อ้นใน ปวดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ร้อนใน  

ส่วนประกอบ : ยา่นาง (เถาวลัยน์าง, เถาวลัยเ์ขยีว)  1 ก า น ้า  1 ขนั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าย่านางมาต้มกบัน ้าใหเ้หลอืน ้า 1 แกว้ ดื่มเชา้ เยน็ 

สรรพคณุ : แกร้อ้นใน ปวดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ร้อนใน 

ส่วนประกอบ : ฝกัแก่ส าโรง   

วิธีท ำและวิธีใช้ : ฝกัแก่เอามาตม้กบัน ้า ดื่มแกร้อ้นใน 

สรรพคณุ : แกร้อ้นใน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณอ่วน รกัยิม้   
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถ่ำยพยำธิ 

ส่วนประกอบ : ผลตะโกนา (ตะโก) สุก 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าผลตะโกนาสุกไปโขลกใหล้ะเอยีด แลว้น าไปคัน้เอาแต่น ้าดื่ม 

สรรพคณุ : ถ่ายพยาธปิากขอ แกท้อ้งผกู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง แสงสว่าง 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ท้องอืด  

ส่วนประกอบ : ใบเสอืหมอบ (สาบเสอื)  ปนูแดง น ้ามะกรดู 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 
น าใบเสอืหมอบมาโขลกใหล้ะเอยีดใส่ปนูแดงและน ้ามะกรดูแลว้ 

น ามาทาบรเิวณรอบสะดอื 

สรรพคณุ : แกท้อ้งอดื ทอ้งขึน้  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดท้อง 

ส่วนประกอบ : สะแกวลัย ์

วิธีท ำและวิธีใช้ : กลัน้ใจเดด็ 7 ยอด น ามาเคีย้ว หรอืต าใหล้ะเอยีดกนิ 

สรรพคณุ : แกป้วดทอ้ง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด และคุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้สะอึก 

ส่วนประกอบ : รากมะอกึ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากมะอกึมาฝนกนิแกส้ะอกึ 

สรรพคณุ : แกส้ะอกึ ชกัหลงัแอ่น 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคลมบ้ำหมู 

ส่วนประกอบ : ล ำตน้หรอืแก่นต้นกระโดงขำว น ้ำผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ำแก่นตน้กระโดงขำวไปฝนหรอืบดใหล้ะเอยีดน ำไปผสมกบัน ้ำผึง้ 

ปัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : แกโ้รคลมบำ้หม ู

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ลมชกั 

ส่วนประกอบ : ผกัหวำนป่ำ น ้ำผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ำใบผกัหวำนตำกแดดใหแ้หง้ น ำไปบดใหล้ะเอยีดเป็นผง แลว้น ำมำ

ผสมกบัน ้ำผึง้ แลว้ปัน้เป็นยำลกูกลอน รบัประทำน 

สรรพคณุ : แกล้มชกั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กระดกูหกั 

ส่วนประกอบ : ใบตะโกนำ (ตะโก) 1 ก ำใหญ่ เนื้อมะพรำ้วแก่ 1 ลกู เกลอืเมด็ 1 ก ำมอื 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น ำใบตะโกนำ มำโขลกใหล้ะเอยีด ใส่เนื้อมะพรำ้วแก่ลงไปโขลก                

    ใหเ้ขำ้กนั 

2. เตมิเกลอืลงไปโขลกใหเ้ขำ้กนัจนละเอยีด จำกนัน้เตมิน ้ำเลก็น้อย  

3. น ำไปปดัตดิต่อกนั 3 ครัง้ โดยหมอยำ หลงัจำกนัน้จงึน ำไปทำเอง   

   ทีบ่ำ้นจนกว่ำจะหำย 

สรรพคณุ : ช่วยต่อกระดกู แขนหกั ขำหกั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ก่อนท ำยำ หมอยำตอ้งท่องคำถำ โดยตัง้นะโม 3 จบ และท่องพุทธงั 

สะระนัง คจัฉำม ิธมัมงัสะระนังคจัฉำม ิสงัฆงัสะระนังคจัฉำม ิทุตยิมัปิ 

พุทธงั สะระนังคจัฉำม ิทุตยิมัปิ ธมัมงั สะระนังคจัฉำม ิทุตยิมัปิ สงัฆงั

มงัสะระนงัคจัฉำม ิตะตยิมัปิ พุทธงัสะระนังคจัฉำม ิตะตยิมัปิ ธมัมงัสะ

ระนงัคจัฉำม ิตะตยิมัปิ สงัฆงัสะระนงัคจัฉำม ิ 

2. คนไขต้้องเตรยีมของมำใหห้มอยำเมื่อรกัษำหำยแลว้ ประกอบดว้ย 

ไขต่ม้ 1 ลกู กลว้ยน ้ำวำ้ 1 หว ีขำ้วสวย 1 ถุง ถ้ำไม่ไปท ำบุญจะเขำ้ตวั

ตวัคร ู

3. ยำมอีำย ุ20 วนั ถำ้ไมห่ำยตอ้งมำท ำยำใหม่ 

4. ไมนิ่ยมปดัในวนัขึน้ 15 ค ่ำ 

5. ค่ำคร ู102 บำท 

เจ้ำของต ำรบั : คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคประสำท 

ส่วนประกอบ : พุงดอ (พงัดอ, หนำมพุงดอ) ทัง้ 5 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ำพุงดอทัง้ 5 ลำ้งใหส้ะอำด น ำไปตม้กบัน ้ำ ดื่มเป็นน ้ำชำ 

สรรพคณุ : แกโ้รคประสำท 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ ำลอง   แสงสว่ำง  และคุณอ่วน  รกัยิม้ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเหน็บชำ 

ส่วนประกอบ : เกลอื 2 ชำม เถำวลัยเ์ปรยีง 1 ประค ำไก่ (มะค ำไก่) 1 รำกแจง 1 น ้ำ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ตม้ส่วนผสมทัง้หมดใหเ้ดอืดประมำณ 5 นำท ีแลว้น ำไปอบใน

กระโจม 

สรรพคณุ : แกโ้รคเหน็บชำ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตำบุญเยือ้ง  อำธปิญโญ 
 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี 

ส่วนประกอบ : ตน้หรอืใบเครอืหมาน้อย  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบเครอืหมาน้อยมาโขลกใหล้ะเอยีด แลว้น าไปพอกแผลบรเิวณที่

เป็นฝี 

สรรพคณุ : พอกฝี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี 

ส่วนประกอบ : หวัของตน้บานเยน็สขีาว  น ้าซาวขา้ว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ใชห้วัเหงา้ของตน้บานเยน็สขีาว ฝนกบัน ้าซาวขา้ว น ามาพอก

บรเิวณทีเ่ป็นฝี 

สรรพคณุ : รกัษาฝี ท าใหฝี้ยุบและไมอ่กัเสบ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณอ่วน  รกัยิม้  
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี 

ส่วนประกอบ : อเีหมน็ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ขดูเปลอืกของล าตน้น ามาผสมกบัเกลอืแลว้น าไปพอกบรเิวณทีเ่ป็นฝี 

สรรพคณุ : แกฝี้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี  

ส่วนประกอบ : ใบตอ้ยติง่ ขา้วเหนียวด าสุก 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ต าทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัน าไปพอกฝี 

สรรพคณุ : แกฝี้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 

 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี  

ส่วนประกอบ : ใบโคกกะออม 1 ขา้วเหนียวสุก 1 น ้าด าจนี  

วิธีท ำและวิธีใช้ : ต าทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัน าไปพอกฝี 

สรรพคณุ : แกฝี้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี  

ส่วนประกอบ : ใบขีเ้หลก็ 1 ใบต าลงึตวัผู ้1 ขมิน้ออ้ย 4 ชิน้ ขา้วสาร 1 ดนิประสวิ 1 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ต าทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัน าไปพอกฝี 

สรรพคณุ : แกฝี้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี 

ส่วนประกอบ : ใบสอกึ (อเีหนียว, จงิโจ)้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบสอกึมาโขลกน ามาพอกบรเิวณทีเ่ป็นฝี 

สรรพคณุ : พอกฝี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี 

ส่วนประกอบ : เมด็ตอ้ยติง่ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเมด็ตอ้ยติง่มาพอกบรเิวณทีเ่ป็นฝี 

สรรพคณุ : แกฝี้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพอกฝี  

ส่วนประกอบ : ว่านมหากาฬ (ทัง้ 5) 

วิธีท ำและวิธีใช้ 
: 

น าว่านมหากาฬมาโขลกใหล้ะเอยีด แลว้น าไปพอกบรเิวณทีเ่ป็นฝี

หรอืน ้ารอ้นลวก 

สรรพคณุ : พอกฝี แกไ้ฟไหม ้น ้ารอ้นลวก 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ลมพิษ 

ส่วนประกอบ : ใบพล ูเหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบพลูมาโขลกใหล้ะเอยีด ผสมกบัเหลา้ขาว น ามาทาบรเิวณทีเ่ป็น

ลมพษิ 

สรรพคณุ : แกล้มพษิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั บุญเรอืงฤทธิ ์

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ลมพิษ  

ส่วนประกอบ : ใบและตน้ไมยราบ น ้า 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้และใบไมยราบมามดัพนักนั แลว้น ามาต้มกบัน ้า ดื่ม และอาบได ้

สรรพคณุ : แกล้มพษิ  โรคสะเกด็เงนิ โรคนิ่ว เบาหวาน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์  และหลวงตาน้อม นรนิโท  

คุณนิสากร  ทองโปรง่ และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้หดู  

ส่วนประกอบ : พญาไรใ้บ (เถาวลัยด์ว้น) 

วิธีท ำและวิธีใช้ 
: 

ขดูบรเิวณทีเ่ป็นหดูก่อน เพื่อเปิดแผล แลว้น ายางพญาไรใ้บไปทา

บรเิวณทีเ่ป็นหดูตาปลา หรอืไฝ 

สรรพคณุ : แกห้ดู ตาปลา ไฝ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณด ารสั  ช่วยพดั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคหิด  

ส่วนประกอบ : ผลกบัใบโพธิท์ะเล 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าผลและใบมาโขลกใหล้ะเอยีด น ามาพอกบรเิวณทีเ่ป็นหดิ 

สรรพคณุ : แกโ้รคหดิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้หดู 

ส่วนประกอบ : สลดัได (สะละได) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ขดูผวิหน้าบรเิวณทีเ่ป็นหดูเพื่อเปิดแผล แลว้เอายางสลดัไดทา

บรเิวณทีเ่ป็นหดู 

สรรพคณุ : แกห้ดู  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ระวงัอยา่ใหย้างเขา้ตาเพราะจะท าใหต้าบอด 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด  คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์   

และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเรือ้น 

ส่วนประกอบ : รากตะโกนา (ตะโก) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : รากตม้กบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรือ้น 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัต ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเรือ้น  

ส่วนประกอบ : เปลอืกใบคาง (ตน้ใตป้าก) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. เปลอืกเอามาโขลก ทาบรเิวณทีเ่ป็นแผล 

2. เปลอืกตม้เอาน ้ามาท ายาลา้งแผล  

3. น าใบสดมาท าลกูประคบหรอืตม้อาบ 

สรรพคณุ : รกัษาโรคเรือ้น แผลสด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง   แสงสว่าง 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเรือ้น  

ส่วนประกอบ : ใบอ่อนเถาวลัยเ์หลก็  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบอ่อนเถาวลัยเ์หลก็มาลา้งใหส้ะอาดน าใบต้มกบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรือ้น บ ารงุก าลงั แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง  และคุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้คนั  

ส่วนประกอบ : ตน้เครอืหมาน้อย  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้เครอืหมาน้อยทัง้  5 มาตม้กบัน ้าแลว้น าไปอาบ 

สรรพคณุ : แกค้นั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้คนั 

ส่วนประกอบ : หอมแดงโทนทัง้หวั  3 หวั  เปลอืกสะแก  (สะแกนา, สะแกโทน)  
2 ชิน้  ใบมะกา (มดักา, ไมม้ะกา) น ้าตาลปึก เปลอืกหอยแครง 3 ฝา   

