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บทคัดยอ 
  การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคตางๆเปนมรดกทางภูมิ
ปญญาไทยอันล้ําคาที่ไดถายทอดกันมาต้ังแตสมัยโบราณ จากการเรียนรู
ลองผิดลองถูกและการสังเกตจดจําในการนําพรรณไมที่มีในทองถ่ินมาใช
ในการบําบัดรักษาโรคตางๆของหมอยาพื้นบานในแตละทองถ่ินจนเกิด
เปนมรดกทางภูมิปญญาจนถึงปจจุบัน 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด และการใช
ประโยชนสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร บริเวณสวนรมเกลากาล
พฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการสํารวจสภาพปาเบ้ืองตนเพื่อ
เลือกพื้นที่วางแปลงตัวอยางแบบเจาะจงขนาด 40 x 40  เมตร  และ
แปลงยอยขนาด 10 x 10 และ 5 x 5  เมตร  จํานวน  16 แปลง  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการนับชนิดและจํานวนพืชสมุนไพร  วิเคราะหหาคา
ดัชนีความหลากชนิด (Diversirty Index : H'  และคาดัชนีการกระจายตัว 
(Evenness : EH) พรอมทั้งรวบรวมขอมูลการใชประโยชนสรรพคุณทาง
ยาของพืชสมุนไพรจากแหลงขอมูล และสัมภาษณ  คุณนพพร นนทภา 
นักวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนิน  
การศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2553 ผลการศึกษาพบวา พืช
สมุนไพรในบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มีพืชสมุนไพร จํานวน 24 
วงศ รวมทั้งส้ิน 36 ชนิด เปนไมยืนตน จํานวน 14 ชนิด ไมพุม จํานวน 7 
ชนิด และไมเลื้อยจํานวน 15 ชนิด พืชlสมุนไพรท่ีพบมากที่สุด คือ เถา
ประสงค (Streptocaulon juventas Merr) จํานวน 268 ตน รองลงมา คือ 
มะกล่ําตาหนู (Abrus precatorius Linn) จํานวน 57 ตน และคัดเคา  
(Oxyceros horridus (Lour.).) จํานวน 46 ตน ตามลําดับ สวนพืช 
สมุนไพร ที่พบนอยที่สุด คือ ข้ีหนอน นมแมว (Albizia odoratissima 
Benth) โมกใหญ (Holarrhena pubrscens) กระโดน (Careya 
sphaerica Roxb.) ตะครอ (Schleichere oleose Merr.) กระทอมหมู 
(Mitragyna brunonis Craib) มะกอก (Spondias pinnata (L.f) Kurz) 
ข้ีตุน (Helicteres angustifolia. L.) หูปากกา (Thunbergia fragrans 
R0xb) บอระเพ็ดพุงชาง (Stephania  venosa (Blume)  Spreng) 
ซ่ึงพบจํานวน ชนิดละ 1 ตน และการศึกษาคาดัชนีความหลากชนิด 
และดัชนีการกระจายตัวของพืชสมุนไพรพบวา คาดัชนีความหลาก 
ชนิด (H') เทากับ 0.012 อยูในระดับนอย  และคาดัชนีการกระจาย 
ตัว (EH) เทากับ 0.003 อยูในระดับนอยเชนกัน โดยมีตนไมทั้ง 16 
แปลงเทากับ 525 ตน  36 ชนิด และผลการศึกษาการใชประโยชน 
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรพบวา มีสรรพคุณทางยาในดาน 
ตางๆ ทั้ง 36 ชนิด 

ผลการศึกษาความหนาแนน และความถี่ของพืชสมุนไพร 
พบวาพืชสมุนไพรที่ มีคาความหนาแนนมากที่ สุด คือ เถาประสงค 

