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4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  
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 นายวินัย สมประสงค์    สังกัด ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
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5. บทคัดย่อ    

การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยวิธีส ารวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพืชในแง่ของอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องนุ่งห่ม สีย้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และประเพณีวัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์จากผู้รู้หมอยา

พ้ืนบ้านและผู้ที่ให้ข้อมูลในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก โดยการสัมภาษณ์และตอบ

แบบสอบถาม พร้อมทั้งส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชในบริเวณหมู่บ้าน ป่าชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็น

แหล่งของทรัพยากรพืชของคนในชุมชนเพ่ือน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimen) ส าหรับ

น าไปตรวจวิเคราะห์ระบุชนิด สกุล วงศ์ ที่แน่นอนและเป็นปัจจุบัน ด าเนินการวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 

2559 – 2561 โดยแต่ละปีได้เข้าส ารวจชุมชนปีละ 2 ชุมชน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – 



กันยายน 2559) ส ารวจบ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และบ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.

อุ้มผาง จ.ตาก ปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ส ารวจบ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบ

เมย จ.แม่อ่องสอน และบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 

2560 – กันยายน 2561) ส ารวจบ้านพะโท ต.แม่ก๊ิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปู

ลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชทั้งหมด 307 ชนิด 244 สกุล 105 วงศ์ 

และประชากรที่มีความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนอยู่ในช่วงอายุ 31 – 50 ปี มากที่สุด 

Abtract 

The research on traditional knowledge of plant biodiversity in Mae Hong Son 

and Tak communities was a survey research by interviewing local herbalist, other 

people and undertaking field survey to record information about plants and their 

usages. Plants were collected for identification. That is related to plants in terms of 

food, medicines, clothing, dyes, equipment tools and cultural traditions. This project 

was performed between 2016 – 2018, with researched 2 communities per year, i.c. 

Ban Maoko and Ban Mae Klong Yai, Umphang District, Tak Province (2016), Ban Mae 

Tha-lu, Sop Moei District, Mae Hong Son Province and Ban Huai Pla Lod, Mae Sot 

District, Tak Province (2017), Ban Phatho, Khun Yuam District and Ban Huai Hi, Muang 

District, Mae Hong Son Provunce (2018), Three hundreds and seven species belong to 

244 genus 105 families of the interesting plants used traditionally. The population 

were knowledge of plant utilization in the community is in the age range of 31-50 

years. 

6. ค าน า                               

    มนุษย์ได้อาศัยปัจจัยหลักในการด ารงชีพจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์

เพ่ือการอยู่รอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้ในการน าพืชพรรณชนิดต่างๆ มาใช้

ประโยชน์ ทั้งเพ่ือการบริโภคเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย โดยเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงและมีการถ่ายทอดความรู้นี้สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

ผ่านกาลเวลาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคน โดยองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ประสานสัมพันธ์

ทั้งวิธีการ ทักษะ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการดัดแปลง พัฒนา หรือตัดทอนบางสิ่ง



บางอย่างตามกาลเวลาเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยและก าลังความสามารถของคนแต่ละรุ่นเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด จัดว่าความรู้เหล่านี้มีความเฉพาะและโดดเด่นของแต่ละกลุ่มคนจนเกิดเป็นภูมิ

ปัญญาเฉพาะของแต่ละกลุ่มหรือชุมชน เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น (traditional knowledge)” ซึ่ง

ภูมิปัญญาประเภทนี้มักมีการพัฒนาร่วมมากับประเพณี ความเชื่อ ศรัทธา และศักยภาพของ

ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นนั้นๆ (ธนิตและคณะ, 2550) 

การศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากพืชในธรรมชาติและ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับมนุษย์ เรียกสาขาวิ ชานี้ ว่า “พฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้ าน 

(ethnobotany)” (ชูศรีและปริทรรศน์, 2552; Alcorn, 1995) โดยมีการศึกษาทั้งด้านพืชอาหาร พืช

สมุนไพร พืชที่ให้สีย้อม พืชท าเครื่องนุ่งห่ม สร้างที่อยู่อาศัย ใช้ท าอุปกรณ์เครื่องมือ พืชในพิธีกรรม

และความเชื่อ และประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดับต้นๆ ที่มีการสนใจศึกษา คือ

เรื่องอาหารและสมุนไพรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะ

พืชผักบางชนิดนอกจากเป็นอาหารแล้วก็ยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรที่ช่วยบ าบัดหรือรักษาอาการ

เจ็บป่วยได้ (อุไร, 2544) ด้วยศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เหล่านี้จึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานอันก่อให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ

การค้า โดยการใช้ประโยชน์นี้มีความจ าเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่และมีการท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนสู่เจ้าของทรัพยากรชีวภาพ 

(ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.) อีกทั้งทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาเหล่านี้ยัง

นับได้ว่าเป็นสมบัติอันส าคัญของชาติอีกด้วย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 8 และอันดับ 4 ของ

ประเทศตามล าดับ แต่มีจ านวนประชากรน้อย ทั้งสองจังหวัดที่มีความโดดเด่นหลายลักษณะ

โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศท่ีประกอบไปด้วยป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพอากาศเย็นและมี

หมอกปกคลุมตลอดปี อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ชุมชน และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

เช่น ชุมชนคนเมือง ชาวไต(ไทใหญ่) จีนฮ่อ พม่า ม้ง (แม้ว) ลีซู (ลีซอ) ล่าหู่ (มูเซอ) ลัวะ และ ปกา

เกอะญอ(กะเหรี่ยง) เป็นต้น ซึ่งแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีประเพณีวัฒนธรรมและภาษาพูดเป็น

ของตนเอง ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นี้มี ปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ที่มีวิถีชีวิตผูกพัน

กับป่ามากและอาศัยพันธุ์พืชต่างๆในป่าธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีพค่อนข้างมากที่สุด จากการศึกษา

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทย กรณีศึกษาในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนของชูศรีและ



ปริทรรศน์ (2552) พบว่าชาวกะเหรี่ยงสะกอใช้ประโยชน์จากพืชต่างๆโดยภูมิความรู้พ้ืนบ้านที่

น่าสนใจถึง 258 ชนิด โดยส่วนมากใช้เป็นอาหารและสมุนไพร  

วิทยา (2548) ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวลั๊วะหรือละว้าในเขตพัฒนาโครงการ

หลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากพืช 302 ชนิด แต่มีการใช้เพ่ือเป็นอาหาร 161 

ชนิด และมีการศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเพ่ือรวบรวมการใช้ประโยชน์จากพืชของกลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆ ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงแดง และไทใหญ่ ในอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเลือก

ศึกษาใน 7 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2554 จากการศึกษาพบว่าพืชที่ใช้

ประโยชน์รวม 320 ชนิด ใน 99 วงศ์ (วิทยาและอังคณา, 2555)  

ในจังหวัดตากได้มีการศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวมูเซอด า บ้านห้วยปลาหลด ต าบล

ด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติแบบ

พ้ืนบ้าน ทั้งสิ้นจ านวน 193 ชนิด 79 วงศ์ (คมกริชและดวงใจ, 2552) 

  ตามที่ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 นั้น ซึ่งในมาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเก็บ 

จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์ พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือ

การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยน าเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่ง

เข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนที่

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืช (มาตรา 54, 55 และ59) นั้น ด้วยบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัตินี้จ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานของพรรณพืชที่มีการใช้ประโยชน์และมีความส าคัญ

กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ ทั้งทางด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

การเกษตร และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชส าหรับ

ใช้ประกอบการพิจารณาความมีศักยภาพของชุมชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุน

คุ้มครองพันธุ์พืช (มาตรา 59) และส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการกองทุนซึ่งจะต้องเสนอหรือก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ การพิจารณา

จัดสรรเงินกองทุน และพิจารณาอนุมัติค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือต่อการตกลงแบ่งปัน

ผลประโยชน์จากชุมชนตามมาตรา 57 

อีกท้ังการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  (Convention on Biological Diversity : CBD) อนุสัญ ญาได้บัญญั ติ ให้ ภ าคีจักต้อง



ด าเนินการจ าแนกองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามตรวจสอบด้วยการเก็บ

ตัวอย่างและเทคนิคอ่ืนๆที่มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (มาตรา 7) และ

ภาคีจักต้องสงวนรักษาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและ

ท้องถิ่นซึ่งปรากฏในการด าเนินชีวิตที่สืบทอดมาตามประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

ด้วยมีความเห็นชอบและการเข้าร่วมของผู้ทรงความรู้ , เจ้าของประดิษฐกรรมและผู้ถือปฏิบัตินั้นๆ 

และสนับสนุนการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ความรู้, ประดิษฐ

กรรมและการถือปฏิบัตินั้นๆ (มาตรา8เจ) กอปรกับแผนงานภายใต้การจัดตั้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community : ASCC) ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการจัดการ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนได้ก าหนดให้

ประเทศภาคีสมาชิกจัดตั้งเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดท าบัญชี

รายการของทรัพยากรทางชีวภาพและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งพันธกรณีเหล่านี้

จ าเป็นต้องมีข้อมูลองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรพืชในชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืนเช่นกัน  

ด้วยบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรรับปฏิบัติ

และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องด าเนินการตามที่กล่าวมานั้นพบว่าปัจจุบันยังขาด

แคลนข้อมูลเหล่านี้ เป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน ด้วยการส ารวจ เก็บตัวอย่างพรรณไม้น ามาวิเคราะห์ระบุพืช 

ตรวจสอบสถานภาพของพืชในธรรมชาติ ออกแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหา

ความสัมพันธ์ของคน ชุมชน และทรัพยากรพืช เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของพรรณพืชที่มีการใช้

ประโยชน์และมีความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ ในประเทศ แล้วน ามาจัดท าบัญชี

รายการของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ส าหรับเพ่ือเสนอหรือเป็นข้อมูล

ประกอบการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้ด าเนินการ

เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิก 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์       



1. แบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนามและแบบสอบถาม 
2. อุปกรณ์ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ กรรไกรตัดกิ่ง เสียบ จอบ มีดพร้า ไม้สอยพร้อม

ตะขอ กล้องบันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด (GPS) ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ ซองกระดาษ ป้ายติด
หมายเลข ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สายวัด ผ้าฉากส าหรับใช้บันทึกภาพพรรณไม้ 
แอลกอฮอล์ 

3. อุปกรณ์ท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง(พรรณไม้แห้ง) ได้แก่ แผงไม้ เชือกรัด ก ระดาษ
หนังสือพิมพ์ กระดาษลูกฟูก ฟองน้ า Mercuric chloride Phenol แอลกอฮอล์ บีกเกอร์ 
แท่งแก้ว ครีมคีบ ตู้อบพรรณไม้ กระดาษติดพรรณไม้แห้งขนาดหนาไม่น้อยกว่า 300 แกรม 
เข็ม ด้าย กรรไกร กาว ซองกระดาษสีน้ าตาล ซองกระดาษว่าว ปกห่อพรรณไม้แห้ง 

4. อุปกรณ์ท าตัวอย่างดอง ได้แก่ ขวดแก้วพร้อมฝาปิดขนาดต่างๆ แอลกอฮอล์ ป้ายบันทึก
ข้อมูล 

5. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างผลและเมล็ด ได้แก่ กล่องพลาสติกใสขนาดต่างๆ เทปปิดผนึก ป้าย
บันทึกข้อมูล 

6. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างมีชีวิตและปลูกรักษา ได้แก่ ถุงด า กระถาง ดิน ปุ๋ย 
7. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ เข็มเขี่ย มีด จานแก้ว 

หนังสือและวารสารทางอนุกรมวิธาน คอมพิวเตอร์ 
- วิธีการ  

แบบและวิธีการทดลอง 

ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านสังคม ชุมชน รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ชุมชนใช้ประโยชน์  ในชุมชนเป้าหมายที่ท าการศึกษา
แบบวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยท าแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ เก็บตัวอย่างพันธุ์พืช พร้อมทั้งบันทึกลักษณะพรรณพืชและการใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ก าหนดชุมชนเป้าหมายที่ท าการศึกษาแบบวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) ในจังหวัดล าปางและล าพูน โดยเลือกชุมชนที่ยังคงมีการพ่ึงพาใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชทั้ งด้านอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การเกษตร ฯลฯ หรือมีการปลูกรักษาทรัพยากรพืชจากป่ารอบๆ

ชุมชน และยังคงมีการถือปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา โดย

ท าการศึกษาปีละ 2 ชุมชน 

2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนาม ได้แก่ บันทึกสถานที่เก็บ ความ

สูงจากระดับน้ าทะเล วันที่เก็บ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะนิเวศวิทยา ชนิดป่า สภาพพ้ืนที่ที่พืช

เจริญเติบโต ลักษณะของดินหรือหิน จ านวนประชากร ลักษณะวิสัยของพืชความสูง เส้น



รอบวง เปลือก ต าแหน่งที่เกิดของดอกหรือผล สี กลิ่นของดอกหรือผล น้ ายาง ประโยชน์

และวิธีการใช้ หรือโทษ 

3. สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปประเมินความมี

ศักยภาพของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 

4. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพืชในแง่ของ

อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สีย้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และประเพณีวัฒนธรรม 

จากผู้รู้และผู้ที่ให้ข้อมูลในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก โดยการสัมภาษณ์และตอบ

แบบสอบถาม 

5. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชในบริเวณหมู่บ้าน ป่าชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็นแหล่งของ

ทรัพยากรพืชของคนในชุมชนร่วมกับผู้ให้ข้อมูล โดยเก็บตัวอย่างพืชตัวอย่างละ 5 ชิ้น และ

ต้องเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างใบ ดอก และผล สมบูรณ์ เพื่อน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

(dry specimen) หรือเก็บตัวอย่างที่มีชีวิต (living specimen) บางชนิดที่ไม่สามารถเก็บ

ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ได้ในขณะส ารวจเพ่ือน ามาปลูกและเก็บข้อมูลภายหลัง 

ส าหรับน าไปตรวจวิ เคราะห์ ระบุชนิด สกุล  วงศ์  ที่ แน่นอนและเป็นปัจจุบันใน

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและส าหรับเทียบเคียงในการตรวจสอบ

วิเคราะห์หาชื่อพรรณไม้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงจ านวนประชากร ถิ่น

ก าเนิดและเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ต่างๆ สถานภาพของพืช อีกทั้งเ พ่ือให้ทราบ

ถึงจ านวนพรรณไม้ที่มีในประเทศไทย และเก็บไว้ยังพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆในประเทศ และ

ถ่ายภาพพรรณพืชประกอบ 

6. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimens) มีวิธีการดังนี้ 

  6.1.  เก็บพรรณไม้ให้ครบสมบูรณ์ทุกส่วน จัดลงบนแผงอัดแล้วอัดให้แห้งโดยใช้ความร้อน

จากแสงแดดหรือตู้อบที่อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 5-7 วัน  

  6.2.  เมื่อพรรณไม้แห้งสนิทน าไปอาบน้ ายาเพ่ือป้องกันแมลง โดยใช้ Mercuric chloride 

250 มิลลิลิตร Phenol 50มิลลิลิตร และ แอลกอฮอร์ 90 เปอร์เซ็นต์ 10 ลิตร แล้วน าเข้า

แผงอัดพรรณไม้อบให้แห้งอีกครั้ง 

6.3.  น าตัวอย่างพรรณไม้ที่ผ่านขั้นตอนอาบน้ ายาแล้วมาเย็บติดกับกระดาษแข็งที่มีความ

หนาไม่น้อยกว่า 300 แกรม เพ่ือให้มีความคงทนและแข็งแรง พร้อมกับติดป้ายแสดง

รายละเอียดต่างๆที่จดบันทึกเอาไว้ในขณะเก็บพรรณไม้นั้น 



          7.  น าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ชนิดพืช สกุล และวงศ์ โดยการเปรียบเทียบกับ

ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้ ใช้รูปวิธานจ าแนกพรรณไม้จาก

หนังสือพรรณพฤกษชาติต่างๆ คู่มือศึกษาพรรณไม้ หรือสอบถามผู้ เชี่ยวชาญด้าน

อนุกรมวิธานพืช 

         8.  จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเข้าสู่ระบบของ Bentham และ Hookerในพิพิธภัณฑ์พืช

กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร 

          9.  น าข้อมูลที่ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนที่ ได้จากการสัมภาษณ์  ท า

แบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยเพ่ือหาความสัมพันธ์

ระหว่าง สถานที่ เพศ และอายุ ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน 

10. ประมวลผลที่ได้จากการตรวจเอกสาร แบบสอบถาม ข้อมูลภาคสนามต่างๆ การกระจาย

พันธุ์ของพืชอาหารในชุมชน น ามาจัดท าลงในโปรแกรม เช่น โปรแกรม excel ซึ่งสะดวกต่อ

การวิเคราะห์หรือค้นข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

11. จัดท าสรุปและรายงานผลการทดลอง 

12. จัดท าบัญชีรายการของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนต่างๆ   

- การบันทึกข้อมูล 
บันทึกตามรูปแบบของแบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนาม แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนด 

- เวลาและสถานที่ 

 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

  บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

  บ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

 ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

  บ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่อ่องสอน 

   บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

  ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 



   บ้านพะโท ต.แม่ก๊ิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

   บ้านห้วยฮี ้ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

จากการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับพืชใน

ด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สีย้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และประเพณีวัฒนธรรม พร้อม

ทั้งเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือการตรวจระบุชนิดและอ้างอิงในบริเวณหมู่บ้าน ป่าชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่ง

เป็นแหล่งของทรัพยากรพืชของคนในชุมชนร่วมกับผู้ให้ข้อมูล จ านวน 6 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ตัวแทน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2561 ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ชุมชน จ านวน 307 ชนิด 244 สกุล 105 วงศ์ และได้ตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือการอ้างอิง จ านวน 196 

ตัวอย่าง ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2559  ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นชุมชนหมู่บ้านของชาวไทยกลุ่ม

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (บ้านมะโอโค๊ะ) ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แต่เดิมชื่อหมู่บ้านแม่จอคี แต่เนื่องจากติดชายแดนและมีการสู้รบ

บ่อยครั้งประชาชนจึงอพยพออกกลายเป็นหมู่บ้านร้าง จนเมื่อมีแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ร.10 ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน ท าให้มีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็นอาสาสมัครกลับ

เข้ามาก่อตั้งชุมชนอีกครั้ง พ้ืนที่ก่อตั้งหมู่บ้านและพ้ืนที่ท ากินครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 800 ไร่ ตั้งอยู่ 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 650 เมตร 

สภาพภูมิประเทศรอบชุมชนเป็นเทือกเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา มี

แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยแม่จอผาโด้ และห้วยแม่จัน ประชากร 44 หลังคาเรือน 

จ านวน 218 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง และบ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.

ตาก เป็นชุมชนชาวม้ง ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี จ านวน 161 ข้อมูล และตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือการ

อ้างอิง จ านวน 64 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) 



  

  

  
สภาพพ้ืนที่การส ารวจและวิจัย ปีงบประมาณ 2559 

 

ปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่อ่องสอน และบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่าน

แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชในชุมชน จ านวน 118 ข้อมูล และ

ตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือการอ้างอิง จ านวน 60 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2) 



  

  

    
สภาพพ้ืนที่การส ารวจและวิจัย ปีงบประมาณ 2560 

ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านพะโท ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยฮ้ี ต.ห้วยปูลิง  อ.

เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชในชุมชน จ านวน 151 ข้อมูล และตัวอย่าง

พรรณไม้เพ่ือการอ้างอิง จ านวน 72 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3) 

  



  

  
สภาพพ้ืนที่การส ารวจและวิจัย ปีงบประมาณ 2561 

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชน จ านวน 307 ชนิด 244 สกุล 105 วงศ์ (ตารางที่ 4) 

จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 

1. พืชอาหาร  จ านวน 182 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 59.28 ของชนิดพืชที่ใด้จากการส ารวจ ได้แก่ พืช

อาหารหลักที่ เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต   เช่น ข้าว (Oryza sativa L.) กลอย (Dioscorea 

hispida Dennst.) ธัญพืช เช่น งา (Sesamum indicum L.) งาขี้ม่อน (Perilla frutescens 

(L.) Britton) พื ช ผั ก  เ ช่ น  เนี ย ม ห อ ม  (Strobilanthes nivea Craib)  ผั ก เป็ ด แ ด ง 

(Alternanthera bettzickiana (Regel) G. Nicholson) หอมซู (Allium hookeri Thwaites) 

โส ม ตั งกุ ย  (Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag.) บั ว บ ก เข า  (Hydrocotyle 

javanica Thunb.) เป็นต้น 

2. พืชสมุนไพร จ านวน 158 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 51.47 ของชนิดพืชที่ใด้จากการส ารวจ เช่น 

เฉี ยงพร้ามอญ  (Justicia gendarussa Burm. f.) ห้ อมช้ าง  (Phlogacanthus curviflorus 

Nees) ฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) 

จิงจ้อผีเสื้อ (Thunbergia papilionacea W.W.Sm.) ว่านน้ าเล็ก (Acorus gramineus Sol.) 

ส ะ พ้ า น ก๊ า น  (Sambucus javanica Reinw. ex Blume subsp. javanica) โส ม ตั ง กุ ย 



( Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag.)  พิ ม พ์ ไ พ ลิ น  (Gymnanthemum 

extensum (Wall. ex DC.) Steetz) ผักปั๋ง (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) 

3. พืชใช้สอยอ่ืนๆ จ านวน 51 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของชนิดพืชที่ใด้จากการส ารวจ ได้แก่ ไม้

ส าหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร สีย้อม ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ฮ่อม 

(Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) รั ก  (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) คราม เถา 

(Marsdenia tinctoria R. Br.) ค้อ (Livistona speciosa Kurz) เป้งดอย (Phoenix loureiroi 

Kunth) 

4. พืชในประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ จ านวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของชนิดพืชที่ใด้จาก

การส ารวจ เช่น หมาก (Areca catechu L.) ดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ส้มป่อย (Acacia 

concinna (Willd.) DC.) ห ง อ น ไก่  (Flemingia strobilifera (L.) W.T. Aiton) ช้ า แ ป้ น 

(Callicarpa arborea Roxb.) 

5. พืชพิษ จ านวน 2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของชนิดพืชที่ใด้จากการส ารวจ คือ มะเนียงน้ า 

(Aesculus assamica Griff.) และ ดับยาง (Solanum erianthum D.Don) มีฤทธิ์เบื่อเมา 

ทั้งนี้จากข้อมูลการส ารวจ วิจัย พบว่าพืชหลายชนิดไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียว 

โดยเฉพาะพืชอาหารมักมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรด้วย และจากการสัมภาษณ์ประชากรในชุมชน ทั้ง 6 

ชุมชน พบว่า ประชาการที่มีความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพรรณพืชอยู่ในช่วง อายุ 31 – 

50 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงอายุของประชากรที่อาศัยในหมู่บ้าน เนื่องจากช่ วงอายุที่ต่ า

กว่านี้เป็นวัยเล่าเรียนและออกไปใช้แรงงานที่อื่น (ตารางท่ี 5)  

 



ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อพืชที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน และ บ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

ล าดับ ช่ือท้องถิ่น ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ์ ชุมชน ประเภทการใช้

ประโยชน ์

ส่วนท่ีใช้ วิธีการใช้ 

บ้านมะโอ

โค๊ะ 

บ้านแม่

กลองใหญ่ 

1 เดาะกาเบ๊ะ 

(กะเหรี่ยง) 

เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNINIACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร 

ผลอ่อน -ปรุงอาหาร 

-เข้ายากับกรดน้ าและสะบ้า ต้มน้ าดื่ม

รักษาอาการบวม แกผ้ิดส าแดง 

2 มอแกลคี 

(กะเหรี่ยง) 

สะบ้า Mucuna macrocarpa Wall. FABACEAE /  สมุนไพร  -เข้ายากับเพกาและกรดน้ าต้มน้ าดื่ม

รักษาอาการบวม แกผ้ิดส าแดง 

3 เฌอ 

(กะเหรี่ยง) 

ทองหลางป่า Erythrina subumbrans (Hassk.) 

Merr. 

FABACEAE /  สมุนไพร เปลือก -ต้มน้ าดื่มลดไข ้

4 ตะลึ 

(กะเหรี่ยง) 

ตะไคร้ต้น Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE /  พืชเครื่องเทศ 

สมุนไพร 

ผล 

ราก กิ่ง 

-ผลเป็นเครื่องเทศ 

-รากและกิ่งตม้น้ าอาบช่วยเพิ่มความ

อบอุ่นให้ร่างกาย 

5 พอเสะโพ ขาวภู Elsholtzia blanda (Benth.) 

Benth. 

LAMIACEAE /  สมุนไพร ดอก ใบ -ใช้ดม แก้อาการวิงเวียนศีรษะ 

6 โนทุ 

(กะเหรี่ยง) 

ตีนเป็ด Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -ต้มน้ าดื่มแกไ้ข้ป่า 

7 ตะก่อบรือ 

(กะเหรี่ยง) 

ดับยาง Solanum erianthum D.Don SOLANACEAE /  ยาเบื่อเมา ผล -ท าให้ถ่ายท้อง มึนเมา อาเจียน 



8 จ่อจือ หวายตะเข็บ Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มแกโ้ลหติจาง 

9 พอโพล่ 

(กะเหรี่ยง) 

ต้างหลวง Trevesia palmata (Roxb. ex 

Lindl.) Vis 

ARALIACEAE /  พืชผัก ช่อดอก -ปรุงอาหาร 

10 ซู่กะพือ, กะ

สิต้าเหว่

(กะเหรี่ยง) 

ก้นปิด, 

บอระเพ็ดพุง

ช้าง 

Stephania japonica var. discolor 

(Blume) Forman 

MENISPERMACEAE /  สมุนไพร หัว -ฝานตากแห้งแล้วน ามาบดผสมน้ าผึ้ง 

รับประทานเป็นยานอนหลับ 

11 ฮ่อกะอ่ะวา 

(กะเหรี่ยง) 

ข้าวเย็น Smilax sp. SMILACACEAE /  สมุนไพร เหง้า -ต้มน้ าดื่มเพื่อขับเลือดเสยี 

12 แชวา หญ้าลิก Hypolytrum nemorum (Vahl) 

Spreng. 

CYPERACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มแกร้ะดมูาไม่ปกติ ยาขับเลือด 

12 ปะด่ะหว่อ ตองเต้า Macaranga denticulata (Blume) 

Müll. Arg.  

EUPHORBIACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น -เชื้อเพลิง 

14 ทีตะเบย 

สีก๊าฮุ๊ (ม้ง) 

มะยมแก้ว Cyclocodon celebicus (Blume) 

D. Y. Hong 

CAMPANULACEAE /  ผลไม ้

สมุนไพร (ม้ง) 

ผลสุก -ผลสุกรสหวาน 

-ม้งใช้ทั้งต้น น ามาตากแห้งแล้งชงน้ าดื่ม

เป็นยาแก้ขัดเบา ขับปัสสาวะ 

15 ตาชิเคล ่ แปร้น้ าเงิน Sonerila maculata Roxb. MELASTOMATACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าเตมิน้ าตาลดืม่ สรรพคุณแก้

ท้องเสีย 

16 มีต่ะกิ ๊ ลิ้นกุรัม Pyrrosia eberhardtii (Christ) 

Ching 

POLYPODIACEAE /  สมุนไพร ความ

เชื่อ 

ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่ม แกร้้อนใน และมีความเช่ือว่า

ถ้าดื่มเป็นประจ าจะฟันแทงไม่เข้า 

17 ลอมะจอ 

(กะเหรี่ยง) 

 ไก่แดง Aeschynanthus sp.  GESNERIACEAE /  ความเชื่อ ทั้งต้น -ห้ามหญิงสาวน าไปปลูกบ้านเพราะจะไป

แย่งสามีคนอื่น 



18 กะสิหมโุช 

(กะเหรี่ยง) 

มะลริะบ า Jasminum laurifolium var. 

brachylobum Kurz 

OLEACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มเป็นยาบ ารุงก าลัง 

19 กี่โก้เดาะ 

(กะเหรี่ยง) 

ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) 

Sw. 

ATHYRIACEAE /  พืชผัก ยอด -ปรุงอาหาร 

20 โฮ๊ะ 

(กะเหรี่ยง) 

ต๋าว Arenga pinnata (Wurmb.) Merr. ARECACEAE / / พืชอาหาร เนื้อในเมล็ด -ปรุงอาหารหวาน 

21 เส่ก่อกะตา่ นูดพระ 

หงอนไก ่

Flemingia strobilifera (L.) W.T. 

Aiton 

FABACEAE /  ความเชื่อ ดอก -ถ้ากางปลาติดคอให้มองดอกท่ีต้นจะ

หาย 

22 ดิดูบอ - Flemingia sp. FABACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มแกต้าเหลือง ตัวเหลือง 

23 โถ้ป่าชิเดาะ 

(กะเหรี่ยง) 

เถาคัน Cissus repens Lam. VITACEAE /  พืชอาหาร ผล -ผลอ่อนรสเปรีย้ว ใช้ปรุงรสอาหาร 

24 ตะคือส่า 

(กะเหรี่ยง) 

เดื่อหว้า Ficus auriculata Lour. MORACEAE /  ผลไม ้ ผล -รสหวาน 

25 เนาะจอบ ี - Desmodium sp. FABACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -น ามาต้มน้ าดื่มแก้อาการปวดเมื่อย 

26 ตะป้อ เหมือดคนดง Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -น าเปลือกต้นมาฝนกับน้ าสะอาดหรือต้ม

น้ าดื่มช่วยขับน้ าคาวปลา 

27 กาสิส่าพลึย 

(กะเหรี่ยง) 

สตีขน Sloanea sigun (Blume) K. 

Schum. 

ELAEOCARPACEAE /  สมุนไพร ทุกส่วน -สามารถใช้ทุกส่วนตม้น้ าดืม่เป็นยาบ ารุง

ก าลัง บรรเทาอาการอ่อนเพลยี 

28 เซ่ะอูส่า 

(กะเหรี่ยง) 

กระเบาน้ า Hydnocarpus kurzii (King) Warb. ACHARIACEAE /  พืชอาหาร 

สมุนไพร 

เนื้อในผล 

เปลือกต้น 

-เนื้อในผลรสหวานมันรับประทานได ้

-เปลือกต้นตม้น้ าดื่มแก้ท้องเสีย 

29 กะดุ่ยท ิ มะเดื่อน้อย Ficus subincisa Buch.-Ham. ex MORACEAE /  สมุนไพร ใบ -ใบต้มน้ าดื่มช่วยลดไข ้



Sm. 

30 พอเปิ่นแน สร้อยห้อย Piper boehmeriifolium var. 

glabricaule (C. DC.) M.G. Gilbert 

& N.H. Xia 

PIPERACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มแกไ้อ แก้ปวดฟัน 

31 หล่อบ๋ออาด 

(กะเหรี่ยง) 

ผักจ า Ardisia polycephala Wall. ex 

A.DC. 

PRIMULACEAE /  สมุนไพร ต้น -ฝนกับน้ าสะอาดแล้วดื่มแก้ท้องเสยี 

32 พอปล่าบอ - Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D. 

Don) var. parisshii 

ASTERACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มช่วยลดความอ้วน 

33 พอปล่าบอ หนาดวัว Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. 

ex Oliv. 

ASTERACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มช่วยลดความอ้วน 

34 เสะเน่อม ู มะยมดอย Gaultheria leucocarpa var. 

yunnanensis (Franch.) T.Z.Hsu & 

R.C.Fang 

ERICACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย หัว

เข่า 

35 ตะสิบอ

ตะเก่ะ 

(กะเหรี่ยง) 

พรมคต Heliciopsis terminalis (Kurz) 

Sleumer 

PROTEACEAE /  สมุนไพร ใบ -ต้มน้ าดื่มช่วยบ ารุงก าลัง ไม่ปวดเมื่อย 

36 ปะนวย

เบาะ 

(กะเหรี่ยง) 

ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE / /  พืชอาหาร  ใบอ่อน ผล -ใบอ่อน ผลอ่อน ปรุงเป็นอาหาร 

-ผลสุกรับประทานเป็นผลไม ้

37 จะลอดีเ้ด่อ 

(กะเหรี่ยง) 

รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE / / สมุนไพร ทั้งต้น -ล าต้นใช้เป่ารักษาตาอักเสบ ตาแดง 

-ใบต้มหรือชงน้ าดื่มล้างพิษในร่างกาย 



แก้เบื่อเมา 

38 กะสิย ่ - Persea fruticosa (Kurz) Kosterm. LAURACEAE /  สมุนไพร ต้น -น ามาเข้ายากับสารภีดอยแล้วต้มน้ าดื่ม

เป็นยาบ ารุงก าลัง เรี่ยวแรงไมต่ก 

39 เสะเตาะ

เบะ 

สารภีดอย Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE /  สมุนไพร ต้น -น ามาเข้ายากับกะสิเย่ (Persea 

fruticosa (Kurz) Kosterm.) แลว้ต้มน้ า

ดื่มเป็นยาบ ารุงก าลัง เรี่ยวแรงไม่ตก 

40 เสะจอป่า ขุนไม ้ Podocarpus neriifolius D. Don PODOCARPACEAE /  สมุนไพร 

ไม้ใช้สอย 

ต้น -เปลือกต้มต้มน้ าดืม่ บรรเทาอาการตัว

ร้อน 

-ล าต้นท ากี่ทอผ้า 

41 พลอบื่อล่า

วา 

หญ้าหนูต้น Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE /  สมุนไพร ความเชื่อ -ต้มน้ าดื่มแก้คณุไสย 

42 วาเบาะ ไผ่เครือวัลย ์ Melocalamus compactiflorus 

(Kurz) Benth. 

POACEAE /  พืชใช้สอย ล าต้น -ใช้จักสาน 

43 ตะเหร่วโบ ่ ไผ่กงจักร Chimonobambusa armata 

(Gamble) Hsueh & T.P.Yi 

POACEAE /  พืชอาหาร 

ความเชื่อ 

หน่อ ล าต้น -หน่อรสจืด ใช้ปรุงอาหาร 

-ล าต้นใช้เสี่ยงทาย 

44 สิเหน่ออุ๊ เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE /  สมุนไพร ทุกส่วน -ใช้ส่วนใดก็ได้มาต้มน้ าดืม่แก้ปวดเมื่อย 

45 พลอปล้าซ ู - Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE /  สมุนไพร ทุกส่วน -ทั้งต้นใช้ต้มน้ าดื่มแก้ปวดเมื่อย 

46 โกกู่โยมื่อ สะแกเถา Combretum chinense Roxb. ex 

G. Don 

COMBRETACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น 

ใบ 

-ต้มน้ าดื่มแก้ท้องเสีย บรรเทาอาการ

ปวดท้อง 

47 สะเนส่่า เนียง Archidendron jiringa (Jack) I. C. 

Nielsen 

FABACEAE /  พืชผัก ผล -เนื้อในผลรับประทานเป็นผักสด ย่าง 

ต้ม หรือดอง 



48 หยีที 

(กะเหรี่ยง) 

ไคร้น้ า Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE /  พืชผัก ยอ ใบอ่อน -รับประทานเป็นผักสด 

49 ส่าเล่เด 

(กะเหรี่ยง) 

มะค าดีควาย Lepisanthes tetraphylla (Vahl) 

Radlk. 

EUPHORBIACEAE /  พืชใช้สอย ผล -น ามาแช่น้ าแล้วใช้ซักผ้า 

50 ตะหน่าส่า โศกเหลือง  

ศรียะลา 

Saraca thaipingensis Cantley ex 

Prain 

FABACEAE /  พืชอาหาร เมลด็อ่อน -รับประทานสดหรือต้ม 

51 ผักสีเสียด ผักสีเสียด Glinus herniarioides (Gagnep.) 

Tardieu 

MOLLUGINACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน -รสขม ปรุงเป็นอาหารประเภทแกง 

52 เค่อหมี ่ หัวบุก Amorphophallus paeoniifolius 

(Dennst.) Nicolson 

ARACEAE /  พืชอาหาร 

พืชอาหารสัตว์

เลี้ยง 

หัว ล าต้น -หัวอายุ 3 ปีข้ึนไปเอาไปท าวุ้น 

-ล าต้นปรุงเป็นอาหาร หรืออาหารหม ู

53 เนาะเตอม ี ผักเผด็ Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen ASTERACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ดอก 

-ยอด ใบอ่อน ดองเกลือ รับประทานกับ

น้ าพริก 

-ดอก ใช้ปรุงอาหาร 

54 โพซุยโดะ่ ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. 

insuavis (Lace) I. C. Nielsen 

FABACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน -ปรุงอาหาร 

55 โปลเคล่อ

โป๊ะ 

(กะเหรี่ยง) 

กากุ๊ก Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE /  พืชผัก ช่อดอกอ่อน -ต้มหรือลวกรับประทานเป็นผัก 

56 น้วยสิโด ่ มันส าปะหลัง Manihot esculenta Crantz EUPHORBIACEAE /  พืชอาหาร รากสะสม

อาหาร  

-รากสะสมอาหารน ามาปิ้งรับประทาน 

-ยอดใบอ่อนและผลอ่อน ต้มจิม้น้ าพริก 



ยอดใบอ่อน

และผลอ่อน 

57 อะโลโล่ 

(กะเหรี่ยง) 

สาค ู Canna indica L. CANNACEAE /  พืชอาหาร เหง้า -ต้มหรือน่ึงรับประทานกับน้ าตาล 

58 แพชิส่า กระเจี๊ยบเขียว 

กระเจี๊ยบมอญ 

Abelmoschus esculentus (L.) 