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเปลอืกหอยแครง สะแกนา หอมแดง ใบมะกา วางรวมกนั จากนัน้

น าไปท่องคาถาก่อน แลว้ค่อยน าไปใส่น ้า ตม้เคีย่วจนตวัยาออกส ี  

น าดื่มเป็นน ้าชา พอน ้ายาหมดกใ็ส่น ้าตม้ไปอกีเรือ่ยๆ จนตวัยาจดื  

สรรพคณุ : แกค้นั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. เอาหมอ้ยาไวใ้นทีส่งู หา้มคนหรอืสตัวข์า้มหมอ้ยา 

2. คนไขห้า้มรบัประทานน ้าสม้สายชู 

เจ้ำของต ำรบั : คุณสุชนิ  ถอืแกว้ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ผืน่คนั 

ส่วนประกอบ : รากพญารากเดยีว  เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากพญารากเดยีวมาฝนกบัเหลา้ขาวทาบรเิวณทีเ่ป็นผื่น คนั 

สรรพคณุ : แกผ้ื่นคนั ผดรอ้น 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้คนั 

ส่วนประกอบ : ใบสงักรณ ี(สงักรณตีรชีวา, ทลายเขา)  3 กา้น หญา้หวัโต      

(หญา้เหนียว) (ทัง้ 5)  4-5 ตน้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบสงักรณมีาตม้รวมกบัหญา้หวัโต ทัง้ 5 เคีย่วประมาณ 30 นาท ี

จนเป็นสนี ้าตาล น ามาอาบแกค้นั 

สรรพคณุ : แกค้นั  แกอ้สีุกอใีส 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เวลาเกบ็ตอ้งหนัหลงัเกบ็ 7หรอื 9 ใบ และพดูว่า “พ่อจา๋ แมจ่๋า ลกู

ขอเอาใบทลายเขาไปรกัษา หาย  ไมห่าย”  แลว้ตอบในใจว่า “หาย” 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำล้ำงแผล 

ส่วนประกอบ : เปลอืกตาลเสีย้น 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเปลอืกมาตม้กบัน ้า แลว้น าน ้าไปลา้งแผลสด 

สรรพคณุ : ใชเ้ป็นยาลา้งแผล 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำล้ำงแผล  

ส่วนประกอบ : เปลอืกโพธิท์ะเล 

วิธีท ำและวิธีใช้ : เปลอืกน ้ายาลา้งแผล เปลอืกตม้กบัน ้า น ามาลา้งแผล 

สรรพคณุ : ลา้งแผล 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ฟกช ำ้ 

ส่วนประกอบ : พลบัพลงึ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าใบพลบัพลงึมายา่งกบัไฟ แลว้น าไปวางบนแผลบรเิวณฟกช ้า   

    จากนัน้ใหผ้า้พนัแผลพนั 

2. น าใบพลบัพลงึสดขย าพอแหลก น าไปทาแผลบรเิวณทีฟ่กช ้า 

สรรพคณุ : แกฟ้กช ้า เคลด็ขดัยอก 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ตอ้งใชใ้บเดยีว 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำรกัษำกลำกน ้ำนม 
ส่วนประกอบ : ผลโพธิท์ะเล 
วิธีท ำและวิธีใช้ : ฝานผลโพธิท์ะเลเป็นชิน้ เอายางมาทาบรเิวณทีเ่ป็นกลากน ้านม 
สรรพคณุ : แกก้ลากน ้านม 
ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 
เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำห้ำมเลือด  

ส่วนประกอบ : ใบเสอืหมอบ  (สาบเสอื) ใบยาสบู   น ้าปนูใส 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบเสอืหมอบหรอืใบยาสูบมาขยีก้บัน ้าหรอืน ้าปนูใสแลว้น ามาพอก

บรเิวณทีเ่ป็นแผล 

สรรพคณุ : หา้มเลอืด รกัษาแผลสด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณด ารสั  ช่วยพดั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำห้ำมเลือด  

ส่วนประกอบ : ดอกแก่ธปูฤาษ ี(เฟ้ือ) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าดอกแก่ของธปูฤาษขียีใ้หแ้หลกแลว้น าไปพอกบรเิวณทีเ่ป็นแผล 

สรรพคณุ : หา้มเลอืด  รกัษาแผลสด  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท  และคุณวชิยั  กอ้นเมฆ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำห้ำมเลือด 

ส่วนประกอบ : ใบและนมแพงพวยน ้า (พงัพวย) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบและนมแพงพวยน ้ามาขยีห้รอืโขลกใหล้ะเอยีด และน ามาพอก

บรเิวณทีเ่ป็นแผล จะช่วยหา้มเลอืด 

สรรพคณุ : หา้มเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 
 

 

 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุเลือด  

ส่วนประกอบ : เถาตน้กระโดงแดง  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเถากระโดงแดงมาตม้ น าไปดื่ม น ้าจะเป็นสแีดง  

สรรพคณุ : บ ารงุเลอืด  บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เวลารบัประทานตวัยาแลว้หา้มรบัประทานหน่อไม้ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญเชดิ  เหมอืนสุวรรณ์  และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุเลือด 

ส่วนประกอบ : เหงอืกปลาหมอ 50 บาท พรกิไทย 50 บาท น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเหงอืกปลาหมอกบัพรกิไทยมาบดใหล้ะเอยีดผสมกบัน ้าผึง้        

ปัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : บ ารงุเลอืด  บ ารุงสตรทีีม่บีุตรยาก 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เวลาซือ้ยาทีร่า้นขายยา หา้มต่อคนขาย และตอ้งใหเ้งนิใหพ้อกบั    

ค่ายาไมค่วรซือ้หรอืใหเ้งนิเกนิกบัค่ายา 

เจ้ำของต ำรบั : นายขจร  เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำฟอกเลือดสตรี  

ส่วนประกอบ : ผลคดัเคา้ (คดัเคา้เครอื) มะกรดู 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าผลคดัเคา้มาดองกบัมะกรดู น ้ามาดื่ม  

สรรพคณุ : ช่วยฟอกเลอืดสตร ีแกไ้ข ้แกเ้ลอืดออกตามไรฟนั ขบัเสมหะ  

แกโ้รคโลหติจาง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุเลือด  

ส่วนประกอบ : แก่นฝาง น ้า 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าแก่นฝางมาต้มกบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุเลือด  

ส่วนประกอบ : แก่นยอป่า 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าแก่นยอป่าไปตม้กบัน ้า  ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุเลอืด บ ารงุก าลงั แกโ้รคเบาหวาน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : แมช่วีณันา  แซ่ฉัว่  และพระครใูบฎกีาสุเทพ  ปญัญาวุฑโฒ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุเลือด 

ส่วนประกอบ : มะกรดู  33  ลกู (ผ่า 4 เอา 3 ทิง้ 1)   บอระเพด็     1    ทะนาน 

เกลอื   1  ทะนาน     สม้มะขามเปียก    1  ทะนาน 

ลกูมะเขอืขืน่อยา่งหนาม  33  ลกูผ่า    เถาคนัแดง    1 ทะนาน 

รากมะแวง้เครอื   1 ทะนาน   ลกูคดัเคา้ (คดัเคา้เครอื) 1 ทะนาน 

ขา้วเหนียวด าคัว่และขา้วตอกเอาทัง้เปลอืกรวมกนั   1  ทะนาน 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างไปดองโดยใส่น ้าสุกพอท่วมดองแล้วตากแดด   

3 วนั จงึสามารถกนิได ้

สรรพคณุ : บ ารงุเลอืด แกผ้อมแหง้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุธำตทุัง้ 4 

ส่วนประกอบ : หญา้แหว้หมเูลก็  1 บาท    รากมะอกึ    1 บาท 

รากมะเขอืขื่น 1 บาท   บอระเพด็   1 บาท  รากชะพล ู  1 บาท 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ตม้รวมกนัใส่เกลอืเลก็น้อย ดื่มน ้า 

สรรพคณุ : ช่วยบ ารงุธาตุทัง้ 4 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุเลือด  

ส่วนประกอบ : ใบกระบอืเจด็ตวั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบกระบอืเจด็ตวัมาลา้งใหส้ะอาด แลว้น าไปโขลกใหล้ะเอยีดผสม

กบัน ้า กรองเอาแต่น ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : บ ารงุเลอืด  แก้ประจ าเดอืนมาไมป่กต ิ

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคควำมดนั 

ส่วนประกอบ : ยอดและตน้หญา้ลกูใตใ้บ  (ใตใ้บ) น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. เอายอดมากนิสด 

2. น าทัง้ตน้มาตม้ดื่มเป็นน ้าชา 

3. เอาตน้ไปตากแดด แลว้เอามาบดใหล้ะเอยีด น ามาผสมกบัน ้าผึง้  

   หรอืปัน้เป็นลกูกลอน 

4. รบัประทานเชา้ เยน็ เมือ่มอีาการปวดเมือ่ย 

สรรพคณุ : แกโ้รคความดนั ปวดหวั ปวดเมือ่ย แกไ้ขม้าลาเรยี  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์  และคุณบุญเชดิ  เหมอืนสุวรรณ์   

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุหวัใจ 

ส่วนประกอบ : รากหญ้าแฝก   

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากหญ้าแฝกมาลา้งใหส้ะอาด น าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุหวัใจ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 



 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้หวดั  

ส่วนประกอบ : เปลอืกขีห้นอน (ขีเ้หนียว, ขีต้ดื, ทองพนัช่าง) 
วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเปลอืกขีห้นอนมาป้ิงหรอืยา่ง จากนัน้น าไปแปะกระหมอ่มเดก็     

ทีเ่ป็นไขห้วดั 

สรรพคณุ : แกไ้ขห้วดั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำลดไข้ 

ส่วนประกอบ : ใบและผลประค าไก่ (มะค าไก่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ใบและผลประค าไก่น ามาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา เวลามไีข ้

สรรพคณุ : ช่วยลดไข ้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  คุณจ าลอง  แสงสว่าง  และหลวงตาน้อม  นรนิโท 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ 

ส่วนประกอบ : ราชพฤกษ์ทัง้ 5 ไพล หญา้แหว้หมเูลก็ กา้นสะเดา บอระเพด็ ขมิน้ออ้ย  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทัง้หมดมาตม้โดยใส่น ้า 5 ส่วน ตม้ใหเ้หลอืน ้า 1 ส่วน ดื่ม

เวลามไีข ้

สรรพคณุ : ช่วยลดไข ้

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำสมุกระหม่อม  

ส่วนประกอบ : ขงิแหง้ 1 ก ายาน (อบเชย)  1 

วิธีท ำและวิธีใช้ : บดขงิแหง้และก ายานเขา้ดว้ยกนั น าไปพอกศรีษะ 

สรรพคณุ : แกไ้ข ้

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ทบัระด ู

ส่วนประกอบ : เปลอืกส าโรง 1 รากขดัมอญ 1  ฝาง 1 รากชุมเหด็ 1 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างตม้รวมกนักบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกไ้ขท้บัระดู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนริตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ทบัระด ู

ส่วนประกอบ : ใบครอบฟนัส ี(ครอบจกัรวาล,  อโีผก, โผงผาง, ฟนัส,ี ตอบแตบ) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าต้นมามดัเป็น 3 เปาะ น าไปต้ม ก่อนต้มให้พระสวดประจุขาด          

เอามาใส่หมอ้ตม้ดื่ม 3  ครัง้ พอดื่มครัง้ที ่1 ใหแ้ก้เชอืกออก 1 เปาะ ท าจน

ครบ 3 ครัง้ ท าเช่นเดยีวกนั โดยแกะออกทลีะเปาะ  ดื่มแค่ 3 ครัง้พอ 

สรรพคณุ : แกไ้ขท้บัระด ู

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ทบัระด ู 

ส่วนประกอบ : กรดน ้า (กระต่ายจาม, ก าปดั, กะพอ้นกเขา)  รงัหมาล่า เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอย่างมาต้มกบัเหลา้ใหง้วด  น าไปดื่ม 

สรรพคณุ : รกัษาไขท้บัระด ูอาการตกเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ทบัระด ู