(Streptocaulon juventas Merr) รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู 
(Abrus precatorius Linn ) และคัดเคา (Oxyceros horridus 
(Lour.) ) ตามลําดับ และพืชสมุนไพรที่มีความหนาแนนนอย
ที่สุดมีจํานวน 3 ชนิด ไดแก กระทอมหมู (Mitragyna brunonis 
Craib) ตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill) และ 
มะกอก (Spondias pinnata (L.f) Kurz) การศึกษาดานความถี่
ของพืชสมุนไพร พบวาพืชสมุนไพรที่มีความถี่มากที่สุด คือ 
คัดเคา (Oxyceros horridus (Lour.)) รองลงมา คือ เถาประสงค 
(Streptocaulon juventas Merr) และเถายานาง (Tiliacora 
triandra Diels) ตามลําดับ และความถี่ของพืชสมุนไพรที่มีคา
นอยที่สุด มี 13 ชนิด ไดแก ข้ีหนอน (Albizia odoratissima 
Benth.) โมกใหญ (Holarrhena pubrscens) กระโดน (Careya 
sphaerica Roxb.) ตะครอ (Schleichere oleose Merr.) 
กระทอมหมู (Mitragyna brunonis Craib) ตูมกาขาว 
(Strychnos nux-blanda A.W. Hill) มะกอก (Spondias pinnata 
(L.f) Kurz) กะตังใบ (Leea rubra) ข้ีตุน (Helicteres 
angustifolia. L.) นมนอย (Polyalthia evecta (Pierre) Finet & 
Gagnep.) หูปากกา (Thunbergia fragrans R0xb) อันชัญปา 
(Clitoria macrophylla Wall.) และบอระเพ็ดพุงชาง 
(Stephania  venosa(Blume) Spreng) 
ผลที่ ได จ ากการศึ กษา ในครั้ ง น้ี สามารถประยุ กต เ ข า สู
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย เชน จัดตั้งชมรม
คนรักษปา ,และนําเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษปาชุมชนไป
สอดแทรกบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูตางๆทั้ง 8 กลุม
สาระการเรียนรูพรอมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหนักเรียน
และคนในชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชประโยชน
และการอนุรักษปาชุมชนซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาควรแกการ
รักษาไวเพื่ออนุชนรุนหลังตอไป 
 
คําสําคัญ : ความหลากชนิด พืชสมุนไพร 
 
1. บทนํา 
  ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาก โดยเฉพาะพรรณไมและสังคมพืชจะมีความ
แตกตางกันมากทั้งทางดานชนิดพันธุ และรูปแบบการดํารงชีวิต 
ปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอส่ิงมีชีวิต 
ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวอื่นๆ เพราะปาไมมีประโยชนอยาง
มหาศาลแกมวลมนุษย ทั้งทางตรง และทางออม ประโยชน



ทางตรง คือ มนุษยใชผลผลิตจากปาไมเปนประโยชนพื้นฐานสําคัญ ใน
วิถีชีวิต ตั้งแตเกิดจนถึงวันตาย มนุษยไดอาหารจากปา เชน พืชผักผลไม 
สัตวปา เครื่องนุงหม และที่สําคัญมนุษยยังไดนําสมุนไพรจากปามาใชใน
การรักษาโรคตางๆไดอีกดวย การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรค
ตางๆนั้นเปนมรดกทางภูมิปญญาไทยอันล้ําคาที่ไดสืบทอดกันมาต้ังแต
สมัยโบราณ หมอยาโบราณเรียนรูยาจากประสบการณการใชกับตนเอง 
หรือผูปวยของตน แหลงยาและแหลงอาหารมักจะมาจากที่เดียวกันคือปา
1 ในการเรียนรูลองผิดลองถูกและการสังเกตจดจําในการนําพรรณไมที่มี
ในทองถ่ินมาใชในการบําบัดรักษาโรคตางๆของหมอยาพื้นบานในแตละ
ทองถ่ินจนเกิดเปนมรดกทางปญญาจนถึงปจจุบัน แตดวยความเจริญและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบการแพทยแผนไทยมีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองและจริงจัง ทําใหการบริการทางดานสาธารณสุขครอบคลุม
ทุกพื้นที่ จึงทําใหเยาวชนและคนในแตละทองถ่ินไมไดเรียนรูการนํา
สมุนไพรที่มีอยูรอบตัวมาใชประโยชนเทาที่ควรและเม่ือเวลาผานไปจะมี
ผลทําใหภูมิปญญาไทยการใชสมุนไพรในการรักษาโรคอันล้ําคานี้จะ
คอยๆเลือนหายไปจากชุมชนในอนาคตอยางแนนอน2 หากเราไมมี
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไมของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นที่ปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สวนใหญเปนปาเต็งรังน้ันไดถูกบุก
รุกจนเหลือนอยลงทุกวันสวนรมเกลากาลพฤกษ เปนสวนปาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพื้นที่ประมาณ 30 ไร ลักษณะเปนปาเต็งรัง3 ซ่ึง
ปาเต็งรังน้ีเปนสังคมพืชเดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดครองในสวน
ของพ้ืนที่ที่มีความแหงแลงจัด และสภาพพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ก็คอนขางจะแหงแลง มีหินบนผิวดินมาก และดินลูกรังมีชั้นของลูกรังตื้น 
ดินมีลักษณะเปนสีแดง จนมีคนเรียกขานวา “มอดินแดง” ดินขาดความ
อุดมสมบูรณไมสามารถกักเก็บนํ้าได ซ่ึงเปนดินที่เหมาะกับพื้นที่ปาเต็งรัง 
และโดยทั่วไปแลวความหลากหลายของชนิดพรรณพืชจะมีนอยกวาพืช
ในสังคมอื่น เ น่ืองจากพืชมีชวงการเจริญเติบที่ ส้ันเพราะจะมีการ
เจริญเติบโตเฉพาะฤดูฝน สวนในฤดูรอนพืชจะหยุดการเจริญเติบโตและ
ผลัดใบเพื่อลดการคายน้ํา ดังน้ันผูศึกษาตองการศึกษาความหลากชนิด
และสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษที่มี
อยูในปจจุบัน เพราะปจจุบันสภาพสวนรมเกลากาลพฤกษถูกบุกรุกจาก
ภายนอกเปนจํานวนมาก และคนในชุมชนเองก็ไมไดใหความสําคัญกับ
การนําสมุนไพรมาใชเทาที่ควรเพราะคนสวนใหญขาดความรู เ ร่ือง
ประโยชนของพืชสมุนไพรที่ มีอยูรอบตัว และจากการที่ทุกคนไม รู
ประโยชนและคุณคาของสมุนไพรจึงสงผลใหไมเกิดการอนุรักษและหวง
แหนทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนของตนเอง ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาทาง
ธรรมชาติและแหลงรวมภูมิปญญาของทองถ่ินที่สําคัญ 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชนของพรรณไมที่เปน
สมุนไพรบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. เพื่อสรางนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง 
ความหลากชนิดและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร 

