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Abstract
The purpose of the research was to study the knowledge related to the use of herbs from Mr. Chuangchan
Usaprom’s family forest in Phanna Nikhom District, Sakhon Nakhon province. Combined methods for data collection included a field survey and interviews with local key informants during January–February 2019. The herb
information obtained was classified according to their utilization. The results have shown that the 5-acre family
forest has 76 plant varieties classified into 40 families, 3 of which are most common, including Fabaceae (9 species), Rubiaceae (8 species) and Apocynacae (4 species). When classified by usage characteristics, 6 plant groups
are: (1) medicinal, (2) native vegetables (3) woods for house construction, making appliances and using as fuel, (4)
seasonal fruit trees, (5) ornamental flowers (6) other utilities; many species can be used for several purposes. For
utilization, as many as 38 species are used as medicinal plants, mostly for postpartum care and body nourishment.
Most of the plant varieties can be utilized in every season, except that fruit plants are seasonal in the rainy season
and summer.
Key words:  family forest, herbs, knowledge, plant varieties

บทนำ�และวัตถุประสงค์
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ
ไทยที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ มี แ หล่ ง อาหาร
ทั้งพืชและสัตว์อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมี แร่ธาตุจาก
ธรรมชาติ มีเทือกเขาภูพานที่เป็นต้นน้ำ�สำ�คัญของ
แม่น�้ำ หลายสายทีไ่ หลลงสูห่ นองหานแล้วไหลเชือ่ มต่อ
ไปถึงแม่น้ำ�โขง[1] อีกทั้งสกลนครยังเป็นมหานครแห่ง
พฤกษเวช เป็น 1 ใน 4 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ปราจีนบุรี

สุราษฎร์ธานี เชียงราย และสกลนคร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพรตามแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ภูมิปัญญา
และทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรม
รวมถึ ง เป็ น รากฐานเกษตรกรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
และสังคมไทยมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำ�
สมุนไพรมาประกอบในอาหารคาว อาหารหวาน เป็น
ยารักษาโรค ใช้ในการบำ�บัดดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ
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หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเสริมความงาม ภูมิปัญญา
ไทยเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนามา
อย่างยาวนาน[2] จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้คณะผู้วิจัย
มีความสนใจทำ�การสำ�รวจภูมปิ ญ
ั ญาการใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรจากป่าครอบครัวในอำ�เภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร: กรณีศึกษาป่าครอบครัวของนาย
จวงจันทร์ อุสาพรหม สำ�หรับปัจจัยที่เลือกพื้นที่นี้ใน
การสำ�รวจ คือ พืน้ ทีค่ งสภาพป่าทีม่ คี วามสมบูรณ์ และ
ใช้ประโยชน์จากป่ามาตั้งแต่สมัยรุ่นของบิดา มารดา
โดยไม่ได้มกี ารตัด โค่น แพ่ว ถาง ต้นไม้ในพืน้ ทีส่ �ำ รวจ
โดยปล่อยไว้เป็นป่าตามธรรมชาติตลอดมา อีกทั้งยัง
เป็นพื้นที่ของนายจวงจันทร์ อุสาพรหม ที่มีเอกสาร
สิทธิ์ในการครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำ�ให้
มี ค วามปลอดภั ย ในการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ทำ � การสำ � รวจ
ประกอบกับมีขนาดพืน้ ทีท่ สี่ ามารถทำ�การสำ�รวจได้ทวั่
พื้นที่ อีกทั้งนายจวงจันทร์ อุสาพรหม ยังมีแนวคิดที่
จะอนุรกั ษ์ไว้ให้เป็นป่าครอบครัวสืบลูกหลานรุน่ ต่อไป
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจจะนำ�ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ของจังหวัดสกลนคร โดยชีใ้ ห้เห็น
ถึงการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในป่าครอบครัวได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ในแง่ของใช้เป็นแหล่งอาหาร ยา
รักษาโรค การสร้างรายได้ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย และ
ยังเป็นการรักษามรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยู่
สืบทอดต่อไป
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้
ภูมิปัญญาจากพืชสมุนไพรจากป่าครอบครัวของนาย
จวงจันทร์ อุสาพรหม ในอำ�เภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร

