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บทคัดยอ 

 การศึกษาพืชสมุนไพรและตํารับยาพ้ืนบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ระหวางเดือน  

ตุลาคม 2558  ถึงเดือนมิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาดานการใช และแหลงที่มาของพืชสมุนไพรของคนไทยอง 

โดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) รวมกับหมอยาพื้นบานที่มีประสบการณในการรักษาจํานวน 3 

คน ขอมูลที่สอบถาม ไดแก ชื่อตํารับยา พืชสมุนไพรที่ใช ชื่อพืชในภาษาทองถิ่น สวนของพืชที่ใช วิธีการเตรียมยา รูปแบบการใชยา 

สรรพคุณ และเทคนิคการรักษา ผลการศึกษาพบ การใชยาในรูปแบบยาสมุนไพรเดี่ยว 6 ชนิด และยาสมุนไพรตํารับ 14 ตํารับ 

สวนมากเปนตํารับยาท่ีใชภายใน มีพืชสมุนไพรที่ถูกใชทั้งสิ้นจํานวน 70 ชนิด ใน 36 วงศ 62 สกุล โดยเปนพืชในวงศ Apiaceae  

มากที่สุด สวนของพืชที่นํามาใชมากท่ีสุดคือ สวนใตดิน นิยมเตรียมยาแบบผง และมีวิธีการใชยาดวยการรับประทานมากท่ีสุด ผล

เนื่องมาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบตํารับยาที่นาสนใจ ซึ่งมีชื่อเรียกวา “มะโหกเลือด” เปนตํารับยาสําหรับการรักษาโรค

ริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งไดรับการสืบทอดมาอยางยาวนานมากกวา 200 ป จากบรรพบุรุษที่เปนหมอพื้นบาน เปนเหตุใหเปนที่ยอมรับ 

และเปนที่รูจักดจีากผูคนทั้งภายในชุมชน และชุมชนใกลเคียงอีกดวย 
 

ABSTRACT 

 The study of medicinal plants and traditional herbal formulas of Tai Yong conducted between October 

2015 - June 2016 in Mae Raeng subdistrict, Pa Sang district, Lamphun province to investigate the local knowledge 

and source of medicinal plants used of Tai Yong. The three experienced local healers were interviewed using 

semi-structured interview method with the main questions such as formula name, herbal ingredients, vernacular 

names, material parts used, methods of preparation, routes of administration, properties and treatment 

techniques. The results, showed that the five single herbal medicines and fourteen traditional herbal formulas 

were collected which internal application was the most favorite type. The seventy medicinal plant species 

belonging to 36 families and 62 genera were used for the Tai Yong traditional herbal formulas. The largest family 

was Apiaceae. The root was the most of used part, the powdered was the most of preparation, and oral 

administration was the most used. As the results of in-depth interview, we found an interested formula which was 

named “Ma-Hok-Luead”. It was effective for hemorrhoid treatment. Moreover, the knowledge about this formula 
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was transferred from the ancient local healers for over 200 years. So it was accepted and favored from people in 

Tai Yong communities and communities nearby. 
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บทนํา 

 การศึกษาทางพฤกษศาสตรเก่ียวกับพืชสมุนไพรใน

ประเทศไทย ลวนมีพ้ืนฐานสําคัญที่เหมือนกันคือ การสํารวจ และ

จดบันทึก เพื่อรวบรวมขอมูลภูมิปญญาของแตละทองถิ่นอยางมี

ระบบระเบียบ มุงหมายไมใหมรดกทางภูมิปญญาที่ทรงคุณคา

เหลานั้นสูญหายไปตามกาลเวลา แตยิ่งไปกวานั้นความมุงหวัง

สูงสุดในการวิเคราะหหาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ มีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพที่นาสนใจ ไดนําไปสูการศึกษาวิจัย และคนพบตัวยา 

ชนิดใหมในการรักษาโรค ดังในอดีตการใชพืชสมุนไพรเพ่ือ

บําบัดรักษาอาการเจ็บปวย บรรพบุรุษของแตละชาติพันธุตางมี

การเรียนรูลองผิดลองถูกกอนที่จะนําพืชมาใชรักษาอาการ

เจ็บปวย มีการถายทอดจากรุนสูรุนจนกลายเปนภูมิปญญาที่

แตกตางกันออกไป ตามสภาพพ้ืนที่ของชุมชน และวัฒนธรรม

ประจําถ่ิน (จรัสพงษ และอังคณา, 2559) อีกทั้งขอมูลพืช

สมุนไพรที่ไดจากการสํารวจ นับเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญในการ

คัดเลือกชนิดพืช เปนประโยชนในการลดขั้นตอน และ

งบประมาณในการศึกษาวิจัย เนื่องดวยการใชประโยชนจากพืช

พ้ืนบานน้ันไดผานประสบการณการใชที่สะสมตอเนื่องมาเปน

เวลานาน และไดผานการแยกแยะ พืชดอยสรรพคุณออกจนเหลือ

แตพืชที่มีคุณภาพดีมีประสิทธิภาพในการรักษาเปนสวนมาก 

(จันทรารักษ, 2541; พวงผกา, 2545) ในประเทศไทยแมวา 

มีจํานวนชนิดของพืชสมุนไพรอยูมาก บางชนิดเปนที่รูจักดีและ 

ถูกนํามาใชประโยชนอยางมากมาย แตบางชนิดก็ไมไดเปนที่รูจัก

อย า งแพรหลาย หากรู จั ก ใน เฉพาะกลุ มผู สนใจ เท านั้ น  

พืชสมุนไพรดังกลาวจึงยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชนมากนัก 

อีกท้ังปจจุบันคนในชุมชนรุนใหมขาดความรู ความเขาใจ ในการ

ใชพืชสมุนไพรในทองถ่ิน ไมใหความสําคัญตอการพ่ึงพาตนเองใน

การดูแลสุขภาพ หันมานิยมใชเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหม

ที่สามารถรักษาอาการของโรคไดสะดวกมากกวา การมีอยูของ 

ภูมิปญญา และพืชสมุนไพรจึงลดนอยลงทุกขณะ 

 การศึกษาทางพฤกษศาสตรพ้ืนบานจึงมีบทบาทสําคัญ

ที่เขามาชวยรวบรวม และวิเคราหขอมูลภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของ

คนรุนเกาที่ไดเคยสรางไวใหเปนระบบ อันจะเปนขอมูลพ้ืนฐานที่

จะชวยใหภูมิปญญาดังกลาวไดรับการเผยแพร ลดคาใชจาย 

รวมถึงลดขั้นตอนในการศึกษาสําหรับผูที่ตองการนําสมุนไพรที่

นาสนใจไปศึกษาตอยอด หรือพัฒนาตํารับยา เนื่องจากทราบ

ชนิดพืช และแหลงที่มา สงผลใหเกิดการพัฒนาการใชประโยชน

จากพืชสมุนไพรในเชิงประจักษไดรวดเร็วยิ่งขึ้น จากรายงาน

การศึกษาทางพฤกษศาสตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ในชวงระยะเวลา 5 ป ท่ีผานมา พบการศึกษาพฤกษศาสตร-

พ้ืนบานในหลายกลุมชาติพันธุ ที่รวบรวมขอมูลการใชประโยชน

จากพืชของแตละกลุมชาติพันธุ และมักพบการใชประโยชน

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมักเปนอันดับสองรองจากกลุมพืชอาหาร 

(นัทธี และคณะ, 2555; อัญชลี และคณะ, 2555; อภิชาติ และ

คณะ, 2558; จรัสพงษ และอังคณา, 2559) ยิ่งไปกวานั้น

การศึกษาทางพฤกษศาสตรพื้นบานที่มุงเนนไปท่ีการรวบรวม

ขอมูลการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร และมีการวิเคราะหหา 

พืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพทําใหทราบวา ในแตละทองถิ่นมีพืช

สมุนไพร และวิธีการใชประโยชนที่นาสนใจ ควรสงเสริม 

สนับสนุน การศึกษาวิจัยตอยอด หรือพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อ

สงเสริมรายได (อังคณา และคณะ, 2555; Kamonnate et al., 

2012; Angkhana et al., 2013; Auemporn et al., 2013; 

Kornkanok et al., 2013; Auemporn et al., 2014; Sunee 

et al., 2014) 