ส่วนประกอบ : ดอกบานไมรู่โ้รย ซงัขา้วโพด ชุมเหด็เลก็ ชุมเหด็ใหญ่ ขา้วเยน็เหนือ 

ขา้วเยน็ใต ้ หญา้ลกูใตใ้บ (ใตใ้บ) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาตม้ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกไ้ขท้บัระดู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณสุกญัญา  เหมอืนเผ่าพงษ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้เคลด็ขดัยอก 

ส่วนประกอบ : หวัไพลสด 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าหวัไพลสดมาลา้งใหส้ะอาด จากนัน้หมอยาจะเคีย้วไพลใหล้ะเอยีด 

แลว้เปา่บรเิวณทีเ่คลด็ขดัยอกของคนไข ้

สรรพคณุ : แกเ้คลด็ขดัยอก แกป้วด หรอืโรคทีเ่กีย่วกบักระดกูชนิดทีไ่มรุ่นแรง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ก่อนท ายา หมอยาต้องท่องคาถา โดยตัง้นะโม 3 จบ และท่อง  

พุทธงั สะระนงั คจัฉาม ิธมัมงัสะระนงั คจัฉาม ิสงัฆงัสะระนัง คจัฉาม ิ

ทุติยมัปิ พุทธัง สะระนังคัจฉามิ ทุติย ัมปิ ธัมมัง สะระนังคัจฉาม ิ      

ทุตยิมัปิ สงัฆงัมงัสะระนัง คจัฉาม ิตะตยิมัปิ พุทธงัสะระนัง คจัฉาม ิ

ตะตยิมัปิ ธมัมงัสะระนงัคจัฉาม ิตะตยิมัปิ สงัฆงัสะระนงั คจัฉาม ิ 

2. ถา้เปา่หายคนไขจ้ะซือ้ของมาใหห้มอยาไปใส่บาตร หรอืคนไข ้       

   ใส่บาตรเองกไ็ด ้

เจ้ำของต ำรบั : คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย  

ส่วนประกอบ : ใบและ/หรอืเถา เถาวลัยเ์ปรยีง  

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าใบเถาวลัยเ์ปรยีงมาใส่กระสอบ ประมาณ ¾ ของกระสอบ แลว้ 

   น าขาใส่ไปในกระสอบทิง้ไวป้ระมาณ 30 นาท ีน าขาออก 

2. น าเถาวลัยเ์ปรยีง ทัง้ใบ และเถา หรอืใชเ้ถาอยา่งเดยีวกไ็ด ้ลา้งให ้ 

    สะอาด แลว้น าไปต้มกบัน ้า ประมาณ 30 นาท ีน ามาดื่มแทนน ้าชา 

3. น าเถาวลัยเ์ปรยีงแหง้ มาหัน่เป็นชิน้ น าไปตากแดดใหแ้หง้ แลว้  

    น าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย ปวดหลงั ปวดเอว บ ารงุก าลงั หอบหดื  

แกค้วามดนั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ คุณประจวบ บุญเกดิ คุณชาญชยั ตงับุญญะ 

คุณจ าลอง แสงสว่าง และคุณสุชนิ  ถอืแกว้  
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย 

ส่วนประกอบ : แก่นตบัเต่าใหญ่ (ตน้ตบัเต่า, ตบัเต่าตน้) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าแก่นมาตม้กบัน ้าเปล่า ประมาณ 30 นาท ีน ามาดื่มเวลาปวด 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท และคุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย  

ส่วนประกอบ : มะกรดู 10 ผล เหลา้ขาว 1 ขวดใหญ่ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : หัน่มะกรูดเป็นแว่นบางๆ น าเหล้าขาวเทใส่แช่ไว้ 7 วนั จากนัน้น า

มะกรูดมาคัน้ แล้วกรองเอาแต่น ้าเทใส่ขวดไว้ ใช้ทาบรเิวณที่ปวดเมื่อย

ทัว่ไป 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย อมัพฤกษ์ อมัพาต 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประจวบ  บุญเกดิ 

    

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย  

ส่วนประกอบ : ตน้เพชรสงัฆาต (ต่อกระดกู, รอ้ยต่อ) ไพล ขมิน้ออ้ย น ้ามนัมะพรา้ว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าเพชรสงัฆาต ไพล ขมิน้ออ้ย น ามาหัน่และโขลกใหล้ะเอยีด  

    แลว้เอาไปเคีย่วกบัน ้ามนัมะพรา้ว  

2. น ามาทาบรเิวณทีป่วดเมื่อย หรอืบรเิวณทีก่ระดกูหกั กระดกูรา้ว   

   เพือ่ใหก้ระดกูตดิกนัเรว็ขึน้ หรอืน ามาทาหลงัถอดเฝือก 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย ช่วยใหก้ระดกูตดิกนัเรว็ขึน้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ตอ้งเคีย่วกบัน ้ามนัมะพรา้วเท่านัน้ 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง อาธปิญโญ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดหลงั  

ส่วนประกอบ : เถาฤาษผีสมเสรจ็ 1 ท่อน  น ้า 1 ลติร 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเถามาลา้งใหส้ะอาดมาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกป้วดหลงั โรคไต อมัพฤกษ์ เบาหวาน เหน็บชา บ ารงุก าลงั    

ขยายหลอดเลอืด  โรคหอบ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท และคุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์   
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย 

ส่วนประกอบ : ฟ้าทลายโจร น ้าผึง้ บอระเพด็ มะขามเปียก  

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกส่วนผสมฟ้าทลายโจรกบับอระเพด็ใหล้ะเอยีดแลว้น าไปผสมกบั

มะขามเปียกและน ้าผึง้ปัน้เป็นลกูกลอน รบัประทานเวลาปวดเมือ่ย 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดหลงั ปวดเอว 

ส่วนประกอบ : ตน้ครอบฟนัส ี (ครอบจกัรวาล,  อโีผก, โผงผาง, ฟนัส,ี ตอบแตบ) ทัง้ 5 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้ครอบจกัรวาลน าไปต้มกบัน ้าดื่มเวลาปวดหลงั ปวดเอว 

สรรพคณุ : แกป้วดหลงั ปวดเอว 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย 

ส่วนประกอบ : เปลา้น้อย (เปลา้) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบเอามายา่งไฟแลว้น ามารองนัง่หรอืนอน แกป้วดเมื่อย 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประจวบ  บุญเกดิ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย 

ส่วนประกอบ : ใบแก่สม้ปอ่ย  ใบประค าไก่ (มะค าไก่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบสม้ปอ่ยกบัประค าไก่ผสมกนั น าไปท าลกูประคบ 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย 

ส่วนประกอบ : ใบกระดุมทอง   ใบพลบัพลงึ   ไพล  ขา้วสวยสุก การบรู  พมิเสน 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าไพลมาหัน่แลว้น ามาโขลก  

2. น ามาผสมกบัทุกอย่างเขา้กนั ในปรมิาณเท่าๆ  กนั น าไปห่อดว้ยผา้    

   แลว้น าไปนึ่งใหร้อ้น เอามาประคบบรเิวณทีป่วดเมือ่ย 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย  

ส่วนประกอบ : ใบขีเ้หลก็ ใบมะขาม ใบประค าไก่ (มะค าไก่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าส่วนผสมทุกอย่างรวมกนัเอาไปใส่กระสอบ แลว้เอาขาทีป่วด

สอดเขา้ไปในกระสอบ อบไวป้ระมาณ 30 นาท ี

2. น าส่วนผสมทุกอย่างไปต้ม แลว้น าไปอบโดยเอาผา้ห่มคลุมตวั

เพื่อใหไ้ดค้วามรอ้นจะไดผ้ลเรว็กว่า 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ยตามร่างกาย แกเ้สน้ ปวดขาส าหรบัหญงิหลงัคลอด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดเมื่อย 

ส่วนประกอบ : สงักรณ ี(สงักรณตีรชีวา, ทลายเขา)  ทัง้ 5     เถาวลัยเ์ปรยีง    แก่นฝาง  

น ้าหนักเท่าๆ  กนั  สเหลว (พระเจา้ 5 พระองค)์ 1 อนั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอย่างรวมกนัใส่หมอ้ต้ม ใส่สเหลว (พระเจา้ 5 พระองค)์ แลว้มี

การท่องคาถาเสกประจุขาด ใส่น ้า น าไปต้มไม่ต้องปิดฝาหมอ้ ต้มให้

เหลอืน ้า 2 ส่วน น ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกป้วดเมือ่ย แกเ้สน้ ปวดเอว ปวดหลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. พระเจ้า 5 พระองค์ เวลาต้มเสรจ็แล้วต้องคลี่ตวัพระเจ้า 5 

พระองค์ออกก่อนทีจ่ะเอาไปทิ้ง และมคีวามเชื่อในสมยัก่อนว่าถ้าไม่

คลี่ออก หากววัมาเหยยีบจะเป็นง่อย หรอืถ้าคนเหยยีบแล้วจะไม่ดี 

2. หม้อยา ห้ามคนหรอืสตัว์ข้าม ถ้าข้ามแล้วจะท าให้ยานัน้เสื่อม 

ตอ้งอุ่นเชา้ – เยน็ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคไมเกรน  

ส่วนประกอบ : ตน้กะทกรก (เงาะป่า) น ้ามะพรา้วอ่อน 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. ลา้งตน้กะทกรกและรากใหส้ะอาด  

2.  ตม้น ้ามะพรา้วกบัต้นกะทกรกทัง้ต้นจนกว่าน ้าจะมสีเีหลอืง พกัไวใ้หเ้ยน็  

3. น าไปแช่ตูเ้ยน็ ดื่มไดทุ้กเวลา จนกว่าอาการจะหาย 

สรรพคณุ : แกโ้รคไมเกรน ปวดหวั โรคเบาหวาน ไขม้าลาเรยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ไมต่ม้ยาวนัพระ 

เจ้ำของต ำรบั : นายบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์  และคุณละมิง่  เหมอืนสุวรรณ์ 

 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวด  

ส่วนประกอบ : แก่นดหีม ี

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าแก่นมาตม้กบัน ้าสะอาด ดื่มเวลามไีข ้หรอืปวดหวั 

สรรพคณุ : แกป้วดหวั แกไ้ข ้ช่วยขบัเหงือ่ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำสมุกระหม่อม  

ส่วนประกอบ : ผกัแพวแดง 1         หอมแดง 1        กระเทยีม 1       ขงิ 1 หวั

ดองดงึ 1               หวัอุตพติ 1        น ้ามะนาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : บดทุกอยา่งแลว้ผสมกบัน ้ามะนาว น าไปพอกศรีษะ 

สรรพคณุ : แกป้วดหวั แกโ้รคลม  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดหวั  

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอน ทัง้ 5   

วิธีท ำและวิธีใช้ : ใชท้ัง้ตน้น ามาตากแดด น ามาตม้ดื่ม แกป้วดหวั  

สรรพคณุ : แกป้วดหวั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ  คุณประจวบ  บุญเกดิ   

และคุณชาญชยั   ตงับุญญะ  
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดท้องเดก็ 

ส่วนประกอบ : หญา้ลกูใตใ้บ  (ใตใ้บ) เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าหญ้าลกูใตใ้บมาลา้งใหส้ะอาดและบดใหล้ะเอยีด น ามาผสมกบัเหลา้ขาว 

น ามาป้ายลิน้เดก็ทีป่วดทอ้ง 

สรรพคณุ : แกป้วดทอ้งในเดก็ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท คุณละมิง่  เหมอืนสุวรรณ์  คุณบุญเชดิ 

เหมอืนสุวรรณ์  และคุณสมใจ อนิประสทิธิ ์
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดฟัน 

ส่วนประกอบ : ยางขอ่ย   

วิธีท ำและวิธีใช้ : เอามดีมาสบัทีเ่ปลอืกของตน้ขอ่ย แลว้เอายางมาสฟีนัทุกวนั 

สรรพคณุ : ท าใหฟ้นัแขง็แรง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดฟัน  

ส่วนประกอบ : เปลอืกขอ่ย  3 แว่น  เกลอืทะเลเลก็น้อย 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ลา้งเปลอืกขอ่ยใหส้ะอาด น าไปตม้กบัน ้าและเคีย่วจนตวัยาเขม้ขน้ 