ระเบียบวิธีศึกษา
สำ�รวจพืชในแปลงของนายจวงจันทร์ อุสาพรหม
บ้านเลขที่ 226 หมู่ 1 ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอพรรณานิคม
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จังหวัดสกลนคร โดยทำ�การลงพื้นที่สำ�รวจ จำ�นวน
1 แปลง ทั้งหมด 4 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีวธิ กี ารศึกษาวิจยั และขัน้
ตอนดำ�เนินการดังนี้
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดย
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและสํารวจพืชสมุนไพรในพื้นที่
ป่าครอบครัวนายจวงจันทร์ อุสาพรหม ตำ�บลเชิงชุม
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำ�นวน 1 แปลง
แล้วบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่สำ�รวจ ดัง
รายการต่อไปนี้ ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ (ชื่อภาคกลาง)
ส่วนที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ ฤดูกาลที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ (วิธีการนำ�ไปใช้)
ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย
1. สืบค้นข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร งานวิจัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การเลื อ กพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยเป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีย่ งั เห็นว่ายังอุดสมบูรณ์ ของ
นายจวงจันทร์ อุสาพรหม  โดยได้เลือกพื้นที่จำ�นวน
1 แปลง ขนาดพื้นที่ 100 × 100 เมตร
3. ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของแปลงเพื่อทำ�การ
ชี้แจงและได้ทำ�ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เมื่อเจ้าของแปลงเข้าใจถูกต้องและถี่ถ้วน
แล้ว จากนัน้ ให้เจ้าของแปลงลงลายมือชือ่ เพือ่ ยินยอม
ให้ทำ�การสำ�รวจและเก็บข้อมูลในขั้นต่อไป
4. ทำ�การวางแปลงสำ�รวจขนาด [3] 100 × 100
เมตร ในพื้นที่ป่าครอบครัวที่คัดเลือก และภายใน
ทำ�การวางแปลงย่อยขนาด 10 × 10 เมตร รวมทัง้ หมด
100 แปลงย่อย โดยมีการเก็บข้อมูลในแปลงย่อยทุก
แปลงทำ�การเก็บข้อมูลต้นไม้ทุกชนิดที่มีขนาดเส้น
รอบวงมากกว่า 1 เซนติเมตร และความสูงมากกว่า
1.30 เมตร โดยการบันทึกชื่อชนิดและบันทึกการใช้

628 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ประโยชน์ จ ากหมอพื้ น บ้ า นที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นพื ช
สมุนไพร หรือผูท้ เี่ คยใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีป่ า่ ทีส่ �ำ รวจ
ซึ่งเป็นเจ้าของและชาวบ้านที่เคยได้ใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ป่าที่ร่วมสำ�รวจ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำ�รวจ
6. จั ด ทำ � บั ญ ชี ร ายชื่ อ พื ช ประกอบด้ ว ย ชื่ อ
ท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์
จากพืชที่สำ�รวจได้ในป่าครอบครัว และในการระบุ
ชนิดพืชใช้เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช หนังสือ และ
ตำ�ราต่าง ๆ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
6.1 สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมปิ ญ
ั ญาของชาติ[4]
6.2 สมุนไพรวัดป่าศรีถาร เฉลิมพระเกียรติ
50 ปี ครองราชย์[5]
6.3 สมุ น ไพรในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภาค
[6]
อีสาน
6.4 อนุ ก รมวิ ธ านพื ช อั ก ษร ก ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน[7]
6.5 พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย[8]
6.6 พืชสมุนไพร (ฉบับปรับปรุง) [9]
6.7 ชื่ อ พรรณไม้ แ ห่ ง ประเทศไทย (ชื่ อ
พฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง) [10]
6.8 ต้นไม้น่ารู้[11]
6.9 ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1[12]
		
6.10 สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้น
บ้านอีสาน[13]
		
6.11 ร่วมรักษามรดกไทย สารานุกรมยาไทย[14]
6.12 ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย สารานุ ก รม
สมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย[15]
จากนั้นส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยศาตราจารย์พิเชษฐ
เวชวิฐานซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านพรรณพืชท้องถิ่นใน
ภาคอีสานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ผลการศึกษา
จากการสำ�รวจการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ใน
ป่าครอบครัวของนายจวงจันทร์ อุสาพรหม บ้านเลข
ที่ 226 หมู่ 1 ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร จำ�นวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ที่ทำ�การสำ�รวจ
นั้นมีทั้งหมด 16 ไร่ โดยใช้ Application LING ใน
การคำ�นวณพืน้ ที่ แต่เมือ่ ทำ�การวิเคราะห์จากภาพถ่าย
ทางอากาศพบว่าพื้นที่ที่เป็นป่ามีเพียง 12 ไร่ ซึ่งมี
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ลักษณะนิเวศวิทยาเป็นป่า
เต็งรังและพืน้ ทีโ่ ดยรอบเป็นพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตร (ปลูก
ข้าว) ซึ่งเป็นของบุคคลอื่น

1. ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ป่าครอบครัว
พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ป่ า มาตั้ ง แต่ อ ดี ต มากกว่ า 50
ปี ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนรุ่นของบิดา มารดา ของเจ้าของ
แปลง (นายจวงจันทร์ อุสาพรหม) แต่ก่อนเป็นที่ดิน
นส. 3 (หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในที่ดิน) จน
ปั จ จุ บั น เป็ น โฉนดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เจ้ า ของแปลงใช้
ประโยชน์โดยนำ�ไม้ไปทำ�ฟืนบ้างเล็กน้อย และนำ�เห็ดที่
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีป่ า่ ไปบริโภคตามฤดูกาล นอกจากนัน้ ก็
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ปล่อยไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ
ตลอดมา

2. แนวคิดในการรักษาป่าครอบครัว
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าครอบครัวสืบลูกหลานรุ่น
ต่อไป และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

3. ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้
จากการสำ�รวจป่าครอบครัวกรณีศกึ ษาของนาย
จวงจันทร์ อุสาพรหม ขนาด 12 ไร่ พบพันธุพ์ ชื ทัง้ หมด
76 ชนิด แบ่งการจำ�แนกตามวงศ์พชื ได้ทงั้ หมด 40 วงศ์
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางดาวเทียมพื้นที่ป่าครอบครัว

สำ�หรับวงศ์พชื ทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับแรก คือ พืชวงศ์
Fabaceae พบจำ�นวน 9 ชนิด พืชวงศ์ Rubiaceae
พบจำ�นวน 8 ชนิด และพืชวงศ์ Apocynacae พบ
จำ�นวน 4 ชนิด ตามลำ�ดับ พืชที่สำ�รวจพบส่วนใหญ่
สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ในฤดูฝน เช่น สีดาป่า ผัก
หวานป่า ส้มป่อย สมัดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งใช้ประโยชน์
เป็ น พื ช ผั ก พื้ น บ้ า น ผลไม้ ต ามฤดู ก าล ไม้ ด อกไม้
ประดับ และเป็นพืชใช้สอยอื่น ๆ และพืชที่สามารถนำ�
มาใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดู เช่น ลุมพุก ตองท่ง แสมสาร
ไม้แดง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นำ�มาใช้ประโยชน์เป็น
สมุนไพร และเป็นที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ เชื้อเพลิง ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่งกลุม่ ตามลักษณะ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ 6 ด้าน ดังนี้
3.1 การใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร
3.2 การใช้ประโยชน์เป็นพืชผักพื้นบ้าน
3.3 การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เครื่องใช้
และเชื้อเพลิง

3.4 การใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ตามฤดูกาล
3.5 การใช้ประโยชน์เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
3.6 การใช้ประโยชน์เป็นพืชใช้สอยอื่น ๆ

อภิปรายผล
การสำ � รวจภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรในป่าครอบครัวกรณีศึกษานายจวงจันทร์
อุสาพรหม ขนาดพืน้ ทีท่ ที่ �ำ การสำ�รวจนัน้ มีทงั้ หมด 16
ไร่ โดยใช้ Application LING ในการคำ�นวณพื้นที่
แต่เมื่อทำ�การวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศพบว่า
พื้นที่ที่เป็นป่าจริง ๆ มีเพียง 12 ไร่ พันธุ์พืชที่พบส่วน
ใหญ่เป็นไม้ประเภทยืนต้นซึง่ ทนต่อสภาพอากาศได้ดี
พบพันธุพ์ ชื ทัง้ หมด 76 ชนิด และมีพนั ธุพ์ ชื หลายชนิด
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน การใช้ประโยชน์เป็น
พืชสมุนไพรมากทีส่ ดุ จำ�นวน 38 ชนิด โดยส่วนใหญ่น�ำ
ไปใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดและใช้บำ�รุงร่างกาย
รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งใช้
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ตารางที่ 1 พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

1 สีดาป่า
คำ�กอกน้อย Gardenia obtusifolia
Rubiaceae ผลดิบ ฤดูฝน
				
Roxb. ex Hook. f.
2 ลุมพุก
ตะลุมพุก
Tamilnadia uliginosa
Rubiaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(Retz.) Tirveng. & Sastre		
แก่น ทุกฤดู
								