Moench 

MALVACEAE / / พืชผัก ผลอ่อน -ปรุงอาหาร 

59 แพชี กระเจี๊ยบ Hibiscus sabdariffa L. MALVACEAE / / พืชอาหาร ใบอ่อน กลีบ

เลี้ยง 

-ใบอ่อนรสเปรี้ยวน าไปปรุงอาหาร 

-กลีบเลี้ยงท่ีผลตม้น้ าดืม่ 

60 พะเยาเย

เดาะ 

กะทกรก Passiflora foetida L. PASSIFLORACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน -ปรุงอาหาร 

61 คื่อลา เผือก(ต้นสีแดง) Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE / / พืชอาหาร ล าต้นสะสม

อาหาร 

-ปรุงอาหาร ต้ม แกง เผา 

62 ตะเพ่ 

(กะเหรี่ยง) 

มะกอก Spondias pinnata (L. f.) Kurz ANACARDIACEAE /  พืชผัก พืชปรุงรส ยอด ใบ ผล

สุก 

-ยอด ใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด 

-ผลสุก รสเปรี้ยวใช้ปรุงรสอาหาร 

63 ช่ัวปลงไก๋ ไก่ฟ้า Aristolochia ringens Vahl ARISTOLOCHIACEAE  / สมุนไพร ใบอ่อน ดอก -ตุ๋นใส่ไข่ รับประทานช่วยรักษาโรค

กระเพาะอาหาร 

64 ฉั่วฉา (ม้ง) ผักเป็ดแดง Alternanthera bettzickiana 

(Regel) G. Nicholson 

AMARANTHACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -แกงใส่ไก่ บ ารุงก าลัง 

65 - ว่านมหากาฬ Gynura bicolor (Roxb.) DC. ASTERACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ยอดและใบ

อ่อน 

-ใส่ในแกงไก่หรือหมู ช่วยบ ารุงรางกาย 

เลือดสูบฉีด 

66 - - Kalanchoe laciniata (L.) DC. CRASSULACEAE  / พืชผัก ยอด -ใส่ในแกงไก่ บ ารุงก าลัง 



สมุนไพร 

67 กั๊วะดิตุ ๊ โสมตังกุย Angelica acutiloba (Siebold & 

Zucc.) Kitag. 

APIACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ใส่ในแกงไก่ บ ารุงก าลัง บ ารุงร่างกาย 

68 ป้าจั่วดิ ๊(ม้ง) เทียนบ้าน Impatiens balsamina L. BALSAMINACEAE  / สมุนไพร ต้น -ทุบแล้วประคบแกเ้คลด็ขัดยอก 

69 ก้าวจั๋วะ 

(ม้ง) 

ตะขาบหิน Homalocladium platycladum (F. 

Muell.) L.H. Bailey 

POLYGONACEAE  / สมุนไพร ต้น -ต้มน้ าดื่มแก้อาการปวดเอว 

70 เย้าแต่เลี๊ยะ เอื้องเพ็ดม้า Persicaria chinensis (L.) Nakai 

var. chinensis 

POLYGONACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ใส่ในแกงไก่ บ ารุงโลหติ 

71 เย้งฉวั้วดั้ว 

(ม้ง) 

เนียมดอกห้อย Elsholtzia penduliflora W. W. 

Sm. 

LAMIACEAE  / พืชผัก เครื่องเทศ ใบอ่อน -ปรุงอาหาร ต้มไก่ด า 

72 เป้อเด ่(ม้ง) ว่านน้ าเล็ก Acorus gramineus Sol. ACORACEAE  / สมุนไพร ทั้งต้น -ใส่ในแกงไก่ บ ารุงโลหติ แก้ช้ าใน 

73 เป้อเด ่(ม้ง) ว่านน้ า Acorus calamus L. ACORACEAE  / สมุนไพร ทั้งต้น -ใส่ในแกงไก่ บ ารุงโลหติ แก้ช้ าใน 

74 เจว้าเอี๊ยะ 

(ม้ง) 

ผักกาดเขียว Brassica juncea (L.) Czern. APIACEAE  / พืชผัก ใบ -ปรุงอาหาร 

75 ฉวั้วเจวา

เหน่ง (ม้ง)  

เสก่อมีโดะ 

บัวบก Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE / / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบ -รับประทานเป็นผักสด 

-สตรีหลังคลอดที่ก าลังอยู่ไฟให้ตม้น้ าดื่ม

เพื่อขับน้ าคาวปลา ขับเลือดเสีย 

76 ก้า ฮ่อม Strobilanthes cusia (Nees) 

Kuntze 

ACANTHACEAE  / สมุนไพร ใบอ่อน -ใบอ่อนต าแล้วพอกฝ่ามือฝ่าเท้าเพื่อ

ระบายความร้อน ลดไข ้

77 เย้าชว๊ะ 

(ม้ง) 

หญ้ารีแพร ์ Centotheca lappacea (L.) Desv. POACEAE  / สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มส าหรับสตรีหลังคลอด 



78 ป้ากัวเด่ะ 

(ม้ง) 

- Pseudognaphalium affine 

(D.Don) Anderb. 

ASTERACEAE  / สมุนไพร ทุกส่วน -ดอกสีเหลืองใช้หุงรวมกับข้าว หรือใช้ทั้ง

ต้นตากแห้งชงดื่มเป็นชา ช่วยขับ

ปัสสาวะ 

79 จวอไท้ (ม้ง) สาปเสือ Chromolaena odorata (L.) 

R.M.King & H.Rob. 

ASTERACEAE  / สมุนไพร ใบ -โขลกหรือขยี้แล้วปิดแผลสดห้ามเลือด 

80 ช้าเลี๊ยะ 

(ม้ง) 

พันงูน้อย Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ใส่ในแกงไก่ ช่วยให้เลือดลมเดินด ีเลือด

สูบฉีด 

81 กั้วมั่วจู (ม้ง) โกฐเชียง Angelica sinensis (Oliv.) Diels ASTERACEAE  / สมุนไพรและ

อาหาร 

ใบอ่อน -ปรุงอาหาร ส าหรับสตรีหลังคลอด 

82 หล่ากา 

หด่อปลั้วะ 

(ม้ง) 

หอมซู, หอม

แส้ม้า 

Allium hookeri Thwaites AMARYLLIDACEAE  / พืชผัก ทั้งต้น -ต าน้ าพริก 

83 กั๊วะลี่เส้ง 

(ม้ง) 

โสมคน Talinum paniculatum (Jacq) 

Gaertn. 

TALINACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ใส่ในแกงไก่ ช่วยบ ารุงเลือด 

84 มะซา (ม้ง) ผักปลังสมี่วง Basella alba L. BASELLACEAE  / พืชผัก ยอด -ปรุงอาหาร 

85 หว่าคอง 

(ม้ง) 

แกลดิโอลัส Gladiolus dalenii Van Geel IRIDACEAE  / สมุนไพร หัว -หัวน ามาโขลกใหล้ะเอียดแล้วใช้พอก

ห้ามเลือด รักษาฝ ี

86 ฉัวต่อปล๊ะ 

(ม้ง) 

เจตมลูเพลิงขาว Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE  / สมุนไพร ราก -รากต้มน้ าดื่ม รักษาอาการปวดทอ้ง 

ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับถ่ายไม่ออก 

87 ฉ่าลั่ง จิงจูฉ้าย Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ต้มน้ าแกงไก่รับประทาน มสีรรพคุณ

บ ารุงเลือด บ ารุงก าลัง ร่างกาย แก้ช้ าใน 



88 ม่านฉาง ผักปั๋ง Anredera cordifolia (Ten.) 

Steenis 

BASELLACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ยอด ใบอ่อน -ต้มน้ าแกงไก่รับประทาน มสีรรพคุณ

บ ารุงเลือด บ ารุงก าลัง ร่างกาย ส าหรับ

สตรีที่ประจ าเดือนมาไม่ปกติ 

89 จิปิ๊ลั้ง หาด Artocarpus lacucha Roxb. ex 

Buch.-Ham. 

MORACEAE  / ผลไม ้ ผลสุก -รสหวาน 

90 บือ 

แบล ้

ข้าว Oryza sativa L. POACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -พืชอาหารหลัก 

91 ม่า กัญชง Cannabis sativa L. CANNABACEAE  / พืชใหเ้ส้นใย เส้นใยจาก

ล าต้น 

-ท าเครื่องนุ่งห่ม และใช้ห่อศพ 

92 ฉลื่อสุย

เชียง 

เนียมหอม Strobilanthes nivea Craib ACANTHACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ยอดอ่อน ใบ -ต้มน้ าแกงไก่รับประทาน มสีรรพคุณ

บ ารุงเลือด บ ารุงก าลัง ร่างกาย แก้ช้ าใน 

93 เย้าจ่าว

เหน่ง 

- Reynoutria japonica Houtt. POLYGONACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ซอยใส่ไข่แล้วตุ๋น รับประทานแก้อาการ

เป็นลมหนา้มืด 

94 งวม หนามโค้ง Caesalpinia furfuracea (Prain) 

Hattink 

FABACEAE /  พืชผัก ผลอ่อน -ย า รับประทานเป็นผักสด 

95 - มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. FABACEAE /  ผลไม้ สมุนไพร ผล -มีสรรพคุณแกไ้อ ช่วยให้ชุ่มคอ 

96 เนาะเสะนา

เดาะ 

ผักรด Erythropalum scandens Blume OLACACEAE  / พืชผัก ยอด ใบอ่อน -ปรุงเป็นอาหาร 

97 พอป้า 

พอเปือย 

หนาด Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE /  สมุนไพร ราก ใบ -ราก ต้มน้ าดืม่แก้ปวดเมื่อย 

-ใบอังไฟแล้วน ามาพอกแก้ปวดเมือ่ย 

98 นิโซ ่ งา Sesamum indicum L. PEDALIACEAE /  พืชอาหาร เมลด็ -ประกอบอาหาร ท าขนม 



99 เตอทู่ มะหลอด Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE /  ผลไม ้ ผลสุก -รสเปรี้ยวอมหวาน 

100 พอโป่ว ยี่หร่า Ocimum gratissimum L. var. 

macrophyllum Briq. 

LAMIACEAE /  พืชเครื่องเทศ ใบ -ปรุงอาหาร 

101 แต่เนอชี 

เจวากัดเจา่ 

พลูคาว Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE / / พืชผัก สมุนไพร ใบ -รับประทานเป็นผักสด สรรพคณุแก้กษัย

เลือด 

102 - ลกเกี๋ย หอม

ญี่ปุ่น 

Allium chinense G. Don AMARYLLIDACEAE / / พืชผัก ใบ -ปรุงอาหาร 

103 เนาะก่อวอ อีหลืน Elsholtzia communis (Collett & 

Hemsl.) Diels 

LAMIACEAE /  พืชผัก ใบ -ปรุงอาหาร 

104 เนาะกอห

ล่าซ ู

กรดน้ า Scoparia dulcis L. PLANTAGINACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -เข้ายากับเพกาและสะบ้า ต้มน้ าดืม่

รักษาอาการบวม แกผ้ิดส าแดง 

105 พอโกโพ่ ประทัดกาญจน ์ Agapetes loranthiflora D.Don ex 

G.Don var. loranthiflora 

ERICACEAE /  พืชผัก ดอก -รับประทานสด 

106 เนาะป่อจอ กอมขม Picrasma javanica Blume SIMAROUBACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -ต้มน้ าดื่มแก้ปวดเมื่อย รสขม 

107 เย้าจื่อเด ้ - Agrimonia pilosa Ledeb. ROSACEAE  / สมุนไพร ใบ -ใช้ใบ 3 ใบน ามาลวกน้ าร้อนแล้วดื่มน้ า 

บรรเทาอาการจุก เสียด แน่น กลนืไม่เข้า 

108 เซะก่าจือ 

หม่อเคล ่

- Sambucus canadensis L. ADOXACEAE / / สมุนไพร ใบ ช่อดอก -น าไปอังไฟแล้วเอามาห่อประคบบริเวณ

เท้าที่มีอาการชาหรือตะคิว 

109 สะเหล่าเต๋า ส้มกุ้งอ่างกา Rubus chevalieri Cardot var. 

angkae (Geddes) Thuan 

ROSACEAE  / สมุนไพร ราก -ต้มน้ าดื่มรักษาอาการปวดท้อง ท้องอืด

ท้องเฟ้อ แก้ท้องร่วง 

110 โด๊ะกุ๊เต๊ะ ขี้หนอน Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE  / สมุนไพร ใบอ่อน -ต้มน้ าแล้วกลั้วปากรักษาแผลร้อนใน 



และปวดฟัน 

111 มะหยังก่า หัวข้าวเย็นใต ้ Smilax glabra Roxb. SMILACACEAE  / สมุนไพร ทุกส่วนหรือ

ใบ 

-ต้มน้ าดื่มแก้พิษงู ล้างพิษในร่างกาย 

112 สุนเจ้งเม ก่อตาหมูหลวง Castanopsis argyrophylla King 

ex Hook. f. 

FAGACEAE  / พืชอาหาร 

ไม้ใช้สอย 

เมลด็ -เนื้อในเมล็ดรสมัน 

-ไม้เช้ือเพลิง 

113 ก่อมั้ง มันดง Dioscorea glabra Roxb. DIOSCOREACEAE  / พืชอาหาร หัว -ปรุงอาหาร 

114 ตั้งกิ๊ท่าลั้ง - Eupatorium fortunei Turcz. ASTERACEAE  / พืชอาหาร 

สมุนไพร 

ใบอ่อน -ต้มไก่รบัประทานบ ารุงเลือด 

115 หน่องกั่วไก้ สมัด Clausena excavata var. villosa 

Hook.f. 

RUTACEAE  / สมุนไพร ยอด ใบ -ลนไฟแล้วห่อประคบหรือมัดบริเวณ

แขน ขา ท่ีมีอาการชาหรือปวดข้างใน 

116 จิ้งฉูฉา ส้มกุ้ง Embelia ribes Burm. f. PRIMULACEAE  / ผลไม้ สมุนไพร ผลสุก -รสหวาน รับประทานช่วยแก้อาการตา

ฟาง 

117 โจ๊ะฉั้ว กูดหูขวาก Adiantum philippense L. var. 

philippense 

PTERIDACEAE  / สมุนไพร ราก -ต้มน้ าดื่มรักษาโรคปัสสาวะสีเหลอืง 

118 สีเป้งละ หาดหนุน Artocarpus gomezianus Wall. ex 

Trécul 

MORACEAE  / ผลไม ้

สมุนไพร 

ผลสุก ยาง -ผลสุกรสเปรี้ยว 

-น าน้ ายางมากวนให้แห้งแล้วใช้ทาแผลที่

ถูกน้ าร้อนลวกหรือไฟไหม ้

119 แชวา หญ้าคมบาง Hypolytrum nemorum (Vahl) 

Spreng. 
CYPERACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่ม แก้ประจ าเดือนมาไม่ปกติ ยา

ขับเลือด 

120 มันปลา มันปลา Glochidion sphaerogynum (Müll. 

Arg.) Kurz 

EUPHORBIACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบ  

เปลือกต้น 

-ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด 

-ใบและเปลือกต้น ต้มน้ าดื่มแก้ท้องเสีย 



แก้อาเจียน 

121 - เทียน

ข้าวเปลือก 

Foeniculum vulgare Mill. APIACEAE  / สมุนไพร ใบ -ต้มน้ าอาบรักษาอีสุกอีใส (ใบรสหวาน) 

122 ตะก่อฮ่อส่า มะเขือยาว 

มะเขือเปราะ 

มะเขือข่ืน 

มะเขือม่วง 

Solanum melongena L. SOLANACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

123 ส่าปะเด่อ เติม 

ประดูส่้ม 

Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE /  ผลไม ้ ผลสุก -รสหวาน 

124 ตะกอส่า มะเขือพวง Solanum torvum Sw. SOLANACEAE / / พืชผัก ผลอ่อน -ปรุงอาหาร 

125 ตาบู่โคะ ผักกาดช้าง 

หญ้าคออ่อน 

Crassocephalum crepidioides 

(Benth.) S. Moore 

ASTERACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน -รับประทานเป็นผักสด หรือปรุงอาหาร 

-อาหารหม ู

126 โพสุยเซ ่ กระถินบ้าน 

กระถินไทย 

Leucaena leucocephala (Lam.) 

de Wit 

FABACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ผลและเมลด็ 

-รับประทานเป็นผักสด  

 

127 โกลโบล่า ผักชีฝรั่ง 

ผักชีดอย 

Eryngium foetidum L. APIACEAE / / พืชผัก ใบ -รับประทานเป็นผักสด หรือปรุงแต่ง

กลิ่นอาหาร 

128 เนาะทา

เดาะ 

กุ่มน้ า Crateva magna (Lour.) DC. CAPPARACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ใบ -ดองรับประทานเป็นผักจิ้ม 

129 แปล่ซู ่ ข่า ข่าหลวง Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE / / พืชผัก เหง้า -เครื่องเทศ 

130 พะเยาเย

เดาะ 

กะทกรกฝรั่ง Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE / / พืชผัก 

ผลไม ้

ยอด ใบอ่อน  

ผลสุก 

-ยอด ใบอ่อน ลวกจิ้มน้ าพริก 

-ผลสุกรสเปรี้ยวอมหวาน 



131 โล ่ ค้อ Livistona speciosa Kurz ARECACEAE /  พืชผัก 

ไม้ใช้สอย 

ยอดอ่อน 

ใบ 

-ยอดอ่อนต้มเอาน้ าขมออกแล้วน ามา

ปรุงอาหาร 

-ใบใช้ท าหลังคาท่ีอยู่อาศัย 

132 ดีก่อหล่ะ มะระหวาน 

แตงกะเหรีย่ง 

Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ผล 

-ปรุงอาหาร 

133 โหม่เค้อต ี มันเทศ Ipomoea batatas (L.) Lam. CONVOLVULACEAE /  พืชอาหาร ยอด ใบอ่อน 

หัว 

-ยอดและใบอ่อนปรุงอาหาร 

-หัวนึ่ง ต้ม เผา 

134 ข้อทีส่า มะตาด Dillenia indica L. DILLENIACEAE /  พืชอาหาร ผลอ่อน -แกง 

135 - ว่านหอมแดง Eleutherine americana (Aubl.) 

Merr. ex K. Heyne 

IRIDACEAE /  พืชสมุนไพร ล าต้นสะสม

อาหาร 

-ทุบหัวพอบุแล้วน าไปทาที่ท้องเดก็ลด

อาการท้องอืด 

136 กะจอปิโด่ะ ผักแว่น Marsilea crenata C. Presl MARSILEACEAE /  พืชผัก ทั้งต้น -รับประทานเป็นผักสด 

137 - ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. SALICACEAE /  ผลไม ้ ผล -ผลรสหวาน 

138 นอเกล่ชิ มะนาว Citrus × aurantifolia (Christm.) 

Swingle 

RUTACEAE / / พืชปรุงรส ผล -น้ าในผลมรีสเปรี้ยวใช้ปรุงรสอาหาร 

139 ซูเหลาโบ  Cheilocostus speciosus (J. 

Koenig) C. D. Specht 

COSTACEAE /  พืชผัก หน่ออ่อน -รับประทานเป็นผักสด หรือแกง 

140 เถาะพานี

เดาะ 

เพี้ยฟาน Clausena wallichii Oliv. RUTACEAE /  พืชผัก 

สุมไพร 

ยอดอ่อน -รับประทานเป็นผัก มสีรรพคุณขบัลม 

141 ตะค่อจูค ี มะม่วง

ช้างเหยียบ 

Mangifera sylvatica Roxb. ANACARDIACEAE /  ผลไม ้ ผล -รับประทานได้ทั้งดิบและสุก 



142 เสะข้อเหม่

พะโดะ 

บัวบกเขา Hydrocotyle javanica Thunb. APIACEAE /  พืชผัก ทั้งต้น -รับประทานเป็นผักสด หรือแกง 

143 ป่อเค้อส่า ข่าป่า 

ก๊า 

Alpinia malaccensis (Burm. f.) 