ขอบเขตการศึกษา 
1. สถานที่สํารวจคือ บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. สํารวจเฉพาะพรรณไมที่ใชเปนพืชสมุนไพร 
3. สํารวจพรรณไม 3 ประเภทคือ ไมยืนตน ไมพุม และไมเลื้อย 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา มีดังน้ี 
สายวัดระยะ, เชือกฟาง, หนังสือคูมือพรรณไม, กลองถายรูป, 
แบบสํารวจและแบบบันทึกขอมูล, เชือกไนลอน 50 เมตร ทํา
ระยะทางทุก 5 เมตร, มีด, ถุงเก็บตัวอยางพืช 
2.2 วิธีการศึกษา มีข้ันตอน ดังน้ี 
2.2.1 สํารวจพื้นที่สภาพปาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการสํารวจความหลากชนิดพรรณไม
ที่เปนพืชสมุนไพร คือ ไมยืนตน ไมพุม และไมเลื้อย 
2.2.3 การสุมเลือกพื้นที่ในการทําแปลงเก็บตัวอยางในครั้งน้ีโดย
การสุมอยางงาย ตีแปลงขนาดใหญขนาด 40x40 เมตร จากนั้น
ทําการตีแปลงขนาด 10x10 เมตร จํานวน 16 แปลง เพื่อสํารวจ
ไมยืนตน และตีแปลงขนาดเล็กขนาด 5x5 เมตร ในแปลงขนาด 
10x10 เมตร จํานวน 16 แปลง เพื่อสํารวจไมพุมและไมเลื้อย 
2.2.4 สํารวจชนิดของพรรณไมในแปลงตัวอยาง นับจํานวน เก็บ
ข อ มู ล  แ ล ะ บั น ทึ ก ภ า พ  โ ด ย มี คุ ณ  นพพ ร  นนทภ า 
นักวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
ผูใหความรูเกี่ยวกับชนิดของพรรณไม และวิธีการขั้นตอนในการ
สํารวจพื้นที่และการเก็บขอมูล 
2.2.5 สืบคนขอมูลชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตรและวงศของพรรณ
ไม พรอมทั้งสืบคนขอมูลประโยชนดานสมุนไพรเพิ่มเติมจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ 
2.2.6 วิเคราะห คาดัชนีความหลากหลาย ( H’) ดัชนีการกระจาย
ตัว ( EH) ความถี่ (F) ความถี่สัมพัทธ (RF) ความหนาแนน (D) 
และความหนาแนนสัมพัทธ  (RD) ของพรรณไมที่ ใช เปน
สมุนไพร 
 