3 ตองท่ง
ตับเต่าต้น
Diospyros ehretioides Ebenaceae แก่น ทุกฤดู
				
Wall. ex G.Don				
4 ผักหวานป่า
ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre Opiliaceae ยอดอ่อน ฤดูฝน
						
ใบ
ทุกฤดู
5 ไม้พายควาย ฮ่อสะพายควาย Sphenodesme pentandra Fabaceae
เถา ทุกฤดู
				
Jack
6 แสมสาร
ขี้เหล็กป่า
Senna garrettiana (Craib) Fabaceae เนื้อไม้, ทุกฤดู
				
H. S. Irwin & Barneby 		
แก่น, ใบ ทุกฤดู
						
แก่น ทุกฤดู
7 เสล่า
มะกา
Bridelia ovata Decne.
Phyllanราก ทุกฤดู
					
thaceae			
8 หนามคูณทา คนทา
Harrisonia perforate
Simarouผล
ทุกฤดู
				
(Blanco) Merr.
baceae
9 นมวัว
นมวัว
Scleropyrum pentandrum Santalaceae แก่น ทุกฤดู
				
(Dennst.) Mabb.				
10 เหมือดแอ่
พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. Melastoma- ใบ
ทุกฤดู
					
taceae
แก่น ทุกฤดู
11 ปอเต่าไห้
ปอเต่าไห้
Enkleia malaccensis
Thymelaea- เปลือก ทุกฤดู
				
Griff.
ceae
ราก ทุกฤดู
12 ช้างน้าว
ช้างน้าว
Ochna integerrima
Ochnaceae แก่น ทุกฤดู
				
(Lour.) Merr.
13 เครือไส้ไก่
มะลิไส้ไก่
Jasminum elongatum
Oleaceae
ราก ทุกฤดู
				
(P. J. Bergius) Willd.
้
14 นำ�เกลี้ยง
รักใหญ่
Gluta usitata (Wall.)
Anacardiaceae แก่น ทุกฤดู
				
Ding				

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ทำ�ฟืน
ยาระบาย, ยารักษาตกขาว
ยาแก้ไข้, ยาแก้ไอ
ยาขับน�้ำคาวปลา,
แต่งสียา
นำ�ไปทำ�แกง		
ยาแก้พิษปลาดุกยัก
ยาบำ�รุงร่างกาย
ทำ�เฟอร์นิเจอร์		
นำ�ไปประกอบอาหาร
ยาระบาย
ยารักษาตกขาว,
ยาแก้อาการท้องเสีย
ยารักษาน�้ำกัดเท้า
บ�ำรุงน�้ำนม,
ยารักษาโรคกระเพาะ
เป็นผักเคียงอาหาร
ยารักษากรดไหลย้อน
ทำ�เชือก		
ยาระบายชนิดแรง
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ส่วนประกอบยารักษาตกขาว
ยาแก้ไอ,
ทำ�เต้าแคน

J Thai Trad Alt Med

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 631

ตารางที่ 1(ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

15 เหมือดดอก
เหมือดโลด
Symplocos racemosa
Symplocaceae แก่น ทุกฤดู
				
Roxb.
16 ส้มป่อย
ส้มป่อย
Acacia concinna
Fabaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(Willd.) DC.		
ใบอ่อน ฤดูฝน
17 ต้นเชือก
Terminalia alata B.
Combertaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
Heyne ex Roth 		
ผล
ฤดูฝน
18 สมัด
สมัดใหญ่
Clausena guillauminii
Rutaceae
ใบ
ทุกฤดู
				
Tanaka		
ผล
ฤดูฝน
						
ราก ทุกฤดู
19 เข็มป่า
เข็มป่า
Ixora cibdela Craib
Rubiaceae ผล
ฤดูฝน
						
ดอก ทุกฤดู
						
ราก ทุกฤดู
20 ไม้ผ่าสาม
ผ่าสาม
Casearia grewiifolia
Salicaceae แก่น ทุกฤดู
				
Vent.
21 กุง
พลวง
Dipterocarpus
Dipterocar- ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
tuberculatus Roxb.
paceae			
22 ตูมตัง
กระแจะ
Hesperethusa crenulata Rutaceae
แก่น ทุกฤดู
				
(Roxb.) Roem.
23 ไม้แดง
แดง
Xylia xylocarpa (Roxb.) Fabaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
W. Theob. var. kerrii 		
เปลือก ทุกฤดู
				
(Craib & Hutch.) I. C.
				
