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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพร ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพร และจัดระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านดงบัง จากผลการวิจัยพบว่า  
พืชสมุนไพรท่ีสํารวจพบในชุมชนบ้านดงบังมีจํานวน 150 ชนิด แบ่งเป็นไม้ยืนต้น 51 ชนิด (ร้อยละ 34.00) ไม้ล้มลุก 42 ชนิด 
(ร้อยละ 28.00) ไม้พุ่ม 31 ชนิด (ร้อยละ 20.67) ไม้เลื้อย 23 ชนิด (ร้อยละ 15.33) และไม้น้ํา 3 ชนิด (ร้อยละ 2.00) 
ตามลําดับพืช สมุนไพรที่สํารวจมีวิธีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากที่สุด จํานวน 119 ชนิด (ร้อยละ 79.33) รองลงมา 
คือ การปักชํา จํานวน 51 ชนิด (ร้อยละ 34.00) การตอน จํานวน 26 ชนิด (ร้อยละ 17.33) การใช้เหง้าหรือหัว จํานวน 18 ชนิด 
(ร้อยละ12.00) การแยกหน่อ จํานวน 17 ชนิด (ร้อยละ 11.33) และการใช้วิธีอ่ืน ๆ 14 ชนิด (ร้อยละ 9.33) ตามลําดับจาก
การศึกษาภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์ทางยาจากพืชสมุนไพรพบว่า พืชสมุนไพรท่ีสํารวจท่ีมีส่วนใบ/ยอดเป็นส่วนท่ีนํามาใช้
ประโยชน์ทางยามากท่ีสุด 45 ชนิด (ร้อยละ 30.00) รองลงมา คือ ลําต้น/เปลือก จํานวน 44 ชนิด (ร้อยละ 29.33) ราก/หัว/
เหง้า จํานวน 39 ชนิด (ร้อยละ 26.00) ผล/เมล็ด จํานวน 32 ชนิด (ร้อยละ 21.33) ดอก จํานวน 22 ชนิด (ร้อยละ 14.67) 
และทุกส่วนท่ีนํามาใช้เป็นยาได้ จํานวน 13 ชนิด (ร้อยละ 8.67) ตามลําดับ พืชสมุนไพรท่ีสํารวจมีวิธีการใช้โดยการต้มมากท่ีสุด
จํานวน 90 ชนิด (ร้อยละ60.00) รองลงมา คือ วิธีอ่ืน ๆ เช่น การสกัด คั่ว ตากแห้ง และบดผง จํานวน 30 ชนิด (ร้อยละ 
20.00) คั้นสด จํานวน 17 ชนิด (ร้อยละ 11.33) และตําพอก จํานวน 14 ชนิด (ร้อยละ 8.67) ตามลําดับ และการศึกษา
ทางด้านสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรพบว่า พืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาท่ีแตกต่างกัน เช่น แก้ไข้ รักษาโรค
ผิวหนัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอ่ืน ๆ และพืชสมุนไพรท่ีสํารวจท่ีมีใบเป็นส่วนท่ีนํามา
ประกอบอาหาร มีจํานวน 39 ชนิด (ร้อยละ 26.00) รองลงมาคือ ผลและยอด จํานวนอย่างละ 31 ชนิด (ร้อยละ 20.67) ดอก 
จํานวน 13 ชนิด (ร้อยละ 8.67) และส่วนอ่ืน ๆ จํานวน 9 ชนิด (ร้อยละ 6.00) เมล็ด จํานวน 6 ชนิด (ร้อยละ 4.00) ลําต้น 
จํานวน 5 ชนดิ (ร้อยละ 3.33) และฝัก จํานวน 3 ชนิด (ร้อยละ 2.00) ตามลําดับ 
 พืชสมุนไพรในชุมชนบ้านดงบังท่ีสํารวจพบท้ังหมดได้จัดทําฐานข้อมูลซ่ึงนําเสนอเป็นรายชนิด ประกอบด้วยชื่อ 
พรรณไม้ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่ออ่ืน ๆ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธ์ุ สภาพแวดล้อม และประโยชน์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นําไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนต่อไป 
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Abstract 