ประมาณ 30 นาท ีน ามาอมเวลาปวดฟนั  

สรรพคณุ : แกป้วดฟนั ร ามะนาด เหงอืกบวม 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ปวดฟัน  

ส่วนประกอบ : ฟกัขา้วสุก 10 กก.          บอระเพด็สด           มะละกอสุก  

กลว้ยน ้าวา้สุก 5 หว ี       สบัปะรด (เนื้อ)        น ้าตาลทรายแดง  

มะกรดู ทัง้ลกู                ลกูยอบา้น (ยอ)        ลิน้จี ่    

ล าไย                          สม้เขยีวหวานทัง้ลกู (หัน่เป็นชิน้)  

น ้า 3 กก. 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าส่วนผสมทุกอย่างมาใส่โหล หมกัไวป้ระมาณ  10 วนั แลว้ปิดฝา  

2. น ามากรองเอาแต่น ้าใสๆ 

3. น ามาดื่มวนัละ 1 ครัง้ ประมาณ 30 มลิลลิติร ก่อนอาหาร รสชาต ิ 

   เปรีย้ว มกีลิน่ฉุน 

สรรพคณุ : แกอ้าการปวดฟนั ท าใหฟ้นัแขง็แรง ช่วยท าใหร้ะบบภายในด ี

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ป้ำง  

ส่วนประกอบ : กระเทยีม 7 กลบี        พรกิไทยขาว 7 เมด็  

ดปีล ี7 ดอก              น ้านมราชสหี ์(นมราชสหี)์ 1 ก า  

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกทุกอยา่งรวมกนัใส่น ้าคัน้ แลว้น ามาดื่มเวลามไีข ้

สรรพคณุ : แกโ้รคไขป้้าง ไขเ้รือ้รงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ถ้าจะให้โรคไข้ป้างหายต้องรบัประทานกล้วยน ้าว้าสุกก่อนเพื่อให้

อาการระอุออกมา แลว้ค่อยกนิยาจะท าใหโ้รคนี้หายเรว็ขึน้  

เจ้ำของต ำรบั : คุณประจวบ  บุญเกดิ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้ป่ำ 

ส่วนประกอบ : สะเดา  เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ใชก้า้นและใบสะเดาลา้งใหส้ะอาดน าไปโขลกผสมกบัเหลา้ขาว คัน้น ้า

ดื่ม 

สรรพคณุ : แกไ้ขป้า่ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ไข้มำลำเรีย 

ส่วนประกอบ : ควนิิน (สะเดาป่า) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเปลอืกมาตม้กบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกไ้ขม้าลาเรยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ :  

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพรหมประสิทธ์ิ 

ส่วนประกอบ : ขา่ น ้าปนูใส 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าข่าฝนกบัน ้าปนูใสกนิ 

สรรพคณุ : แกโ้รคอหวิาตกโรค แกล้มป่วง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคอีสกุอีใส  

ส่วนประกอบ : ตน้ผกัปลาบ  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้มาต้มกบัน ้าแลว้น าไปอาบ  

สรรพคณุ : แกโ้รคอสีุกอใีส 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้บำดทะยกั 

ส่วนประกอบ : ใบตะโกนา (ตะโก) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบตะโกนามาขย าพอแหลก แลว้น าไปพอกบรเิวณทีเ่ป็นแผล 

สรรพคณุ : แกโ้รคบาดทะยกั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท  
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเริม 

ส่วนประกอบ : ใบว่านมหากาฬ 4 ใบ เหลา้ขาว 1 ขวดเลก็ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบว่านไปโขลกผสมกับเหล้าขาว พอกน ามาพอกที่แผลหรือ

บรเิวณทีเ่ป็นผื่นคนั แลว้น าผา้พนัแผลมาพนัไว้ 

สรรพคณุ : แก้โรคเริม แก้ผื่น คัน แก้แพ้ ฝีหนอง แก้ปวด เล็บขบ รักษา       

แผลเรือ้รงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเริม 

ส่วนประกอบ : เครอืตดหมา (ตูดหมตููดหมา) ทัง้ 5  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าต้นเครอืตดหมา ทัง้ 5 ลา้งใหส้ะอาด แลว้น ามาตม้กบัน ้า อาบแกค้นั  

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเริม  

ส่วนประกอบ : ยอดหญา้พนังขูาว  เหลา้ขาว หรอืน ้าซาวขา้ว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ายอดหรอืใบ โขลก ใส่เหลา้ขาวหรอืน ้าซาวขา้ว ทาบรเิวณทีเ่ป็น

เรมิหรอืงสูวดั 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ งสูวดั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำผบีอก 

ส่วนประกอบ : หญา้พนังขูาว (พนังขูาว)  1 ก ามอื ขา้วสารแช่น ้า 1 หยบิมอื น ้าฝน 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบหญ้าพนังขูาว ผสมกบัขา้วสาร โขลกใหล้ะเอยีดแลว้ใส่น ้าฝนลง

ไปน าไปทาแผลบรเิวณทีเ่ป็นเรมิทาเรือ่ยๆ จนกระทัง่หาย 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ โรคงสูวดั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. หา้มคนทีเ่ป็นโรคกนิผกัทีม่มีอื หรอืเถาทุกชนิด เช่น แตงโม ต าลงึ 

2. ก่อนท ายาใหต้ัง้นะโม 3 จบ แลว้ระลกึถงึครยูาทีเ่ป็นเจา้ของ  

   เจา้ของต ารบัยาเรมิใหช้่วยรกัษาใหห้ายดว้ย 

3. คนไขท้ีร่กัษาหายแลว้ตอ้งเตรยีมของใส่บาตรใหเ้จา้ของยา คอื  

   กลว้ยน ้าวา้  1 หว ีไขไ่ก่ 3 ฟอง ขา้ว 1 ถุง ใส่บาตร โดยผูป้รงุยา 

   จะเป็นผูใ้ส่บาตรไปใหค้รยูา 

4. วธิกีารเกบ็ตน้หญา้พนัง ูตอ้งมกีารพก่ีอนโดยยนืหนัหลงัใหต้น้ไม้ 

    จากนัน้พดูว่า “แมย่าจา๋จะไปรกัษาโรคเรมิ “หายไมห่าย” แลว้เรา 

    ตอบเองว่า “หาย” พอตอบเสรจ็กเ็อือ้มมอืไปขา้งหลงัแลว้กด็งึ 

    หญา้พนังขูึน้มา 1 ตน้จากนัน้ค่อยหนัหน้าไปเกบ็ 

5. ยาทีท่ าแลว้ตอ้งวางไวท้ีส่งู หรอืแช่ในตูเ้ยน็ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณเลก็ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้งูสวดั  

ส่วนประกอบ : เปลอืกเพกา 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ฝนเปลอืกเพกากบัน ้าทาบรเิวณทีเ่ป็นงสูวดั เรมิ 

สรรพคณุ : แกง้สูวดั โรคเรมิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเริม 

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอนทัง้ 5 น ้า 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเสลดพงัพอน  ลา้งใหส้ะอาดน าไปตม้ดื่ม หรอืน าไปอาบ 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเริม 

ส่วนประกอบ : ใบกรดน ้า  (กระต่ายจาม, ก าปดั, กะพอ้นกเขา) เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกใบกรดน ้า ใหล้ะเอยีด ผสมกบัเหลา้ขาว เลก็น้อย น าไปพอก

บรเิวณทีเ่ป็นแผล 

สรรพคณุ : แกโ้รคเรมิ รกัษาแผลสด แผลพุพอง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เวลาใส่เหลา้ขาว ตอ้งใส่ใหเ้หมาะสมกบัตวัยาเฉพาะทีใ่ชท้าเท่านัน้ 

ถา้ใส่มากตวัยาจะเสยีหรอืบูด 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด  คุณพงษ์ศกัดิ ์ เหมอืนสุวรรณ์  

และคุณประเสรฐิ  เอีย่มยุทธชยั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้พิษสุนัขบ้ำ 

ส่วนประกอบ : หญา้ดอกล าโพง (ตน้ล าโพง) น ้าผึง้  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าหญ้าดอกล าโพงโขลกคัน้กบัน ้าผึง้ ½ แกว้รบัประทานทเีดยีว  

สรรพคณุ : แกพ้ษิสุนขับา้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ตอ้งรบัประทานยาตดัรากรว่มดว้ย โดยรบัประทาน 1 ครัง้ กนิยา 

   ตดัราก 1 ครัง้ 

2. ยาตดัรากท าไดโ้ดยใชผ้กับุง้ทะเลมดั 3 เปราะ ตม้ 1 ครัง้ แกม้ดั  

   1 เปราะ ท าจนครบ 3 ครัง้ 

3. หา้มต้มกนิเล่น หากไมไ่ดถู้กสุนขักดั เพราะมคีวามเชื่อว่าถา้กนิ  

    แลว้จะบา้ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : ใบกระดกูไก่ขาว (เปลอืกบาง) เหลา้ขาว  

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกใบกระดกูไก่ขาวผสมกบัเหลา้ขาว น าไปพอกแผลบรเิวณทีถู่กงกูดั 

สรรพคณุ : ถอนพษิง ู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : ใบหรอืตน้เขยตาย (เขยตายแมย่ายปรก) เหลา้ขาว  

วิธีท ำและวิธีใช้ : โขลกใบกบัตน้ใหล้ะเอยีด ผสมกบัเหลา้ขาว คัน้กรองแยกกาก  

น ากากไปพอกบรเิวณทีโ่ดนสตัวม์พีษิกดั น าน ้าไปดื่ม  

สรรพคณุ : ถอนพษิตะขาบหรอืแมลงป่อง โดยเฉพาะงกูะปะ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : รางจดืดอกขาว (จางจดื) เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. โขลกรางจดืดอกขาวผสมกบัเหลา้ขาว ทาบรเิวณทีเ่ป็นลมพษิ  

2. เคีย้วใบสดครัง้ละ 3 ใบ ดืม่น ้าตาม  

3. ใชใ้บกบัรากตม้กบัน ้า ดื่ม  

สรรพคณุ : แกล้มพษิ  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษงู  

ส่วนประกอบ : รากพญารากเดยีว น ้าซาวขา้ว    

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากของพญารากเดยีวมาฝนกบัน ้าซาวขา้ว แลว้น ามาดื่ม 

สรรพคณุ : ถอนพษิง ูพษิไขม้าลาเรยี โรคเรมิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ  และคุณชาญชยั  ตงับุญญะ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษงู  

ส่วนประกอบ : ตน้และใบพญาปลอ้งทอง (ทองระอา) น ้าซาวขา้ว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้และใบโขลกใหล้ะเอยีดใส่น ้าซาวขา้ว คัน้เอาน ้ามาดื่ม 

สรรพคณุ : ถอนพษิง ู 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ใชใ้บพกตดิตวัจะป้องกนัคุณไสยเขา้ตวัได ้

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ   
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : ผกับุง้แดง 2 ก า น ้าตาลทรายแดง 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ลา้งผกับุง้ใหส้ะอาด น าไปต้มประมาณ 10-20 นาท ีใส่น ้าตาลทรายแดงลงไป 

ตม้จนละลายยกลง ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ถอนพษิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : หา้มกนิรว่มกบัยาเพราะจะท าใหล้า้งยาตวัอื่น 

เจ้ำของต ำรบั : แมช่ศุีภพชิญ ์ สกลภาพ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ  

ส่วนประกอบ : เถาวลัยน์ ้า  

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าเถาวลัยน์ ้าหัน่เป็นแว่น แลว้น าไปตม้ดื่มเป็นน ้าชา 

2. น าเถาวลัยน์ ้ามาหัน่เป็นแว่น  ๆตากแดดใหแ้หง้ น าไปต้มดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ถอนพษิ  แกร้อ้นใน  กระหายน ้า 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์  และคุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษงู  

ส่วนประกอบ : ใบขอ่ยด า เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบขอ่ยด ามาโขลกใหล้ะเอยีด ผสมกบัเหลา้ขาว แลว้น ามาพอก

บรเิวณทีโ่ดนงกูดั 

สรรพคณุ : ถอนพษิง ูตะขาบ  แมลงปอ่ง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ   