 ชาติพันธุไทยอง เปนหนึ่งในชาติพันธุที่อาศัยอยูใน

ประเทศไทยทีพ่บรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก

พืช โดยจากประวัติศาสตรความเปนมาทางชาติพันธุ  พบวา  

ไทยองเปนกลุมคนเช้ือสายไทลื้อ จากขอมูลทางดีเอ็นเอไมโท-

คอนเดรียบงชี้วา ชาวไทลื้อกับชาวไทยองมีความสัมพันธกันอยาง

ใกลชิด (ดาวรุง และจตุพล, 2548) เดิมตั้งบานเรือนที่เมืองยอง 

ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งของเชียงตุง ในรัฐฉาน ประเทศสหภาพ

เมียนมาร และเปนกลุมชาติพันธุขนาดใหญท่ีไดอพยพเขามาตั้ง

ถิ่นฐานในประเทศไทยที่จังหวัดลําพูนตั้งแต พ.ศ. 2348 และเปน

ประชากรสวนใหญของจังหวัด (แสวง, 2544) มีภาษาหลักที่ใชใน
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การสื่อสารกันภายในกลุม แมมีความคลายคลึงกับภาษาพ้ืนเมือง

หรือภาษาถ่ินลานนา แตมีเอกลักษณเฉพาะของตนเองในเรื่อง

สําเนียงการออกเสียง ที่ไมมีคําประสมดวยสระประสม แตหาก

จําเปนตองใชเสียงที่มีสระประสมก็จะใชสระท่ีแตกตางไปจาก

ภาษาไทย (วิชุลดา และคณะ, 2556) สวนอักษรภาษา หรือภาษา

เขียน เปนตัวอักษรแบบไทเขิน และตัวอักษรแบบไทลื้อ ซึ่งมี

ลักษณะตัวอักษร และอักขรวิธีเหมือนกันกับอักษรธรรมลานนา 

แตตางที่ลักษณะลายเขียน อักขรวิธี เฉพาะบางอยาง และ 

ศัพทเฉพาะทองถ่ินบางคํา (ชมรมผูสูงอายุบานหนองเงือก, 2551) 

นับแตอดีตชาวไทยองมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความ

เจริญรุงเรืองใหกับอาณาจักรลานนาหลังจากการยึดครองของ

พมา มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษแสดงถึงตัวตนที่

แตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืนไดอยางชัดเจน การดํารงอยูซึ่งความ

เปนกลุมชาติพันธุ ไทยองจวบจนปจจุบัน จึงเปนประเด็นที่

นาสนใจ (โครงการพิพิธภัณฑวัฒนธรรม และชาติพันธุลานนา, 

2551; Jatupol, 2016)  

 แตอยางไรก็ตามการศึกษาทางพฤกษศาสตรพ้ืนบาน

ของชาวไทยองยังมีนอยมากสมควรที่จะศึกษาเพิ่มเติม จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พบ

การศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2545 ที่ศึกษาการใชประโยชนจาก 

พืชสมุนไพรในปาชุมชนทุงยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ที่

พบการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรท้ังสิ้น 38 ชนิด มีการ

ถายทอดองคความรูในรูปแบบของตํารายา และวิธีการจดจําจาก

คําบอกเลาของผูรูซึ่งมีอายุมาก สวนการพ่ึงพาพืชสมุนไพรของคน

รุนหลังกําลังลดลงเนื่องจากความเจริญทางการแพทย (พวงผกา, 

2545)  

 ดวยความตระหนักถึงปญหาของการพ่ึงพาพืชสมุนไพร

ของคนรุนใหม และเพื่อเปนการรวบรวมภูมิปญญาการใช

ประโยชนจากพืชสมุนไพรในทองถิ่นของชาติพันธุ ไทยองใน

จังหวัดลําพูนเพ่ิมเติม ในครั้งนี้จึงเลือกพ้ืนท่ีศึกษา ณ บานดอน-

หลวง และบานหนองเงือก ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน เน่ืองจาก

หมูบานทั้งสอง ชาวบานยังคงมีรูปแบบการพ่ึงพาการรักษาโรค

ดวยการใชพืชสมุนไพรในทองถ่ินท่ีไดรับการสืบทอดความรู 

มาจากบรรพบุรุษที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตนับวัน

ความเจริญไดหลัง่ไหลเขามาในชุมชนมากขึ้นบงบอกถึงความเสีย่ง

ในการสูญหายของพืชสมุนไพรพ้ืนบานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

ยิ่งไปกวานั้นประชากรหลักของชุมชนทั้งสองเปนกลุมชาติพันธุ

ไทยอง ที่มีประวัติการกอตั้งหมูบานที่ยาวนาน มีอัตลักษณ 

ทางสําเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถี

ชีวิตของชาวไทยองที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุไว

เปนอยางดี การศึกษาครั้งนี้ จึงมุงเนนการศึกษาองคความรู 

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในทองถ่ินของชาติพันธุไทยอง

เพื่อรวบรวมขอมูลภูมิปญญาที่กําลังใกลสูญหาย และกระจัด

กระจาย มาจัดทําเปนฐานขอมูลทางวิชาการอยางเปนระบบ  

ในรูปแบบที่สามารถสืบคนได เพื่อประโยชนตอการสังเคราะห

องคความรูการรักษาดวยภูมิปญญาใหมีมาตรฐาน เปนแนวทาง

ในการพัฒนาการแพทยพื้นบาน ชวยสืบทอดภูมิปญญาใหดํารง

อยู และเปนการสงตอองคความรูในการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร

ทองถิ่นแกคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ 

อันจะเปนการลดภาระคาใชจายในครัวเรือนตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) เปนการศึกษาการใชประโยชนจากพืช โดยเก็บขอมูล

ดวยวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi-structured 

interview) ซึ่ ง เ ป นก า ร สั ม ภ าษณที่ มี ก า ร ว า งแผน  แล ะ 

มีแบบสอบถาม (Cotton, 1996) กับหมอยาพ้ืนบาน

ผูชํานาญการใชสมุนไพรจํานวน 3 คน โดยมีเกณฑดังนี้ 1) ไดรับ

สืบทอดองคความรูมาจากบรรพบุรุษที่เปนหมอยาสมุนไพร 2) มี

ประสบการณในการรักษาโรคไมนอยกวา 20 ป (จันทรเพ็ญ และ

คณะ, 2559) 3) เปนท่ียอมรับจากคนในชุมชนเปนอยางดี 

คัดเลือกดวยวิธีการอางอิงตอเนื่องปากตอปาก (snowball 

technique) และ 4) ปจจุบันยังคงใหการรักษาอยู มีวิธีการเก็บ

ขอมูลโดยการสํารวจการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร ทั้งใน

บริเวณบาน และพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีบานดอนหลวง 

และบานหนองเงือก ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน พรอมท้ังเก็บ

ตัวอยางพรรณไมทุก 2 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จดบันทึกขอมูลช่ือพืชในภาษาทองถิ่น 

สรรพคุณ สวนของพืชที่ใช วิธีการเตรียมยา รูปแบบการใชยา 

วิธี ใช  ตํารับยาที่ ใชรักษา รวมถึงเทคนิคการรักษา พรอม

บันทึกภาพเ พ่ือใชอางอิงในการจําแนกพรรณไม โดยถาย 

อยางนอย 2 ภาพตอชนิดพืช ท้ังนี้รูปแรกจะเปนรูปกิ่งของดอก 

และผล เพ่ือแสดงการจัดเรียงของสวนตางๆ และรูปถัดมาเปนรูป

ที่แสดงถึงรายละเอียดของดอก และผลในระยะใกล (แสดงรูปตัด
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ใหเห็นเนื้อ และเมล็ด) พรอมแสดงขนาดของพืชดวยไมบรรทัด 