Roscoe var. malaccensis 

ZINGIBERACEAE /  พืชผัก หน่ออ่อน 

ช่อดอก  

ผลสุก 

-หน่ออ่อนและช่อดอก ปรุงอาหาร 

-ผลสุกรสหวาน 

144 เนาะหล่อเส ่ แมงลัก Ocimum africanum Lour. LAMIACEAE /  พืชผัก ใบและช่อ

ดอก 

-ปรุงอาหาร 

145 พูพูเดาะ ฟักข้าว Momordica cochinchinensis 

(Lour.) Spreng. 

CUCURBITACEAE /  พืชผัก ยอด ผล

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

146 ส่าโก้กุย ส้มควาย Garcinia pedunculata Roxb. ex 

Buch.-Ham 

CLUSIACEAE /  พืชผักปรุงรส ใบอ่อน ผล -รสเปรี้ยว ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร 

147 หลู่เคเดาะ ฟักทอง Cucurbita maxima Duchesne CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอด ผล -ปรุงอาหาร 

148 ด ิ แตงปี แตงร้าน 

แตงกวา  

Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

149 กะท ี อ้อย Saccharum officinarum L. POACEAE / / พืชอาหาร ล าต้น -รสหวาน รับประทานเล่นหรือท าน้ าตาล

อ้อย 

150 เนาะหว่าโป ตะไคร ้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf POACEAE / / พืชเครื่องเทศ ล าต้น -แต่งกลิ่นอาหาร 

151 โกะ ล าพูป่า Duabanga grandiflora (DC.) 

Walp. 

LYTHRACEAE /  พืชให้สี เปลือกต้น -ย้อมสีเส้นฝ้าย ให้สีด า 

152 - ถั่วลิสง Arachis hypogaea L. FABACEAE /  พืชอาหาร เมลด็ -ปรุงอาหาร 

153 เก้บือส่า ถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Millsp. FABACEAE /  พืชผัก ผลอ่อน -รับประทานเป็นผักสด 



154 ม่ะขุส่า มะกรูด Citrus hystrix DC. RUTACEAE /  พืชสมุนไพร น้ าในผล -ใช้สระผม 

155 พอโท่ตะเล กระดูกไก่ด า 

เฉียงพร้าบ้าน 

เฉียงพร้ามอญ 

Justicia gendarussa Burm. f. ACANTHACEAE /  พืชสมุนไพร ยอดและใบ -น ามาต าให้ละเอียดแล้วทาตัวแกอ้าการ

คันตามผิวหนัง  

156 จี่โป่ปละ่ โทงเทง Physalis angulata L. SOLANACEAE /  พืชสมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มและอาบ แกไ้อ แก้ร้อนใน  

157 ต้าเหน่อ

เสาะ 

ผักปู่ย่า Caesalpinia mimosoides Lam. FABACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน -รับประทานเป็นผักสด 

158 เสะโพ่เดาะ มะรุม Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ช่อดอก ผล 

-ปรุงอาหาร 

159 ต่อปล้าส่า พลับพลา Microcos paniculata L. MALVACEAE /  ผลไม ้ ผลสุก -รสหวาน 

160 เส่ยตา่ข่อ

นะ 

หูกวาง Terminalia catappa L. COMBRETACEAE /  พืชให้สี ใบ -ย้อมเส้นฝ้าย ให้สเีขียว 

161 เสะเปอะฮ ิ สัก Tectona grandis L. f. LAMIACEAE / / ไม้ใช้สอย 

พืชให้สี 

ล าต้น ใบ -ล าต้น ใช้สร้างที่อยู่อาศัย อุปกรณ์

เครื่องมือต่างๆ 

-ใบ ใช้ย้อมเส้นด้าย ให้สีน้ าตาลแดง 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อพืชที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่อ่องสอน และ บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา 

อ.แม่สอด จ.ตาก 

ล าดับ ช่ือท้องถิ่น ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ์ ชุมชน ประเภทการใช้

ประโยชน ์

ส่วนท่ีใช้ วิธีการใช้ 

บ้านแม่

ทะล ุ

บ้าน

ห้วย

ปลา

หลด 

1 กะสิปอ,  

เสะกึยบ่อ 

ยาแก้ฮาก

เหลือง 

Desmodium oblongum Wall.ex 

Benth. 

FABACEAE /  สมุนไพร ราก -ต้มน้ าดื่ม ส าหรบัสตรีอยู่ไฟหรือคนท่ัวไป 

สรรพคณุบ ารุงก าลัง แก้ปวดเมื่อย ช่วยให้

เลือดลมเดินสะดวก 

2 ก่าโปล ่ เป้งดอย Phoenix loureiroi Kunth ARECACEAE /  พืชผัก 

ไม้ใช้สอย 

แกนยอดล าต้น

และผล 

ใบ 

-แกนบริเวณยอดใช้ปรุงอาหาร 

-ผลสุกรสหวานรับประทานเป็นผลไม ้

-ใบใช้ท าไม้กวาด 

3 กล่ะอึส่า แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. LOGANIACEAE /  พืชสมุนไพร เนื้อผลและ

เมลด็ 

-เนื้อในผลและเมล็ดใช้เป็นส่วนประกอบ

ท าลูกแป้งหมักเหล้าจากข้าว 

4 มะละกอ มะละกอ Carica papaya L.  CARICACEAE / / พืชผัก 

สมุนไพร 

ผล 

รากมะละกอ

เพศผู ้

-ผลอ่อนปรุงอาหาร ผลสุกรสหวาน 

-รากต้มน้ าดื่มส าหรับหญิงสาวช่วยให้

ผิวพรรณผ่องใสและเพิม่ขนาดหนา้อก 

5 จะล่อดเิด่อ 

อานาก่า 

รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE / / สมุนไพร ล าต้น 

 

-ต้นน้ าอาบและดื่ม สรรพคณุลดไข้ ตัวร้อน

ในเด็ก แก้ปวดเมื่อย 



ใบ -น าใบมาเคี้ยวรับประทานแก้อาการปวด

ท้อง 

6 ปิ๊อิ สัก Tectona grandis L.f. LAMIACEAE /  สมุนไพร 

ไม้ใช้สอย 

เปลือกต้น -เปลือกต้นตม้น้ าอาบ แก้ผดผื่นคนัท่ีเกิด

จากแพ้อากาศ 

-ไม้ใช้ก่อสร้าง 

7 โน๊ะ ทุ้งฟ้า Alstonia sp. APOCYNACEAE /  สมุนไพร น้ ายางที่

เปลือกต้น 

-กินแก้ปวดเมื่อย 

8 กะโหย ่ ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. FABACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร 

ไม้ใช้สอย 

ยอดและใบ

อ่อน 

เปลือกต้น 

-ยอดและใบอ่อนรับประทานเป็นผัก แต่

ทานมากจะท าให้ท้องร่วง 

-ขูดเปลือกต้นผสมเกลือ อมบรรเทาอาการ

ปวดฟัน 

-เปลือกต้นทุบใช้ขัดฟันแทนสีเสียด 

9 โดกะ 

ฮาลีป่า 

เพกา Oroxylum indicum (L.) Benth. ex 

Kurz 

BIGNONIACEAE / / พืชผัก 

สมุนไพร 

ผล 

เปลือกต้น 

-ผลรับประทานเป็นผักหรือใส่แกง ผัด 

-เปลือกต้นขูดผสมกับเกลืออมบรรเทา

อาการปวดฟัน 

10 ลอลุม ึ

 

บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Hook. MENISPERMACEAE /  สมุนไพร 

ก าจัดแมลง 

ล าต้น -ดองเหล้า สรรพคณุบ ารุงก าลัง เลือดลม

สูบฉีด 

-ก าจัดแมลงศตัรูพืชในนา โดยการน าล า

ต้น ประมาณ 1 กก. มาทุบแล้ววางใน

ช่องทางน้ าไหลในนาจะช่วยไล่แมลง

ศัตรูพืชในนาได ้



11 ก๊ะส่า ล าพปู่า Duabanga grandiflora (DC.) Walp. LYTHRACEAE /  พืชผัก กลีบเลีย้งท่ีผล -ย่างไฟแล้วน ามารับประทานเป็นผัก 

12 ตาสิโป่แคล โด่ไม่รูล้้ม Elephantopus mollis Kunth ASTERACEAE /  สมุนไพร ราก -ใส่แป้งเหล้า 

13 ส่าเตอ 

จื้อคอ (มูเซอ) 

เติม 

ประดูส้้ม 

Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE / / พืชผัก 

ไม้ใช้สอย 

 

 

 

ยอดและใบ

อ่อน 

เปลือกต้น 

-ยอดและใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด 

-เปลือกสับละเอียดผสมกับลาบหมู ช่วย

ไม่ให้ท้องเสีย 

-เปลือกน้ ามาต้มย้อมฝ้ายหรือแหให้สีแดง

และช่วยให้เส้นฝ้ายมีความเหนียวคงทน 

14 บือแคริ  สะบ้า Entada rheedii Spreng. FABACEAE /  สมุนไพร 

ของเล่นและอาหาร

สัตว ์

เนื้อในเมล็ด 

(endosperm) 

เนื้อในเมล็ดบดให้ละเอียดใช้พอกฝ ี

เมลด็เป็นของเล่น 

15 โมโลส่ะ มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE / / ผลไม ้

สมุนไพร 

สีย้อม 

ผล 

เปลือกต้น 

-ผลเป็นอาหารรับประทานผลสดชว่ยให้

ชุ่มคอ ดับกระหายน้ า หรือน าไปตม้ใช้ย้อม

ผ้า ให้สีฟ้า 

-เปลือกต้นมรีสฝาดสับละเอียดใสล่าบปลา

ช่วยให้ลาบแข็ง หรือขูดเปลือกแลว้อมหรือ

อุดฟันบริเวณที่ปวดจะช่วยบรรเทาอาการ

ปวด 

16 สิเจ้หนะ่ กระโดน Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE /  พืชผัก 

สีย้อม 

ใบ 

เปลือกต้น 

-ยอดและใบอ่อนรับประทานสดเป็นผัก  

-ใบแกใช้มวนบุหรี่แทนใบตองหรือ

กระดาษ 

-เปลือกใช้ย้อมเส้นฝ้ายหรือผ้า ใหส้ีน้ าตาล



แดง 

17 น้าปอจอ กอมขม Picrasma javanica Blume SIMAROUBACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -เปลือกต้นรสขม ตม้น้ าดื่มรักษาไข้

มาลาเรีย หรือแช่น้ าดื่มบรรเทาอาการร้อน

ใน 

18 แขวะพอ แคหางค่าง Markhamia stipulata (Wall.) 

Seem. var. stipulata 

BIGNONIACEAE /  พืชผัก ผลอ่อน -ผลอ่อนน ามายา่งไฟ แล้วลอกรับประทาน

เนื้อข้างใน 

19 เนาะเนะช ิ สาบแร้งสาบ

กา 

Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE /  พืชสมุนไพร ใบ -รักษาแผลสด แก้คัน 

20 เนาะชิโพกุย 

หว่านลอย 

สาบเสือ 

 

Chromolaena odorata (L.) R. M. 

King & H. Rob. 

ASTERACEAE /  พืชสมุนไพร ใบ -รักษาแผลสด ห้ามเลือด 

21 เพล ไม้แดง Xylia xylocarpa var. xylocarpa  FABACEAE /  พืชใช้สอย เนื้อไม ้ -สร้างบ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องมือทาง

การเกษตร เครื่องเรือน 

22 สะพิส่า มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE /  พืชผัก ยอดและใบ

อ่อน ผล 

-ยอดและใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด 

-ผลสุกรสเปรี้ยวใช้แต่งรสอาหาร 

23 เนาะโททู้  หญ้าแห้วหม ู Cyperus rotundus L. CYPERACEAE /  พืชสมุนไพร ล าต้นสะสม

อาหาร (หัว) 

-เข้ายากับบอระเพ็ดและพริกไท ต าให้

ละเอียด ผสมน้ าผึ้ง แล้วปั้นเป็นเมด็ เท่า

เม็ดพริกไท รับประทาน 3 เวลา หลัง

อาหาร สรรพคณุเป็นยาบ ารุงก าลงั 

24 ทิแพ เครือออน Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE /  พืชสมุนไพร ล าต้น -ต้มน้ าดื่ม บ ารุงโลหิต บ ารุงหัวใจ แก้ปวด 

ช้ าใน (ตกที่สูง) 

25 มึอิโพ  พริกไท Piper nigrum L. PIPERACEAE / / พืชเครื่องเทศ ผลและเมลด็ -เป็นเครื่องเทศแต่งรสและกลิ่นอาหาร 



พืชสมุนไพร 

 

-เข้ายากับบอระเพ็ด และหญ้าแหว้หมู ต า

ให้ละเอียด ผสมน้ าผึ้ง แล้วปั้นเป็นเม็ด 

เท่าเม็ดพริกไท รับประทาน 3 เวลา หลัง

อาหาร สรรพคณุเป็นยาบ ารุงก าลงั 

26 พอเปื่อ  หนาด Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE /  พืชสมุนไพร ราก 

ใบ 

-รากต้มน้ าดื่ม บรรเทาอาการปวดเมื่อย

ร่างกาย 

-ใบต้มน้ าแล้วบิดใหห้มาด น ามาคลึง

บริเวณที่ปวดเมื่อยตามตัว 

27 เหาะวอโป  ตะไคร ้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf POACEAE /  พืชเครื่องเทศ 

พืชสมุนไพร 

ล าต้น -เป็นเครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหาร 

-ต้นน ามาทุบแล้วต้มน้ าหรือเผาใหห้อม

แล้วแช่น้ าดื่ม บรรเทาอาการไอ 

28 ผักปั๋ง ผักปลัง Basella alba L. BASELLACEAE /  พืชผัก สมุนไพร บอด ใบอ่อน 

ช่อดอกอ่อน 

ช่อผลอ่อน 

-ปรุงอาหาร มีสรรพคณุเป็นยาระบาย 

29 ตะสิบอ ยอบ้าน Morinda citrifolia L. RUBIACEAE /  พืชผัก 

พืชสมุนไพร 

ใบ 

ผล 

-ใบอ่อนน ามาประกอบอาหาร 

-ใบอ่อนต้มกับมะตูมดื่ม ช่วยลดน้ าตาลใน

เลือด 

-ลูกสุกดองเหล้า ช่วยให้เลือดลมเดิน

สะดวก 

30 พอบือหล่ะ  ว่านน้ า Acorus calamus L. ACORACEAE /  พืชสมุนไพร ใบ -เป็นสมุนไพรใช้ในเด็กเล็ก บรรเทาอาการ

คัดจมูก หายใจไม่ออกจากหวัด วิธีใช้ น า



ใบมาทุบแช่น้ าพอเปียกกับข้าวสารข้าว

เหนียวแล้วน้ าไปพอกที่หน้าผากเดก็ 

31 ต่าเน่อฉเคย ผักคาวตอง Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบ -รับประทานเป็นผักสด ช่วยลดอาการไอ

ในผู้ใหญ่ ลดความดันโลหติสูง 

32 ตะสิบ๋อ ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. FABACEAE /  สมุนไพร ใบ -ใบต้มน้ าดื่มเป็นยาระบาย 

-ใบทุบละเอียดน ามาทาโรคผิวหนงั กลาก

เกลื้อน 

33 ซู (สะกอ) 

เกี่ยง (โป) 

รัก Gluta usitata ZWall.) Ding Hou ANACARDIACEAE /  พืชใช้สอย น้ ายาง -น้ ายางใช้เคลือบงานลงรัก 

ผู้หญิงกะเหรี่ยงโปจะน ามาย้อมเสน้ฝ้ายรดั

ข้อเท้า (ข้อกี่หรือคางข่าย) มีความเชื่อว่า

จะป้องกันสัตว์มีพิษได ้

34 สุพะ หอมซ ู Allium hookeri Thwaites AMARYLLIDACEAE  / พืชผัก ทั้งต้น -รับประทานเป็นผักสดหรือแต่งกลิ่น

อาหาร 

35 เฌงอ  หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch. POACEAe / / สมุนไพร 

3พืชใช้สอย 

ราก 

ใบ 

-รากใช้เข้ายาขับปัสสาวะ 

-ใบท าหลังคาท่ีอยู่อาศัย 

36 สึฉ่อ  ตะไคร้ต้น Litsea mollis Hemsl. LAURACEAE / / พืชผัก 

 

ใบ และผล -ใบอ่อนเผาไฟ รับประทานเป็นผักจิ้ม 

-ผลต าน้ าพริก 

37 อายอ ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE  / พืชสมุนไพรรักษา

สัตว ์

ยอดและใบ

อ่อน 

-ยอดและใบอ่อนน ามาบดให้ละเอยีดใส่

แผลที่เป็นหนองใน สุนัข วัว ควาย  

38 มะไซแจ ่ มะตาด Dillenia indica L. DILLENIACEAE  / พืชสมุนไพรรักษา

สัตว ์

ยอดและ

เปลือกต้น 

-ยอดและเปลือกต้นน ามาบดใหล้ะเอียดใส่

แผลที่เป็นหนองในวัว ควาย 



39 อิ้มออ  ตองกง Thysanolaena latifolia (Roxb. ex 

Hornem) Honda 

POACEAE  / พืชใช้สอย ช่อดอก -ท าไม้กวาด 

40 สะโพเหมะ มะเม่า Antidesma sp. EUPHORBIACEAE /  พืชอาหาร 

สมุนไพร 

ยอดและใบ

อ่อน ผล 

-ยอดและใบอ่อนปรุงใส่แกงให้รสเปรี้ยว -

ผลทานเป็นผลไมร้สเปรี้ยวอมหวาน 

-ยอดอ่อนต้มน้ าแล้วน ามาชุบน้ าน าไปพอก

ฝ ี

41 คึทีโบ บอน 

เผือก 

Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE / / พืชอาหาร ไหล ใบประดับ 

ก้านใบอ่อน 

ล าต้นสะสม

อาหาร (หัว) 

-ใบ ดอกน ามาต้มให้เปื่อย แล้วโคลกรวม

กับเครื่องแกง ต้มเคี่ยวกับเนื้อสัตว ์

-หัวประกอบอาหาร ต้ม น่ึง แกง 

42 ย่าปลาลา กล้วยผา Ensete sp. MUSACEAE /  พืชสมุนไพร หยวก -แม่ที่ให้นมบุตรหากรับประทานของแสลง

เป็นพิษกับเด็กเมื่อเด็กรับประทานนมแม่ 

ท าให้เด็กอาเจียน ให้ต าหยวกกล้วยแล้ว

เอามาพอกบนศีรษะเด็กหรือคั้นน้ าแล้ว

น ามาพรมตามรา่งกายเด็กเพื่อลดอาการ

อาเจียน 

43 พู้คู้โดะ ฟักข้าว Momordica cochinchinensis 

(Lour.) Spreng. 

CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอดอ่อน ใบ 

ผลอ่อน 

-น ามาปรุงอาหาร ผัด ตม้ ลวก แกง 

44 เนาะโพปร ี กรดน้ า Scoparia dulcis L. PLANTAGINACEAE /  สมุนไพร ยอดและใบ -ต าพอกแผลเพื่อห้ามเลือด หรือตม้น้ าดื่ม

เป็นยาบ ารุงเลือด 

45 ต่าขะโดะ๊ สีเสยีด Glinus herniarioides (Gagnep.) MOLLUGINACEAE /  พืชผัก ใบ -ปรุงอาหาร รสขม 



Tardieu 

46 โป่ะโก่ฉัวะ ว่านหาง

จระเข ้

Aloe vera (L.) Burm.f. XANTHORRHOEACEAE /  สมุนไพร ใบ -วุ้นในใบใช้รักษาแผลน้ าร้อนลวก ไฟไหม ้

47 พะจี ่ ผักแพว Persicaria odorata (Lour.) Soják POLYGONACEAE / / พืชผัก 

สมุนไพร  

ใบ ยอดอ่อน -รับประทานเป็นผัก และแก้หวัด 

48 พอสิลิด ิ กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. LAMIACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร  

ใบ ยอดอ่อน -ปรุงอาหาร และแกห้วัด 

49 มอคูละ มะกรูด Citrus hystrix DC. RUTACEAE / / พืชแต่งกลิ่นอาหาร 

สมุนไพร 

ใบ ผล -ใบใช้แต่งกลิ่นอาหาร 

-ผลใช้สระผม ล้างมือและล้างจาน 

50 ตะเกลอ กุยช่าย Allium tuberosum Rottler ex 

Spreng. 

AMARYLLIDACEAE /  พืชผัก สมุนไพร ทั้งต้น -ต าน้ าพริกกะเหรี่ยง มสีรรพคณุขบัลม 

51 พะเซวโอหล่ะ หอมแดง Allium ascalonicum L. AMARYLLIDACEAE / / พืชผัก ทั้งต้น -ปรุงอาหาร 

52 พอสิมื่อโดะ เนียมหูเสือ Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng. 

LAMIACEAE /  พืชผัก ทั้งต้น -รับประทานเป็นผักสด 

53 พอสิมื่อโพ สะระแหน ่ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen LAMIACEAE /  พืชผัก ทั้งต้น -รับประทานเป็นผักสด แต่งกลิ่นอาหาร 

54  เหาะกอ

โป่อะกวอ 

ตะไคร้หอม Cymbopogon nardus (L.) Rendle POACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่มแกห้วัด แก้ไอ ทากันยุง  

55 ตะสิแหมะ

แตะแขละ 

แสยกใบหยิก Euphorbia tithymaloides subsp. 

smallii (Millsp.) V.W.Steinm. 

EUPHORBIACEAE /  สมุนไพร น้ ายาง -แก้พิษแมงป่อง โดยใช้น้ ายางทาบริเวณที่

ถูกแมงป่องต่อย 

56          

57 พุทรา  Ziziphus jujuba Mill. RHAMNACEAE /  ผลไม ้ ผล -รับประทานผลสด 



58 หนานเฉา

เหว่ย 

พิมพ์ไพล ิ Gymnanthemum extensum (Wall. 

ex DC.) Steetz 

ASTERACEAE /  สมุนไพร ใบสด -รับประทานหลังอาหารเช้าและกอ่นนอน 

ช่วยรักษาโรคกระเพาะ 

59 สะหม่อเกล ่ มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE /  พืชอาหาร สมุนไพร เปลือกต้น ใบ 

ผล เมล็ด 

-ยอดและใบอ่อน ปรุงอาหาร 

-ผลรสเปรี้ยว 

-เมล็ดคั่วรับประทาน 

-เปลือกฝนกับน้ าทาหนา้ให้หน้าขาว 

-เปลือกผลทุบให้ละเอียดผสมยาเส้นลด

ความขื่นเวลาสูบ 

60 ติสิปะโจจ ึ ฟ้าทะลาย Andrographis paniculata (Burm. f.) 

Wall. ex Nees 

ACANTHACEAE /  สมุนไพร ทั้งต้น -ต้มน้ าดื่ม แก้ปวดเมื่อย ลดไข ้

61 แบส ึ ฝ้ายส าล ี Gossypium barbadense L. MALVACEAE /  พืชใช้สอย เส้นใย -ใช้ทอเครื่องนุ่งห่ม 

62 แกล่ะบึสะ่ ถั่วแระ 

มะแฮะ 

Cajanus cajan (L.) Millsp. FABACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร 

ใบ ผลอ่อน -ผลรับประทานเป็นผักสดหรือต้มจิ้ม

น้ าพริก 

-ใบทุบแล้วใช้พอกรักษาฝี 

63 เสะเอชะเก ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE /  พืชอาหาร ช่อดอกอ่อน 

หน่ออ่อน เหง้า 

-ใช้ปรุงอาหาร เป็นผักจิ้ม และส่วนผสม

การท าลูกแป้งหมักเหล้า 

64 พูซูเส่ะ กระถินบ้าน Leucaena leucocephala (Lam.) 

de Wit 

FABACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ผล -รับประทานเป็นผัก 

65 พาแค่ด ุ ต าลึง Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอดอ่อน ใบ

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

66 พุซุดุ ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. FABACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ใบ -ปรุงอาหาร 



ผักหละ่ insuavis (Lace) I. C. Nielsen อ่อน 

67 สะบลึ่ะ พลู Piper betle L. PIPERRACEAE /  สมุนไพร ประเพณ ี ใบ -ใช้เคี้ยวหมาก และใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 

68 สะกอคะโพป

ลี ้

มะแว้งต้น Solanum sanitwongsei Craib SOLANACEAE /  พืชผัก 

สมุนไพร 

ราก 

ผล 

-รากเป็นส่วนประกอบท าลูกแป้งหมักเหล้า 

-ผลรับประทานเป็นผัก มสีรรพคณุช่วยให้

ชุ่มคอ แก้เจ็บคอ 

69 มะละกอ มะละกอ Carica papaya L. CARICACEAE / / พืชผัก ผลไม้ พืช

สมุนไพร 

 -ผลอ่อน ปรุงอาหาร ผลสุกรสหวาน 

-ใบใช้คลุมลูกแป้งเหลา้ 

70 หลู่ส่า ฟัก Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE /  พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

71 โบเกะ 

หมื้นแจ ่

มันส าปะหลัง Manihot esculenta Crantz EUPHORBIACEAE /  พืชอาหาร ยอด ผลอ่อน 

รากสะสม

อาหาร 

-ปรุงอาหาร 

72 ปูลีโกะ ช้าพลู Piper sarmentosum Roxb. PIPERRACEAE /  พืชผัก ใบ -ปรุงอาหาร 

73 สะกอค่ะกอ

ลา 

มะเขือพวง Solanum torvum Sw. SOLANACEAE /  พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

74 ปะหน่วยสะ่ ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE /  พืชอาหาร สมุนไพร 

พืชใช้สอย 

เปลือก ผล -เปลือกใช้ย้อมสีเส้นฝ้าย 

-ผลอ่อน ปรุงอาหาร เหมาะส าหรบัสตรี

หลังคลอดให้นมบุตร ช่วยเพิม่น้ านมแม ่

-ผลสุกรสหวาน 

75 เซาะคาด ุ มะระขี้นก Momordica charantia L. CUCURBITACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ผล

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

76 สาห่อส่า ส้มมะงั่ว Citrus medica L. var. medica RUTACEAE /  พืชผัก  ใบอ่อน ผล -ใบอ่อนใช้ปรุงอาหาร 



-ผลมีน้ ารสเปรี้ยวใช้ปรุงรส 

77 มะกะจ่า ฝรั่ง 

ฝรั่งขี้นก 

Psidium guajava L. MYRTACEAE / / พืชอาหาร สมุนไพร ใบอ่อน ผล -ชาวมูเซอด าใช้ใบอ่อนสับรวมกับเนื้อหมู

ท าลาบดิบ แก้ท้องเสีย 

-ผลรับประทานเป็นผลไม ้

78 มะตือยา เนียง Archidendron jiringa (Jack) I. C. 

Nielsen 

FABACEAE  / พืชอาหาร ผล -รับประทานเป็นผักสด ต้ม เผา หรือดอง 

79 จิโนปาย สะบ้าลิง Entada glandulosa Pierre ex 

Gagnep. 

FABACEAE  / พืชอาหาร ยอดอ่อน -ปรุงอาหาร เหมาะส าหรับเพิม่น้ านมใน

สตรหีลังคลอดให้นมบุตร 

80 มะอ้า เปล้าหลวง Croton persimilis Müll. Arg. EUPHORBIACEAE  / พืชสมุนไพร ยอด ใบ -ต้มน้ าอาบให้สตรีหลังคลอด อยูเ่ดือน 

81 กึ่งมา ผักเยี่ยววัว Millettia caerulea Baker FABACEA  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ยอด ใบอ่อน 

ล าต้น 

-ยอด ใบอ่อน รับประทานเป็นผัก 

-ล าต้นดองเหล้า บ ารุงก าลัง 

82 ฟู ้

พุแจ 

ยาสูบ Nicotiana tabacum L. SOLANACEAE  / สมุนไพร ใบ -สูบ หรือเคี้ยวกับหมากพล ู

83 พะถ ิ ผักเผด็  

ผักคราด 

Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ASTERACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ดอก ใบ -ใบรักษาแผลสด 

-ดอกปรุงอาหาร 

84 โต๊ะปู ่ ราชาวดีป่า Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE  / สมุนไพร ทั้งต้น -ใช้เป็นสมุนไพรอบตัวส าหรับสตรหีลัง

คลอดอยู่เดือน หรือผู้ทีม่ีอาการวิงเวียน 

เลือดลมเดินไม่ปกต ิ

85 ฮ่อหน่าปอกุ้ย  ชายผ้าสดีา Platycerium wallichii Hook. POLYPODIACEAE  / สมุนไพร ไม้ประดับ ทั้งต้น -ทั้งต้นเข้าเครื่องยา แล้วเอามานึ่งหรือลน

ไฟ ห่อผ้าประคบบรเิวณทีต่ัวเหลือง บวม 

หรือกระดูกหัก 



86 วิว่ี  กะเรกะร่อน Cymbidium bicolor Lindl. ORCHIDACEAE  / สมุนไพร ไม้ประดับ ทั้งต้น -ทั้งต้นเข้าเครื่องยา แล้วเอามานึ่งหรือลน

ไฟ ห่อผ้าประคบบรเิวณทีต่ัวเหลือง บวม 

หรือกระดูกหัก 

87 โบ๊ะคาวิ  ดาวเรือง Tagetes erecta L. ASTERACEAE  / สมุนไพร ไม้ประดับ ดอก -เอาดอกไปย่างแล้วน ามาปิดรักษาแผล

โดนไฟไหม ้

88 มะมูเส่อ มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE / / พืชอาหาร ใบอ่อน ช่อ

ดอก และผล 

-ใบอ่อน ช่อดอก รับประทานเป็นผัก  

-ผลรับประทานเป็นผลไม ้

89 มะเปาเสลอ มะพร้าว Cocos nucifera L. ARECACEAE /  พืชอาหาร ผล -ปรุงอาหารคาวและหวาน 

90 พือง่อจ้า  มะแว้งนก Solanum americanym Mill. SOLANACEAE  / พืชผัก 

สมุนไพร 

ยอดอ่อน -ยอดอ่อนต้มรับประทาน บ ารุงหญิงหลัง

คลอด 

91 ป้ีป่ีแล ้ 

ตอซู 

เจตมลูเพลิง

ขาว 

Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE  / สุมนไพร ราก -มีฤทธ์ิขับเลือด 

-ส่วนประกอบแป้งเหล้า (กะเหรี่ยง) 

92 ป้ีป่ีแล ้ เจตมลูเพลิง

แดง 

Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE  / สุมนไพร ราก -มีฤทธ์ิขับเลือดแรงกว่า  Plumbago 

zeylanica L. 

93 ยายอม  ไมยราบ Mimosa pudica L. FABACEAE  / สมุนไพร ทั้งต้น ต้มน้ าดืม่แก้อาการชักในเด็กเล็ก 

94 มะห้าป่าแจ่  ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. Scan FABACEAE /  อาหารและประเพณ ี ยอดอ่อนและ

ผล 

ยอดอ่อนรสเปรี้ยวใช้ปรุงแต่งรสอาหาร 

ผลใช้ในประเพณีรดน้ าด าหัว 

95 น่าย  กระชายด า Kaempferia parviflora Wall. ex 

Baker 

ZINGIBERACEAE  / สมุนไพร เหง้าและราก

สะสมอาหาร 

บ ารุงก าลัง รักษาเบาหวาน ลดความดัน

โลหิต 

96 พุแจ  ต้างหลวง Trevesia palmata (Roxb. ex 

Lindl.) 

ARALIACEAE /  อาหาร ยอดอ่อน ใบ

อ่อน และช่อ

ต้มจิ้มน้ าพริก แกงจืด 



ดอก 

97 หล่าเกาะแล้  ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE / / อาหาร ใบและยอด

อ่อน 

ต้ม ผัด แกง 

98 หม่าคึนายแจ่  มะเนียงน้ า Aesculus assamica Griff. SAPINDACEAE /  พืชมีพิษ เปลือกต้น ใช้เบื่อปลา 

99 จะพาแจ่, 

บอง  

คลุ้ม Donax canniformis (G. Forster) K. 

Schum. 

MARANTHACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้นเหนือดิน เครื่องจักสาน 

100 หยั่งสมุทร  Amalocalyx microlobus Pierre ex 

Spire 

APOCYNACEAE /  อาหาร ผล ผลรสเปรี้ยวรบัประทานเล่น 

101 มอน่าสว่ะ  สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. 

chebula 

COMBRETACEAE /  อาหาร สมุนไพร ผล ผลรับประมานเป็นผลไม้ มสีรรพคณุแก้ไอ 

102 นอโกรเจะ  น้อยโหน่ง Annona reticulata L.  ANNONACEAE / / ผลไม ้ ผล -ผลสุกรสหวาน 

103 โกจ้ะหล่ะ ยี่หร่า Ocimum gratissimum L. var. 

macrophyllum Briq. 

LAMIACEAE / / พืชผัก สมุนไพร ใบ -ปรุงอาหาร 

104 สะกอ

โฮ้อะกึย 

มะเขือข่ืน 

มะเขือแจ ้

Solanum capsicoides All. SOLANACEAE /  พืชผัก  สมุนไพร ผล ราก -ผลปรุงอาหาร 

-รากใช้ท าลูกแป้งหมักเหล้า 

105 บือ  ข้าว Oryza sativa L. POACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -อาหารหลัก 

106 สิยอหละ่ ขมิ้น Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE / / พืชผักและ

เครื่องเทศ 

เหง้า ใบ -เหง้าใช้เป็นเครื่องเทศ 

-ใบรับประทานเป็นผักสด 

107 เส่ก่วยจ ู ติ้ว Cratoxylum formosum (Jacq.) 

Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. 

formosum 

HYPERICACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ใบ

อ่อน 

-รสเปรี้ยวใช้ปรุงอาหารประเภทย า ต้ม 



108 ซูเลโบ ่ เอื้องหมาย

นา 

Cheilocostus speciosus (J. Koenig) 

C. D. Specht 

COSTACEAE /  พืชผัก หน่ออ่อน -รับประทานเป็นผักสด 

109 ยะมอโปล ่ กล้วยบัวสสี้ม Musa laterita Cheesman MUSACEAE /  พืชผัก ล าต้น -ปรุงอาหาร ไม่นยิมรับประทานปลีเพราะ

รสขม 

110 ข้าวโพด ข้าวโพด Zea mays L. POACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -อาหารมนุษย์และหม ู

111 สุปี ้ ขิง Zingiber officinale Roscoe ZINGIBERACEAE  / พืชอาหาร ประเพณี

วัฒนธรรม 

เหง้า ใบ -ปรุงอาหาร และใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น 

งานปีใหม่ กินข้าวใหม่ของชาวมูเซอด า 

112 ปู่เซอ อ้อย Saccharum officinarum L. POACEAE / / พืชอาหาร ล าต้น -รสหวาน 

113 นาชา ชา Camellia sinensis (L.) Kuntze var. 

assamica (J. W. Mast.) Kitam. 

THEACEAE  / พืชเครื่องดื่ม 

สมุนไพร 

ยอดอ่อน ใบ -ชงน้ าดื่ม 

114 อาแพ ่ แตงกวา Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ผล -รับประทานเป็นผักสด หรือปรุงอาหาร 

115 พูโม้เซ่อ 

เลองเค ่

ฟักทอง Cucurbita maxima Duchesne CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอดอ่อน ดอก 

ผล เมล็ด 

-รับประทานเป็นผัก ปรุงอาหาร 

116 อิ๊พุ น้ าเต้า Lagenaria siceraria (Molina) 

Standl. 

CUCURBITACEAE  / พืชผัก ไม้ใช้สอย ผล -ผลอ่อนปรุงอาหาร 

-ผลแก่ท าเครื่องดนตรี (แคนของมเูซอด า) 

117 นะหมื่อแจ ดับยาง Solanum erianthum D. Don SOLANACEAE  / ไม้ใช้สอย ใบ ล าต้น -ใบใช้ล้างจาน 

-ล าต้นท าดินปืนส าหรับท าประทดัวันปี

ใหม ่

118 ซือเบ๊าะโบมา ข่าป่า Alpinia malaccensis (Burm. f.) 

Roscoe 

ZINGIBERACEAE  / พืชอาหาร สมุนไพร หน่ออ่อน เหง้า

และล าต้น 

-หน่ออ่อนรับประทานเป็นผักสดหรือปรุง

ให้สุก 

-เหง้า ล าต้น และใบ ใช้แก้พิษบุ้ง 



น ามาทุบแล้วคั่วไฟแล้วห่อผา้น ามาประคบ

บริเวณที่ถูกบุ้ง 

 



ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อพืชที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านพะโท ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม และ บ้านห้วยฮ้ี ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

ล าดับ ช่ือท้องถิ่น ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ์ ชุมชน ประเภทการใช้

ประโยชน ์

ส่วนท่ีใช้ วิธีการใช้ 

บ้านพะ

โท 

บ้าน

ห้วยฮี ้

1 เหน่โซซ ู งาด า งาขาว Sesamum indicum L. PEDALIACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -ท าขนม 

2 เนาะ งาขี้ม่อน Perilla frutescens (L.) Britton LAMIACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -ท าขนม 

3 ขื่อ บอน เผือก Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE / / พืชผัก พืชอาหาร ล าต้นสะสม

อาหาร (หัว) 

ไหล ดอก 

-ใช้ประกอบอาหารเป็นแหล่ง

คาร์โบไฮเดรต 

4 ฟอ ฝาง Caesalpinia sappan L. FABACEAE  / สมุนไพร แก่นต้น -ชงดื่มเป็นชา บ ารุงเลือด ช่วยเจรญิ

อาหาร 

5  ฮ่อม Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ACANTHACEAE  / พืชสมุนไพร ใช้สอย ใบ -ใช้ลดไข้ และย้อมสผี้า 

6  ตะไคร้ต้น Cinnamomum ilicioides A. Chev. LAURACEAE  / พืชอาหาร ผล -ปรุงอาหาร แต่งกลิ่นและรส 

7 ผักชี ผักชี ผัก

หอมป้อม 

Coriandrum sativum L. LAMIACEAE / / พืชผัก ทั้งต้น -ปรุงอาหาร แต่งกลิ่นอาหาร 

8 ฮอหว่อ ผักอีหลืน Elsholtzia communis (Collett & 

Hemsl.) Diels 

LAMIACEAE / / พืชผัก ใบและช่อดอก -ปรุงแต่งกลิ่นอาหาร 

9 สะกอ มะเขือเปราะ 

มะเขือข่ืน 

Solanum melongena L. SOLANACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

10 สุกุพอ เครืองูเห่า Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE  / พืชผัก ยอดและใบ -รับประทานเป็นผักสด 



อ่อน 

11 สิยะส่า มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE / / ผลไม ้

สมุนไพร 

ผล -รับประทานผลสดมสีรรพคณุรักษา

อาหารหวัด เจบ็คอ แก้ไอ ดับกระหาย 

12 จะลอดโิดก่อ จิงจ้อผีเสื้อ Thunbergia papilionacea 

W.W.Sm. 