3. ผลการศึกษา 

3.1 ความหลากชนิดและสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร 

บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   3.1.1 ชนิดของพรรณไมท่ีเปนพืชสมุนไพร 
   การศึกษาพรรณไมที่เปนพืชสมุนไพร บริเวณสวนรม 
เกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มี จํานวน 24 

วงศ 
รวมทั้งส้ิน 36 ชนิด เปนไมยืนตน 14 ชนิด ไมพุม 7 ชนิด และ 
ไมเลื้อย 15 ชนิด ดังน้ี ไมยืนตน : ข้ีหนอน, ขอย,ปรู,สกุณี,โมก

ใหญ 
กระโดนตะครอ,กระทอมหมู,อุโลก,มะเด่ือปลอง,เส้ียวใหญ,ตูมกา
ขาว,ยอปา,มะกอก, ไมพุม : คัดเคา,หนามเล็บแมว,กะตังใบ,ข้ี
ตุน,เข็มปา,นมนอย,ปอบิดไมเลื้อย : เถาคัน,มะกล่ําตาหนู,หู
ปากกา,ชิงชาชาลี,เถาประสงค,เถายานาง,อันชัญปา,ลิเภา,
อบเชยเถา,คันชุน , สุนัขบา,สมลม,กรุงเขมา, ผักสาบ,กะพังโหม
,บอระเพ็ดพุงชาง 
   3.1.2 ผลการศึกษาความหนาแนน ความ
หนาแนนสัมพัทธ ความถี่ และความถี่สัมพัทธ ของพรรณ
ไมเปนพืชสมุนไพร 



   ผลการศึกษาความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ พบวา
พืชสมุนไพรที่มีคาความหนาแนน และความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด 
คือ เถาประสงค (0.67ตน/ม2, 63.6942 ) รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู 
(0.1425ตน/ม2, 13.5469) และ คัดเคา (0.155ตน/ม2 , 10.9325 ) 
ตามลําดับ และพืชสมุนไพรที่มีความหนาแนนและความหนาแนนสัมพัทธ
นอยที่สุด คือ กระทอมหมู ตูมกาขาว และ มะกอก (0.000625 ตน/ม2, 
0.0594 ) 
การศึกษาดานความถี่และความถี่สัมพัทธ พบวาพืชสมุนไพรที่มีความถี่
และความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ คัดเคา        (1.0 , 14.1643 ) 
รองลงมา คือ เถาประสงค (0.875 , 12.3937) และ เถายานาง (0.5 , 
7.0821 )  ตามลําดับ และพืชสมุนไพรที่มีความถี่และความถี่สัมพัทธนอย
ที่สุด มี 13  ชนิด  ไดแก ข้ีหนอน  โมกใหญ กระโดน  ตะครอ กระทอม
หมู  ตูมกาขาว มะกอก  กะตังใบ  ข้ีตุน   นมนอย  หูปากกา  อันชัญปา 
บอระเพ็ดพุงชาง  ซ่ึงมีคาความถี่เทากัน คือ 0.0625 และความถี่สัมพัทธ
เทากับ 0.8852 
   3.1.3 ความหลากชนิดและการกระจายตัว 
   ผลการศึกษาคาดัชนีความหลากชนิดและดัชนีการกระจายตัว
ของพืชสมุนไพรพบวา คาดัชนีความหลากชนิด (H') เทากับ  0.012 อยู
ในระดับนอย และคาดัชนีการกระจายตัว (EH) เทากับ  0.003 อยูในระดับ
นอยเชนกัน โดยมีตนไมทั้ง 16 แปลงเทากับ    525 ตน 36 ชนิด 
   3.1.4 การใชประโยชนและสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร 
   การศึกษาสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร พบวาพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามีทั้งหมด 24 วงศ 36 ชนิด และชนิดที่พบ
มากที่สุด คือ เถาประสงค มีจํานวน 268 ตน มีสรรพคุณแกทองเสีย แก
ออนเพลีย บํารุงกําลัง รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู มีจํานวน 57 ตน มี
สรรพคุณชวยขับเสมหะ แกเสียงแหง แกไอและหวัด และสุดทาย คือ 
คัดเคา มีจํานวน 46 ตน โดยมีสรรพคุณแกเสมหะ แกไข แกโลหิตซาน 
แกโลหิตในกองกําเดา ขับโลหิตประจําเดือนเสีย บํารุงโลหิต บํารุงผิวให
ผองใส แกทองเสีย แกเลือดออกตามไรฟน 