 The objectives of this research are to study herbal medicine diversity and local wisdom in utilizing 
the herbal medicine diversity and to arrange the database system of the herbal medicine diversity in 
Dongbang community. The results of the research showed that there were 150 species of herbal 
medicine found in Dongbang community. The varieties of species could be worked out in percentage as 
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follows: 34.00 percent were 51 species of trees; 28.00 percent were 42 species of herbs; 20.67 percent 
were 31 species of shrubs; 15.33 percent were 23 species of climbers; and 2.00 percent were 3 species of 
water plants, respectively. The plant propagation of 150 species could be worked out in percentage as 
follows: 79.33 percent were 119 species by seeding; 34.00 percent were 51 species by cuttings; 17.33 percent 
were 26 species by layering; 12.00 percent were 18 species by rhizome/ corm; 11.33 percent were 17 species 
by budding; and 9.33 percent were 14 species by other method, respectively. To study of the local wisdom 
in utilizing the herbal medicine diversity of 150 species found that the part of plants that used to medicine 
could be worked out in percentage as follows: 30.00 percent were 45 species used leafs/top of vegetable; 
29.33 percent were 44 species used to stem/barks; 26.00 percent were 39 species used to roots/corms/ 
rhizomes; 21.33 percent were 32 species used to fruits/seeds; 14.67 percent were 22 species used to flowers; 
and 8.67 percent were 13 species used to others part of medicine, respectively. The part of plants that 
used to medicine could be worked out in percentage as follows: 60.00 percent were 90 species used boiling; 
20.00 percent were 30 species used other method (ex. extraction parching drying and granding); 11.33 percent 
were 17 species used squeezing; and 8.67 percent were 14 species used to pounding, respectively. And to 
study of the herbal pharmaceutic properties found that 150 species have different herbal pharmaceutic 
properties such as fever treatment, skin disease, diabetes, hypertension, respiratory disease and other illness. 
And The part of plants that used to cook could be worked out in percentage as follows: 26.00 percent were 
39 species used leafs; 20.67 percent were 31 species used fruits and top of vegetable; 8.67 percent were 
13 species used flowers; 6.00 percent were 9 species used others part of plants; 4.00 percent were 6 species 
used seeds; 3.33 percent were 5 species used stem and 2.00 percent were 3 species used pods, respectively. 
 All of the herbal medicine found in Dongbang community have been stored in the database consisting 
of plant name, family name, science name, common name, other name, Botanical characteristics, plant 
propagation, environment and benefit for further studies and research and can be searched by species. 
 

Keywords: biodiversity, herbal medicine, local wisdom, participatory process, database 
 
บทนํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ในเขตร้อนชื้นซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ในปัจจุบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลงไปมาก ทําให้เกิดปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคัญมากท่ีต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย เกิดจากพ้ืนท่ีป่าถูกทําลายจากการบุกรุกทําลายป่า การให้
สัมปทานป่าไม้ท่ีขาดการควบคุมอย่างเพียงพอ การตัดถนนเข้าพ้ืนท่ีป่า การทําเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การขยายพ้ืนท่ีทําการ 
เกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ทําให้ถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ถูกทําลาย เกิดมลพิษทางน้ํา และการสูญพันธ์ุของ    
สิ่งมีชีวิต [1] ซ่ึงการลดลงอย่างมากของพ้ืนท่ีป่าไม้มีผลทําให้พืชและสัตว์มีจํานวนและชนิดลดลงถึงข้ันสูญพันธ์ุ ส่งผลกระทบ  
ต่อภาวะโลกร้อน เกิดการชะล้างพังทลายของท่ีดิน เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เกิดน้ําท่วมในฤดูฝน และคุณภาพน้ําเสื่อมลง [2] 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ และความหลากหลายทาง
พันธุกรรม นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญ มีคุณค่ามากเกินกว่าจะประเมินได้ [3] การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในประเทศไทยพบว่า มีการศึกษาพันธ์ุพืช ท้ังพืชสมุนไพรและพืชชนิดอ่ืน ๆ แล้ว ประมาณ 20,000 ชนิด และมี
สิ่งมีชีวิตถึง 100,000 ชนิดท่ียังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังซ่ึงอาจมีจํานวนมากท่ีมีคุณค่าและสามารถนํามาพัฒนาเป็นอาหาร 
ยา หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ [1] ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในประเทศไทยมีการกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกภาค 
ท้ังในป่าธรรมชาติท่ีอนุรักษ์ไว้และการปลูกขยายพันธ์ุเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภคซ่ึงมีท้ังสมุนไพรพ้ืนบ้าน สมุนไพร 
ในครัวเรือน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร [4] 
 ชุมชนบ้านดงบังมีพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีน่าสนใจศึกษาอยู่ชุมชนหนึ่ง ชุมชนนี้ต้ังอยู่ท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือ 80 ปีท่ีผ่านมา บ้านดงบังเป็นผืนป่าใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ต่อมาได้
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เปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วชุมชนยังได้นําภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
สมุนไพรซ่ึงมีหมอยาแผนโบราณทําหน้าท่ีในการรักษาโรคและมีการสืบทอดต่อ ๆ กันมา เป็นชุมชนที่มีองค์ความรู้เร่ือง
สมุนไพร ยาพ้ืนบ้าน ประกอบกับได้รับการสนับสนุนเร่ืองสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล
นําร่องเรื่องการแพทย์แผนไทยและได้มีการนําสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ในโรงพยาบาล [5] ปี พ.ศ. 2543 ชุมชน
บ้านดงบังจึงได้ก่อต้ัง “กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง” เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ เม่ือจัดต้ังเป็นกลุ่มแล้ว 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปช่วยเหลือให้ชาวบ้านดงบังได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการต่าง ๆ ของกลุ่มให้เป็นระบบ 
มากย่ิงข้ึนซ่ึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ให้เภสัชกรเข้าไปแนะนําข้ันตอนการผลิตพืชสมุนไพรโดยเน้นเกษตรอินทรีย์ 
มีกระบวนการจัดการการปลูก ผลผลิต การกระจายรายได้ และการจัดทําระบบบัญชีมุ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง
วัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ระดับมาตรฐานสากล โดยมีการปลูกพืชสมุนไพรหลัก 13 ชนิด สําหรับส่งโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แก่ ฟ้าทลายโจร ขม้ินชัน ทองพันชั่ง หญ้าหนวดแมว เพชรสังฆาต หญ้าปักกิ่ง รางจืด เสลดพังพอนตัวผู้ 
มะระข้ีนก ช้าพลู อัญชัน ชุมเห็ดเทศ และว่านกาบหอย นอกจากนี้ ยังได้ปลูกพืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว  
ไม้ผล และไม้ยืนต้นอีกเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านความหลากหลายของพรรณพืชพบว่า มีความหลากหลาย
ของพรรณพืชมากกว่า 100 ชนิด อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและภูมิปัญญา ซ่ึงมีท้ังนักท่องเท่ียว นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาอยู่เป็นประจําทุกเดือน รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีละ 
5,000 คน [6] 
 จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนถึงปัญหาของชุมชนบ้านดงบังพบว่า ชุมชนยังขาดระบบการจัดการความรู้ ขาดองค์ความรู้ 
ในการแปรรูปสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ไม่มีการรวบรวมภูมิปัญญาสมุนไพรจัดเก็บเป็นชุดความรู้อย่างเป็นระบบ  
ขาดการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ และต้องการพัฒนาหมู่บ้านดงบังให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านสมุนไพรที่ครบวงจร อีกทั้ง
รวบรวมภูมิปัญญาสมุนไพรและอนุรักษ์สืบสานผ่านสื่อท่ีหลากหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึง
ได้จัดทําโครงการวิจัยความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ี
บ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยสํารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพร นําข้อมูลมาจัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชสมุนไพร สร้างอาชีพรายได้เพ่ิม
ให้แก่สมาชิกชุมชนโดยสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรของบรรพบุรุษ ฟ้ืนฟูตํารับยา พัฒนาวัตถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรท่ีปลอดภัย 
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวม [6] โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายของ
พืชสมุนไพร ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร และจัดทําฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน  
บ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
  2.  เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
  3. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในบ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยท่ีใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านดงบัง จํานวน 325 ครัวเรือน จํานวน 1,040 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก 
อบต. และสมาชิก จํานวน 4 คน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 2 คน ประธานกลุ่มสมุนไพรและสมาชิก จํานวน 8 คน 
หมอพ้ืนบ้าน จํานวน 4 คน ครู อสม. และแพทย์แผนไทย รวม 4 คน ผู้นํากลุ่มประชาสังคม จํานวน 3 คน รวมท้ังหมด 25 คน 