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษงู 

ส่วนประกอบ : ทา้วยายมอ่ม (ทัง้ 5)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทา้วยายมอ่มทัง้ 5 โขลกใหล้ะเอยีดน ามาพอกบรเิวณทีโ่ดนงกูดั 

สรรพคณุ : ถอนพษิง ู

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ  

ส่วนประกอบ : ผกับุง้ทะเล 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ใชย้างจิม้หรอืต าพอกบรเิวณทีเ่ป็นแผล 

สรรพคณุ : ถอนพษิแมงกะพรุน หรอืสตัวม์พีษิชนิดอื่นๆ แกป้วด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณพมิพณ์ ี ชมแค 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพระอิศวร (ต ำรบัแก้พิษงู)  

ส่วนประกอบ : เนื้อลกูจนัทน์ 2 ต าลงึ  มหาหงิส ์2 ต าลงึ   การบรู 2 ต าลงึ 

ยาด า  2 ต าลงึ           พรกิไทย 8 ต าลงึ  หนอนตายอยาก  2 ต าลงึ 

น ้าผึง้    เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. บดส่วนผสมทุกอยา่งรวมกนัใส่น ้าผึง้แลว้น าไปป ัน้เป็นลกูกลอน  

   ตากแดด 7 วนั 7 คนื โดยเฉพาะการตากน ้าคา้งช่วงฤดหูนาว  

   จะท าใหไ้ดผ้ลด ี2 เท่า  

2. เอายาไปพอกบรเิวณทีโ่ดนงกูดั หรอืน าไปรบัประทาน 

สรรพคณุ : แกพ้ษิง ูแมลงสตัวก์ดัต่อย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ก่อนท ายาใหต้ัง้จติอธษิฐานบอกพระอศิวร 

2. ท่องบทชนิบญัชรบทยาวพรอ้มค าแปลก่อนลงมอืปรงุยาพระอศิวร  

เจ้ำของต ำรบั : นายขจร    เหมอืนสุวรรณ์ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอนตวัเมยี 3-4 ยอด   เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. ใบต าผสมกบัเหลา้ขาวหรอืน ้าเปล่า น าไปทาหรอืพอกบรเิวณที ่

    แมลงสตัวก์ดัต่อย หรอืบรเิวณทีผ่ื่นคนั 

2. รากฝนน ้าเลก็น้อย น าไปทาหรอืพอกบรเิวณทีแ่มลงสตัวก์ดัต่อย  

    หรอืบรเิวณทีผ่ื่นคนั 

สรรพคณุ : แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย แกแ้พ ้แกค้นั ถอนพษิ  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ   คุณประจวบ   บุญเกดิ   

และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอน  

วิธีท ำและวิธีใช้ : ใชท้ัง้ตน้น าไปตากแดดใหแ้หง้แลว้น ามาตม้ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกแ้มลงสตัวก์ดัต่อย แกแ้พ ้แกค้นั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั   ตงับุญญะ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : เสลดพงัพอนตวัเมยี 3-4 ยอด น ้าซาวขา้ว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ามาโขลกใหล้ะเอยีดผสมกบัน ้าซาวขา้ว น าไปดื่ม 

สรรพคณุ : ถอนพษิ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : ใบผกักระเฉดน ้า เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบผกักระเฉดน ้ามาโขลกผสมกบัเหลา้ขาว น าไปพอกบรเิวณ

แมลงสตัวก์ดัต่อย 

สรรพคณุ : ถอนพษิแมลงสตัวก์ดัต่อย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำถอนพิษ 

ส่วนประกอบ : ฟ้าทลายโจร  เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าฟ้าทลายโจรมาโขลกผสมกบัเหลา้ขาว น ามาพอกบรเิวณทีส่ตัวม์ี

พษิกดั 

สรรพคณุ : ถอนพษิแมงกะพรุน พษิง ู

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ร ำมะนำด  

ส่วนประกอบ : ใบขอ่ย   เปลอืกขอ่ย   เกลอื 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. ใชใ้บขอ่ย ขยีแ้ลว้น ามาแปรงฟนั 

2. น าใบขอ่ยมาตม้กบัน ้าประมาณ 20 นาท ีแลว้น ามาอม เวลาปวดฟนั 

3. น าเปลอืกขอ่ยมาตม้กบัน ้า  ใส่เกลอืเลก็น้อย น ามาอมแกป้วดฟนั  

    ร ามะนาด 

สรรพคณุ : แกโ้รคร ามะนาด แกป้วดฟนั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ คุณบุญม ี เอีย่มสอาด และคุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั 

ส่วนประกอบ : ใบประค าไก่ (มะค าไก่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบประค าไก่มาลา้งใหส้ะอาด ใส่น ้าพอท่วมแลว้น าไปตม้ ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยาแกก้ษยั 

ส่วนประกอบ : รากตะโกนา (ตะโก)  รางแจง (รากอ่อนของตน้แจง) เถาวลัยเ์ปรยีง 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ล้างรากตะโกนา รางแจง เถาวัลย์เปรียง ให้สะอาดใส่น ้าพอท่วม

น าไปตม้กบัน ้าประมาณ 30 นาท ีใหต้วัยาออก น ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั  

ส่วนประกอบ : ใบประค าไก่ (มะค าไก่) ทัง้ 5  ใบผกัเสีย้นผ ี

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบประค าไก่กบัผกัเสีย้นผมีาตม้ แลว้เทใส่กะละมงั แลว้น าไปอบ

ตวัโดยใชผ้า้ห่มคลุมตวัไวเ้พื่อใหไ้ดค้วามรอ้น ประมาณ 30-40 นาท ี

สรรพคณุ : แกก้ษยั เหมาะส าหรบัหญงิหลงัคลอดบุตร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั 

ส่วนประกอบ : รากแจง   รากตะโก  รากขีแ้รด   เถาหรอืรากเถาวลัยเ์ปรยีง  

โคกกะออม  (ทัง้ตน้ใบลกู) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. ลา้งส่วนผสมทัง้หมดใหส้ะอาดสบัรากแจง รากตะโก รากขีแ้รด    

   ใหล้ะเอยีด  

2. น าส่วนผสมทุกอยา่งไปตม้ ประมาณ 20-30 นาท ีน ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกก้ษยั ลดไข ้

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ก่อนต้มบอกกล่าวทุกครัง้ โดยน าสมุนไพรทุกอย่างใส่หม้อจุดธูป     

3 ดอก ให้ระลกึถงึหลวงพ่อในกุฎ ิช่วยให้คนไขท้ี่กนิยาสมุนไพรนี้   

ใหห้ายจากโรค 

เจ้ำของต ำรบั : คุณทาบ เกดิรว่ม 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั 

ส่วนประกอบ : เถาวลัยแ์ดง ทัง้ 5 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ล้างเถาวลัย์แดงทัง้ 5 ให้สะอาด น าไปต้มกบัน ้าพอประมาณแล้ว

น ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั 

ส่วนประกอบ : พรกิไทย  2   ต าลงึ   เจตมลูเพลงิ   2   ต าลงึ 

ขงิ   2   ต าลงึ  2  บาท  ชะพล ู  2   ต าลงึ 

ประค าไก่ (มะค าไก่) ทัง้ 5   2  ต าลงึ   เถาวลัยเ์ปรยีง    2  ต าลงึ  

สมอเทศ  2  ต าลงึ  สมอไทย  2  ต าลงึ สมอดงี ู   2  ต าลงึ           

ขอนดอก  2  ต าลงึ  เทยีนทัง้ 5   2  ต าลงึ    ฝกัคณู 3  ฝกั 

เลอืดแรด   1  ต าลงึ  ยาด า   2  ต าลงึ 

ใบมะกา (มดักา, ไมม้ะกา)   2  ต าลงึ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาตม้รวมกนักบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั 

ส่วนประกอบ : ขา่            1  บาท          ขงิ                   1    บาท     

กระทอื       1  บาท          ไพล                 1    บาท       

ขมิน้ออ้ย     1  บาท          ใบมะกา (มดักา, ไมม้ะกา)   1    บาท 

ใบขีเ้หลก็    1  บาท          ใบกระเพราแดง   1    บาท 

ใบประค าไก่ (มะค าไก่)   1 บาท    เถาวลัยเ์ปรยีง    1    บาท 

พรกิไทย     1 บาท 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ตม้ทุกอยา่งรวมกนั กนิบ ารุงกษยั 

สรรพคณุ : แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้กษยั  

ส่วนประกอบ : หวัขา้วเยน็ใต ้ หญา้แหว้หมเูลก็ ชุมเหด็เทศ ผกัเป็ดแดง ประค าไก่

(มะค าไก่) หวัขา้วเยน็เหนือ พรกิไทย หนกั  1 บาท น ้า ทุกอยา่ง

ตอ้งหนกัเท่าๆ กนั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ทุกอยา่งผสมกนัน ามาต้มกบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกก้ษยั แกไ้ข ้

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน 

ส่วนประกอบ : กิง่สะเดา  7 กิง่  บอระเพด็ 7 ปลอ้ง 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าสะเดากบับอระเพด็ ลา้งใหส้ะอาด น ามาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์

 

 

 ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน  

ส่วนประกอบ : ผลและตน้โคกกะออม   

วิธีท ำและวิธีใช้ : รบัประทานผลสุก หรอืน าต้นโคกกะออมมาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา  

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน  ความดนั  แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ีเอีย่มสอาด  และคุณจ าลอง แสงสว่าง 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน 

ส่วนประกอบ : ยอดสะเดาดนิ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ายอดมารบัประทานสด 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั บุญเรอืงฤทธิ ์
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน 

ส่วนประกอบ : ไมส้กั 4 แท่ง   ใบสกั 1 ใบ   ยอดขา้วโพดหรอืเกสรขา้วโพด   สบัปะรดสุก  

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าใบสกัวางเรยีงบนผา้ขาวบาง 

2. ใส่สบัปะรดผ่าสีไ่มใ่หข้าด เสยีบไมส้กัเป็นรปูกากบาท 2 อนั 

3. วางยอดขา้วโพด  

4. ขณะวางเรยีง ตม้ยาใหก้ล่าวคาถาเบาหวาน 

   “พุทธงั ปจัฉขาม ิธมัมงั ปจัฉขาม ิสงัฆงั ปจัฉขาม”ิ  

5. น ามาเสกประจขุาด แลว้ลงคาถามดัใหแ้น่น  

6. น ามาต้มดื่ม วนัละ 1 แกว้  

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน รกัษาแผลเน่าเป่ือยจากโรคเบาหวาน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ถา้รกัษาหายแลว้ตอ้งไปใส่บาตรใหเ้จา้กรรมนายเวร  

2. เวลาตดัเกสรหรอืยอดขา้วโพด  9 ยอด หนัหลงัเกบ็ 

3. ไมค่วรดื่มมาก เพราะน ้าตาลจะลดเรว็มาก 

เจ้ำของต ำรบั : นายบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน  

ส่วนประกอบ : หวัสบู่เลอืด 10 แว่น น ้าหรอืเหลา้ขาว 1 ขนั 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าหวัสบู่เลอืดมาหัน่เป็นชิน้บางๆ เอามาตากแดดใหแ้หง้  

   น ามาบดกนิกบัน ้า หรอืเหลา้ขาว กนิครัง้ละ 1 ชอ้นชา/ วนั 

2. น าหวัสบู่เลอืดมาดองกบัเหลา้ กนิเป็นประจ า 

3. รบัประทานสด 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน แกป้วดหวั โรคความดนั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์  เหมอืนสุวรรณ์  และคุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์   
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน  

ส่วนประกอบ : โทงเทง (ทัง้ 5)  น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าโทงเทงทัง้ 5 ตากแดดใหแ้หง้ น าไปบดใหล้ะเอยีดแลว้น าไป   

   ผสมกบัน ้าผึง้ป ัน้เป็นลกูกลอน 

2. รบัประทานครัง้ละ 1-2 เมด็ 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน ไทรอยด ์ แกเ้จบ็คอ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณติม๋ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน  

ส่วนประกอบ : ใบผกัปลาบ  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบมาลา้งใหส้ะอาด แลว้น าไปต้มกบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา  