  3.2 แนวทางในการสรางนวัตกรรม 
  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน โดยการนําองคความรู และกระบวนวิจัยไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยสอดคลองกับสาระที่ 2 ชีวิต
กับส่ิงแวดลอม มาตรฐานการเรียนรูที่ 1.เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน และ
มาตรฐานการเรียนรูที่ 2. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ5 โดยการนําองคความรู และกระบวนวิจัยไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 
กระบวนการเรียนรูดวยโครงงาน,การทําหนังสือเลมเล็ก 
 
4. สรุป และวิจารณ ผลการศึกษา 
  4.1 สรุปผลการศึกษา 
  การสํารวจพืชสมุนไพรในบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานความหลากชนิด การกระจายตัวพบวา มีพืช
สมุนไพรจํานวน 24 วงศ รวมทั้งส้ิน 36 ชนิด พืชสมุนไพรที่พบมากที่สุด 

คือ เถาประสงค จํานวน 268 ตน รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู 
จํานวน 57 ตน และคัดเคา จํานวน 
46 ตน ตามลําดับ สมุนไพรที่พบนอยที่สุด คือ ข้ีหนอน นมแมว 
โมกใหญ กระโดน ตะครอ กระทอมหมู มะกอก ข้ีตุน หูปากกา 
และบอระเพ็ดพุงชาง ซ่ึงพบชนิดละ 1 ตน คาดัชนีความหลาก
ชนิด (H') ของพืชสมุนไพร มีคาเทากับ 0.012 และคาดัชนีการ
กระจายตัว (EH) มีคาเทากับ 0.003 ผลการศึกษาคาความ
หนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ ความถี่ และความถี่สัมพัทธ
ของพืชสมุนไพรพบวา พืชสมุนไพรที่มีคาความหนาแนน และ
หนาแนนสัมพัทธมากที่ สุด คือ เถาประสงค (0.67ตน/ม2, 
63.6942 ) รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู (0.1425ตน/ม2, 
13.5469%)  และคัดเคา (0.155ตน/ม2 , 10.9325% ) ตามลําดับ 
และพืชสมุนไพรที่ มีคาความหนาแนนและความหนาแนน
สัมพัทธนอยที่ สุด คือ กระทอมหมู  ตูมกาขาว และมะกอก 
(0.0006 ตน/ม2, 0.0594% ) สวนการศึกษาดานความถี่และ
ความถี่ สัมพัทธ พบวาพืชสมุนไพรที่ มีความถี่และความถี่
สัมพัทธมากที่สุด คือ คัดเคา (1.0 , 14.1643 ) รองลงมาคือ เถา
ประสงค (0.875 , 12.3937) และเถายานาง (0.5 , 7.0821 )  
ตามลําดับ และพืชสมุนไพรท่ีมีความถี่และความถี่สัมพัทธนอย
ที่สุด มี 13  ชนิด ไดแก ข้ีหนอน โมกใหญ กระโดน ตะครอ 
กระทอมหมู ตูมกาขาว มะกอก  กะตังใบ  ข้ีตุน นมนอย  หู
ปากกา  อันชัญปา และบอระเพ็ดพุงชาง  ซ่ึงมีคาความถี่เทากัน 
คือ 0.0625 และความถี่สัมพัทธมีคาเทากับ 0.8852 และมี
สรรพคุณทางยาในดานบํารุงรางกาย บําบัดและรักษาโรคไดทั้ง 
36 ชนิด 