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่  
 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นบริบทชุมชนและความหลากหลายของพืชสมุนไพร 
 2. แบบสํารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาของพืชสมุนไพร 
 3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มในประเด็นภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 
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วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาบริบทชุมชนบ้านดงบัง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ระยะท่ี 2 สํารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรท้ังหมู่บ้านดงบัง โดยใช้แบบสํารวจ ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสรรพคุณและประโยชน์ของพืชสมุนไพร  
 ระยะท่ี 3 จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายพืชสมุนไพรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่าย และองค์ความรู้ของพืช
สมุนไพรแต่ละชนิด ได้แก่ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพ้ืนเมือง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์การขยายพันธ์ุนิเวศวิทยา/
สภาพแวดล้อมการใช้ประโยชน์ทางอาหารและยา  
 ระยะท่ี 4 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ จัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เชิงอุปนัยและข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ   
หาค่าความถี่และค่าร้อยละ  
 ระยะเวลาทําการวิจัย เร่ิมต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพร ในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
พบว่า ชุมชนบ้านดงบังมีพืชสมุนไพรท้ังหมด จํานวน 150 ชนิด และสามารถจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะพืช วิธีการขยายพันธ์ุ 
และส่วนของพืชท่ีนํามาประกอบอาหารได้ผลดังนี้ 
 1.1 พืชสมุนไพรท่ีสํารวจมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นมากท่ีสุด มีจํานวน 51 ชนิด (ร้อยละ 34.00) รองลงมา คือ ไม้ล้มลุก 
จํานวน 42 ชนิด (ร้อยละ 28.00) ไม้พุ่ม จํานวน 31 ชนิด (ร้อยละ 20.67) ไม้เลื้อย จํานวน 23 ชนิด (ร้อยละ 15.33) และไม้น้ํา 
จํานวน 3 ชนิด (ร้อยละ 2.00) ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพท่ี 1 การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะพืช 
 

 1.2  พืชสมุนไพรท่ีสํารวจมีวิธีการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเมล็ดมากท่ีสุด จํานวน 119 ชนิด (ร้อยละ 79.33) 
รองลงมาคือการปักชํา จํานวน 51 ชนิด (ร้อยละ 34.00) การตอน จํานวน 26 ชนิด (ร้อยละ 17.33) การใช้เหง้าหรือหัว
จํานวน 18 ชนิด (ร้อยละ 12.00) การแยกหน่อ จํานวน 17 ชนิด (ร้อยละ 11.33) และการใช้วิธีอ่ืน ๆ จํานวน 14 ชนิด (ร้อยละ 
9.33)  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2 การจําแนกพืชสมุนไพรตามวิธีการขยายพันธ์ุ 