นิ้วมือ หรือเหรียญประกอบในรูป การเก็บตัวอยางพืชจะเลือก

ตัวอยางที่มีความสมบูรณ คือ มีองคประกอบครบถวนทั้งใบ ดอก 

และผล หรือเปนตัวอยางพืชที่มีองคประกอบเพียงพอสําหรับการ

ระบุชนิด หากเปนพืชขนาดเล็กจะเก็บมาทั้งตน ทั้งนี้เก็บตัวอยาง

พืชชนิดละ 3 ซ้ํา และจัดทําเปนตัวอยางแหง (สําหรับตัวอยางพืช

ที่มีขนาดเล็กจะใชวธิอีัดทั้งตน ดวยแผงอัดพรรณไมที่คั่นดวยแผน

ฟองนํ้า และกระดาษลูกฟูก หากมีขนาดใหญ จะจัดเรียงสวน

ตางๆ ของตัวอยาง และตัดแตงใหเหมาะสม หรือพับเปนรูปตัว V 

N M หรือ W โดยวางช้ินตัวอยางพืชลงในหนังสือพิมพกอน โดย

พับครึ่งตามขวาง หรือใหมีขนาดพอดีกับขนาดของกระดาษแข็ง

สําหรับติดตัวอยางพืช (Herbarium sheet) แสดงใหเห็น 

การเรียงตัวของใบทั้ งด านหนา  และดานหลังใบ รวมถึง

องคประกอบของดอก และผลอยางชัดเจน พรอมมัดแผนบันทึก

หมายเลขตัวอยางพืช แลวนําไปอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ  

50–60 องศาเซลเซียสจนตัวอยางพรรณไมแหงสนิท จึงติด

ตัวอยางพืชลงบน Herbarium sheet ดวยกาวในสวนที่แตกหัก

งาย เชน ใบ และกลีบดอก ใชเข็ม และดายสีขาวเย็บในสวนที่แขง็ 

เชน กิ่ง และกานใบ พรอมติดแผนรายละเอียดพืช บริเวณ

ดานขวาลาง) รวมถึงตัวอยางดอง (สําหรับโครงสรางของพืชที่

อวบนํ้า ยากตอการทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง ตัวอยางสวน

ของพืชดังกลาว เชน ลําตนที่อวบน้ํา ผล และราก เปนตน  

เก็บรักษาพรรณไมโดยดองในสารละลาย Ethyl alcohol 70% 

ในขวดแกวดองตัวอยางขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดของตัวอยาง

พืช พรอมติดรายละเอียด) สําหรับนํามาตรวจสอบระบุช่ือ

วิทยาศาสตร ดวยวิธีการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

พืชโดยใชกลองจุลทรรศนสามมิติ (stereo microscope) อางอิง

ภาพถาย และเปรียบเทียบรูปวิธานจากเอกสารพรรณพฤกษชาติ

ของไทย (Flora of Thailand) รวมถึงพรรณพฤกษชาติของ

ประเทศเพ่ือนบาน พรอมทั้งเขียนคําบรรยายลักษณะพรรณไม 

หากตัวอยางพรรณไมที่เก็บไดไมสมบูรณขาดสวนสําคัญในการใช

ระบุชื่อวิทยาศาสตรได จะนําตัวอยางพรรณไมดังกลาวปรึกษา

ผูเช่ียวชาญ สุดทายนําชื่อวิทยาศาสตรที่ไดไปตรวจสอบกับช่ือที่

ถูกตอง และไดรับการยอมรับในปจจุบัน (accepted name) 

จากเวปไซต http://www.theplantlist.org/ หรือจากวารสาร

งานวิจัยทางพฤกษศาสตรที่ไดรับการตีพิมพ ตัวอยางพรรณไม

ทั้งหมดเก็บรักษาเปนตัวอยางอางอิงไว ณ หองปฏิบัติการ

พฤกษศาสตรพ้ืนบาน และพรรณพฤกษชาติภาคเหนือ ภาควิชา

ชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวิเคราะห

ขอมูลเชิงคณุภาพ (qualitative analysis) ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistic)  โดยจัดจําแนกพืชสมุนไพรเปน 4 กลุม 

ไดแก ลักษณะวิสัยของพืช สวนของพืชที่นํามาใชทํายา  

วิธีการเตรียม วิธีใชยา โดยดัดแปลงเกณฑการจัดจําแนก  

จากคูมือมาตรฐานการเก็บขอมูลของ Cook (1995) 
 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลท่ัวไปของหมอพื้นบาน: หมอพื้นบานที่

คัดเลือกได มีจํานวน 3 ราย เปนเพศหญิง อาย ุ68 82 และ 88 ป 

ตามลําดับ มีการศึกษาระดับประถม ทุกคนไดรับการสืบทอดองค

ความรู มาจากบรรพบุ รุ ษ ท่ี เป นหมอยาสมุน ไพร  และมี

ประสบการณในการรักษาโรคมาแลวมากกวา 20 ป เปนที่

ยอมรับ และเปนที่รูจักเปนอยางดีท้ังจากคนในชุมชนและชุมชน

ใกลเคียง ปจจุบันยังคงใหการรักษาโรคดวยยาสมุนไพรอยู โดย

คนไขที่มารับการรักษาสวนใหญไดรับคําแนะนํามาจากคนไขท่ี

เคยมารับการรักษากอนหนานี้ 

 2. ลักษณะของพ้ืนท่ีศึกษา: บานดอนหลวง (18° 29' 

26.1" N, 98° 55' 27.3" E) และบานหนองเงือก (18° 29' 02.9" 

N, 98° 54' 34.2" E) ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน มีระดับ 

ความสูงจากน้ําทะเล 301.63 เมตร อยูหางจากตัวจังหวัดลําพูน

ไปทางทิศใต 19 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 106 จาก 

คําบอกเลาของผูสูงอายุในหมูบาน พบวาทั้งสองหมูบานเปน

ชุมชนชาวไทยองเกาแก มีประวัติการกอตั้งราว 200 ป ยังคงมี 

อัตลักษณทางภูมิปญญาทองถิ่น สําเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยองที่ โดดเดน  

เปนแหลงผลิตผาฝาย-ทอมือแบบโบราณ ที่มีการสืบสาน 

ภูมิปญญาถายทอดกันมารุนตอรุนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจังหวัด

ลําพูน และในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

 3. หลักการรักษาโรคของหมอพื้นบาน: หมอพ้ืนบาน 

ทุกคน เรียกชื่อโรค และช่ือพืชสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค  

ตามองคความรูที่ไดรับสืบทอดมาในภาษาไทยอง รูปแบบของการ

สืบทอดสวนมากใชวิธีการจดจําผานคําบอกเลาจากบรรพบุรุษ 

และการมีประสบการณในการรวมสํารวจและเก็บพืชสมุนไพร 

โดยไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร การวินิจฉัยโรคใช 

การซักประวัติเพียงอยางเดียว ไมมีการตรวจรางกาย และไมมี
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การจดบันทึกประวัติการรักษา รูปแบบการรักษาใชพืชสมุนไพรที่

เตรียมไว ท้ังในรูปแบบยาผง ยาตม และยาเม็ด พรอมให

คําแนะนํา ขนาด-รับประทานวิธีการใชยา ขอหาม ขอควรระวัง 

รวมถึงอาหารแสลง (อาหารที่หามรับประทานระหวางการรักษา

โรค) 

 4. ชนิดของพืชสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพร และการใช

ประโยชน: พบวามีการใชยา 2 กลุมคือ รูปแบบยาสมุนไพรเดี่ยว 

6 ชนิด (ตารางท่ี 1) และในรูปแบบยาสมุนไพรตํารับ 14 ตํารับ 

(ตารางท่ี 1 และ 2) แบงออกเปน ตํารับยาใชภายใน 13 ตํารับ 

และตํารับยาใชภายนอก 1 ตํารับ ครอบคลุมพืชวัตถุจํานวน 70 

ชนิด ใน 35 วงศ 61 สกุล  วงศพืชที่พบมากที่สุด คือ วงศ 

Apiaceae (8 ชนิด) นอกเหนือจากพืชสมุนไพรท่ีใชในยาสมุนไพร

ตํารับแลว ยังพบวามีสวนประกอบอ่ืนในตํารับยาที่สําคัญ คือ 

กระสายยา ที่เปนของเหลวท่ีไดจากธรรมชาติโดยตรง หรือเตรียม

ไดจากธรรมชาติ หรือจากเครื่องยาสมุนไพร (ตารางท่ี 3) ซึ่งเปน

การใชประโยชนจากเภสัชวัตถุ 5 ชนิด ไดแก ขาวเปลือก นํ้าตาล

ปบ น้ําตาลออย มหาหิงค และยาดํา ธาตุวัตถุ 2 ชนิด ไดแก 

เกลือ และน้ํา และสุดทายคือ สัตววตัถุ 3 ชนิด ไดแก น้ําผึ้ง เลือด

แรด และครั่ง สวนลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพรที่พบมากที่สุด คือ 

ไมลมลุก (25 ชนิด) ไมยืนตน (18 ชนิด) และไมพุม (14 ชนิด) 