Nielsen
24 ตาไก้
กำ�แพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L.
Celastraceae ผล
ฤดูฝน
						
แก่น ทุกฤดู
25 หนามเล็บแมว เล็บเหยี่ยว
Ziziphus oenoplia (L.) Rhamnaceae ผล ฤดูร้อน
				
Mill. var. oenoplia		
แก่น ทุกฤดู
								
26 ตูมกา
ตูมกาขาว
Strychnos nux-blanda Loganiaceae ราก, ทุกฤดู
				
A.W. Hill
ลำ�ต้น		
27 ละโมง
ชะมวง
Garcinia cowa Roxb.
Clusiaceae ยอดอ่อน ทุกฤดู
				
ex Choisy		
ทุกส่วน ทุกฤดู

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์
ยาระบายอ่อน ๆ
ยาประคบ
นำ�ไปปรุงรสแกง
สร้างบ้าน		
รักษาผดผื่น
ไล่เห็บ หมัด เหา ไร
รับประทานเป็นผลไม้
ยารักษาตกขาว
รับประทานเป็นผลไม้
นำ�ไปทำ�อาหาร
ยาขับน้ำ�คาวปลา
ยาขับน้ำ�คาวปลา
ยาแก้อาการท้องเสีย,
สร้างบ้าน
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
สร้างบ้าน
ยาใช้อาบในแม่หลังคลอด

รับประทานเป็นผลไม้
ยาขับน้ำ�คาวปลา
รับประทานเป็นผลไม้
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ยาขับน้ำ�คาวปลา
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ยาแก้พิษงูเห่า
นำ�ไปปรุงรสแกง
ยาระบายชนิดรุนแรง
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

28 มะขามป้อม
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. Phyllanthaceae ผล ฤดูร้อน
								
29 สาบเสือ
หญ้าดอกขาว Chromolaena odorata (L.) Asteraceae ใบ
ทุกฤดู
				
R.M.King & H.Rob.
30 เอื้อง
Cheilocostus speciosus Costaceae หัว, เหง้า ฤดูฝน
				
(J. Koenig) C. D. Specht
31 ปีกไก่ดำ�
ปีกไก่ดำ�
Justicia fragilis Wall
Acanthaceae ราก ทุกฤดู
32 เต็งหนาม
เต็งหนาม
Bridelia retusa (L.)
Euphorbiaceae ผล
ฤดูฝน
				
A. Juss. 		
ลำ�ต้น ทุกฤดู
						
เปลือก ทุกฤดู
33 กะเหล่า
อินทนิลน้ำ�
Lagerstroemia speciosa Lythraceae ราก ทุกฤดู
				
(L.) Pers.
34 ไม้กะแด้ง
ติ่งตั่ง
Getonia floribunda Roxb. Combretaceae ใบ
ทุกฤดู
35 คูน
ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.
Fabaceae ทั้งต้น ทุกฤดู
						
ฝัก
ทุกฤดู
						
(เนื้อในฝัก)
36 ไผ่เพ็ก
ไผ่โจด
Vietnamosasa pusilla
Poaceae
ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(A. Chev. & A. Camus)		
หัว
ฤดูฝน
				
T. Q. Nguyen				
								
37 ติ้วแดง
ติ้วขน
Cratoxylum formosum Clusiaceae ยาง ทุกฤดู
		 ติ้วยาง
(Jack.) Dyer spp.		
ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
Pruniflorum (Kurz) Gogel.
38 ติ้วเกลี้ยง
Cratoxylum
Hypericaceae ยอดอ่อน ฤดูฝน,
				
cochinchinense (Lour.)			
ฤดูร้อน
				
Blume		
ลำ�ต้น ทุกฤดู
39 แคหางค่าง
แคหางค่าง
Fernandoa adenophylla Bignoniaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(Wall. ex G. Don) Steenis
40 แคลาว
แคนา
Dolichandrone serrulata Bignoniaceae ดอก ทุกฤดู
				
(Wall. ex DC.) Seem.

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์
ยาแก้ไอ, รับประทาน
เป็นผลไม้
ยาห้ามเลือด
ยาขับปัสสาวะ
ยาขับน้ำ�คาวปลา
รับประทานเป็นผลไม้
สร้างบ้าน
รักษาอาการท้องร่วง
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ยาห้ามเลือด
ไม้ประดับ		
ยาระบาย
ทำ�ไม้กวาด
ส่วนประกอบ
ยาขับเลือด,
ประกอบอาหาร
ทาส้นเท้าแตก
ทำ�ฟืน
นำ�ไปปรุงรสแกง
ทำ�ฟืน
สร้างบ้าน
นำ�ไปทำ�แกง
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์

41 จรัส
หมี่, หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) Daphniphylla- ใบ
ทุกฤดู แต่งกลิ่นอาหาร
				