ไม้ยืนต้น
3 %

ไม้ล้มลุก
2 %

ไม้เลื้อย 
1 %

ไม้พุ่ม
2 %

ไม้น้ํา
2%

อื่นๆ
9%

เหง้า /หัว
12%

แยกหน่อ 
1% 

ปักชํา 
34 %

เมล็ด 
79%

ตอน 
17%



ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย | 5 

 1.3 พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น จํานวนท้ังหมด 51 ชนิด มีวิธีการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเมล็ดมากท่ีสุด
จํานวน 51 ชนิด (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ การตอน จํานวน 14 ชนิด (ร้อยละ 27.45) การปักชํา จํานวน 9 ชนิด (ร้อยละ 
17.64) การใช้วิธีอื่น ๆ จํานวน 7 ชนิด (ร้อยละ 13.72) และไม่พบการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ และการใช้เหง้าหรือหัว  
พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้พุ่ม จํานวนทั้งหมด 31 ชนิด มีวิธีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากที่สุด จํานวน 28 ชนิด 
(ร้อยละ 90.32) รองลงมาคือ การปักชํา จํานวน 17 ชนิด (ร้อยละ 54.83) การตอน จํานวน 7 ชนิด (ร้อยละ 22.58)          
การขยายพันธุ์โดยการใช้เหง้าหรือหัว จํานวน 2 ชนิด (ร้อยละ 6.45) และการแยกหน่อ จํานวน 1 ชนิด (ร้อยละ 3.22) 
ตามลําดับ สมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก จํานวนท้ังหมด จํานวน 42 ชนิดมีวิธีการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเมล็ดมากท่ีสุด 
จํานวน 20 ชนิด (ร้อยละ 47.61) รองลงมา คือ การแยกหน่อ จํานวน 15 ชนิด (ร้อยละ 35.71) การปักชํา จํานวน 14 ชนิด 
(ร้อยละ 33.33) การใช้เหง้าหรือหัว จํานวน 13 ชนิด (ร้อยละ 30.95) การใช้วิธีอื่น ๆ จํานวน 3 ชนิด (ร้อยละ 7.14) และ  
การตอน จํานวน 1 ชนิด (ร้อยละ 2.38) สมุนไพรที่มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย จํานวนทั้งหมด 23 ชนิดมีวิธีการขยายพันธุ์โดย      
การเพาะเมล็ดมากท่ีสุด จํานวน 18 ชนิด (ร้อยละ 78.26) รองลงมา คือ การปักชํา จํานวน 11 ชนิด (ร้อยละ 47.82) การตอน 
จํานวน 4 ชนิด (ร้อยละ 17.39) วิธีอื่น ๆ จํานวน 3 ชนิด (ร้อยละ 13.04) และการใช้เหง้าหรือหัว จํานวน 1 ชนิด (ร้อยละ 
4.34) ตามลําดับและไม่พบการขยายพันธ์ุโดยการแยกหน่อ พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้น้ํา จํานวนท้ังหมด 3 ชนิดมีวิธี   
การขยายพันธ์ุโดยการเพาะเมล็ดและการใช้เหง้าหรือหัวมากท่ีสุด จํานวน 2 ชนิด (ร้อยละ 66.67) รองลงมาคือ การแยกหน่อ
และวิธีการอ่ืน ๆ จํานวน 1 ชนิด (ร้อยละ 33.33) และไม่พบการขยายพันธ์ุโดยการตอนและการปักชํา 
 1.4 พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น จํานวนท้ังหมด 51 ชนิด มีส่วนของผลท่ีนํามาประกอบอาหารมากท่ีสุด 
จํานวน 18 ชนิด (ร้อยละ 35.29) รองลงมาคือ ยอด จํานวน 15 ชนิด (ร้อยละ 29.41) ใบ จํานวน 13 ชนิด (ร้อยละ 25.49)  
ดอก จํานวน 5 ชนิด (ร้อยละ 9.00) ส่วนอื่น ๆ อย่างละ 4 ชนิด (ร้อยละ 7.84) และเมล็ด จํานวน 3 ชนิด (ร้อยละ 5.88)   
ตามลําดับ และไม่พบส่วนของลําต้น ฝักท่ีนํามาประกอบอาหาร พรรณไม้ท่ีมีลักษณะเป็นไม้พุ่ม จํานวนท้ังหมด 31 ชนิด มีส่วน
ของผลและใบนํามาประกอบอาหารมากที่สุด จํานวนอย่างละ 5 ชนิด (ร้อยละ 16.13) รองลงมา คือ ยอด จํานวน 4 ชนิด 
(ร้อยละ12.90) ส่วนอ่ืน ๆ จํานวน 2 ชนิด (ร้อยละ 6.45) และฝัก จํานวน 1 ชนิด (ร้อยละ 3.23) ตามลําดับ และไม่พบส่วน
ของดอก เมล็ด และลําต้น ท่ีนํามาประกอบอาหาร พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก จํานวนท้ังหมด จํานวน 42 ชนิดมีส่วน
ของใบท่ีนํามาประกอบอาหารมากท่ีสุด จํานวน 14 ชนิด (ร้อยละ 33.33) รองลงมาคือ ยอด จํานวน 7 ชนิด (ร้อยละ 16.67)  
ผล ดอก และอื่น ๆ จํานวนอย่างละ 3 ชนิด (ร้อยละ 7.14) ฝัก จํานวน 2 ชนิด (ร้อยละ 4.76) และเมล็ดจํานวน 1 ชนิด (ร้อย
ละ 2.38) ตามลําดับ และไม่พบส่วนของลําต้นท่ีนํามาประกอบอาหาร สมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้เลื้อย จํานวนท้ังหมด 23 ชนิด
มีส่วนของผลและใบที่นํามาประกอบอาหารมากที่สุด อย่างละ 5 ชนิด (ร้อยละ 21.74) รองลงมา คือยอด จํานวน 4 ชนิด     
(ร้อยละ 17.39) ดอก จํานวน 3 ชนิด (ร้อยละ 13.04) และลําต้น จํานวน 2 ชนิด (ร้อยละ 8.70) ตามลําดับ และไม่พบส่วนของ
เมล็ดฝักและส่วน อ่ืน ๆ ท่ีนํามาประกอบอาหาร สมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้น้ํา จํานวนท้ังหมด 3 ชนิดมีส่วนของใบและดอกท่ี
นํามาประกอบอาหารมากที่สุด จํานวน 2 ชนิด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา คือ ยอด จํานวน 1 ชนิด (ร้อยละ 33.33) และ    
ไม่พบส่วนของผลเมล็ด ลําต้น ฝัก และส่วนอ่ืน ๆ ท่ีนํามาประกอบอาหาร 