ตามลําดับ สวนแหลงท่ีมาของพืชสมุนไพร ไดแก บริเวณรอบบาน

มากที่สุด (28 ชนิด) รองลงมาคือ รานขายยาสมุนไพร (24 ชนิด) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม (24 ชนิด) และตลาด (5 ชนิด) ตามลําดับ 

 5. สวนที่ใชของพืชสมุนไพร: จําแนกพืชสมุนไพรตาม

สวนท่ีใช ออกเปน 11 กลุม ไดแก ทั้งตน ใบ ลําตน (รวมสวนของ

ก่ิง และเนื้อไม) เปลือกตน สวนใตดิน (รวมราก เหงา หัวแบบ 

หัวหอม และหัวแบบมันฝรั่ง) ดอก ผล เมล็ด ปุมหูด ของเหลวที่

ขับจากพืช (รวมน้ํายาง และน้ําหวาน) และสวนเหนือดิน โดยสวน

ของพืชท่ีนํามาใชมากที่สุด คือ สวนใตดิน (63 ชนิด) และเมล็ด 

(27 ชนิด) ตามลําดับ (ตารางที ่1) 

 6. วิธีเตรียมยาสมุนไพร และวิธีใชยา: จําแนกวิธีเตรียม

ยาสมุนไพร ออกเปน 6 กลุม ไดแก บดเปนผง ทําเปนเม็ด ตม 

กับน้ํา ดองเหลา การตํา และไมผานการเตรียม โดยพบวาวิธี

เตรียมยาสมุนไพรแบบ ยาผง เปนวธิทีี่นิยมมากที่สุด พบ 5 ตํารับ 

รองลงมา คือ ยาแบบเม็ด (ประกอบไปดวยยาเม็ดพิมพมือ

ทองเหลือง และยาเม็ดลูกกลอน) และยาตม พบอยางละ 4 ตํารับ 

สวนวิธีการใชยาแบงออกเปน 5 วิธี ไดแก การรม การประคบ 

การทา การอาบ และการรับประทาน โดยนิยมวิธีรับประทาน

มากท่ีสุด สวนการเตรียมวัตถุดิบ นิยมเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบ

สมุนไพรแหงมากที่สุด (ตารางที ่1 และ 2) 
 

ตารางที่ 1 การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร* 

[Voucher specimen] 

ชื่อทองถิ่น 

(ชื่อในบัญชียาฯ) 
ลักษณะวิสัย สวนท่ีใช 

รูปแบบ 

วัตถุดิบ 
แหลงท่ีมา 

ประเภทของยา 

(สรรพคุณยาเด่ียว) 

Acanthaceae 

1. Andrographis paniculata (Burm. 

f.) Nees [S. Prattana 181] 

ฟาทะลายโจร ไมลมลุก ใบ สด บริเวณบาน เดี่ยว (เคี้ยวอมรักษาอาการไข) 

2. Thunbergia laurifolia Lindl. 

[S. Prattana 153] 

รางจืด ไมเถา ลําตน แหง/สด บริเวณบาน ต12 

3. Phlogacanthus curviflorus (Wall.) 

Nees* 

ฮอมจาง ไมพุม สวนเหนือดิน/ 

ใบ 

แหง พ้ืนที่เกษตร ต2/ต9 

4. Strobilanthes cusia (Nees) 

Kuntze * 

ฮอมบาน ไมพุม สวนเหนือดิน/ 

ใบ 

แหง พ้ืนที่เกษตร ต2/ต9 

Amaryllidaceae 

5. Allium ascalonicum L. 

[S. Prattana 173] 

หอมบั่ว ไมลมลุก สวนใตดิน แหง ตลาด ต2/ต3/ต4/ต9/ต10 

6. Allium sativum L.* 

[S. Prattana 174] 

หอมเตียม/ 

วานหอมขาว 

ไมลมลุก สวนใตดิน แหง ตลาด ต1/ต2/ต3/ต6/ต9/ต10 

Apiaceae 

7. Anethum graveolens L.* 

[S. Prattana 204] 

เจนตั๊งหา* 

(เทียนตาต๊ักแตน) 

ไมลมลุก เมล็ด แหง รานขายยาฯ ต1/ต5/ต9/ต10 

8. Angelica dahurica (Hoffm.) 

Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.* 

[S. Prattana 205] 

กวดตั๊งเกา* 

(โกฐสอ) 

ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 
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ตารางที่ 1 การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ตอ) 
ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร* 

[Voucher specimen] 

ชื่อทองถิ่น 

(ชื่อในบัญชียาฯ) 
ลักษณะวิสัย สวนท่ีใช 

รูปแบบ 

วัตถุดิบ 
แหลงท่ีมา 

ประเภทของยา 

(สรรพคุณยาเด่ียว) 

Apiaceae 

9. Angelica sinensis (Oliv.) Diels* [S. 

Prattana 206] 

กวดตั๊งเกา* ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

10. Centella asiatica (L.) Urb. [S. 

Prattana 188] 

ผักหนอก ไมลมลุก ทั้งตน แหง บริเวณบาน ต6 

11. Cuminum cyminum L.* 

[S. Prattana 210] 

เจนตั๊งหา* 

(เทียนขาว) 

ไมลมลุก เมล็ด แหง รานขายยาฯ ต1/ต5/ต9/ต10 

12. Ferula assa-foetida L. 

[S. Prattana 211] 

มหาหิง ไมลมลุก น้ํายาง แหง รานขายยาฯ ต10 

13. Foeniculum vulgare Mill.*  

[S. Prattana 212] 

เจนตั๊งหา* 

(เทียนขาวเปลือก) 

ไมลมลุก เมล็ด แหง รานขายยาฯ ต1/ต5/ต9/ต10 

14. Ligusticum sinense Oliv.* 

[S. Prattana 214] 

กวดตั๊งเกา* ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

Arecaceae 

15. Areca catechu L.* 

[S. Prattana 166] 

หมาก/หมากโหลง ไมยืนตน เมล็ด แหง บริเวณบาน ต1 

16. Cocos nucifera L. น้ําตานปบ ไมยืนตน น้ําหวาน สด ตลาด ต10 

Asteraceae 

17. Atractylodes lancea (Thunb.) 

DC.* [S. Prattana 208] 

กวดตั๊งเกา* ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

18. Artemisia sp. 

[S. Prattana 207] 

กวดตั๊งเกา* ไมลมลุก สวนเหนือดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

19. Aucklandia lappa DC.* 

[S. Prattana 209] 

กวดตั๊งเกา* ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

20. Blumea balsamifera (L.) DC.  

[S. Prattana 178] 

หนาด ไมยืนตน ใบ แหง พื้นที่เกษตร/

บริเวณบาน 

ต2/ต9 

21. Eclipta prostrata (L.) L. 

[S. Prattana 203] 

ฮอมเก่ียว ไมลมลุก ทั้งตน แหง  ต2/ต9 

Bixaceae 

22. Bixa orellana L.* 

[S. Prattana 202] 

หมะแสด ไมยืนตน ลําตน 

สวนใตดิน 

แหง 

แหง 

พื้นที่เกษตร/

บริเวณบาน 

ต5 

ต13 

Brassicaceae 

23. Lepidium sativum L. * 

[S. Prattana 213] 

เจนตั๊งหา* 

(เทียนแดง) 

ไมลมลุก เมล็ด แหง รานขายยาฯ ต2/ต5/ต9/ต10 

Calophyllaceae 

24. Mesua ferrea L.* 

[S. Prattana 167] 

โบนนาค ไมยืนตน ดอก แหง รานขายยาฯ ต2 

Capparaceae 

25. Crateva adansonii DC. 

[S. Prattana 179] 

กุมบก ไมยืนตน เปลือกลําตน แหง พ้ืนที่เกษตร ต10 

26. Crateva religiosa G.Forst. 

[S. Prattana 176] 

กุมน้ํา ไมยนืตน เปลือกลําตน แหง พ้ืนที่เกษตร ต10 

Caricaceae 

27. Carica papaya L.* บะกวยเตด ไมยนืตน ลําตน แหง พ้ืนที่เกษตร ต5 

Colchicaceae 

28. Gloriosa superba L. 

[S. Prattana 156] 

ดองดึง ไมเถาลมลุก สวนใตดิน/ 

ใบ และลําตน 

แหง 

แหง 

บริเวณบาน ต4 

ต10 
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ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร* 

[Voucher specimen] 

ชื่อทองถิ่น 

(ชื่อในบัญชียาฯ) 
ลักษณะวิสัย สวนท่ีใช 

รูปแบบ 

วัตถุดิบ 
แหลงท่ีมา 

ประเภทของยา 

(สรรพคุณยาเด่ียว) 