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน ลดน ้าตาลในเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท  และคุณประจวบ  บุญเกดิ   

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน 

ส่วนประกอบ : ลกูยอบา้น (ยอ) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าลกูยอมาลา้งใหส้ะอาด หัน่เป็นแว่น เตมิน ้าแลว้น าไปตม้ ดื่มเป็น

น ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพระอิศวร   

ส่วนประกอบ : เนื้อลกูจนัทน์ 2 ต าลงึ มหาหงิส ์2 ต าลงึ การบรู 2 ต าลงึ 

ยาด า  2 ต าลงึ พรกิไทย 8 ต าลงึ น ้าผึง้   

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. บดส่วนผสมทุกอยา่งรวมกนัใส่น ้าผึง้ลงไปแลว้น าไปป ัน้เป็น 

    ลกูกลอน ตากแดด 7 วนั 7 คนื โดยเฉพาะการตากน ้าคา้งช่วง 

    ฤดหูนาว จะท าใหไ้ดผ้ลด ี2 เท่า  

2. รบัประทาน เชา้ เยน็ ครัง้ละ 1 เมด็ 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน โรคเอดส ์วณัโรค ภมูแิพ ้รดิสดีวง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ก่อนท ายาใหต้ัง้จติอธษิฐานบอกพระอศิวร 

2. ท่องบทชนิบญัชรบทยาวพรอ้มค าแปลก่อนลงมอืปรงุยาพระอศิวร 

3. รบัประทานคู่กบัยาแผนปจัจุบนัได ้แต่ยกเวน้โรค HIV หา้มกนิ    

    ควบคู่กบัยาแผนปจัจบุนัหา้มกนิกบัหวัหม ูเพราะจะแสลง 

เจ้ำของต ำรบั : นายขจร   เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคเบำหวำน 

ส่วนประกอบ : บอระเพด็                            ฟ้าทลายโจร บดละเอยีด   

ตน้มอืลงิ ทัง้ 5                      ฤาษผีสมเสรจ็ บดละเอยีด   

น ้าผึง้                                 เกลอื 

เถาเอน็อ่อนบดละเอยีด           พญารากเดยีวบดละเอยีด 

มะขามเปียก 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าตน้มอืลงิไปคัว่ หัน่บอระเพด็ น าไปตากแดด 

2. น าบอระเพด็กบัเกลอืโขลกใหล้ะเอยีด ใส่มะขามเปียกลงไปโขลก

ใหเ้ขา้กนั  

3. ใส่สมนุไพรทุกตวัลงไป ผสมใหเ้ขา้กนัใส่น ้าผึง้ ป ัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : แกโ้รคเบาหวาน ลดไขมนั ลดความดนั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : การเตรยีมสมนุไพรทุกตวัมคีาถาก ากบัทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การหัน่ ถงึ

การบดละเอยีด 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคมะเรง็  

ส่วนประกอบ : 1. ใบว่านมหากาฬ 3 ใบ น ้าเปล่า 1 ขนั 

2. หวัว่าน 3 หวั เหลา้ขาว 1 ขวดเลก็ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าใบว่านมหากาฬมาขย าพอแหลก จากนัน้น าไปต้มกบัน ้าให ้    

   น ้างวดเหลอื 1 แกว้ แลว้น ามาดื่ม 

2. หัน่หวัว่านเป็นแว่นบางๆ แลว้น าไปแชก่บัเหลา้ขาว น ามา 

   รบัประทานไดเ้ลย 

สรรพคณุ : แกโ้รคมะเรง็ ฆา่เชือ้ไวรสั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคมะเรง็  

ส่วนประกอบ : หอกนารายณ์ (พดันางช)ี  ทัง้ 5  ตน้หญา้ปกักิง่   

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าพดันางช ีและหญา้ปกักิง่ มาตม้กบัน ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคมะเรง็ แกก้ระหายน ้า 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคมะเรง็ 

ส่วนประกอบ : ตน้ว่านขนัหมาก  (ตบัเต่า, กลว้ยเต่า, ตบัเต่าปา่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าตน้ว่านขนัหมากมาลา้งใหส้ะอาดแลว้น ามาต้มกบัน ้า ดื่ม 

สรรพคณุ : แกโ้รคมะเรง็ ช่วยบ ารงุก าลงั คลายเสน้  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำพระอิศวร (ต ำรบัแก้โรคมะเรง็) 

ส่วนประกอบ : เนื้อลกูจนัทน์ 2 ต าลงึ  มหาหงิส ์2 ต าลงึ    การบรู 2 ต าลงึ 

ยาด า  2 ต าลงึ          พรกิไทย 8 ต าลงึ   หนอนตายอยาก  2 ต าลงึ 

น ้าผึง้  

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. บดส่วนผสมทุกอยา่งรวมกนั ใส่น ้าผึง้ไปแลว้น าไปป ัน้เป็น 

   ลกูกลอน ตากแดด 7 วนั 7 คนื โดยเฉพาะการตากน ้าคา้งช่วง 

   ฤดหูนาว จะท าใหไ้ดผ้ลด ี2 เท่า  

2. รบัประทานเชา้ เยน็ ครัง้ละ 1 เมด็ ถา้รบัประทานมากกว่าครัง้ละ  

   1 เมด็ จะท าใหเ้มา 

สรรพคณุ : แกโ้รคมะเรง็  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. ก่อนท ายาใหต้ัง้จติอธษิฐานบอกพระอศิวร 

2. ท่องบทชนิบญัชรบทยาวพรอ้มค าแปลก่อนลงมอืปรงุยาพระอศิวร  

เจ้ำของต ำรบั : นายขจร    เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคมะเรง็ 

ส่วนประกอบ : เจตตระมลูเพลงิ (ทัง้ 5)  ก าลงัววัเถลงิ    ก าลงัหนุมาน  

ว่านขนัหมาก (ตบัเต่า, กลว้ยเต่า, ตบัเต่าปา่)   ฤาษผีสมเสรจ็ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอย่างน ามาต้มรวมกนักบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกโ้รคมะเรง็ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : เถาฤาษผีสมเสรจ็  เถาโคคลาน 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเถาฤาษีผสมเสรจ็และเถาโคคลานหัน่เป็นชิ้นๆ น าไปต้มกบัน ้า

อยา่งน้อย 30 นาท ีน ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั ตงับุญญะ   

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : เถาฤาษผีสมเสรจ็   เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเถาฤาษผีสมเสรจ็ หัน่หรอืสบัเป็นชิน้ๆ น าไปแช่ในเหลา้ขาว   

ดื่มบ ารงุก าลงั 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั ตงับุญญะ   
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : เปลอืกตะโกนา (ตะโก)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเปลอืกตะโกนามาตม้กบัน ้าเปล่า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณวชิยั  กอ้นเมฆ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : หวัเฟิรน์นาคราช (พญานาคราช)  เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าหวัมาฝานน ามาดองกบัเหลา้ ดื่ม 

2. น าหวัสดมาต้มกบัน ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั แกป้วดหลงั ปวดเอว 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท คุณสุชนิ  ถอืแกว้  คุณชาญชยั ตงับุญญะ 

และคุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์   

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : ก าลงัววัเถลงิ  เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. หัน่เถาเป็นแว่นบางๆ น ามาชงกบัน ้ารอ้น ดื่ม 

2. หัน่เถาเป็นแว่นบางๆ น ามาดองเหลา้ ดื่ม 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด แกก้ษยั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ  หลวงตาน้อม  นรนิโท              

คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์  และคุณมนสั บุญเรอืงฤทธิ ์
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : ใบสม้ปอ่ย  

วิธีท ำและวิธีใช้ : ลา้งใบสม้ปอ่ยใหส้ะอาด น าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด เป็นยาระบาย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : รากอ่อน (รางแจง)   รากแจง 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น ารากอ่อนไปตม้กบัน ้า แลว้น าไปดื่มเป็นน ้าชา 

2. รากแก่ (รากแจง) น าไปหัน่เป็นแว่น ๆ ก่อนน าไปต้มกบัน ้า  

   ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั แกก้ษยั แกไ้ข ้

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ   
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : ยาด า 1 บาท ไพลสด 1 บาท มะขามเปียก 1 บาท ดเีกลอื 1 บาท 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. โขลกยาด าในครกหนิใหล้ะเอยีด ใส่ดเีกลอืโขลกใหเ้ขา้กนั 

2. ใส่ไพลสดลงไปโขลกใหล้ะเอยีด ใส่มะขามเปียกโขลกใหเ้ขา้กนั   

3. ป ัน้เป็นลกูกลอน รบัประทาน เชา้ เยน็ เกบ็ไวอุ้ณหภูมหิอ้ง 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั ฆา่เชือ้ไวรสั ลา้งล าไส้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ตอ้งรบัประทานตดิต่อกนัจะท าใหร้่างกายแขง็แรงมากขึน้  

เจ้ำของต ำรบั : นายบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั  

ส่วนประกอบ : โสมเกาหลี เถาโคคลาน บอระเพ็ด ฟ้าทลายโจร ฤาษีผสมเสร็จ 

มะขามเปียก เถาวลัยเ์ปรยีง หญ้าลูกใต้ใบ (ใต้ใบ) ย่านาง (เถาวลัย์

นาง,  เถาวัลย์เขียว )  เถามือลิง  กลิ้งกลางดง ม้ากระทืบโรง 

พญารากเดยีว พญาปล้องทอง (ทองระอา) เสลดพงัพอน ไพลสด 

น ้าผึง้ เกลอื 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอยา่งมาบดใหล้ะเอยีดเป็นผง น ามาผสมกบัน ้าผึง้ เกลอื ป ัน้ 

เป็นลกูกลอน รบัประทานก่อนอาหาร เชา้ เยน็ ครัง้ละ 5 เมด็ 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั บ ารงุเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ในการท ายาลกูกลอนตอ้งตัง้จติทุกขัน้ตอนในการท าโดยการก าหนด

ลมหายใจเขา้- ออก และไมท่ ายาในวนัพระ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั ตงับุญญะ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : เถาพญาเสอืโครง่ เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าเถาพญาเสอืโคร่งมาหัน่เป็นชิ้นบางๆ แล้วน ามาดองเหล้า หรอื

น ามาตม้น ้าดื่ม 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาเยือ้ง  อาธปิญโญ    และหลวงตาน้อม นรนิโท 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุร่ำงกำย  

ส่วนประกอบ : ตน้ขลู่ (ตน้ยาคลูย)์      ฝกัปอกะบดิ           ใบก าลงัชา้งสาร  
ใบเตย       ฤาษผีสมเสรจ็         พญาปลอ้งทอง (ทองระอา)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างไปตากแดดใหแ้หง้แลว้น ามาตม้เอามาดื่มเป็น

น ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุรา่งกาย แกห้วดั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุ  

ส่วนประกอบ : รากอ่อนโพธิท์ะเล 

วิธีท ำและวิธีใช้ : รากอ่อนกนิสดเป็นยาบ ารงุ 

สรรพคณุ : เป็นยาบ ารงุ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : หมามุย่ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. เมลด็หมามุย่ตากแดดใหแ้หง้แลว้น าไปยา่งในกะละมงัจนเมลด็    

   หลุดออกมาจากฝกั  

2. น าเอาเมลด็ไปโขลกใหล้ะเอยีด ชงกนิกบัน ้าผึง้หรอืกาแฟ 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั เพิม่สมรรถภาพทางเพศ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เอาเมลด็หมามุ่ยไปฆ่าเชือ้ดว้ยสารสม้ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณละมิง่  เหมอืนสุวรรณ์  และคุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : ฮ่อสะพายควาย 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ตดัเถาแลว้เอาไปยา่งใหน้ ้าออกแลว้เอาไปตม้กบัน ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ :  บ ารงุก าลงั แกเ้มาเหลา้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : ตน้และหวัว่านอรหนัตแ์ปดทศิ  (เสน่หจ์นัทรห์ลง, ว่านเมตตา) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าตน้ว่านอรหนัตแ์ปดทศิ  มาลา้งใหส้ะอาด น ามาต้มกบัน ้า ดื่ม 