ACANTHACEAE  / สมุนไพร ทั้งต้น -แก้พิษงู แมงมุม และสารพิษทุกชนิด 

13 แคแมะ หญ้าไม้กวาด Thysanolaena latifolia (Roxb. ex 

Hornem.) Honda 

POACEAE  / ไม้ใช้สอย ใบและช่อดอก -ใบใช้ห่อขนม 

-ช่อดอกใช้ท าไม้กวาด 

14 วาเบลาะ ไผ่ข้าวหลาม Cephalostachyum pergracile 

Munro 

POACEAE / / ไม้ใช้สอย ล าต้น -น ามาเผาข้าวหลาม 

15 แคว ่ แคหางค่าง Markhamia stipulata (Wall.) 

Seem. var. kerrii Sprague 

BIGNONIACEAE  / พืชอาหาร 

ไม้ใช้สอย 

ดอก ผล และ

เนื้อไม ้

-ดอกและผลเป็นอาหาร 

-เนื้อไม้ใช้ท าฝืน 

16 ห่อโพหล่า - Zanthoxylum bungeanum Maxim. RUTACEAE  / พืชผัก ยอด ใบอ่อน -รับประทานเป็นผักสด 

17 เส่วาสะ่  

เพาะหมื่อฮอ 

ฝรั่ง ฝรั่งขี้นก Psidium guajava L. MYRTACEAE / / ผลไม ้

สมุนไพร 

ใบ ผล เมล็ด

แก่ 

-ผลรับประทานเป็นผลไม ้

-ใบใช้รักษาอาการท้องเสีย 

-เมล็ดบดละเอียดเป็นผงใช้ทาหน้าป้องกัน

แดด 

18 กีลอส่ะ  ต้างหลวง Trevesia palmata (Roxb. ex 

Lindl.) Vis. 

ARALIACEAE / / พืชผัก ดอกและผล

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

19 มะโอ ส้มโอ Citrus maxima (Burm.) Merr. RUTACEAE / / ผลไม ้ ผล -รับประทานผลสด 

20 สุเลโบ เอื้องหมายนา Cheilocostus speciosus (J. Koenig) 

C. D. Specht 

COSTACEAE  / สมุนไพรรักษาสัตว ์ ล าต้น -เผาล าต้นแล้วทุบเพื่อคั้นน้ าใส่แผลในสัตว์

เลี้ยง 



21 จอลอดิเดอะ.  รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl ACANTHACEAE  / สมุนไพร ทั้งเถา -ขับพิษ 

22 สะกอข่า 

กอข่าส่า 

มะเขือพวง Solanum torvum Sw. SOLANACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

23 สะกอพือ ดับยาง Solanum erianthum D. Don SOLANACEAE  / ไม้ใช้สอย ใบ -ใช้ล้างท าความสะอาดภาชนะต่างๆ 

24 ฮอคอเดาะ นางแย้มป่า Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE  / พืชอาหาร ยอดและใบ

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

25 ลาดิเบะ สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese PINACEAE  / ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้านและไม้เชื้อเพลิง 

26 ลาเซอเบะ สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE  / ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้านและไม้เชื้อเพลิง 

27 เส่จั๊วะ ข้าวสารหลวง Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC. PRIMULACEAE  / ไม้ใช้สอย ล าต้น กิ่ง -ไม้ฝืน 

28 เสะกอเว ก าลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex G. 

Don 

BETULACEAE  / สมุนไพร เปลือกต้น -ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย 

29 เส่ชิ ส้มผด  

มะเหลี่ยมหิน 

Rhus javanica L. var. chinensis 

(Mill.) T. Yamaz. 

ANACARDIACEAE  / ผลไม ้ ผลสุก -รสเปรี้ยวอมหวาน 

30 ตาสิจือซ ิ ชาหอม Osyris lanceolata Hochst. & 

Steud. 

SANTALACEAE  / สมุนไพร ราก -ดองเหล้าดืม่ ให้สีแดง มีฤทธ์ิบ ารงุหัวใจ 

31 โชโพกุย สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R. M. 

King & H. Rob. 

ASTERACEAE / / สมุนไพร ใบ -ห้ามเลือด ใส่แผลสด 

32 เสอะหลู่ส่า ตะไคร้ต้น Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE  / อาหาร ดอกตูม ผล

อ่อน 

-ปรุงอาหารเป็นเครื่องเทศ 

33 เสบลฮิ ิ

เปอหิ 

สัก Tectona grandis L. f. LAMIACEAE / / ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้าน เครื่องเรือน อุปกรณเ์ครื่องมือ

การเกษตร 



34 เพอคุย ช้าแป้น Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE  / ไม้ในพิธีกรรม ใบ -ใช้เป็นภาชนะห่อข้าวให้ศพคนตาย เป็น

ไม้อวมงคล 

35 เพาะปลั่วหล่ะ หนาด Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE  / สมุนไพร ใบ -ต้มอาบบ ารุงก าลังหลังฟื้นไข ้

36 สะกอเบล มะระหวาน Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ผลอ่อน 

-ปรุงอาหาร 

37 หย่วยเส ่ มันส าปะหลัง Manihot esculenta Crantz EUPHORBIACEAE / / พืชอาหาร พืชผัก ใบ รากสะสม

อาหาร(หัว) 

-ผักและแหล่งคารโ์บไฮเดรต 

38 สะคุ้ยเส มะละกอ Carica papaya L. CARICACEAE / / พืชผัก ผลไม ้ ผล -ผลอ่อนปรุงอาหาร 

-ผลสุกรสหวาน 

39 เสะทสู่ะ มะหลอด

หวาน 

Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE / / ผลไม ้ -ผล -ผลสุกรสหวานอมเปรี้ยว 

40 สะกอส่า บวบหอม Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ผลอ่อน -ปรุงอาหาร 

41 หลู่ส่า ฟัก Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

42 หลู่เคบอ ฟักทอง Cucurbita maxima Duchesne CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ดอก ผล 

-ปรุงอาหารคาวและหวาน 

43 มานะ สมอ Terminalia chebula Retz. var. 

chebula 

COMBRETACEAE / / พืชผลไม ้

สมุนไพร 

ผล -รับประทานสดหรือปรุงยา 

44 ลอ-บลาเจาะ  ผักกาดช้าง Crassocephalum crepidioides 

(Benth.) S. Moore 

ASTERACEAE / / พืชอาหารหม ู ทั้งต้น -ต้มผสมร าใหห้มูกิน 

45 มูส่า พริก Capsicum annuum L. SOLANACEAE / / พืชผักปรุงรส ผล -ปรุงรสในอาหาร 

46 สะบาเดาะ ผักกาดขม Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE / / พืชผัก ใบ -ปรุงเป็นอาหาร แกง ลวกหรือต้มจิ้ม



ผักกาดเขียว

ปล ี

น้ าพริก 

47 หย่วยจอปะ มันเทศ Ipomoea batatas (L.) Lam. CONVOLVULACEAE / / พืชอาหาร ใบอ่อนและ

รากสะสม

อาหาร (หัว) 

-ปรุงอาหาร 

48 โพซุยเดาะ ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. 

insuavis (Lace) I. C. Nielsen 

FABACEAE / / พืชผัก ยอดและใบ

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

49 สะเดาะส่า มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE / / ผลไม ้ ผล -รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสกุ 

50 โพ้ชิ ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE / / พืชผักปรุงรส 

สมุนไพร 

ความเชื่อ 

ยอดและใบ

อ่อน ผล 

-ยอดและใบอ่อนใช้ปรุงอาหาร 

-ผลใช้สระผม และใช้ในงานประเพณี 

51 เคลอะเปาะ ค่าหด Engelhardtia spicata Lechen ex 

Blume var. colebrookeana (Lindl.) 

Koord. & Valeton 

JUGLANDACEAE  / ไม้ใช้สอย ล าต้น -เชื้อเพลิง 

52 สะปะจื่อ มะไฟป่า Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE  / ผลไม ้ ผลสุก -รสเปรี้ยวอมหวาน 

53 จอสะโกะ ห้อมช้าง Phlogacanthus curviflorus Nees ACANTHACEAE  / พืชผัก สมุนไพร ทั้งต้น -ยอดอ่อนลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม 

-ทั้งต้นต้มน้ าอาบส าหรับสตรีอยูไ่ฟหลัง

คลอด 

54 โคพอ ง้ิวป่า, ง้ิวดอก

แดง 

Bombax ceiba Pierre MALVACEAE  / พืชอาหาร 

ไม้ใช้สอย 

เกสรเพศผู้ 

และใยของ

เมลด็ 

-เกสรเพศผู้เป็นอาหาร 

-ใยท่ีเมล็ดใช้ท าท่ีนอน 



55 นอเมอะ ชาเมี่ยง Camellia sinensis (L.) Kuntze var. 

assamica (J. W. Mast.) Kitam. 

TEACEAE  / สมุนไพร ใบอ่อน -ดื่มเป็นชาช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและ

เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย 

56 สึเบยเจาะ ส้มแปะ Vaccinum exaristatum Kurz ERICACEAE  / พืชผัก ใบอ่อน -ปรุงอาหาร 

57 โพแค กากุ๊ก Alpinia roxburghii Sweet ZINGIBERACEAE  / พืชผัก หน่อ ดอก

อ่อน 

-ต้มจิ้มน้ าพริก 

58 กะมา  ซ้อ Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE /  พืชผัก สมุนไพร ดอก เปลือก

ต้น 

-ดอกลวกกินกับน้ าพริก 

-เปลือกต้นตม้น้ าดื่มแกไ้อ 

-ผลสุกเป็นอาหารเก้ง 

59 ลอลูมึ,  บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Hook.f. MENISPERMACEAE / / สมุนไพร เถา -ต้มน้ าดื่มแกไ้อ 

60 เส่ะฉอหย่า มะรุม Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE / / พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ดอก และผล 

-ปรุงอาหาร 

61 ดอกะ เพกา Oroxylum indicum (L.) Benth. ex 

Kurz 

BIGNONIACEAE / / พืชผัก สีย้อม ผล เปลือก -ผลรับประทานเป็นอาหารน ามาปิง้ ดอง

น้ าปลา ผดั  

-เปลือกใช้เป็นสีย้อมผ้า 

62 ส่าเหล่เดะ๊ มะค าดีควาย Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE /  ใช้สอย ผล -ทุบผลให้แตกแล้วใช้สระผม ซักผา้ 

63 ส่าโกคุย ส้มควาย Garcinia pedunculata Roxb. ex 

Buch.-Ham 

CLUSIACEAE /  สมุนไพร ผล -ผลสุกน ามาฝานตากแห้งแล้วชงน้ าดื่มแก้

ปวดท้อง ท้องเสีย 

64 เทาะกลอดบะ๊ ขี้อ้น Helicteres elongata Wall. ex Bojer MALVACEAE /  สมุนไพร ราก -ต้มน้ าดื่มบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 

เอว เมื่อล้า เป็นไข ้

65 จอก่อส่า คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE /  ผลไม ้ ผล -ผลสุกรสเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้ 

66 จอก่อส่า สบู่ด า Jatropha curcas L. EUPHORBIACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น เมล็ด -ต้นใช้ท ารั้ว 



-เมล็ดแห้งเป็นเชื้อเพลิงให้แสงสวา่ง 

67 เปล่โค่ว ไพลด า Zingiber ottensii Valeton ZINGIBERACEAE / / สมุนไพร เหง้า -น ามาต้มน้ าดื่ม หรือฝานทาท้อง แก้

อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แน่นท้อง ขับลม 

-เหง้าต้มน้ าให้สตรีหลังคลอดบุตรดื่ม 7-8 

วัน ช่วยบ ารุงเลือด 

68 คา หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch. POACEAE / / พืชใช้สอย ใบ -ท าหลังคา 

69 หว่าสือ  ไผ่บงด า, ไผ่

หางช้าง 

Bambusa tulda Roxb. POACEAE   อาหาร ไม้ใช้สอย หน่ออ่อน ล า

ต้น 

หน่ออ่อนเป็นอาหาร 

ล าต้นใช้จักตอกท าเครื่องจักสาน ท าบ้าน 

70 เส่กาจ ึ สะพ้านก๊าน Sambucus javanica Reinw. ex 

Blume subsp. javanica 

ADOXACEAE / / สมุนไพร ยอดและใบ น าไปหมกไฟพบสลบแล้วเอามาประคบ

แก้เคล็ดขดัยอก ข้อเท้าพลิก ช้ าใน 

ผลสุกสดี าเป็นอาหารนก 

71 กลอย กลอย Dioscorea hispida Dennst. DIOSCOREACEAE /  พืชอาหาร สมุนไพร ล าต้นสะสม

อาหาร 

น ามาล าต้นสะสมอาหารมาซอยเปน็ช้ิน

เล็กๆแล้วหมักในเข่ง 3 คืน แล้วน า

ออกมาแช่น้ า 1 วัน เมื่อครบก าหนดน ามา

ล้างน้ าหลายๆน้ าใหส้ะอาด จึงน ามานึ่ง

รับประทานได ้

หัวดิบกินแก้พิษงู ถ้ามีพิษในร่างกายเมื่อ

รับประทานเข้าไปจะไม่ขม 

72 ห่อโตโปล  ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thwaites ARACEAE / / พืชผัก ยอดและใบ

อ่อน 

-หรือต้มจิ้มน้ าพริก แกง 

73 พอเนอเย กระดุกเกลี้ยง Sarcandra glabra subsp. CHLORANTHACEAE /  สมุนไพร ราก -รากต้มน้ าดื่ม ล้างไต ล้างกระเพาะ



brachystachys (Blume) Verdc. ปัสสาวะ ขับน้ิว 

74 ก่อชอหว่านา  ชายผ้าสดีา Platycerium wallichii Hook. POLYPODIACEAE /  สมุนไพร ใบสร้างสปอร ์ -ต้มน้ าดื่มรักษาอาการร่างกายโตช้า 

เหนื่อยง่าย ตับอ่อนไม่แข็งแรง ในเด็ก 

75 เต่อเอ้อหน่า เดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. MORACEAE /  สมุนไพร น้ ายางบริเวณ

รากท่ีโผล่พ้น

ดิน 

-ให้เด็กรับประทานลดไข ้

76 เสจูแก พลับพลา Microcos paniculata L. MALVACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -น้ าต้มจากเปลือกต้นใช้ล้างแผลโดนของมี

คมบาด ช่วยรักษาสมานแผล 

77 เกาะพิส่า มะแฟน Protium serratum Engl. BURSERACEAE /  ผลไม้ ไม้ใช้สอย ล าต้น ผล -ล าต้นมเีนื้อไม้แข็งแรง ใช้ท าโครงบ้าน รั้ว 

-ผลรสเปรี้ยวอมหวาน 

78 นาปอจอ  กอมขม Picrasma javanica Blume SIMAROUBACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -ต้มน้ าดื่มรักษาไขม้าลาเรีย 

79 ฮอเส่นะ ผักฮาก Erythropalum scandens Blume OLACACEAE /  พืชผัก ความเชื่อ ยอดอ่อนและ

ใบ 

เถา 

-ยอดและใบอ่อนรับประทานเป็นผัก 

-เถา มีความเชื่อว่าถ้าหากเกดิลมแรง พายุ 

ให้เผาพร้อมกับผลส้มป่อยจะช่วยให้ลม

พายุหยุดหรืออ่อนก าลังลง 

80 เพาะลดึี  กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. LAMIACEAE / / พืชผัก ยอดอ่อนและ

ใบ 

-ปรุงอาหารและแต่งกลิ่น 

81 พอพิ  ผักฮาน Elsholtzia stachyoides (Link) 

Raizeda & Saxena 

LAMIACEAE /  พืชผัก 

พืชใช้สอย 

ยอด ใบอ่อน 

ช่อผลแห้ง 

-ใช้แต่งกลิ่นอาหาร 

-ช่อผลแห้งน าไปใสไ่ว้ในยุ้งฉางเกบ็

ข้าวเปลือกเพื่อป้องกันแมลง 

82 ลอเจะส่า  น้อยหน่า Annona squamosal L. ANNONACEAE / / ผลไม ้ ผลสุก -รับประทานเป็นผลไม ้



83 ลอเจะส่าเบาะ  น้อยโหน่ง Annona reticulate L. ANNONACEAE / / ผลไม ้ ผลสุก -รับประทานเป็นผลไม ้

84 ซาซุ่ยส่า  ส้มเขียวหวาน Citrus reticulate Blanco RUTACEAE  / ผลไม ้ ผล -รับประทานเป็นผลไม ้

85 ซาห่อส่า มะนาว Citrus x aurantiifolia (Christm.) 

Swingle 

RUTACEAE / / พืชปรุงรส ผล -รสเปรี้ยว ใช้ปรุงรสอาหาร 

86 ด่าค้อส่า มะกิ้ง Hodgsonia heteroclita (Roxb.) 

Hook.f. & Thomson 

CUCURBITACEAE /  พืชอาหาร เมลด็ -มัน น ามาย่างรับทานเล่นหรือต าน้ าพริก 

87 กอค้อดึ คะหาน Salacca secunda Griff. ARECACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ผล ยอดอ่อนน ามาแกง ผลสุกรับประทานเป็น

ผลไม ้

88 พอแคว ผักชีไร ่ Trachyspermum roxburghianum 

(DC.) H. Wolff 

APIACEAE /  พืชผัก ใบ ดอก -ปรุงอาหาร 

89 สาแหล ่ ปอสา Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. 

ex Vent. 

MORACEAE /  พืชผัก ช่อดอกเพศ

เมียและผล

อ่อน 

แกงเป็นอาหาร ผลสุกอาหารนก 

90 หล่ะคร ึ ตองสาด Phrynium pubinerve Blume MARANTACEAE /  ไม้ใช้สอย ใบ ก้านใบ ใบใช้ห่ออาหารและเมล็ดพันธ์ุพืช  

ก้านใบใช้สานเสื่อ 

91 แซะส่า  หมาก Areca catechu L. ARECACEAE /  สมุนไพร ใช้

ประกอบพิธีกรรม 

ผล เคี้ยวกับใบพลูและปูน แก้ไอ แก้เจบ็คอ 

รักษาแผลในปาก ช่วยระงับกลิ่นปาก 

92 บลือหล่า พลู Piper betle L. PIPERACEAE /  สมุนไพรและ

พิธีกรรม 

ใบ ใบใช้เคี้ยวคู่กับหมากท าให้ฟันแข็งแรง 

ใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นเครื่องเซน่ไหว ้

93 โลหล่ะ ค้อ Livistona speciosa Kurz ARECACEAE / / พืชอาหาร 

พืชใช้สอย  

ยอด ใบ ผล -ใบท าหลังคา 

-ยอดปรุงอาหาร 



-ผลตล้วกน้ ารับประทาน 

94 จะกวอเดาะ  ช้าพลู 

ผักหละ่ 

Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE /  พืชผัก ใบ -ใส่แกงคั่ว แกงข้าวเบอะ หรือรับประทาน

เป็นผักสด 

95 ตะหยะ่  ครามเถา Marsdenia tinctoria R. Br. APOCYNACEAE /  รักษาโรคพืช  

พืชให้สีย้อม 

ทั้งเถา ใบ -ทั้งเถาใช้รักษาโรคใบเหลืองในข้าว 

-ใบใช้ท าสีย้อมผ้า ให้สีเขียว 

96 หน่อจอกะเป

เดาะ 

ผักแว่น Marsilea crenata C. Presl MARSILEACEAE /  อาหาร ยอดอ่อน ใบ -รับประทานเป็นผักสด 

97 โปเดาะ ผักปราบ Commelina diffusa Burm. f. COMMELLINACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน ใส่แกงข้าวเบอะ 

98 เตอกึส่า เดื่อหว้า Ficus auriculata Lour. MORACEAE /  พืชผัก ผลไม ้ ผล -ผลดิบรับประทานเป็นผัก ผลสุกรสหวาน 

รับประทานเป็นผลไม ้

99 เสอยื้อส่า เดื่อสาย Ficus semicordata Buch.-Ham. ex 

Sm. 