 2. ผลการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ราษฎรหรือผู้นําชุมชนบ้านดงบังมีความรู้เร่ืองพืชสมุนไพรและรู้จักการนําพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน
มาใช้ประโยชน์ทางยาและทางอาหาร สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  2.1 พืชสมุนไพรท่ีสํารวจท่ีมีส่วนใบ/ยอด เป็นส่วนท่ีนํามาใช้ประโยชน์ทางยามากท่ีสุด มีจํานวน 45 ชนิด (ร้อยละ 
30.00) รองลงมาคือ ลําต้น/เปลือก จํานวน 44 ชนิด (ร้อยละ 29.33) ราก/หัว/เหง้า มีจํานวน 39 ชนิด (ร้อยละ 26.00) ผล/
เมล็ด จํานวน 32 ชนิด (ร้อยละ 21.33) ดอก จํานวน 22 ชนิด (ร้อยละ 14.67) และทุกส่วนท่ีนํามาใช้เป็นยาได้ จํานวน 13 ชนิด 
(ร้อยละ 8.67) ตามลําดับ  
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รูปภาพท่ี 3 ส่วนของพืชสมุนไพรท่ีนํามาใช้ประโยชน์ทางยา 
 

  2.2 พืชสมุนไพรท่ีสํารวจมีวิธีการใช้โดยการต้มมากท่ีสุดจํานวน 90 ชนิด (ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ วิธีอื่น ๆ 
เช่น การสกัด คั่ว ตากแห้ง และบดผง จํานวน 30 ชนิด (ร้อยละ 20.00) คั้นสด จํานวน 17 ชนิด (ร้อยละ 11.33) และตําพอก 
จํานวน 14 ชนิด (ร้อยละ 8.67) ตามลําดับ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 4 วิธีการใช้ประโยชน์ทางยาจากพืชสมุนไพร 
 