2. หวัน ามารบัประทานสด 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั   

ส่วนประกอบ : เถาฮ่อสะพายควาย  เหลา้ขาว  รางแดง 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าเถาฮ่อสะพายควายมาสบั แลว้น าไปย่าง ตม้กบัน ้า หรอืน าไป 

    ดองเหลา้ ดื่ม 

2. น าเถาฮ่อสะพายควายมาสบั แลว้น าไปย่างตม้กบัน ้าผสมกบั  

    รางแดง ดื่ม 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั คลายเสน้ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 



262 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : รากก าลงัหนุมาน  เหลา้ขาว 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากก าลงัหนุมานมาตากแดดใหแ้หง้ น าไปเรยีงใส่โหลแลว้ใส่เหลา้

ขาวลงไป ทิง้ไวป้ระมาณ 3 วนั น ามาดื่ม จะมรีสเผด็ 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : หวัโสมลเิจีย่ เถาวลัยเ์ปรยีง เถาเอน็อ่อน ก าลงัชา้งสาร สบู่เลอืด 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าหวัโสมลเิจีย่ สบู่เลอืด เถาวลัยเ์ปรยีง เถาเอ็นอ่อน หัน่เป็นชิ้นๆ 

น าไปคัว่เพื่อกันเชื้อรา ยกเว้นก าลงัช้างสาร เพราะเป็นท่อนไม้ไม่

ตอ้งเอาไปคัว่ แลว้นบัจ านวนชิน้เท่าๆ กนั น ามาตม้ ดื่มเป็นน ้าชา  

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุก ำลงั 

ส่วนประกอบ : หวัว่านแรง้คอค า (แรง้คอค า, ว่านเหนียว) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าหวัว่านแรง้คอค ามาตากแดดใหแ้หง้ น าไปบดใหล้ะเอยีด แลว้

น าไปรบัประทาน 1 ชอ้น แลว้ดื่มน ้าตาม 

สรรพคณุ : บ ารงุก าลงั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง   อาธปิญโญ 



263 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุธำตทุัง้ 4 

ส่วนประกอบ : หญา้แหว้หมเูลก็     1 บาท       รากมะอกึ    1 บาท 

รากมะเขอืขื่น 1 บาท          บอระเพด็   1 บาท 

รากชะพล ู  1 บาท 

วิธีท ำและวิธีใช้ : ตม้รวมกนัใส่เกลอืเลก็น้อย กนิน ้า 

สรรพคณุ : ช่วยบ ารงุธาตุทัง้ 4 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำเจริญอำหำร  

ส่วนประกอบ : เปลอืกโมกมนั  

วิธีท ำและวิธีใช้ : เปลอืกน าไปตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ช่วยเจรญิอาหาร  

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณจ าลอง  แสงสว่าง 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำพระเจ้ำ 5 พระองค ์ 

ส่วนประกอบ : น ้าตาลทรายแดง 3 กก.             กลว้ยน ้าวา้ 3 กก.  

ฟกัทองหัน่เป็นชิน้น่ึง 3 กก.        มะละกอสุก 3 กก.  

สบัปะรด (เปลอืก) 3 ลกู 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาใส่โหลหมกัไว้ ประมาณ 7 วัน ให้เปิดด ู     

ถ้าน ้าตาลทรายยงัไม่ละลาย ให้คอยคนทุกวนั หมกัไว้อกีประมาณ 

25 วัน  น ามาคั ้น  กรอง  น ามารับประทานหลังอาหาร และ             

ก่อนนอน ถ้าหมกัไว้นานจะท าให้ยาเขม้ขน้ขึน้ เก็บไว้อุณหภูมหิ้อง 

รสชาตจิะออกเปรีย้วๆ คลา้ยน ้าสม้สายชหูมกั 

สรรพคณุ : ช่วยใหเ้จรญิอาหาร 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : ไมน่ิยมท ายาวนัพระ 

เจ้ำของต ำรบั : คุณชาญชยั  ตงับุญญะ 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำอำยวุฒันะ 

ส่วนประกอบ : เปลอืกทิง้ถ่อน         ตะโกนา (เปลอืกด า)    บอระเพด็แหง้  

เมด็พรกิไทยคัว่       หญา้หวัแหว้หม ู1 ทนาน 

ลกูขอ่ย 1 ทนาน      พรกิไทย 1 ทนาน       น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าส่วนผสมทัง้หมดมาบดใหล้ะเอยีด ผสมกบัน ้าผึง้ ป ัน้เป็น 

    ลกูกลอน 

2. น าส่วนผสมทัง้หมดบดใหล้ะเอยีดแลว้น ามากวนกบัน ้าผึง้  

    ป ัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : เป็นยาอายวุฒันะ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เวลากวนตอ้งกวนกลางแจง้ 
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เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี   เอีย่มสอาด  และคุณจ าลอง  แสงสว่าง 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำอำยวุฒันะ 

ส่วนประกอบ : ใบขีห้นอนตากแหง้  (ขีเ้หนียว, ขีต้ดื, ทองพนัช่าง) น ้าผึง้ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบขีห้นอนมาตากแดดใหแ้หง้ แลว้น าไปบดใหล้ะเอยีด ผสมกบั

น ้าผึง้ ป ัน้เป็นลกูกลอน 

สรรพคณุ : เป็นยาอายวุฒันะ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ   

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำอำยวุฒันะ   

ส่วนประกอบ : รากหญ้าคา  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ารากหญ้าคาลา้งใหส้ะอาด น ามาตม้กบัน ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : เป็นยาอายวุฒันะ  ลดไขมนัในเสน้เลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ และคุณบุญม ี เอีย่มสอาด 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำอำยวุฒันะ 

ส่วนประกอบ : เหนิอากาศ (น ้าผึง้)  

พาดปลายไม ้(บอระเพด็) บดละเอยีด 

หงายธรณ ี(แหว้หม)ู บดละเอยีด                 ทุกอยา่งตอ้งน ้าหนกั 

หนีสงสาร (ขมิน้ชนั) บดละเอยีด                  เท่ากนั 

นิพพานไมก่ลบั (ผกัเสีย้นผ)ี บดละเอยีด 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าสมนุไพรทุกอย่างผสมกบัน ้าผึง้ น ามาป ัน้เป็นลกูกลอนเท่าเมด็

พุทรารบัประทาน เชา้ กลางวนั เยน็ 

สรรพคณุ : เป็นยาอายวุฒันะ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำชะลอควำมชรำ  

ส่วนประกอบ : เปลอืกทิง้ถ่อน      1 ทะนาน           เปลอืกตะโกนา     1 ทะนาน 

บอระเพด็           1 ทะนาน            หญา้แหว้หมเูลก็   1 ทะนาน 

เมลด็ขอ่ย           1 ทะนาน            พรกิไทย            1 ทะนาน 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างบดใหล้ะเอยีด แลว้น ามาป ัน้เป็นยาลกูกลอน 

สรรพคณุ : กนิแลว้ไมแ่ก่ กนิไดท้ัง้ปี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุษบา   คนงาม 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำชะลอควำมชรำ 

ส่วนประกอบ : บนิบนทางอากาศ (น ้าผึง้)       พาดงา่มไม ้(เถาบอระเพด็) 

เหงา้พระธรณ ี(หวัแหว้หม)ู      สไีมเ่ศรา้ (ขมิน้ออ้ย) 

เฒา่ไมเ่ป็น (ตน้กระโดนเตีย้) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. เอาส่วนผสมทัง้ 5 ตากแดดให้แห้ง น ้าหนักเท่ากนั บดละเอยีด

แลว้น าไปผสมกบัน ้าผึง้ ป ัน้เป็นลกูกลอน เท่าเมด็พุทรา  

2. รบัประทานก่อนขา้วเชา้ กลางวนั เยน็ วนัละ 3 เวลา ๆ ละ 3 เมด็ 

สรรพคณุ : ชะลอความชรา 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 

 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ช ำ้ใน 

ส่วนประกอบ : ใบกระบอืเจด็ตวั  

วิธีท ำและวิธีใช้ : เอาใบมาโขลก ผสมกบัเหลา้ขาว แลว้น ามาคัน้กรองเอาแต่น ้ากนิ 

สรรพคณุ : แกช้ ้าใน ไอเป็นเลอืด 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาน้อม  นรนิโท  และคุณประเสรฐิ  เอีย่มยทุธชยั 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้เจบ็คอ 

ส่วนประกอบ : ฟ้าทลายโจร   น ้าผึง้  มะขามเปียก 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. เดด็ยอดอ่อนมาน ามาห่อกบัมะขามเปียกห่อทลีะยอดจนครบ  

   3 ยอด แลว้น ามารบัประทานทลีะเมด็  

2. น ายอดฟ้าทลายโจรมาโขลกใหล้ะเอยีด ผสมกบัน ้าผึง้ป ัน้เป็น       

    ยาลกูกลอน 

3. น าใบ ยอด มาตม้กบัน ้าดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : แกเ้จบ็คอ ไขห้วดั แกป้วด แกโ้รคเบาหวาน ปวดหวั ปวดทอ้ง แกไ้อ      

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : 1. รบัประทานก่อนอาหาร 

2. หา้มรบัประทานทุกวนั  รบัประทานเวลาปวดเท่านัน้ 

3. ไมค่วรกนิต่อกนั 1 สปัดาห ์

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่  คุณประจวบ บุญเกดิ  คุณทาบ เกดิรว่ม 

คุณชาญชยั  ตงับุญญะ   
 

 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้เจบ็คอ 

ส่วนประกอบ : ใบทองพนัช่าง 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบทองพนัช่างลา้งใหส้ะอาด แลว้น ามาเคีย้วสดแลว้กลนื 

สรรพคณุ : แกเ้จบ็คอ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : -  

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
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ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้เจบ็คอ 

ส่วนประกอบ : มะขามป้อม 

วิธีท ำและวิธีใช้ : กนิผลสด 

สรรพคณุ : แกเ้จบ็คอ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณมนสั  บุญเรอืงฤทธิ ์
  

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำบ ำรงุสำยตำ  

ส่วนประกอบ : ตน้หรอืใบสงักรณี (สงักรณีตรชีวา, ทลายเขา) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบสงักรณลีา้งใหส้ะอาดแลว้น าไปตม้ดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : บ ารงุสายตา บ ารงุหวัใจ 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : หลวงตาบุญเยือ้ง  อาธปิญโญ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำแดง 

ส่วนประกอบ : ใบหอมแดง  2 ใบ  น ้านมราชสหี ์(นมราชสหี)์ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. น าใบหอมแดงมาขยีใ้หม้กีลิน่หอม แลว้กลัน้ใจน าใบหอมแดงไป  

    เสยีบบนห ูทุกวนัจนกว่าจะหายเป็นโรคตาแดง  

2. น าใบหอมแดงมาขยีใ้ส่อุง้มอื แลว้น าไปองักบัตา 

3. ใชห้วัดบิของหอมแดงเอาไปตม้กบัน ้าเป็นน ้าดื่มเป็นน ้าชา 
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4. ใชย้างน ้านมราชสหีม์าทาบรเิวณตาทีแ่ดง 

สรรพคณุ : แกโ้รคตาแดง เจบ็ตา 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : เวลาน าไปเสยีบหตูอ้งกลัน้ใจ และถา้ปลกูตน้หอมแดงไวท้ีบ่า้นจะไม่

เป็นโรคตาแดง 

เจ้ำของต ำรบั : คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคตำฟำง 

ส่วนประกอบ : ใบอ่อนของตน้แจง (รางแจง) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าใบอ่อนของตน้แจงมาขยีใ้ส่ในอุง้มอื น าไปองัทีต่า ไอของแจงทีข่ยี้

ไวจ้ะช่วยใหต้าหายฟาง  

สรรพคณุ : แกโ้รคตาฟาง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้ตำฟำง 

ส่วนประกอบ : ตน้ผกัเสีย้นผ ี ตน้น ้านมราชสหี ์(นมราชสหี)์ 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าทุกอย่างมาต้ม แลว้น ามารมตา 

สรรพคณุ : แกต้าฟาง 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิสากร  ทองโปรง่ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคภมิูแพ้  