MORACEAE /  ผลไม้อาหาร ผลสุก -ผลสุกรสหวานอมเปรี้ยว 

100 ห่อทิหล่ะ กูดหิน Asplenium unilaterale Lam. ASPLENIACEAE /  พืชผัก ใบ -ปรุงอาหาร ช่วยรสชาติอาหารกลมกล่อม 

101 กิโกเดาะ ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE /  พืชผัก ยอด -ปรุงอาหาร ช่วยรสชาติอาหารกลมกล่อม 

102 ซอปลือ มะตาด Dillenia indica L. DILLENIACEA /  สมุนไพร เปลือกต้น -ขูดเปลือกมาอม และอุดฟัน บรรเทา

อาการปวดฟัน 

103 กือเสาะปอยัวะ หญ้าถอด

ปล้อง 

Equisetum ramosissimum Desf. 

subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) 

Hauke 

EQUISETACEAE /  สมุนไพรอาหารสัตว ์ ทั้งต้น -ต าผสมหญ้าดอกข้าวตอก (Aerva 

sanguinolenta (L.) Blume) และ

อาหารให้เป็ดกินช่วยให้เป็ดออกไข่มากข้ึน 

104 โกะ ล าพูป่า Duabanga grandiflora (DC.) Walp. LYTHRACEAE /  พืชผัก กลีบเลีย้งท่ีผล -รับประทานเป็นผักสดหรือปิ้งไฟ 

105 สาเกอหว่ะ เปล้าหลวง Croton persimilis Müll. Arg. EUPHORBIACEAE /  พืชสมุนไพร ใบ -ส าหรับสตรีอยู่ไฟหลังคลอด ให้ตม้น้ า



อาบ 

106 ตะหน่าชิเดาะ คาวตอง Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE /  พืชผัก ใบ -รับประทานเป็นผักสด 

107 เพ่โต๊ะโระ มะกอก Spondias bipinnata Airy Shaw & 

Forman 

ANACARDIACEAE /  พืชผัก ยอด ใบอ่อน 

ผล เปลือกต้น 

-ยอด ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด 

-ผลสุกใช้ปรุงรสอาหาร 

-เปลือกต้นขูดแล้วสับใส่ลาบปลาช่วยให้

เนื้อปลาแข็งและอร่อย 

108 ตาดื่อเฉอะ เต่าร้างยักษ ์ Caryota maxima Blume ARECACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน -หน่อรสหวาน ปรุงอาหาร 

109 ปียาด ึ เต่าร้างแดง Caryota mitis Lour. ARECACEAE /  พืชผัก ยอดอ่อน -ปรุงอาหาร 

110 โหม่กี่โพะ พริกไทย Piper nigrum L. PIPERACEAE /  พืชเครื่องเทศ ผล -ปรุงอาหาร 

111 เปอแซกวอ หอมแดง Allium ascalonicum L. AMARYLLIDACEAE / / พืชผัก เครื่องเทศ ทั้งต้น -ปรุงอาหาร 

112 เปอแซวา กระเทียม Allium sativum L. AMARYLLIDACEAE / / พืชผัก เครื่องเทศ ทั้งต้น -ปรุงอาหาร 

113 ส่าเมาะเกล มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE / / พืชผัก ไม้ใช้สอย ทั้งต้น -ทั้งต้นท าเช้ือเพลิง ล าต้นท าเขียง 

-เปลือกผลท าข้ีโยใช้ม้วนยาสูบ 

-ยอด ใบอ่อน ผล ใช้ปรุงอาหาร 

114 เสเบล่เจาะ กระทงลาย Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE /  พืชผัก สมุนไพร ยอดอ่อน -ปรุงอาหาร มีสรรพคณุเพิ่มน้ านมในสตรี

หลังคลอดบตุร 

115 หล่าเบาะ เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้าน เชื้อเพลิง 

116 หล่าส ิ รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้าน เชื้อเพลิง 

117 หล่าเถอะ ตองตึง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น ใบ -ล าต้นสร้างบ้าน เชื้อเพลิง 

-ใบ ท าหลังคาหรือคลมุดิน 

118 ลาอื่อส่า แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. LOGANIACEAE /  สมุนไพร เปลือกต้น -ต้มน้ าอาบเช้า - เย็น รักษาอาการปอด



บวม 

119 ซู ้ รักใหญ ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE /  ไม้ใช้สอย น้ ายาง ล าต้น -ล าต้นเป็นเชื้อเพลิง ให้พลังงานสงู 

-ยางใช้เคลือบหมวกให้สีด า 

120 คื่อยูส่า ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้านแตต่้องขูดเปลือกนอกออกให้

หมด 

121 โปโย ่ คูน  

ราชพฤกษ์ 

Cassia fistula L. FABACEAE /  พืชสมุนไพร เปลือกต้น -ต้มน้ าดื่มแก้ปวดท้องจากการกินผิด

ส าแดง 

122 เพว ไม้แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. 

var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. 

Nielsen 

FABACEAE /  พืชอาหาร ไม้ใช้

สอย 

ล าต้น เปลือก

ต้น เมลด็ 

-ล าต้นใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

-เปลือกต้นขูดแล้วสับผสมลายปลา 

-เมล็ดคั่วรับประทาน 

123 ชุ พะยอม Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE /  ไม้ใช้สอย ล าต้น -สร้างบ้าน เชื้อเพลิง 

124 หน่วยดิมือ ดีหม ี Cleidion javanicum Blume EUPHORBIACEAE /  พืชผัก สมุนไพร ยอด ใบอ่อน 

เปลือกต้น 

-ยอด ใบอ่อน รสขม รับประทานเป็นผัก

สด 

-ใบต้มน้ าอาบแก้คัน 

-เปลือกต้นฝนน้ าดื่มแกต้ัวร้อน ลด 

125 หน่อเถาะฉ่า หญ้าดอก

ข้าวตอก 

Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE /  สมุนไพรอาหารสัตว ์ ทั้งต้น -ต าผสมหญ้าถอดปล้องและอาหารให้เป็ด

กินช่วยให้เป็ดออกไข่มากขึ้น 

126 คอบูส่า มะเนียงน้ า Aesculus assamica Griff. SAPINDACEAE /  สมุนไพร เมลด็ -เมล็ดฝนกับน้ าแล้วพอกรักษาฝ ี

127 ตาเค่อเฌอ ต๋าว Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE /  พืชอาหาร ผล -รับประทานเนื้อในของเมล็ด 

128 กะเนส่า เนียง Archidendron jiringa (Jack) I. C. 

Nielsen 

FABACEAE /  พืชผัก เมลด็ -รับประทานเป็นผักสด ดอง ต้ม 



129 สะเนส่า สับปะรด Ananas comosus (L.) Merr. BROMELIACEAE / / ผลไม ้ ผล -รสเปรี้ยวอมหวาน 

130 บือ ข้าว Oryza sativa L. POACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -อาหารหลัก แหล่งคารโ์บไฮเตรด 

131 เพาะมือฮา บานเย็น Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE /  สมุนไพร ไม้ประดับ ทั้งต้น เมล็ด -เนื้อในเมล็ดแกเ่หมือนผลแป้งใช้ทาหน้า

ป้องกันแสงแดด 

132 หว่าซือ ไผ่บง Bambusa tulda Roxb. POACEAE /  พืชอาหาร ไม้ใช้

สอย 

หน่อ ล าต้น -อาหาร 

-เครื่องจักสาน สร้างบ้าน 

133 กลอย กลอย Dioscorea hispida Dennst. DIOSCOREACEAE /  พืชอาหาร สมุนไพร หัว -หัวดิบรับประทานแก้พิษงู หากร่างกาย

ได้รับพิษเวลากินจะไมม่ีรสขม 

-นึ่งรับประทานต้องฝานแล้วแช่น้ าไหล

ผ่าน 3-4 คืน 

134 เพาะสเิหม่อ

พะโดะ 

ออมกบ Limnophila rugosa (Roth) Merr. PLANTAGINACEAE /  พืชผัก ใบ -รับประทานเป็นผักสด 

135 โดะเคล่โข กีบแรด Angiopteris evecta (G. Forst.) 

Hoffm. 

MARATTIACEAE /  สมุนไพร ราก -ต้มน้ าดื่มแก้ปวดเมื่อยและรักษารดิสีดวง 

แต่ห้ามใช้กับผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 30 ป ี

136 มะนอย มะนอย Gymnopetalum chinense (Lour.) 

Merr. 

CUCURBITACEAE / / พืชผัก ผลอ่อน -ปรุงอาหาร 

137 สะเกอหว่ะ หอมซ ู Allium hookeri Thwaites AMARYLLIDACEAE  / พืชผัก ทั้งต้น -ปรุงอาหาร 

138 พอเส่มือ สะระแหน ่ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen LAMIACEAE / / พืชผัก ทั้งต้น -ปรุงอาหาร 

139 สะเกลอเส ่ กุยช่าย Allium tuberosum Rottler ex 

Spreng. 

AMARYLLIDACEAE  / พืชผัก ทั้งต้น ยกเว้น

ราก 

-ปรุงอาหาร 

140 ด ิ แตงกวา Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 



แตงร้าน แตง

ปี 

141 สะกอคาส่า มะแว้งต้น Solanum sanitwongsei Craib SOLANACEAE / / พืชผัก ผล -ปรุงอาหาร 

142 เปอะหน่วยสา ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE / / ผลไม ้ ผล -ผลสุกรสหวาน 

143 ซ้อค่าส่า มะระขี้นก Momordica charantia L. CUCURBITACEAE / / พืชผัก ยอด ผล -ปรุงอาหาร 

144 เสะเอเฌอ ข่าบ้าน Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE / / พืชผัก หน่อ ดอก

อ่อน 

-ปรุงอาหาร 

145 หย่วยจอป่า มันเทศ Ipomoea batatas (L.) Lam. CONVOLVULACEAE / / พืชผัก ยอด ราก

สะสมอาหาร 

-ปรุงอาหาร 

146 หย่วยเฌอ มันแกว Pachyrhizus erosus (L.) Urb. FABACEAE  / พืชอาหาร รากสะสม

อาหาร 

-รสหวานมัน 

147 ปี่เฌอ ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor (L.) Moench POACEAE /  พืชอาหาร ล าต้น -รสหวาน 

148 เสะเอ ขิง Zingiber officinale Roscoe ZINGIBERACEAE / / พืชผัก สมุนไพร เหง้า -ปรุงอาหาร 

149 สะกอเบละ กระเจี๊ยบ

มอญ 

Abelmoschus esculentus (L.) 

Moench 

MALVACEAE  / พืชผัก  ผล -ปรุงอาหาร 

150 ห่อวอเสะ แมงลัก Ocimum africanum Lour. LAMIACEAE / / พืชผัก ใบ ช่อดอก -ปรุงอาหาร 

151 เบเคล ่ ข้าวโพด Zea mays L. POACEAE / / พืชอาหาร เมลด็ -ต้ม ปิ้ง 

 



ตารางที่ 4 จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนบ้านมะโอโค๊ะ บ้านแม่กลองใหญ่ บ้านแม่ทะลุ บ้านห้วยปลาหลด บ้านพะโท และบ้านห้วยฮี ้ 

ล าดับ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ์ ประเภทการใช้ประโยชน์จากพืช 
พืชอาหาร พืช

สมุนไพร 
ไม้ใช้สอย ประเพณี 

วัฒนธรรม 
ความเชื่อ 

พืชพิษ 

1.  กระเจี๊ยบเขียว 
กระเจี๊ยบมอญ 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench MALVACEAE /     

2.  ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE / /  /  
3.  ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis (Lace) I. C. 

Nielsen 
FABACEAE /     

4.  พันงูน้อย Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE / /    
5.  ผักเผด็ ผักคราด Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen ASTERACEAE / /    
6.  ว่านน้ า Acorus calamus L. ACORACEAE  /    
7.  ว่านน้ าเล็ก Acorus gramineus Sol. ACORACEAE  /    
8.  กูดหูขวาก Adiantum philippense L. var. philippense PTERIDACEAE  /    
9.  หญ้าดอก

ข้าวตอก 
Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE  /    

10.   ไก่แดง Aeschynanthus sp.  GESNERIACEAE    /  
11.  มะเนียงน้ า Aesculus assamica Griff. SAPINDACEAE  /   / 
12.  ประทัดกาญจน ์ Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don var. 

loranthiflora 
ERICACEAE /     

13.  สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE  /    
14.  - Agrimonia pilosa Ledeb. ROSACEAE  /    



15.  หอมแดง Allium ascalonicum L. AMARYLLIDACEAE /     
16.  ลกเกี๋ย หอม

ญี่ปุ่น 
Allium chinense G. Don AMARYLLIDACEAE /     

17.  หอมซ ู Allium hookeri Thwaites AMARYLLIDACEAE /     
18.  กระเทียม Allium sativum L. AMARYLLIDACEAE /     
19.  กุยช่าย Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE / /    
20.  ว่านหางจระเข ้ Aloe vera (L.) Burm.f. XANTHORRHOEACEAE  /    
21.  กากุ๊ก Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE /     
22.  ข่าบ้าน Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE /     
23.  ข่าป่า 

ก๊า 
Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe var. 
malaccensis 

ZINGIBERACEAE / /    

24.  กากุ๊ก Alpinia roxburghii Sweet ZINGIBERACEAE /     
25.  ตีนเป็ด Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE  /    
26.  ทุ้งฟ้า Alstonia sp. APOCYNACEAE  /    
27.  ผักเป็ดแดง Alternanthera bettzickiana (Regel) G. Nicholson AMARANTHACEAE / /    
28.   Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire APOCYNACEAE /     
29.  หัวบุก Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ARACEAE /     
30.  สับปะรด Ananas comosus (L.) Merr. BROMELIACEAE /     
31.  ฟ้าทะลาย Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees ACANTHACEAE  /    
32.  โสมตังกุย Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag. APIACEAE / /    
33.  โกฐเชียง Angelica sinensis (Oliv.) Diels ASTERACEAE / /    
34.  กีบแรด Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE  /    
35.  สารภีดอย Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE  /    



36.  น้อยโหน่ง Annona reticulata L.  ANNONACEAE /     
37.  น้อยหน่า Annona squamosal L. ANNONACEAE /     
38.  ผักปั๋ง Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE / /    
39.  มะเม่า Antidesma sp. EUPHORBIACEAE / /    
40.  ถั่วลิสง Arachis hypogaea L. FABACEAE /     
41.  เนียง Archidendron jiringa (Jack) I. C. Nielsen FABACEAE /     
42.  ผักจ า Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. PRIMULACEAE  /    
43.  หมาก Areca catechu L. ARECACEAE  /  /  
44.  ต๋าว Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE /     
45.  ไก่ฟ้า Aristolochia ringens Vahl ARISTOLOCHIACEAE  /    
46.  จิงจูฉ้าย Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE / /    
47.  หาดหนุน Artocarpus gomezianus Wall. ex Trécul MORACEAE / /    
48.  ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE  

/ 
/ /   

49.  หาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. MORACEAE /     
50.  กูดหิน Asplenium unilaterale Lam. ASPLENIACEAE /     
51.  มะไฟป่า Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE /     
52.  ไผ่บงด า, ไผห่าง

ช้าง ไผ่บง 
Bambusa tulda Roxb. POACEAE /  /   

53.  ผักปลัง Basella alba L. BASELLACEAE / /    
54.  ฟัก Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE /     
55.  ก าลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex G. Don BETULACEAE  /    
56.  เติม Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE /  /   



ประดูส้้ม 
57.  หนาด Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE  /    
58.  - Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE  /    
59.  ง้ิวป่า, ง้ิวดอก

แดง 
Bombax ceiba Pierre MALVACEAE /  /   

60.  ผักกาดขม 
ผักกาดเขียวปล ี

Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE /     

61.  ปอสา Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. MORACEAE /     
62.  ราชาวดีป่า Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE  /    
63.  หนามโค้ง Caesalpinia furfuracea (Prain) Hattink FABACEAE /     
64.  ผักปู่ย่า Caesalpinia mimosoides Lam. FABACEAE /     
65.  ฝาง Caesalpinia sappan L. FABACEAE  /    
66.  ถั่วแระ 

มะแฮะ 
Cajanus cajan (L.) Millsp. FABACEAE / /    

67.  ช้าแป้น Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE    /  
68.  ชา Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J. W. 