C.B.Rob.
ceae
42 แซ่ตีควาย
แกลบหนู
Dendrolobium lanceolatum Fabaceae
ใบ
ทุกฤดู นำ�ไปทำ�แกง
				
(Dunn) Schindl.
43 ลิ้นฟ้า
เพกา
Oroxylum indicum (L.) Bignoniaceae ดอก ฤดูฝน, ฤดูร้อน เป็นผักเคียงอาหาร,
				
Benth. ex Kurz				
นำ�ไปทำ�ซุปแบบอีสาน
						
ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�ฟืน
44 เครือส้มโล้
ส้มขี้ม่อน
Aganonerion polymorphum Apocynaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
				
Pierre ex Spire		
ยอดอ่อน ฤดูฝน นำ�ไปทำ�แกง
45 ตาเสือ
ตาเสือ
Aphanamixis polystachya Meliaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�เชือก
				
(Wall.) R.Parker
46 เครือจาน
เถาพันซ้าย
Spatholobus parviflorus Fabaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�สายคันดีดฝ้าย
				
(Roxb. ex DC.) Kuntze
47 ต้นค้อ
ตะคร้อ
Schleichera oleosa
Sapindaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน, ทำ�ฟืน
				
(Lour.) Merr.
48 ตีนตั่ง,
Uvaria cherrevensis
Annonaceae ผล ฤดูร้อน รับประทานเป็นผลไม้
		 พีพวนน้อย		
(Pierre ex Finet & Gagnep.) เครือ
ทุกฤดู ทำ�เปลนอน
				
L.L. Zhou, Y. C. F.		
ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
49 เครือหมากแตก กระทงลาย
Celastrus paniculatus
Celastraceae เครือ ทุกฤดู ทำ�เครื่องจักสาน
				
Willd.
50 หัวแมงวัน
Buchanania lanzan
Anacardiaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
				
Spreng.		
ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�ฟืน
51 ฮังดำ�
พญารากดำ� Diospyros variegata Kurz Ebenaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
						
ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน, ทำ�เฟอร์นเิ จอร์,
								
ใช้เป็นสีย้อมผ้า
52 หว้าใหญ่
หว้า
Syzygium cumini (L.)
Myrtaceae
ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
				
Skeels		
ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน
53 หมากขี้ลิ้น
ลำ�ไยป่า
Walsura trichostemon Meliaceae
ผล ฤดูร้อน รับประทานเป็นผลไม้
				
Miq.		
ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน, ทำ�เฟอร์นิเจอร์
54 จิก
เต็ง
Shorea obtusa Wall.
Dipterocar- ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน
				
ex Blume
paceae

634 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						
55 ซ่าน
ส้านใหญ่
Dillenia obovata (Blume) Dilleniaceae
				
Hoogland
56 ถ่มพาย
กระทุ่มนา
Mitragyna diversifolia
Rubiaceae
				
(Wall. ex G. Don) Havil.
57 ไม้ต้าว
Cratoxylum maingayi
Hypericaceae
				
Dyer
58 หมากมาย
ตะครอง
Ziziphus cambodiana
Rhamnaceae
				
Pierre		
59 ไม้บก
กระบก
Irvingia malayana Oliv. Irvingiaceae
				
ex A. W. Benn. 		
60 เครือหุน
หุนสามใบ
Cissus aristolochioides Vitaceae
				
Planch.
61 ขี้แฮด
หางรอก
Miliusa velutina (Dunal) Annonaceae
				
Hook.f. & Thomson
62 มุยแดง
มะคังแดง
Dioecrescis erythroclada Rubiaceae
				
(Kurz) Tirveng.
63 แต้
มะค่าแต้
Sindora siamensis Teijsm. Fabaceae
				
ex Miq. var. siamensis
64 กอกเลื่อม
มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum
Burseraceae
				
Guillaumin 		
65 ประดู่
ประดู่
Pterocarpus macrocarpus Fabaceae
				
Kurz 		
66 รัง
รัง
Shorea siamensis Miq. Dipterocar					
paceae
67 ไม้มูก
โมกหลวง
Holarrhena pubescens Apocynaceae
				
Wall. ex G.Don
68 เครือไส้ตัน
โมกเครือ
Amphineurion marginatum Apocynaceae
				
(Roxb.) D.J.Middleton
69 หญ้าคา
หญ้าคา
Imperata cylindrica (L.) Poaceae
				
Raeusch.