  4.2 วิจารณผลการศึกษา 
  จากผลการสํารวจพืชสมุนไพร บริเวณสวนรมเกลากาล
พฤกษ พบวา มีพืชสมุนไพร 24 วงศ รวมทั้งส้ิน 36 ชนิด ความ
หลากชนิด มีคาเทากับ 0.012 การกระจายตัว มีคาเทากับ 
0.003 ความหนาแนน มีคาเทากับ 1.36-2.28 ตน/ม2 ความถี่ มี
คาเทากับ 8-10 สรุปภาพรวมไดวาปาแหงน้ี มีความหลากชนิด
ของสมุนไพรในระดับนอย และมีการกระจายตัวต่ํา ทั้งน้ีเปน
เพราะระบบนิเวศบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ เปนปาเต็งรัง 
และ ถูกบุกรุกจากชุมชนภายนอกและการสรางอาคารเรียนและ
สํานักงานตางๆของทางมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้
บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษยังเปนเสนทางที่นักศึกษาและ
คณาจารยที่ชื่นชอบการปนจักรยานเสือภูเขามาใชพื้นที่น้ีเปน
เสนทางในการปน จักรยานเสือภู เขาเพื่อการผอนคลาย 
สนุกสนาน ตื่นเตน4 จึงสงผลใหตนไมและสภาพปาของสวนรม
เกลากาลพฤกษเปนปาที่ไมสมบูรณเพราะถูกบุกรุก และรบกวน
จากสภาพภายนอกอยู เปนประจํา จึงทําใหตนไมและพืช
สมุนไพรในบริ เวณสวนรม เกล ากาลพฤกษ ไมสามารถ
เจริญเติบโตไดดี ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา เถาประสงค 
(Streptocaulon juventas Merr) สามารถเจริญเติบไดดีและทน
ตอสภาพที่ถูกรบกวนจากสิ่งตางๆจากภายนอกไดดีและเถา
ประสงค มีสรรพคุณที่สําคัญ คือ แกทองเสีย แกออนเพลีย บํารุง
กําลัง เปนพืชสมุนไพรที่พบมากที่สุดในบริเวณสวนรมเกลากาล
พฤกษ คือ 268 ตน และพืชสมุนไพรที่พบนอยที่สุด คือ ข้ีหนอน 



นมแมว โมกใหญ กระโดน ตะครอ กระทอมหมู มะกอก ข้ีตุน หูปากกา 
และบอระเพ็ดพุงชาง ซ่ึงพบจํานวน ชนิดละ 1 ตน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต และสวนใหญของพืช
สมุนไพรที่พบนอยจะอยูในกลุมของไมยืนตน ทั้งน้ีเน่ืองจากไมยืนตนใน
สวนรมเกลากาลพฤกษ มีการปรับตัวหรือทนตอสภาพการถูกรบกวนจาก
ภายนอกไดนอยกวาไมเลื้อย ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการอนุรักษ
ทรัพยากรสมุนไพรในสวนรมเกลากาลพฤกษเพราะมีโอกาสที่จะสูญพันธุ
ไปจากธรรมชาติได 

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถ
นําไปอนุรักษและพัฒนาพืชสมุนไพรใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ เชน  
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา และแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน
ไดตอไป 

การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
  1. ผูเรียน สามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีไปใช
ประโยชนกับผูเรียนไดดังน้ี 
   1.1 นําทักษะกระบวนการทําวิจัย ประยุกตสูการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานในทุกรายวิชา 
1.2 องคความรูเกี่ยวกับวิธีการสํารวจพรรณไม และสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพรแตละชนิดสามารถนําไปถายทอดใหผูเรียนได 

 1.3 ใหนักเรียนฝกการทําวิจัยเกี่ยวกับปาชุมชนของ 
ตนเองเพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงประโยชนของปาชุมชนของตนเองและมี
ความตระหนักในการอนุรักษปาชุมชนของตนเอง 
  2. ชุมชน สามารถนําความรูจากการทําวิจัยในคร้ังน้ี ไปใชใหเกิด
ประโยชนกับชุมชนดังน้ี 

2.1 ครู นักเรียน ชุมชน รวมกันสํารวจปาชุมชน 
นําขอมูลที่ไดมาเปนฐานความรู ทําใหเกิดแหลงเรียนรูในชุมชน ที่ใช
ประโยชนรวมกัน ทั้งนักเรียน ชุมชน และบุคคลอื่นที่สนใจ 

2.2 ชุมชนมีความรูเร่ืองการใชประโยชนจากปา 
และมีความตระหนักในการอนุรักษปาชุมชุนซ่ึงเปนแหลงเรียนรูทางภูมิ
ปญญา เกี่ยวกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ของคนในชุมชน 
  3. ผูวิจัย ประโยชนที่เกิดข้ึนกับผูวิจัยมีดังน้ี 
   3.1 มีความรู เกิดทักษะ และแนวคิดเกี่ยวกับการทําวิจัย 
   3.2 นําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.3 ผลงานที่ไดผานการตรวจสอบ ตีพิมพ และเผยแพร สามารถ
นําไปประกอบการประเมินผลงานเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ
ของตนได 

5. ขอเสนอแนะ 
  นํากระบวนการขั้นตอนของการทําวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกตใชใน
การสํารวจปาชุมชนอื่นๆและอาจจะเปลี่ยนจากการสํารวจพืชสมุนไพร
เปนพืชชนิดอื่น เชน พืชที่ใชเปนอาหาร หรือพรรณไมเศรษฐกิจ และ
อื่นๆ 
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