 2.3 พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นมีจํานวนท้ังหมด 51 ชนิด มีสรรพคุณแตกต่างกัน ได้แก่ สมานแผล แก้
พิษงู บิด ฝี ขับลม ห้ามเลือด บํารุงไขข้อ เส้นเอ็น ฆ่าพยาธิ แก้ริดสีดวงทวาร แก้ปวดฟัน แก้บิด แก้ท้องร่วง แก้ไข้ แก้นิ่ว    
แก้หืด แก้พิษไข้ พิษร้อน ขับเสมหะ บํารุงโลหิต ดับพิษ ถอนพิษไข้ ขับเหงื่อ บํารุงธาตุ แก้ฟกช้ํา ขับพยาธิ แก้ไอ แก้ร้อนใน 
แก้ปากเปื่อย ยาระบาย แก้ธาตุพิการ แก้ผื่นคัน แก้ปวดข้อ แก้เจ็บคอ แก้บวม แก้โรคเร้ือน แก้น้ําเหลืองเสีย แก้หืด บํารุงปอด 
รักษาวัณโรค แก้เคล็ดขัดยอก ขับปัสสาวะ และแก้ปากเปื่อย พืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกมีจํานวนท้ังหมด 42 ชนิด มี
สรรพคุณแตกต่างกัน ได้แก่ แก้ไอ ขับเสมหะ บํารุงธาตุ ทําให้กระชุ่มกระชวย แก้ท้องอืด รํามะนาด แก้แผลในกระเพาะอาหาร 
แก้ไข้ ขับลม แก้โรคผิวหนัง แก้กลากเกลื้อน ลมป่วง ตะคริว แก้ท้องอืด ขับนิ่ว ขับเสมหะ แก้เบื่ออาหาร แก้ปัสสาวะขัด     
แก้พิษจากเล็บคางคก แก้ฟกช้ํา แก้ผิวหนังอักเสบ แก้เบื่อเมา แก้หนอง ยาถ่าย แก้ริดสีดวงทวาร ขับเหงื่อ แก้ไอ แก้ไข้หัวลม 
แก้เหน็บชา ลมพิษ แก้เจ็บคอ แผลไฟไหม้ แก้ฟกช้ํา แก้ปอดบวม แก้ลําไส้พิการ ยาระบาย แก้น้ําร้อนลวก แผลไฟไหม้ ห้ามเลือด 
ยาฆ่าแมลง แก้ฝีในหู ไข้หวัด โรคหืด และพอกแผลเรื้อรัง สมุนไพรที่มีลักษณะเป็นพุ่มมีจํานวนทั้งหมด 31 ชนิด มีสรรพคุณ
แตกต่างกัน ได้แก่ ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ ขับพยาธิ ยาระบาย แก้ท้องร่วง ถ่ายพยาธิ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ 
แก้ส้นเท้าแตก ลมชัก แก้ฟกช้ํา แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ท้องผูก สมานแผล แก้ปวดท้อง แก้ไข้ แก้ปวดเม่ือย และแก้ช้ําใน  สมุนไพร
ท่ีมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยมีจํานวนทั้งหมด 23 ชนิด มีสรรพคุณแตกต่างกัน ได้แก่ บํารุงหัวใจ ถ่ายพยาธิ ถอนพิษ แก้ตาแดง    
ขับเสมหะ บํารุงธาตุ แก้ปวดท้อง ปวดฟัน หอบ แก้ไข้หัวลม แก้ไข้ซํ้า ไข้กลับ แก้ริดสีดวงทวาร ยาระบาย ทาแผลพุพอง แก้ไข้ 
แก้พิษ ตานขโมย ถอนพิษเมา แก้พิษงู ตะขาบ แมงป่อง ขับลม ขับปัสสาวะ ขับโลหิต ระดู และบํารุงธาตุ และสมุนไพรท่ีมี
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ลักษณะเป็นไม้น้ํามีจํานวนท้ังหมด 3 ชนิด มีสรรพคุณแตกต่างกัน ได้แก่ บํารุงกระดูกและสายตา บํารุงร่างกาย บํารุงครรภ์   
แก้ริดสีดวงจมูก และบรรเทาความร้อนในร่างกาย  
 2.4 พืชสมุนไพรท่ีสํารวจท่ีใช้ใบเป็นส่วนท่ีนํามาประกอบอาหารมากท่ีสุดมีจํานวน 39 ชนิด (ร้อยละ 26.00) รอง 
ลงมาคือ ผลและยอด จํานวนอย่างละ 31 ชนิด (ร้อยละ 20.67) ดอก จํานวน 13 ชนิด (ร้อยละ 8.67) และส่วนอ่ืน ๆ อย่างละ 
9 ชนิด (ร้อยละ 6.00) เมล็ด จํานวน 6 ชนิด (ร้อยละ 4.00) ลําต้น จํานวน 5 ชนิด (ร้อยละ 3.33) และฝัก จํานวน 3 ชนิด  
(ร้อยละ 2.00) ตามลําดับ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 5 การจําแนกพืชสมุนไพรตามส่วนของพืชท่ีนํามาประกอบอาหาร 
 

 3. ผลการศึกษาการจัดทําฐานข้อมูล ด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงขี้เหล็ก 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้จัดระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร จํานวน 150 ชนิด โดยสํารวจและถ่ายภาพพืชสมุนไพร 
สัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรจากเอกสาร ตํารา และนักวิชาการซ่ึงฐานข้อมูลพืชสมุนไพรประกอบ 
ด้วย ชื่อพืชพรรณไม้ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่ออ่ืน ๆ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธ์ุสภาพแวดล้อม 
และการนําไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสมุนไพร 
  