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

สร้างบ้าน, ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ผล
ลำ�ต้น
ลำ�ต้น
เมล็ด
เครือ

ฤดูฝน
ทุกฤดู
ทุกฤดู
ฤดูร้อน
ทุกฤดู

รับประทานเป็นผลไม้
ทำ�ฟืน
สร้างบ้าน		
รับประทาน
ทำ�เชือก

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

สร้างบ้าน, ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น
ผล
ผล
ล�ำต้น
ลำ�ต้น

ทุกฤดู
ฤดูฝน
ทุกฤดู
ทุกฤดู
ทุกฤดู

สร้างบ้าน		
รับประทานเป็นผลไม้
น�้ำยาถูพื้น		
สร้างบ้าน
สร้างบ้าน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�กระสวยทอผ้า

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�เครื่องจักสาน

ใบ

ฤดูฝน

มุงหลังคา
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						
70 มะเค็ด
หนามแท่ง
				
71 นมนาง
นมสาว
				
				
72 บวบลม
				
73 หมากเบน
ตะขบป่า
				
74 ต้นหัวเสือ
ปอขี้ตุ่น
75 เครือหมากเก็บ หนามพรหม
				
76 พร้าวป่า
ปรงป่า

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์

Catunaregam tomentosa Rubiaceae ผล
ทุกฤดู สระผม, ซักผ้า,
(Blume ex DC.) Tirveng.				
ใช้เป็นลิ่มตอกไม้
Pouteria cambodiana
Sapotaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
(Pierre ex Dubard)
Baehni
Dischidia major (Vahl) Apocynaceae ผล
ทุกฤดู ทำ�อาหารหวาน
Merr.		
ทั้งต้น ทุกฤดู ไม้ประดับ
Flacourtia indica
Salicaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
(Burm. f.) Merr.
Helicteres angustifolia L. Sterculiaceae ทั้งต้น ฤดูฝน ไม้ประดับ
Pachygone dasycarpa
Menispermaceaeเครือ ทุกฤดู ส่วนผสมของย้อม
Kurz					 คราม
Cycas siamensis Miq. Cycadaceae หัว
ฤดูฝน นำ�ไปทำ�แกง

และเชือ้ เพลิง จำ�นวน 34 ชนิด โดยนำ�ไปสร้างบ้านและ
ทำ�ฟืน การใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ตามฤดูกาลจำ�นวน
18 ชนิด โดยการนำ�ไปรับประทานเล่น การใช้ประโยชน์
เป็นผักพืน้ บ้านจำ�นวน 15 ชนิด โดยการนำ�ไปประกอบ
อาหาร การใช้สอยอื่น ๆ จำ�นวน 8 ชนิด และการใช้
ประโยชน์เป็นไม้ดอกไม้ประดับจำ�นวน 3 ชนิด ตาม
ลำ�ดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา ทองบุญ
เกื้อ[16] เรื่องความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพร ในวนอุทยานถ้ำ�เพชร-ถ้ำ�ทอง อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีพืชสมุนไพรทั้งหมด 263
ชนิด พืชสมุนไพรที่พบนอกจากใช้ประโยชน์ในด้าน
เป็นยาบําบัดรักษาโรค และบํารุงร่างกายให้แข็งแรง
แล้วยังสามารถใช้เป็นพืชอาหารพื้นบ้าน ใช้ประโยชน์

ในการก่อสร้าง และทําด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ได้อีกด้วย อีกทั้งยังพบว่าสมุนไพรที่พบนั้นส่วนใหญ่
เป็นประเภทไม้ยืนต้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานี้
เช่นกัน
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสำ � รวจพั น ธุ์ พื ช พบว่ า การ
ใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรนั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นยา
บำ�รุงร่างกาย บำ�รุงกำ�ลัง ใช้ดูแล และรักษาเกี่ยวโรค
ของสตรี เช่น ขับโลหิตระดู ขับน�้ำ คาวปลา บำ�รุงน�้ำ นม
อีกทั้งยังใช้เป็นยาแก้ไอ ยาระบาย และใช้ห้ามเลือด
ซึ่งสอดคล้องกับสรรพคุณตามตำ�รับยาแผนไทยจาก
ตำ�ราร่วมอนุรกั ษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวม
หลักเภสัชกรรมไทย[15] ดังตัวอย่างทีแ่ สดงไว้ในตาราง
ที่ 2

636 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญากับตำ�รายาแผนไทย
ชื่อพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น		