Combretaceae 

29. Terminalia chebula Retz.* 

[S. Prattana 218] 

กวดตั๊งเกา* 

(โกฐพุงปลา) 

ไมยืนตน ปุมหูดจากใบ แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

Euphorbiaceae 

30. Baliospermum calycinum Mull. 

Arg. [S. Prattana 141] 

เปาตองแตก ไมพุม ใบ สด พ้ืนที่เกษตร ต14 

31. Croton stellatopilosus H.Ohba 

[S. Prattana 142] 

เปานอย ไมพุม ใบ สด บริเวณบาน/

พื้นที่เกษตร 

ต14 

32. Euphorbia tortilis Rottler ex 

Ainslie [S. Prattana 144] 

เคะจะละได ไมยืนตน ลําตน แหง พ้ืนที่เกษตร ต10 

33. Euphorbia neriifolia L. 

[S. Prattana 155] 

เคะไกไห ไมพุม ลําตน แหง พื้นที่เกษตร ต10 

34. Jatropha podagrica Hook. หัวละมาน/ 

หัวละมานตัวแม/ 

วานหนุมาน 

ไมพุม ยางจากใบ สด บริเวณบาน เดี่ยว (ใชทาแผลสดใหหายเร็ว) 

Fabaceae 

35. Cassia fistula L. ลมแลง ไมยนืตน เมล็ด 

(เนื้อหุมเมล็ด) 

สด พื้นที่เกษตร ต7 

36. Erythrina sp.  

[S.Prattana 154] 

ตองหลาง ไมยืนตน เปลือกลําตน แหง พ้ืนที่เกษตร ต10 

37. Sesbania sesban (L.) Merr.  

[S. Prattana 198] 

สะเปาลม ไมพุม ใบ แหง/สด บริเวณบาน เด่ียว (ตมกับน้ําใชอาบรักษา

อาการแพอากาศและอาการแพ

ตางๆ) 

38. Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin 

& Barneby 

ข้ีเหล็ก ไมยืนตน ใบ แหง พื้นที่เกษตร ต2/ต9 

39. Tamarindus indica L.  

[S. Prattana 180] 

บะขาม ไมยืนตน ผล(เนื้อผล)/ใบ แหง/สด พื้นที่เกษตร ต4/ต7/ต8/ต10 

Iridaceae 

40. Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 

[S. Prattana 143] 

วานหอมแดง ไมลมลุก สวนใตดิน แหง/แหง บริเวณบาน ต3/ต4/ต10 

Lamiaceae 

41. Vitex trifolia L.  

[S. Prattana 199] 

ผีเสื้อนอย/ 

สีเสื้อนอย 

ไมพุม สวนเหนือดิน 

ใบ 

แหง/สด 

แหง 

บริเวณบาน ต14 

ต8 

Lythraceae 

42. Punica granatum L.*  

[S. Prattana 172] 

บะกอ ไมพุม ลําตน (กิ่ง) แหง บริเวณบาน ต5 

Malvaceae 

43. Gossypium herbaceum L.  

[S. Prattana 147] 

ฝาย ไมพุม ลําตน แหง พื้นที่เกษตร ต11 

Marantaceae 

44. Maranta arundinacea L.  

[S. Prattana 148] 

จะคู ไมลมลุก สวนใตดิน แหง พื้นที่เกษตร/

บริเวณบาน 

ต3/ต4 

Menispermaceae 

45. Stephania venosa (Bl.) Spreng.* 

[S. Prattana 165] 

เปาลือด ไมเถา สวนใตดิน แหง พ้ืนที่เกษตร ต1 
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ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร* 

[Voucher specimen] 

ชื่อทองถิ่น 

(ชื่อในบัญชียาฯ) 
ลักษณะวิสัย สวนท่ีใช 

รูปแบบ 

วัตถุดิบ 
แหลงท่ีมา 

ประเภทของยา 

(สรรพคุณยาเด่ียว) 

Moringaceae 

46. Moringa oleifera Lam.* 

[S. Prattana 149] 

บะคอนกอม ไมยืนตน ลําตน/เปลือกตน แหง พ้ืนที่เกษตร ต5/ต10 

Myristicaceae 

47. Myristica fragrans Houtt.* 

[S. Prattana 168] 

จันบาน (ดอกจันทน) 

และหนวยจ๋ัน 

(ลูกจันทน) 

ไมยืนตน เมล็ด 

(เมล็ดและ 

เยื่อหุมเมล็ดสีแดง) 

แหง 

 

รานขายยาฯ ต1/ต1/ต3/ต4/ต6/ต9 

 

Myrtaceae 

48. Syzygium aromaticum (L.) Merr. 

& L. M. Perry* 

[S. Prattana 217] 

จันจ๋ี ไมยืนตน ดอก แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9 

Nelumbonaceae 

49. Nelumbo nucifera Gaertn.*  

[S. Prattana 163] 

โบ ไมลมลุก ดอก(กลีบดอก) 

ดอก(เกสรตวัผู) 

แหง 

แหง 

รานขายยาฯ/ 

พื้นที่เกษตร 

ต1 

ต3 

Oxalidaceae 

50. Averrhoa carambola L. 

[S. Prattana 140] 

บะเฟอง ไมยนืตน ราก แหง พื้นที่เกษตร เด่ียว (ตมน้ําดื่มรักษาโรคนิ่ว) 

Piperaceae 

51. Piper nigrum L.* (พริกไทยดํา)  

[S. Prattana 169] 

พิกนอย 

(พริกไทยลอน) 

ไมเถา ผล แหง รานขายยาฯ ต1/ต3/ต4 

52. Piper retrofractum Vahl* 

[S. Prattana 170] 

ดปี (ดอกดีปล)ี ไมเถา ผล แหง บริเวณบาน ต1/ต4/ต10 

Plantaginaceae 

53. Picrorhiza kurroa Royle ex 

Benth. [S. Prattana 216] 

กวดตั๊งเกา* 

(โกฐกานพราว) 

ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

54. Plantago major L. 

[S. Prattana 150] 

หญาเอ็นหยืด/

หมอนอย 

ไมลมลุก ใบ สด บริเวณบาน เดี่ยว (ตําใชประคบรักษาอาการ

ปวดเมื่อย) 

Plumbaginaceae 

55. Plumbago indica L.* 

[S. Prattana 151] 

พิกปวแดง/ 

ปดปวแดง/ปวแดง 

ไมพุม 

 

ใบ 

สวนใตดิน 

แหง 

แหง 

รานขายยาฯ/ 

บริเวณบาน 

ต6 

ต1/ต10 

56. Plumbago zeylanica L. 

[S. Prattana 152] 

พิกปวขาว/ปดปวขาว/

ปวขาว 

ไมพุม 

 

ใบ 

สวนใตดิน 

แหง 

แหง 

รานขายยาฯ/ 

บริเวณบาน 

ต6 

ต10 

Poaceae 

57. Oryza sativa L. 

[S. Prattana 164] 

เขาเจาเปก ไมลมลุก เมล็ด แหง พื้นที่เกษตร ต12 

58. Saccharum officinarum L.* น้ําออย หญา น้ําหวาน สด ตลาด ต1/ต10 

Polygonaceae 

59. Polygonum paleaceum Wall. ลินคู ไมลมลุก สวนใตดิน แหง รานขายยาฯ ต1 

Ranunculaceae 

60. Nigella sativa L. * 

[S. Prattana 215] 

เจนตั๊งหา* 

(เทียนดํา) 

ไมลมลุก เมล็ด แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

Rubiaceae 

61. Morinda citrifolia L.* บะตาเสอ ไมยืนตน ลําตน แหง บริเวณบาน ต5 
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ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร* 

[Voucher specimen] 

ชื่อทองถิ่น 

(ชื่อในบัญชียาฯ) 
ลักษณะวิสัย สวนท่ีใช 

รูปแบบ 

วัตถุดิบ 
แหลงท่ีมา 

ประเภทของยา 

(สรรพคุณยาเด่ียว) 

Rutaceae 

62. Glycosmis pentaphylla 

(Retz.) DC. [S. Prattana 162] 

สมจ่ืน ไมยืนตน ใบ สด บริเวณบาน เด่ียว (ตมน้ําใชอาบรักษาอาการ

วิงเวียนศีรษะ แกซึน) 

Solanaceae 

63. Capsicum annuum L. 

[S. Prattana 145] 