อภิปรายผล 

 1. ผลจากการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพร ในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรีพบว่า ชุมชนบ้านดงบังมีการอนุรักษ์พืชสมุนไพรมากถึง 150 ชนิด ซ่ึงพบบริเวณรอบหมู่บ้านมีท้ังป่าธรรมชาติและ
ป่าปลูก โดยปลูกเป็นสวนสมุนไพรและพืชอาหาร ท้ังนี้ เป็นเพราะชุมชนบ้านดงบังมีวิถีชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ นอกจากนี้ 
ยังมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ท่ีเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนภากุล นิละโคตร [7] ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา
กุดทิง อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายพบว่า มีพรรณไม้ทั้งหมด 36 วงศ์ 66 ชนิด โดยจําแนกเป็นไม้ต้น 21 วงศ์ 29 ชนิด   
ไม้พุ่ม 27 วงศ์ 42 ชนิด และไม้พ้ืนล่าง 32 วงศ์ 56 ชนิด และมีเพียง 15 ชนิด ท่ีนํามาใช้เป็นประจาํ 

 2. ผลจากการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ชุมชนบ้านดงบังมีผู้นําท่ีมีภูมิปัญญาพืชสมุนไพรท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีความรู้เร่ืองพืชสมุนไพรและรู้จักการ
นําพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ทางยาโดยใช้วิธีการต้มมากท่ีสุด และสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาท่ี
แตกต่างกัน ทั้งสมานแผล แก้พิษงู บิด ขับลม ห้ามเลือด ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร สมงาม [8] ได้ศึกษาเรื่อง    
ภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรท่ีอนุรักษ์ไว้ในสมาคมแพทย์แผนไทย ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพบว่า มี
ภูมิปัญญาในการนําพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร การรักษากลุ่มโรคในระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และการรักษากลุ่มโรคผิวหนัง ท้ังนี้ เพราะที่ชุมชนดงบังมีหมอพ้ืนบ้านท่ีสืบสานภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรมาต้ังแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน 
 จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านดงบังมีจิตสํานึกรักต้นไม้ และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับป่าอย่างเอื้อประโยชน์ต่อกัน มีภูมิปัญญา
ท้ังด้านสมุนไพร และพืชอาหารท่ีสืบสานต่อกันมา สอนให้มีการใช้ประโยชน์จากป่า เพ่ือการดํารงชีวิตและพ่ึงตนเอง ชุมชน
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บ้านดงบังควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายคนรักป่าร่วมกันกับชุมชนข้างเคียงหรือชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรม ในแต่ละชุมชนควรจัดทําธนาคารต้นไม้ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ โดยจัดทํา
อาคารเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธ์ุและกล้าไม้ และท่ีหลากหลาย เพ่ือกระจายพันธ์ุไม้ให้ประชาชนได้นําไปปลูกท่ีหมู่บ้าน และ
หมู่บ้านอ่ืนควรสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 3. ผลจากการจัดทําฐานข้อมูล ด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรีพบว่า พืชสมุนไพร จํานวน 150 ชนิด ท่ีสํารวจพบได้นํามาจัดทําฐานข้อมูลพืชสมุนไพรโดยถ่ายภาพพืช 
สมุนไพร ศึกษาชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่ออื่น ๆ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ สภาพแวดล้อมและ   
การนาํไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทรี จีนธรรม [9] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้าน   
ความหลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดทําซีดีและเอกสาร
ฐานข้อมูลพืชอาหารและพืชสมุนไพรซ่ึงมีข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน 
ดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ชุมชนบ้านดงบังควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายคนรักป่าร่วมกันกับชุมชนข้างเคียงหรือชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีแนวคิด
คล้ายคลึงกันเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละชุมชน 
  2. ชุมชนบ้านดงบังควรพัฒนาธนาคารต้นไม้ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ โดยจัดทําอาคารเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธ์ุ และกล้าไม้
และที่หลากหลายเพื่อกระจายพันธ์ุไม้ให้ประชาชนได้นําไปปลูกท่ีหมู่บ้านและหมู่บ้านอ่ืน 
  3. ชุมชนบ้านดงบังควรสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
สมุนไพร เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 
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