Mast.) Kitam. 
THEACEAE / /    

69.  สาค ู Canna indica L. CANNACEAE /     
70.  กัญชง Cannabis sativa L. CANNABACEAE   /   
71.  พริก Capsicum annuum L. SOLANACEAE /     
72.  เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE  /    
73.  กระโดน Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE /  /   
74.  มะละกอ Carica papaya L.  CARICACEAE / /    
75.  เต่าร้างยักษ ์ Caryota maxima Blume ARECACEAE /     



76.  เต่าร้างแดง Caryota mitis Lour. ARECACEAE /     
77.  ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. FABACEAE / / /   
78.  ก่อตาหมูหลวง Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f. FAGACEAE /  /   
79.  กระทงลาย Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE / /    
80.  บัวบก Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE / /    
81.  หญ้ารีแพร ์ Centotheca lappacea (L.) Desv. POACEAE  /    
82.  ไผ่ข้าวหลาม Cephalostachyum pergracile Munro POACEAE   /   
83.  เอื้องหมายนา Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. Specht COSTACEAE / /    
84.  ไผ่กงจักร Chimonobambusa armata (Gamble) Hsueh & T.P.Yi POACEAE /   /  
85.  สาบเสือ 

 
Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. ASTERACEAE  /    

86.  ตะไคร้ต้น Cinnamomum ilicioides A. Chev. LAURACEAE /     
87.  เถาคัน Cissus repens Lam. VITACEAE /     
88.  มะนาว Citrus × aurantifolia (Christm.) Swingle RUTACEAE /     
89.  มะกรูด Citrus hystrix DC. RUTACEAE / //    
90.  ส้มโอ Citrus maxima (Burm.) Merr. RUTACEAE /     
91.  ส้มมะงั่ว Citrus medica L. var. medica RUTACEAE /     
92.  ส้มเขียวหวาน Citrus reticulate Blanco RUTACEAE /     
93.  สมัด Clausena excavata var. villosa Hook.f. RUTACEAE  /    
94.  เพี้ยฟาน Clausena wallichii Oliv. RUTACEAE / /    
95.  ดีหม ี Cleidion javanicum Blume EUPHORBIACEAE / /    
96.  นางแย้มป่า Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE /     
97.  ต าลึง Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE /     



98.  มะพร้าว Cocos nucifera L. ARECACEAE /     
99.  บอน 

เผือก 
Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE /     

100.  สะแกเถา Combretum chinense Roxb. ex G. Don COMBRETACEAE  /    
101.  ผักปราบ Commelina diffusa Burm. f. COMMELLINACEAE /     
102.  เครือออน Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE  /    
103.  ผักชี ผัก

หอมป้อม 
Coriandrum sativum L. LAMIACEAE /     

104.  ผักกาดช้าง Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ASTERACEAE /     
105.  กุ่มน้ า Crateva magna (Lour.) DC. CAPPARACEAE /     
106.  ติ้ว Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex 

Dyer subsp. formosum 
HYPERICACEAE /     

107.  เปล้าหลวง Croton persimilis Müll. Arg. EUPHORBIACEAE  /    
108.  แตงปี แตงร้าน 

แตงกวา  
Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE /     

109.  ฟักทอง Cucurbita maxima Duchesne CUCURBITACEAE /     
110.  ขมิ้น Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE /     
111.  มะยมแก้ว Cyclocodon celebicus (Blume) D. Y. Hong CAMPANULACEAE / /    
112.  กะเรกะร่อน Cymbidium bicolor Lindl. ORCHIDACEAE /  /   
113.  ตะไคร ้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf POACEAE / /    
114.  ตะไคร้หอม Cymbopogon nardus (L.) Rendle POACEAE  /    
115.  หญ้าแห้วหม ู Cyperus rotundus L. CYPERACEAE  /    
116.  ยาแก้ฮากเหลือง Desmodium oblongum Wall.ex Benth. FABACEAE  /    
117.  - Desmodium sp. FABACEAE  /    



118.  หญ้าหนูต้น Dianella ensifolia (L.) DC. XANTHORRHOEACEAE  /    
119.  มะตาด Dillenia indica L. DILLENIACEAE / /    
120.  มันดง Dioscorea glabra Roxb. DIOSCOREACEAE /     
121.  กลอย Dioscorea hispida Dennst. DIOSCOREACEAE / /    

122.  ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE /     
123.  ตองตึง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE   /   
124.  คลุ้ม Donax canniformis (G. Forster) K. Schum. MARANTHACEAE   /   
125.  ล าพูป่า Duabanga grandiflora (DC.) Walp. LYTHRACEAE /  /   
126.  มะหลอดหวาน Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE /     
127.  โด่ไม่รูล้้ม Elephantopus mollis Kunth ASTERACEAE  /    
128.  ว่านหอมแดง Eleutherine americana (Aubl.) Merr. ex K. Heyne IRIDACEAE  /    
129.  ขาวภู Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE  /    
130.  ผักอีหลืน Elsholtzia communis (Collett & Hemsl.) Diels LAMIACEAE /     
131.  เนียมดอกห้อย Elsholtzia penduliflora W. W. Sm. LAMIACEAE /     
132.  ผักฮาน Elsholtzia stachyoides (Link) Raizeda & Saxena LAMIACEAE / /    
133.  ส้มกุ้ง Embelia ribes Burm. f. PRIMULACEAE / /    
134.  ค่าหด Engelhardtia spicata Lechen ex Blume var. 

colebrookeana (Lindl.) Koord. & Valeton 
JUGLANDACEAE   /   

135.  กล้วยผา Ensete sp. MUSACEAE  /    
136.  สะบ้าลิง Entada glandulosa Pierre ex Gagnep. FABACEAE /     
137.  สะบ้า Entada rheedii Spreng. FABACEAE  / /   
138.  หญ้าถอดปล้อง Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. 

ex Vaucher) Hauke 
EQUISETACEAE  /    



139.  ผักชีฝรั่ง 
ผักชีดอย 

Eryngium foetidum L. APIACEAE /     

140.  ทองหลางป่า Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. FABACEAE  /    
141.  ผักฮาก Erythropalum scandens Blume OLACACEAE /   /  
142.  - Eupatorium fortunei Turcz. ASTERACEAE / /    
143.  แสยกใบหยิก Euphorbia tithymaloides subsp. smallii (Millsp.) 

V.W.Steinm. 
EUPHORBIACEAE  /    

144.  ขี้หนอน Eurya acuminata DC. PENTAPHYLACACEAE  /    
145.  เดื่อหว้า Ficus auriculata Lour. MORACEAE /     
146.  เดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. MORACEAE  /    
147.  เดื่อสาย Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE /     
148.  มะเดื่อน้อย Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE  /    
149.  ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. SALICACEAE /     
150.  - Flemingia sp. FABACEAE  /    
151.  นูดพระ 

หงอนไก ่
Flemingia strobilifera (L.) W.T. Aiton FABACEAE    /  

152.  เทียนข้าวเปลือก Foeniculum vulgare Mill. APIACEAE  /    
153.  ส้มควาย Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch.-Ham CLUSIACEAE / /    
154.  มะยมดอย Gaultheria leucocarpa var. yunnanensis (Franch.) 

T.Z.Hsu & R.C.Fang 
ERICACEAE  /    

155.  แกลดิโอลัส Gladiolus dalenii Van Geel IRIDACEAE  /    
156.  สีเสยีด Glinus herniarioides (Gagnep.) Tardieu MOLLUGINACEAE /     
157.  มันปลา Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz EUPHORBIACEAE / /    
158.  รัก Gluta usitata ZWall.) Ding Hou ANACARDIACEAE   /   



159.  ซ้อ Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE / /    
160.  ฝ้ายส าล ี Gossypium barbadense L. MALVACEAE   /   
161.  พิมพ์ไพล ิ Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) Steetz ASTERACEAE  /    
162.  มะนอย Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE /     
163.  ว่านมหากาฬ Gynura bicolor (Roxb.) DC. ASTERACEAE / /    
164.  เหมือดคนดง Helicia formosana Hemsl. PROTEACEAE  /    
165.  พรมคต Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer PROTEACEAE  /    
166.  ขี้อ้น Helicteres elongata Wall. ex Bojer MALVACEAE  /    
167.  กระเจี๊ยบ Hibiscus sabdariffa L. MALVACEAE /     
168.  มะกิ้ง Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE /     
169.  ตะขาบหิน Homalocladium platycladum (F. Muell.) L.H. Bailey POLYGONACEAE  /    
170.  ไคร้น้ า Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE /     
171.  ผักคาวตอง Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE / /    
172.  กระเบาน้ า Hydnocarpus kurzii (King) Warb. ACHARIACEAE / /    
173.  บัวบกเขา Hydrocotyle javanica Thunb. APIACEAE /     
174.  หญ้าคมบาง Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE  /    
175.  เทียนบ้าน Impatiens balsamina L. BALSAMINACEAE  /    
176.  หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch. POACEAe  / /   
177.  มันเทศ Ipomoea batatas (L.) Lam. CONVOLVULACEAE /     
178.  มะลริะบ า Jasminum laurifolium var. brachylobum Kurz OLEACEAE  /    
179.  สบู่ด า Jatropha curcas L. EUPHORBIACEAE   /   
180.  กระดูกไก่ด า 

เฉียงพร้าบ้าน 
Justicia gendarussa Burm. f. ACANTHACEAE  /    



เฉียงพร้ามอญ 
181.  กระชายด า Kaempferia parviflora Wall. ex Baker ZINGIBERACEAE  /    
182.  - Kalanchoe laciniata (L.) DC. CRASSULACEAE / /    
183.  น้ าเต้า Lagenaria siceraria (Molina) Standl. CUCURBITACEAE /  /   
184.  หนาดวัว Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. ASTERACEAE  /    
185.  ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thwaites ARACEAE /     
186.  มะค าดีควาย Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. EUPHORBIACEAE   /   
187.  กระถินบ้าน 

กระถินไทย 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit FABACEAE /     

188.  ออมกบ Limnophila rugosa (Roth) Merr. PLANTAGINACEAE /     
189.  ตะไคร้ต้น Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE / /    
190.  ตะไคร้ต้น Litsea mollis Hemsl. LAURACEAE /     
191.  ค้อ Livistona speciosa Kurz ARECACEAE /  /   
192.  บวบหอม Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE /     
193.  ตองเต้า Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg.  EUPHORBIACEAE   /   
194.  ข้าวสารหลวง Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC. PRIMULACEAE   /   
195.  มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE /     
196.  มะม่วง

ช้างเหยียบ 
Mangifera sylvatica Roxb. ANACARDIACEAE /     

197.  มันส าปะหลัง Manihot esculenta Crantz EUPHORBIACEAE /     
198.  แคหางค่าง Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. kerrii Sprague BIGNONIACEAE /  /   
199.  แคหางค่าง Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. stipulata BIGNONIACEAE /     
200.  ครามเถา Marsdenia tinctoria R. Br. APOCYNACEAE  / /   



201.  ผักแว่น Marsilea crenata C. Presl MARSILEACEAE /     
202.  ไผ่เครือวัลย ์ Melocalamus compactiflorus (Kurz) Benth. POACEAE   /   
203.  สะระแหน ่ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen LAMIACEAE /     
204.  พลับพลา Microcos paniculata L. MALVACEAE /     
205.  ผักเยี่ยววัว Millettia caerulea Baker FABACEA / /    
206.  ไมยราบ Mimosa pudica L. FABACEAE  /    
207.  บานเย็น Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE  / /   
208.  มะระขี้นก Momordica charantia L. CUCURBITACEAE /     
209.  ฟักข้าว Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE /     
210.  ยอบ้าน Morinda citrifolia L. RUBIACEAE / /    
211.  มะรุม Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE /     
212.  สะบ้า Mucuna macrocarpa Wall. FABACEAE  /    
213.  กล้วยบัวสสี้ม Musa laterita Cheesman MUSACEAE /     
214.  คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE /     
215.  ยาสูบ Nicotiana tabacum L. SOLANACEAE  /    
216.  แมงลัก Ocimum africanum Lour. LAMIACEAE /     
217.  ยี่หร่า Ocimum gratissimum L. var. macrophyllum Briq. LAMIACEAE / /    
218.  กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. LAMIACEAE / /    
219.  เพกา Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz BIGNONIACEAE / / /   
220.  ข้าว Oryza sativa L. POACEAE /     
221.  ชาหอม Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE  /    
222.  มันแกว Pachyrhizus erosus (L.) Urb. FABACEAE /     
223.  กะทกรกฝรั่ง Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE /     



224.  กะทกรก Passiflora foetida L. PASSIFLORACEAE /     
225.  งาขี้ม่อน Perilla frutescens (L.) Britton LAMIACEAE /     
226.  - Persea fruticosa (Kurz) Kosterm. LAURACEAE  /    
227.  เอื้องเพ็ดม้า Persicaria chinensis (L.) Nakai var. chinensis POLYGONACEAE / /    
228.  ผักแพว Persicaria odorata (Lour.) Soják POLYGONACEAE / /    
229.  ห้อมช้าง Phlogacanthus curviflorus Nees ACANTHACEAE / /    
230.  เป้งดอย Phoenix loureiroi Kunth ARECACEAE /  /   
231.  ตองสาด Phrynium pubinerve Blume MARANTACEAE   /   
232.  มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE / / /   
233.  โทงเทง Physalis angulata L. SOLANACEAE  /    
234.  กอมขม Picrasma javanica Blume SIMAROUBACEAE  /    
235.  สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE   /   
236.  สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese PINACEAE   /   
237.  พลู Piper betle L. PIPERACEAE  /  /  
238.  สร้อยห้อย Piper boehmeriifolium var. glabricaule (C. DC.) M.G. 

Gilbert & N.H. Xia 
PIPERACEAE  /    

239.  พริกไท Piper nigrum L. PIPERACEAE / /    
240.  ช้าพลู 

ผักหละ่ 
Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE /     

241.  ชายผ้าสดีา Platycerium wallichii Hook. POLYPODIACEAE  / /   
242.  เนียมหูเสือ Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. LAMIACEAE /     
243.  เจตมลูเพลิงแดง Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE  /    
244.  เจตมลูเพลิงขาว Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE  /    



245.  ขุนไม ้ Podocarpus neriifolius D. Don PODOCARPACEAE  / /   
246.  หวายตะเข็บ Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE  /    
247.  มะแฟน Protium serratum Engl. BURSERACEAE /  /   
248.  - Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb. ASTERACEAE  /    
249.  ฝรั่ง 

ฝรั่งขี้นก 
Psidium guajava L. MYRTACEAE / /    

250.  ลิ้นกุรัม Pyrrosia eberhardtii (Christ) Ching POLYPODIACEAE  /  /  
251.  - Reynoutria japonica Houtt. POLYGONACEAE / /    
252.  ส้มผด  

มะเหลี่ยมหิน 
Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T. Yamaz. ANACARDIACEAE /     

253.  ส้มกุ้งอ่างกา Rubus chevalieri Cardot var. angkae (Geddes) Thuan ROSACEAE  /    
254.  อ้อย Saccharum officinarum L. POACEAE /     
255.  คะหาน Salacca secunda Griff. ARECACEAE /     
256.  - Sambucus canadensis L. ADOXACEAE  /    
257.  สะพ้านก๊าน Sambucus javanica Reinw. ex Blume subsp. javanica ADOXACEAE  /    
258.  มะค าดีควาย Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE   /   
259.  โศกเหลือง  

ศรียะลา 
Saraca thaipingensis Cantley ex Prain FABACEAE /     

260.  กระดุกเกลี้ยง Sarcandra glabra subsp. brachystachys (Blume) 
Verdc. 

CHLORANTHACEAE  /    

261.  ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE  / /   
262.  กรดน้ า Scoparia dulcis L. PLANTAGINACEAE  /    
263.  มะระหวาน 

แตงกะเหรีย่ง 
Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE /     



264.  ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. FABACEAE  /    
265.  งาด า งาขาว Sesamum indicum L. PEDALIACEAE /     
266.  เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE   /   
267.  พะยอม Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE   /   
268.  รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE   /   
269.  สตีขน Sloanea sigun (Blume) K. Schum. ELAEOCARPACEAE  /    
270.  หัวข้าวเย็นใต ้ Smilax glabra Roxb. SMILACACEAE  /    
271.  ข้าวเย็น Smilax sp. SMILACACEAE  /    
272.  มะแว้งนก Solanum americanym Mill. SOLANACEAE / /    
273.  มะเขือข่ืน 

มะเขือแจ ้
Solanum capsicoides All. SOLANACEAE / /    

274.  ดับยาง Solanum erianthum D.Don SOLANACEAE   /  / 
275.  มะเขือยาว 

มะเขือเปราะ 
มะเขือข่ืน 
มะเขือม่วง 

Solanum melongena L. SOLANACEAE /     

276.  มะแว้งต้น Solanum sanitwongsei Craib SOLANACEAE / /    
277.  มะเขือพวง Solanum torvum Sw. SOLANACEAE /     
278.  แปร้น้ าเงิน Sonerila maculata Roxb. MELASTOMATACEAE  /    
279.  ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor (L.) Moench POACEAE /     
280.  มะกอก Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE /     
281.  มะกอก Spondias pinnata (L. f.) Kurz ANACARDIACEAE /     
282.  ก้นปิด, 

บอระเพ็ดพุงช้าง 
Stephania japonica var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE  /    



283.  ฮ่อม Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ACANTHACEAE  / /   
284.  เนียมหอม Strobilanthes nivea Craib ACANTHACEAE / /    
285.  แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. LOGANIACEAE  /    
286.  - Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) var. parisshii ASTERACEAE  /    
287.  ดาวเรือง Tagetes erecta L. ASTERACEAE  / /   
288.  โสมคน Talinum paniculatum (Jacq) Gaertn. TALINACEAE / /    
289.  มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE / / /   
290.  สัก Tectona grandis L. f. LAMIACEAE  / /   
291.  หูกวาง Terminalia catappa L. COMBRETACEAE   /   
292.  สมอ Terminalia chebula Retz. var. chebula COMBRETACEAE / /    
293.  รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE  /    
294.  จิงจ้อผีเสื้อ Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE  /    
295.  ตองกง Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem) Honda POACEAE   /   
296.  บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Hook. MENISPERMACEAE  /    
297.  เครืองูเห่า Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE /     
298.  ผักชีไร ่ Trachyspermum roxburghianum (DC.) H. Wolff APIACEAE /     
299.  ต้างหลวง Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE /     
300.  ส้มแปะ Vaccinum exaristatum Kurz ERICACEAE /     
301.  ไม้แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & 

Hutch.) I. C. Nielsen 
FABACEAE /  /   

302.  ไม้แดง Xylia xylocarpa var. xylocarpa  FABACEAE   /   
303.  - Zanthoxylum bungeanum Maxim. RUTACEAE /     
304.  ข้าวโพด Zea mays L. POACEAE /     



305.  ขิง Zingiber officinale Roscoe ZINGIBERACEAE / /  /  
306.  ไพลด า Zingiber ottensii Valeton ZINGIBERACEAE  /    
307.   Ziziphus jujuba Mill. RHAMNACEAE /     

 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประชากรและช่วงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ์  

หมู่บ้าน จ านวน (ราย) ชาย (ราย) หญิง(ราย) 
 

จ านวนช่วงอายุ (ราย) 
15 -30 ปี 31-50 ป ี >50 ปี 

บ้านมะโอโคะ 113 56 57 47 51 15 
บ้านแม่กลองใหญ ่ 112 58 57 39 50 23 
บ้านแม่ทะล ุ 117 39 78 23 52 42 
บ้านห้วยปลาหลด 65 19 46 29 30 6 
บ้านพะโท 57 28 29 5 26 26 
บ้านห้วยฮี ้ 57 27 30 14 25 21 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ด าเนินการวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยแต่ละปีได้เข้าส ารวจ

ชุมชนปีละ 2 ชุมชน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) ส ารวจบ้านมะโอโคะ ต.

แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และบ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 

2559 – กันยายน 2560) ส ารวจบ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่อ่องสอน และบ้านห้วยปลา

หลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ส ารวจบ้าน

พะโท ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยฮ้ี ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ข้อมูล

การใช้ประโยชน์จากพืชทั้งหมด 307 ชนิด 244 สกุล 105 วงศ์ และประชากรที่มีความรู้การใช้

ประโยชน์จากพืชในชุมชนอยู่ในช่วงอายุ 31 – 50 ปี มากที่สุด 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- ข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลการน า

พืชไปใช้ประโยชน์ของพืชในชุมชน ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน และตัวอย่างพรรณไม้เก็บรักษาเป็น

ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเพ่ือเป็นหลักฐานของการศึกษาพรรณไม้ในประเทศไทย ของพันธุ์พืชป่าและ

พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   

- ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดท ารายงานสถานการณ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามพันธกรณีภายใต้

กฎหมายระหว่างประเทศ 

- ข้อมูลของชนิดพันธุ์พืชที่คาดว่าจะมีศักยภาพทางการเกษตรหรือการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางต่อการ

สนับสนุนงานวิจัยหรือเศรษฐกิจของชุมชนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชน 

หน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

- หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนต่าง ๆ    

- นักวิจัย สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ ผู้สนใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช คุ้มครองพันธุ์

พืช และปรับปรุงพันธุ์พืช 

 

11. ค าขอบคุณ 

ขอบคุณ อบท. ผู้น าชุมชน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน หมอยาสมุนไพร และคนในชุมชนที่เข้าศึกษาวิจัย  
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