จากการสำ�รวจครั้งนี้
ส่วน
ภูมิปัญญา
ที่ใช้
การใช้ประโยชน์

สาบเสือ

วุฒิ วุฒธิ รรมเวช[15]
ส่วน
สรรพคุณตาม
ที่ใช้
ตำ�รายาแผนไทย

Chromolaena odorata (L.)
ใบ
ยาห้ามเลือด
ใบ
R.M.King & H.Rob.
นมวัว
Scleropyrum pentandrum
แก่น
บ�ำรุงน�้ำนม,
แก่น
(Dennst.) Mabb.		
ยารักษาโรคกระเพาะ
แสมสาร
Senna garrettiana (Craib)
แก่น
ยาระบาย
แก่น
H. S. Irwin & Barneby				
ตาไก้
Salacia chinensis L.
แก่น
ยาขับน�้ำคาวปลา
แก่น
					
ตูมกา
Strychnos nux-blanda
ลำ�ต้น
ยาบำ�รุงกำ�ลัง,
แก่น
A.W. Hill
ราก
ยาแก้พิษงูเห่า		
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L.
ผล
ยาแก้ไอ
ผล
ไม้พายควาย Thailentadopsis tenuis
เถา
ยาบำ�รุงร่างกาย
เถา
(Craib) Kosterm.
สมัดใหญ่
Clausena guillauminii
ราก
ยารักษาตกขาว
ราก
Tanaka				
เหมือดแอ่
Memecylon edule Roxb.
แก่น
ยารักษา
แก่น
			
กรดไหลย้อน		
คูน
Cassia fistula L.
ฝัก
ยาระบาย
เนื้อใน
			
(เนื้อในฝัก)
ฝัก

ข้อสรุป
จากการสำ�รวจภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรในป่าครอบครัว กรณีศึกษานายจวงจันทร์
อุสาพรหม ในอำ�เภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบพันธุ์พืชทั้งหมด 76
ชนิด แบ่งการจำ�แนกตามวงศ์พืชได้ทั้งหมด 40 วงศ์
สำ�หรับวงศ์พชื ทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับแรก คือ พืชวงศ์
Fabaceae พบจำ�นวน 9 ชนิด พืชวงศ์ Rubiaceae
พบจำ�นวน 8 ชนิด และพืชวงศ์ Apocynaceae พบ

ห้ามเลือด
บ�ำรุงน�้ำนม
ถ่ายกระษัย
ถ่ายโลหิตระดู
ขับระดูขาว
ขับผายลม
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย,
แก้พิษงู
แก้ไอ แก้เสมหะ
บำ�รุงกำ�ลัง
ขับเลือด
และหนองให้ตก
ถอนพิษผิดสำ�แดง,
ดับพิษภายใน
แก้ท้องผูก

จำ�นวน 4 ชนิด ตามลำ�ดับ และแบ่งกลุ่มตามลักษณะ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ 6 ด้าน มีพันธุ์พืชหลายชนิด
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน การใช้ประโยชน์
เป็นพืชสมุนไพรมากที่สุดจำ�นวน 38 ชนิด โดยส่วน
ใหญ่นำ�ไปใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดและใช้บำ�รุง
ร่างกาย รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
เครือ่ งใช้ และเชือ้ เพลิง จำ�นวน 34 ชนิด โดยนำ�ไปสร้าง
บ้านและทำ�ฟืน การใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ตามฤดูกาล
จำ�นวน 18 ชนิด โดยการนำ�ไปรับประทานเล่น การใช้
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ประโยชน์เป็นผักพื้นบ้านจำ�นวน 15 ชนิด โดยการนำ�
ไปประกอบอาหาร การใช้สอยอื่น ๆ จำ�นวน 8 ชนิด
และการใช้ประโยชน์เป็นไม้ดอกไม้ประดับจำ�นวน 3
ชนิด ตามลำ�ดับ ซึ่งพรรณไม้ที่พบส่วนมากสามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดู และมีพรรณไม้ท้องถิ่น
หลายชนิดที่มีความสำ�คัญกับการดำ�รงชีวิต ทำ�ให้
เจ้าของแปลงสามารถเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร และสามารถพึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนเป็นการ
รักษามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาต่อควรขยายพื้นที่การสำ�รวจออก
ไปในแต่ละอำ�เภอของจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ได้
ข้อมูลทั้งหมดของป่าครอบครัวในเขตพื้นที่จังหวัด
สกลนคร และเมื่อการสำ�รวจได้รับการเผยแพร่แล้ว
ควรนำ�ข้อมูลที่ได้กลับคืนสู่ชุมชน เพื่อการนำ�ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์พื้นที่ป่า
การสร้างรายได้จากทรัพยากรในพื้นที่ป่า ฯลฯ ต่อไป
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