พิกโหลง ไมพุม ผล แหง ตลาด ต9 

Xanthorrhoeaceae 

64. Aloe sp. * [S. Prattana 197] ยาด๋ํา ไมลมลุก ยาง สด รานขายยาฯ ต1 

Zingiberaceae 

65. Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. หัวละเอน ไมลมลุก สวนใตดิน แหง บริเวณบาน ต3/ต4/ต10 

66. Curcuma longa L. 

[S. Prattana 185] 

ขิหมิ้น ไมลมลุก สวนใตดิน แหง บริเวณบาน ต3/ต4 

67. Zingiber officinale Roscoe* ขิง (เหงาขิง) ไมลมลุก ใบ 

ใบ/สวนใตดิน 

แหง 

แหง 

บริเวณบาน 

บริเวณบาน 

ต1/ต3/ต4 

ต9 

68. Zingiber zerumbet (L.) J.E.Smith กะทือ ไมลมลุก สวนใตดิน แหง พ้ืนที่เกษตร ต4/ต10 

69. Unknow 1 [S. Prattana 219] 

(โกฐชฎามังสี) 

กวดตั๊งเกา*  ดอก แหง รานขายยาฯ ต1/ต2/ต9/ต10 

70. Unknow 2 ตองเขียว  ใบ แหง พ้ืนที่เกษตร ต10 

หมายเหตุ: 1) ชื่อวิทยาศาสตรที่มีเครื่องหมาย * คือชนิดพืชที่ถูกใชในการรักษาโรคริดสีดวงทวารโดยหมอพื้นบาน 2) ชื่อทองถ่ิน = กวดตั๊งเกา* (ชื่อพิกัดยาสมุนไพรทีป่ระกอบดวยสมุนไพร 9 

ชนิด), เจนตั๊งหา* (ชื่อพิกัดยาสมุนไพรที่ประกอบดวยสมุนไพร 5 ชนิด) 3) ชื่อในบัญชียาฯ คือ ชื่อยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4) ประเภทของยา ต

1 - ต14 คือ ยาสมุนไพรตํารับ ดูในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 รายการยามุนไพรตํารับพ้ืนบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ตํารับท่ี ชื่อตาํรับยา 
พืชท่ีใช 

(ชนดิ) 
รูปแบบยา วิธีการเตรียมสมุนไพร วิธีใชยา สรรพคุณ 

กระสายยา 

(ชื่อทองถิ่น) 

ต1 ตํารับยาแกมะโหกเลอืด 1 28 ยาเม็ด 

(พิมพมือ-

ทองเหลือง) 

ตากแหงบดเปนผง รับประทาน รักษาโรคริดสดีวงทวาร-

หนัก (แกมะโหกเลือดหรือ

มะโหกกนปูด) 

คั่ง/เฮอืดแฮด/

น้ําเผิ่ง/น้ํา

สะอาด/น้ําออย 

ต2 ตํารับยาแกลมปวดบา ปวดคอ

ปวดหลัง 

20 ยาผง ตากแหงบดเปนผง รับประทาน รักษาอาการลมขึน้หลัง 

ลําคอ ปวดศีรษะ เวียน-

ศีรษะ ปากเบ้ียว 

น้ําอุน 

ต3 ตํารับยาแกกินผิดสําแดง ผิดเดอืน 10 ยาผง ตากแหงบดเปนผง รับประทาน รักษาอาการ รับประทาน

อาหารผิดสาํแดง (กินผิด) 

และอาการปวยของสตรี

หลังคลอดบุตร (ผิดเดือน 

และสาบผิด) 

น้ําอุน 

ต4 ตํารับยาเจรญิอาหาร 12 ยาเม็ด 

(ลูกกลอน) 

ตากแหงบดเปนผง รับประทาน ชวยเจรญิอาหาร - 

ต5 ตํารับยาแกมะโหกเลอืด 2 9 ยาตมน้ําดื่ม ตากแหง รับประทาน รักษาโรคริดสดีวงทวาร-

หนัก (แกมะโหกเลอืด) 

ยาด๋ํา 

ต6 ตํารับยาแกลมเขาไส 5 ยาผง ตากแหงบดเปนผง รับประทาน รักษาอาการลมเขาไส 

(อาการปนปวนในทอง จุด

เสียดทอง ทองอืด) 

น้ําอุน 

ต7 ตํารับยาระบาย 2 ยาเม็ด 

(ลูกกลอน) 

ตากแหงบดเปนผง รับประทาน ชวยระบาย รกัษาอาการ

ทองผกู 

- 
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ตารางที่ 2 รายการยามุนไพรตํารับพ้ืนบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ตอ) 

ตํารับท่ี ชื่อตาํรับยา 
พืชท่ีใช 

(ชนดิ) 
รูปแบบยา วิธีการเตรียมสมุนไพร วิธีใชยา สรรพคณุ 

กระสายยา 

(ชื่อทองถิ่น) 

ต8 ตํารับยาแกกรดไหลยอน 2 ยาผง ตากแหงบดเปนผง รับประทาน รักษาอาการแสบรอน

กลางอกเนื่องมาจากกรด

ไหลยอน 

- 

ต9 ตํารับยาเขียว 25 ยาผง ตากแหงบดเปนผง รับประทาน รักษาอาการเจ็บปวดลม

ขึ้น มะเฮ็งคุด ปวดศีรษะ 

หนามืด วิงเวียน ตาลาย 

ปวดทายทอย 

น้ําอุน/เกื๋อ 

ต10 ตํารับยาบํารุง 34 ยาเม็ด 

(พิมพมือ-

ทองเหลือง)/

ยาเม็ด 

ดองเหลา 

ตากแหงบดเปนผง รับประทาน ใชบํารุงเลอืด บํารุงกําลัง 

เจรญิอาหาร 

มหาหิง/น้ําตา

นปบ/น้ําออย 

ต11 ตํารับยาบํารุงแมอยูเดอืน 1 ยาตมน้ําดื่ม ตากแหง รับประทาน ใชบํารุงรางกาย 

แมอยูเดอืน (มารดาหลัง

คลอดบุตร) 

- 

ต12 ตํารับยาถอนพิษง ู 2 ยาตมน้ําดื่ม ตากแหง หรือใชสด รับประทาน ใชถอนพิษง ู เขาเจาเปก 

ต13 ตํารับยาแกมะโหกเลือด3 1 ยาตมน้ําดื่ม ตากแหง รับประทาน รักษาโรคริดสดีวงทวาร

หนัก (แกมะโหกเลอืด) 

- 

ต14 ตํารับยาฮมแมอยูเดือน 3 ยารม ใชสด รมควนั 

และประคบ 

ใชนั่งทับชวยใหแผล 

ฝเยบ็หายเร็วในมารดา

หลังคลอดบุตร 

- 

 

ตารางที่ 3 กระสายยาในตํารับยามุนไพรพื้นบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

กระสายยา 
ขอบงใช 

ชื่อเรียกทั่วไป ชื่อทองถิ่น 

1. เกลือ เกื๋อ เพ่ือชวยใหยาออกฤทธิ์เร็ว และดีขึ้น 

2. ขาวเปลือก เขาเจาเปก เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็ว และดีขึ้น 

3. ครั่ง คั่ง เพ่ือชวยใหยาออกฤทธิ์เร็ว และดีขึ้น/ เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น 

4. น้ําตาลปบ น้ําตานปบ เพ่ือแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น  

5. น้ําตาลออยหรือน้ําตาลทรายแดง น้ําออย เพ่ือแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น  

6. น้ําผึ้ง น้ําเผิ่ง เพื่อชวยเตรียมยาใหเปนรูปแบบยาที่ตองการ/ เพื่อชวยใหมีรสชาดสะดวกในการ

กลืนกิน มีรส และกลิ่นที่พึงประสงค/ เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น  

7. น้ําสุก น้ําสะอาด เพ่ือชวยเตรียมยาใหเปนรูปแบบยาที่ตองการ 

8. น้ํารอน น้ําอุน เพื่อชวยใหยาละลายไดงาย/ เพื่อชวยใหสะดวกในการรับประทานยา/ เพื่อชวยให

ยาออกฤทธิ์เร็วและดีขึ้น 

9. มหาหิงค มหาหิง เพ่ือชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วและดขีึ้น/ เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น 

10. ยาดํา ยาด๋ํา เพ่ือชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วและดขีึ้น 

11. เลือดแรด เฮอืดแฮด เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วและดขีึ้น 
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วิจารณผลการวิจัย 