ส่วนประกอบ : ใบขลู่ (ตน้ยาคลูย)์ ฟ้าทลายโจร  หญา้ลกูใตใ้บ (ใตใ้บ) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างลา้งใหส้ะอาด แลว้น ามาตม้กบัน ้า ดื่มเป็นน ้าชา 
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สรรพคณุ : แกโ้รคภูมแิพ ้ไขห้วดั ปวดเมือ่ย 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้โรคภมิูแพ้  

ส่วนประกอบ : ยอดแก่ขลู่ 1 ก า น ้า 1 ขนั  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น ายอดแก่ขลู่มาตม้ใหเ้หลอืแค่ น ้า 1 แกว้ น ามารบัประทาน วนัละ   

1 แกว้ 

สรรพคณุ : แกโ้รคภูมแิพ ้โรคไวรสั 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้บวม  

ส่วนประกอบ : ใบสวาด    ใบแจง (รางแจง)    ใบมะขาม    ใบประค า (มะค าไก่) 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. ลา้งส่วนผสมทัง้หมดใหส้ะอาดแลว้น าไปโขลกใหล้ะเอยีด  

2. น าส่วนผสมทีโ่ขลกแลว้ไปกวนผสมกบัน ้าผึง้ใหเ้ขา้กนัแลว้ป ัน้เป็นยา   

    ลกูกลอน 

สรรพคณุ : แกอ้าการบวมหรอืน ้าเหลอืงไมด่ ี

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนิรตัร ์เหมอืนสุวรรณ์  และคุณบุญม ีเอีย่มสอาด 
 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำแก้บวม  

ส่วนประกอบ : ใบมะขาม ใบสวาด ใบสม้ป่อย 

วิธีท ำและวิธีใช้ : 1. ลา้งส่วนผสมทัง้หมดใหส้ะอาดแลว้น าไปโขลกใหล้ะเอยีด  
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2. น าส่วนผสมทีโ่ขลกแลว้ไปกวนผสมกบัน ้าผึง้ใหเ้ขา้กนัแลว้ป ัน้เป็น    

    ยาลกูกลอน 

สรรพคณุ : แกอ้าการบวม โรคไต เลอืดเสยี 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 

 

ช่ือต ำรบัยำ : ยำลดควำมอ้วน 

ส่วนประกอบ : ใบมะกา (มดักา, ไมม้ะกา) 3 ใบ โคกกะออม 1 ก า มะกรดู 9 ลกู  

(1 ลกูผ่า 4 ซกี แต่เอามาใชแ้ค่ 3 ซกี)  

วิธีท ำและวิธีใช้ : น าส่วนผสมทุกอย่างมาตม้รวมกนัแลว้น ามาดื่มเป็นน ้าชา 

สรรพคณุ : ลดความอว้น 

ข้อจ ำกดัในกำรใช้ : - 

เจ้ำของต ำรบั : คุณนริตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 

 

 

 



รายช่ือปราชญช์าวบ้าน อ าเภอสามร้อยยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ อาย ุ
(ปี) 

ท่ีอยู่ 

1 พระครบูุญเยือ้ง อาธปิญโญ 68  ส านกัสงฆส์วนวเิวก  
2 พระครนู้อม นรนิโท 65  ส านกัสงฆส์วนวเิวก  
3 คุณปูเ่ถมิ คงกระเรยีน 91  319 หมูท่ี ่8 ต าบลไรเ่ก่า 
4 คุณยา่เลก็ เหมอืนสุวรรณ์ 86  47 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
5 คุณบุญม ี เอีย่มสอาด 70  417 ต าบลไรเ่ก่า  
6 คุณประเสรฐิ   เอีย่มยทุธชยั 68 568/2 หมูท่ี ่3 ต าบลไรเ่ก่า 
7 คุณสุชนิ ถอืแกว้ 50  353 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า  
8 คุณบุษบา คนงาม 48 232 หมูท่ี ่1 ต าบลไรใ่หม่ 
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รายช่ือชาวบ้าน อ าเภอสามร้อยยอด 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
 อาย ุ

(ปี) 
ท่ีอยู่ 

1 พระครใูบฎกีาสุเทพ ปญัญาวุฑโฒ 57 ส านกัสงฆพ์ุทธอุทยานถ ้าเกาะไผ่ 
2 แมช่ศุีภพชิญ์ สกลภาพ 63  ส านกัสงฆพ์ุทธอุทยานถ ้าเกาะไผ่ 
3 แมช่วีณันา แซ่ฉัว่ 54 ส านกัสงฆพ์ุทธอุทยานถ ้าเกาะไผ่ 
4 คุณนิสากร ทองโปรง่ 59  99/1 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า  
5 คุณบุญเชดิ เหมอืนสุวรรณ์ 51 2 หมูท่ี ่5 ต าบลไรเ่ก่า 
6 คุณนิรตัร ์ เหมอืนสุวรรณ์ 50  85 หมูท่ี ่5 ต าบลไรใ่หม ่ 
7 คุณทาบ เกดิรว่ม 79  120/1 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
8 คุณมนสั บุญเรอืงฤทธิ ์ 59  533 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
9 คุณนิรตุต ์ ทา้วโกษา 36  66/5 หมูท่ี ่8 ต าบลไรเ่ก่า  
10 คุณละมิง่ เหมอืนสุวรรณ์ 54 47 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
11 คุณชาญชยั ตงับุญญะ 45  115 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
12 คุณจ าลอง แสงสว่าง 72  65 หมูท่ี ่2 ต าบลเขาแดง  
13 คุณบุปผา บุญส่ง 47  โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม  
14 คุณประจวบ บุญเกดิ 86 82 หมูท่ี ่ 2 ต าบลไรเ่ก่า 
15 คุณขจร เหมอืนสุวรรณ์ 56  16 หมูท่ี ่5 ต าบลไรใ่หม่ 
16 คุณพงษ์ศกัดิ ์ เหมอืนสุวรรณ์ 51 80 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
17 คุณติม๋ เหมอืนสุวรรณ์ 50 105 หมูท่ี ่5 ต าบลไรใ่หม่ 
18 คุณวชิยั   กอ้นเมฆ 57 191/3 หมูท่ี ่5 ต าบลไรเ่ก่า 
19 คุณสุกญัญา เหมอืนเผ่าพงษ์ 51 243 หมูท่ี ่3 ต าบลไรเ่ก่า 
20 คุณกา้น บุญเกดิ 86 82 หมู ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
21 คุณพมิพม์ณี ชุมแค 53 49 หมูท่ี ่5 ต าบลไรใ่หม่ 
22 คุณอ่วน รกัยิม้ 87 56 หมูท่ี ่3 ต าบลไรเ่ก่า 
23 คุณด ารสั ช่วยพดั 50 99/1 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
24 คุณสุนนัทา เสรสีกุลธร 52 112 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 
25 คุณสมใจ อนิประสทิธิ ์ 80 หมูท่ี ่2 ต าบลไรเ่ก่า 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

รายช่ือปราชญช์าวบา้น อ าเภอสามร้อยยอด 

 

 

 

 

 

 



ประวติัผูวิ้จยั 
 

ช่ือ-สกลุ นางววิรณ์  วงศอ์รณุ 
เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3 3499  00875  02  0 
ต าแหน่งปัจจบุนั     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ระดบั 8 
วนั เดือน ปี เกิด 13 พฤศจกิายน 2511 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัอุบลราชธานี 
วฒิุการศึกษา ปวช. อาหารและโภชนาการ   

วทิยาลยัอาชวีศกึษาอุบลราชธานี 
 ปวส. อาหารและโภชนาการ  วทิยาเขตเทคนิคกรงุเทพ 
 ปรญิญาตร ีอาหารและโภชนาการ                                    

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 ปรญิญาโท คหกรรมศาสตร ์(อาหารและโภชนาการ)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาโท การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร                    

วทิยาลยัดุสติธานี 
ต าแหน่งหน้าท่ี  อาจารยส์าขาวชิาการโรงแรม 
หน่วยงานท่ีสงักดั  
 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่วมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล เลขที ่39/1 ถนนทางรถไฟฝ ัง่ตะวนัตก 
ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โทร. 032-618500  โทรสาร. 032-618560  

E- mail :  wiworn@yahoo.com 
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ประวติัผูวิ้จยั 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวแววดาว  จงกลนี 
เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3 3601 01397 27 7 
วนั เดือน ปี เกิด 20 ตุลาคม 2524 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัชยัภูม ิ
วฒิุการศึกษา ปวช. การบญัช ีวทิยาลยัเทคนิคชยัภมู ิ  
 ปวส. การโรงแรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
 ปรญิญาตร ีการโรงแรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล   

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
 ปรญิญาโท การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร        

วทิยาลยัดุสติธานี 
ต าแหน่งหน้าท่ี อาจารยส์าขาวชิาการโรงแรม 
หน่วยงานท่ีสงักดั คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
เลขที ่39/1 ถนนทางรถไฟฝ ัง่ตะวนัตก ต าบลหวัหนิ 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
โทร. 032-618500  โทรสาร. 032-618560 

E- mail :  startwomoonlight@hotmail.com 
 
  
     
 
 
 
 
 

 
  

mailto:startwomoonlight@hotmail.com
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ประวติัผูวิ้จยั 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวรตัตยิา  เมง่ก่วง 
เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  1 7699 00019 90 5 
วนั เดือน ปี เกิด 15 ตุลาคม 2527 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัเพชรบุร ี
วฒิุการศึกษา ปวช. อาหารและโภชนาการ   

วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบุร ี
 ปวส. อาหารและโภชนาการ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
 ปรญิญาตร ีอาหารและโภชนาการ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
 ปรญิญาโท การจดัการบรกิาร     

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ 
ต าแหน่งหน้าท่ี อาจารยส์าขาวชิาการโรงแรม 
หน่วยงานท่ีสงักดั คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
เลขที ่39/1 ถนนทางรถไฟฝ ัง่ตะวนัตก ต าบลหวัหนิ 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
โทร. 032-618500  โทรสาร. 032-618560 

E- mail :  superning_1510@hotmail.com 
 
  

 
 
 
 
 
 

mailto:superning_1510@hotmail.com
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    ประวติัผูวิ้จยั 
 

ช่ือ – สกุล      นางสาวอชัฌาพร กวา้งสวาสดิ ์
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน     3 4606 00222 3 15 
ประวติัการศึกษา ปรญิญาตร ี  บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ)  

สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
 ปรญิญาโท   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทม.) 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ต าแหน่งหน้าท่ี อาจารยป์ระจ าสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 
หน่วยงานท่ีสงักดั คณะบรหิารธุรกจิ  

สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
 วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
 เลขที ่39/1 ถนนทางรถไฟฝ ัง่ตะวนัตก          
 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 โทร. 032-618527  โทรสาร. 032-618570 

E- mail : Achaporn@hotmail.com    
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ประวติัผูวิ้จยั 
 
ช่ือ – สกุล      นายสุพจน์  สุขพฒัน์ 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน     3 7301 00393 6 22 
ประวติัการศึกษา ประถมศกึษาปีที ่5,7 โรงเรยีนวดัพะเนียงแตก  

(อุตรบ ารงุพทิยาวาส) อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม 
 มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั  

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
 มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนราชนิีบูรณะ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
 ครศุาสตรบณัฑติ วทิยาลยัครนูครปฐม อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครปฐม พ.ศ. 2526 วชิาเอกวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
ต าแหน่งหน้าท่ี ครชู านาญการ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
หน่วยงานท่ีสงักดั โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม  

554 หมูท่ี ่3 ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอดจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์77180 
โทร. 0-3268-8488 

E- mail : kobteetong@gmail.com 
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ช่ือ – สกุล      นายเอกฤทธิ ์ ดวงมาลา 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน     1 4006 00010 0 87 
ประวติัการศึกษา ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  

คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ต าแหน่งหน้าท่ี นกัวชิาการปา่ไมป้ฏบิตักิาร 

อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
หน่วยงานท่ีสงักดั อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

หมูท่ี ่2 บา้นเขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุร ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โทร. 032-821568  โทรสาร. 032-619078 

E- mail : luzifers69@hotmail.com   
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