 1. ชนิ ดของ พืชสมุนไพรและการ ใชป ระโยชน :  

ผลการศึกษาพบการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยองใน  

ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน ทั้งสิ้น 70 ชนิด ใน 36 วงศ 62 สกุล 

วงศพืชที่พบมากที่สุด คือ วงศ Apiaceae (8 ชนิด) สอดคลองกับ

ลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพรที่ ถูกใชประโยชนท่ีสวนมากมี

ลักษณะวิสัยเปนไมลมลุก อีกทั้งพืชท่ีพบในวงศน้ีถูกนําไปใช 

เปนสวนประกอบของยาสมุนไพรหลายตาํรับ (ตารางที่ 1) เปนผล

ใหพืชในวงศนี้ถูกนํามาใชมากที่สุด และเปนวงศพืชท่ีพบมากที่สุด 

นอกจากนี้ยังพบวาการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรบางชนิด 

ของไทยองใน ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน บางชนิดคลายกันกับ

รายงานวิจัยอ่ืน โดยเฉพาะในกลุมไทลื้อในพื้นท่ีอื่นๆ ตัวอยางเชน 

ชาวไทลื้อหมูบานแมสาบ ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  

ใชน้ํายางของหนุมานนั่งแทน (Jatropha podagrica) ทารักษา

แผลสด (นัทธี, 2556) อีกทั้งใชราก และลําตนของเจตมูลเพลิง-

แดง (Plumbago indica) ตมน้ําดื่มแกริดสีดวง (นัทธี, 2555) 

สวนชาวไทลื้อ บานเฮี้ย อ.ปว จ.นาน ใชท้ังตนเจตมูลเพลิงแดง 

ผสมหอมแดง กระเทียม พริกไทย และน้ําผึ้งนํามาทํายาลูกกลอน

ใชรับประทานเปนยาอายุวัฒนะ และใชทั้งตนของหญาเอ็นยืด 

(Plantago major) ผสมกับใบพลับพลึงนํามาลนไฟพอกบริเวณ

ที่เอ็นยึดทําใหคลายเสน (จันทรารักษ, 2541) อยางไรก็ตาม

ถึงแมวาไทยองจะสืบเช้ือสายมาจากไทลื้อ แตก็มีวิธีการใช

ประโยชนจากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคท่ีแตกตางกันออกไป 

อาจเนื่องมาจากหลายเหตุปจจัย ไดแก องคความรูที่สั่ งสม  

ผนวกกับประสบการณที่ไดรับถายทอดมาในแตละกลุมชนในแต

ละรุนของแตละชุมชน จนกลายเปนลักษณะจําเพาะของภูมิ

ปญญาที่มีเอกลักษณ (ยศ และคณะ, 2542; Angkhana, 2008; 

นัทธ,ี 2556; จรัสพงษ และอังคณา, 2559) รวมถึงการปรับตัวให

เขากับธรรมชาต ิ(สุณี และคณะ, 2556) ตลอดจนการแลกเปลี่ยน 

องคความรูระหวางหมอยาพื้นบานทั้งในชุมชน และนอกชุมชน 

(นัทธี, 2556) หรือแมกระท่ังการแลกเปลี่ยนองคความรูกับ 

กลุมชาติพันธุอื่น (เสถียร, 2542) หรืออาจเนื่องมาจากสภาพ

พ้ืนที่ วัฒนธรรม และบริบทของชุมชนท่ีแตกตางกัน (ปฐมา และ

คณะ, 2557) ดังนั้นวิธีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในการ

รักษาโรคของแตละชาติพันธุจึงมีความแตกตางกันออกไป ทั้งที่

เปนพืชชนิดเดียวกัน แตก็มีสวนของพืชท่ีใช วิธีการเตรียมยา และ

รูปแบบการใชยาที่ตางกัน ดังน้ันนอกเหนือจากการสํารวจ และ

รวบรวมขอมูลการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรตามการใช

ประโยชนพ้ืนบานที่เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพแลวนั้น กระบวนการ

วิเคราะหหาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ

จะเปนสิ่งท่ีชวยแสดงศักยภาพของพืชสมุนไพรแตละชนิดไดอีก

ทางหนึ่ง 

 2. สวนของพืชสมุนไพรที่ใช: ลักษณะจําเพาะของการ

ใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยองใน ต.แมแรง อ.ปาซาง  

จ.ลําพูน ในสวนของพืชสมุนไพรที่นํามาใช พบวาสวนใตดิน  

(รวมราก เหงา หัวแบบหัวหอม และหัวแบบมันฝรั่ง) เปนสวนของ

พืชที่นิยมนํามาใชมากที่สุด เพราะจากความรูที่ไดรับถายทอด

ผนวกกับประสบการณที่สั่งสมมา เช่ือวาสวนใตดินของพืช

โดยเฉพาะราก มีการสะสมของปริมาณตัวยาสูง และมีสาร 

ออกฤทธิ์ทางยามาก สอดคลองกับรายงานการวิจัยการสํารวจ 

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของชุมชนบานหัวทุง เขตรักษา

พันธุสัตวปาเชียงดาว จ.เชียงใหม (อังคณา และคณะ, 2555) 

และรายงานวิจัยความหลากหลายของพืชสมุนไพรสําหรับรักษา

อาการไข จากอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี ่

สอดคลองกับความเช่ือทางการแพทยแผนไทย ที่วารากมี 

การสะสมสารอาหารไวในปริมาณสูงจึงสงผลใหมีตัวยาในปริมาณ

สูง (ปฐมา และคณะ, 2557) โดยชาวไทยอง มักนิยมเก็บสวน 

ใตดิน ในชวงตนฤดูหนาวถึงปลายฤดูรอน ซึ่งเปนชวงท่ีพืชหยุด 

การเจริญเติบโต ทิ้งใบ และดอก หมอยาพื้นบานจะเรียกชวงเวลา

นี้วาชวงลงหัว เพราะเชื่อวาเปนชวงเวลาที่มีการสะสมปริมาณ

ของตั วยาไวคอนขางสู ง (โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร,ี 2560) อยางไรก็ตาม การใชสวนรากของพืช

นั้นมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนประชากรพืช หากมิไดมีการ

ปลูกเพ่ิมเติมหรือใชอยางไมระมัดระวังอาจทําใหพืชชนิดนั้น 

สูญพันธุไปจากพ้ืนที่ได ทั้งน้ีการใชประโยชนจากราก พืชทั้งตน

จําเปนตองถูกขุดขึ้นมา ทําใหพืชชนิดนั้นตองตายลง ขาดโอกาส

ในการแพรขยายพันธุ (อังคณา และคณะ, 2555) จึงควรสงเสริม

หรือสนับสนุนในการหาแนวทางการขยายพันธุพืช หรือการใช

สวนอื่นของพืชทดแทนหากมีสรรพคุณที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน 

เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยนืตอไป 

 3. รูปแบบยาสมุนไพร และวิธีการเตรียม: การใชพืช

สมุนไพรในการรักษาโรคที่พบ นิยมใชในรูปแบบยาสมุนไพรตํารับ

มากที่สุด สอดคลองกับการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของ 
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ชาวไทลื้อ ในหมูบานแมสาบ ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

และบานเฮี้ย อ.ปว จ.นาน ที่พบวานิยมใชพืชสมุนไพรในรูปแบบ

ยาสมุนไพรตํารับเชนกัน และพบวาองคความรูสวนมากไดรับการ 

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ (จันทรารักษ, 2541; นัทธี, 2556) สวน

วิธีเตรียมยาสมุนไพรที่พบในการศึกษาครั้งนี้ นิยมเตรียมแบบ 

ยาผงมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใชประโยชนจากพืช

สมุนไพรทั้งในรูปแบบยาตํารับ และวิธีการเตรียมยาแบบยาผง 

เปนวิธีดั้งเดิมที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้

อาจเนื่องมาจากความชํานาญของหมอพ้ืนบาน และความเช่ือที่วา

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในรูปแบบยาสมุนไพรตํารับ เปน

รูปแบบยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา จากการที่พืชหลายชนิด

มีสรรพคุณที่เสริมฤทธิ์กันในการรักษาโรค สอดคลองกับรายงาน

การวิจัยในการสํารวจการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของ 

หมอพื้นบานในพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย (ซาลายา และคณะ, 

2556; อรทัย และคณะ, 2557a; อรทัย และคณะ, 2557b; 

อรทัย และคณะ, 2558) อีกทั้งวิธีการเตรียมแบบยาผง  

ยังสามารถเก็บไวไดนาน และสะดวกตอการนํามาใชอีกดวย 

(อรทัย และคณะ, 2557a) 

 4. พืชสมุนไพรและตํารับยาพื้นบานที่มีคุณคา และมี

ศักยภาพในการพัฒนา: ผลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-

depth interview) พบตํารับยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเปน

ที่นาสนใจ ชื่อตํารับยา “มะโหกเลือด” หรือ “มะโหกกนปูด”  

ใชรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ที่มีอาการเลือดออกทางทวาร

หนัก และมีติ่งเนื้อยื่นออกมาอยูท่ีขอบทวาร หรือเรียกวาโรค

ริดสีดวงภายนอก (สิริกานต และสนั่น, 2557) ซึ่งเปนระยะของ

อาการโรคที่สงผลใหผูปวยเกิดความวิตกกังวลในการเคลื่อนไหว 

โดยเฉพาะเวลานั่ง และมีอาการเจ็บ ปวด บวม และคันบริเวณ

ทวารหนัก ตํารับยานีม้ีขอด ีและควรสงเสริมการพัฒนาเนื่องจาก 

1) เปนสูตรตํารับยาสมุนไพรพื้นบานที่ไดรับการสืบทอดจาก

บรรพบุรุษที่เปนหมอพ้ืนบาน มีอายุมากกวา 200 ป รายละเอียด

ดังตารางที่ 2 2) เปนสูตรตํารับยาสมุนไพรพ้ืนบานเปนท่ีเปนท่ี

ยอมรับ และไดรับความนิยมใชทั้งในชุมชน และชุมชนใกลเคียง 

บงบอกถึงประสิทธิภาพในการรักษา และคาดวามีศักยภาพ

เพียงพอตอการนําไปทําเปนยารักษาโรคริดสีดวงทวารชนิดใหมท่ี

มีขอบงชี้วาสามารถรักษาโรคริดสีดวงทวารมีติ่งเนื้อยื่นออกมาอยู

ที่ขอบทวารไดโดยเฉพาะ 3) มีขอสนับสนุนสรรพคุณ และการใช

ประโยชนพ้ืนบาน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาพืชสมุนไพร

หลายชนิดท่ีหมอพื้นบานไทยองนํามาใชประโยชนมีชนิดพันธุพืช 

และสวนท่ีใชสอดคลองกับ ชนิดพันธุพืชในตํารับยาริดสีดวง

มหากาฬ ที่ถูกขึ้นทะเบียนใหเปนยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แหงชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สํานักยากลุมพัฒนา

ระบบ งานระบบยาแหงชาติและสารสนเทศ, 2556) มีสรรพคุณ

รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก มีสูตรตํารับในผงยา 110 กรัม 

ประกอบดวย มดยอบคั่ว ขอบชะนางแดง (ทั้งตน) ขอบชะนาง-

ขาว (ทั้งตน) โกฐกักกรา โกฐสอ โกฐจุฬาลัมพา โกฐกานพราว 

โกฐพุงปลา เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก  

เทียนตาตั๊กแตน แกนสนเทศ ลูกจันทน ดอกจันทน เถาสะคาน 

เปลือกสมุลแวง ดอกดีปลี พริกไทยลอน เหงาขิง และเปลือก

อบเชยเทศ จากสูตรตํารับยาดังกลาวพบพชืสมุนไพรท่ีถูกนํามาใช

รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ในตํารับยามะโหกเลือดที่เหมือนกัน

ถึง 14 ชนิด (ตารางที่ 1) สนับสนุนสรรพคุณ และการใช

ประโยชนพื้นบานของพืชสมุนไพร ของตํารับยาสมุนไพรพ้ืนบาน

ของไทยอง 4) ตํารับยารักษามะโหกเลือดมีขอไดเปรียบในดาน

สรรพคุณของเครื่องยาในสูตรตํารับที่มีกลุมของเครื่องยาที่มี

สรรพคุณชวยบํารุงกําลัง บํารุงเลือด และบํารุงรางกาย มากกวา

ตํารับยาริดสีดวงมหากาฬ 5) การรักษาโรคริดสีดวงทวารมีติ่งเนื้อ

ยื่นออกมา สวนใหญจะใชวิธีการผาตัด ซึ่งมีคาใชจายสูง รองลงมา

คือการใชยาแผนปจจุบันในการรักษาโรคผูปวยในปจจุ บัน  

(สิริกานต และสนั่น, 2557; อรทัย และคณะ 2557b) สุดทาย  

6) ยาสมุนไพรตํารับที่ใชรักษาโรคริดสีดวงทวารยังมีจํานวนนอย 

การคนหายาชนิดใหมจึงเปนสิ่งจําเปน เ พ่ือชวยใหผูปวยมี

ทางเลือกที่หลากหลายในการรักษา ดังนั้นดวยเหตุดังกลาวเห็น

ควรใหพิจารณาวิจัยพัฒนาตํารับยานี้ในโอกาสตอไป ใหการรักษา

โรคริดสีดวงทวารดวยยาสมุนไพรเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ 

นอกเหนือจากการผาตัด และการใชยาแผนปจจุบันในการรักษา

โรค 
 

สรุปผลการวิจัย 

 แนวทางที่ควรปฏิ บัติ ในการใชประโยชนจากพืช

สมุนไพร จําเปนตองเริ่มตนดวยการใชสมุนไพรใหถูกตน ตามมา

ดวย ถูกสวนท่ีใช ถูกขนาด ถูกวิธีการ และถูกกับโรค การศึกษา

ในครั้งนี้จึงมุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต วิธีการเตรียมพืช

สมุนไพร วิธีใช รูปแบบการใชยา และการตรวจสอบระบุช่ือ

วิทยาศาสตรของพืชสมุนไพรท่ีถูกตอง ซึ่งนับเปนขอมูลเริ่มตนที่
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สําคัญตอกระบวนการวิเคราะหหาพืชสมุนไพรเพ่ือนําไปวิจัย

ตอไปได แตอยางไรก็ตามการรวบรวมขอมูลจากหมอยาพื้นบานที่

ยังมีชีวิตอยู และมีประสบการณในการรักษา จะชวยทําใหทราบ

ถึงชนิดของพืชสมุนไพรท่ีนํามาใชทําเปนยารักษาโรคที่ถูกตอง  

แมมีชื่อพื้นเมืองท่ีพองกัน เนื่องดวยหมอพื้นบานก็มีสวนสําคัญใน

การชวยยืนยันชนิดพืชในเบ้ืองตน รวมถึงเทคนิควิธีการใช

ประโยชน และแหลงที่มาของพืชท่ีใชไดเปนอยางดี เปนการ

ปองกันความผิดพลาดในการนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ชี้ใหเห็นคุณคาของการจดบันทึกภูมิปญญาที่กําลังใกลสูญหาย

จากหมอพื้นบานท่ีเปนบุคคลสําคัญของชุมชน ซึ่งสวนใหญสูงวัย 

มาผานกระบวนการจัดเก็บ และประมวลขอมูลใหกลายเปน

ฐานขอมูลทางวิชาการอยางเปนระบบ นอกจากนี้ควรมีการ

สงเสริมการเขาไปบันทึกขอมูลประวัติหมอพ้ืนบาน และสงเสริม

ใหหมอพื้นบานมีบันทึกประวัติการรักษาคนไขของตน เพ่ือ

ประโยชนตอการสังเคราะหองคความรูการรักษาดวยภูมิปญญา

ใหมีมาตรฐานและอยูในรูปแบบที่สามารถสืบคนได เปนแนวทาง

ในการพัฒนาการแพทยพ้ืนบาน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ

การสืบทอดภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานใหดํารงอยู สงเสริม และ

ถายทอดการปรับใชความรูในการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร

ทองถ่ินแกคนในชุมชน ชวยลดภาระคาใชจายในการพึ่งพาตนเอง

ดานการดูแลสุขภาพตอไป 
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 ขอขอบคุณ หองปฏิบัติการพฤกษศาสตรพื้นบานและ
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ตําบลแมแรง ท่ีเ อ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ประสานงานในพื้นที่กับหมอยาพ้ืนบาน ทายที่สุดขอขอบคุณ 

หมอยาพื้นบานทุกทาน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา-

หมูบาน ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลจนงานวิจัยนี้สําเร็จ-

ลุลวงไปไดดวยด ี
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