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บทคัดย่อ 
การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของลัวะในบ้านน้ําแพะ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือน

สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการนําพืชมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของชาวลัวะ โดยสํารวจพร้อมกับ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ซ่ึงได้แก่ ผู้สูงอายุ เกษตรกร และหมอยาพ้ืนบ้าน จํานวน 5 คน ภายในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน พ้ืนท่ี
การเกษตร และบริเวณป่าใกล้หมู่บ้านด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview) เกี่ยวกับชนิดของพืชท่ี
นํามาใช้ประโยชน์ ชื่อท้องถ่ิน ประเภท และวิธีการใช้ประโยชน์ เก็บตัวอย่างพืชเพ่ือใช้ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ และจัดทําเป็นตัวอย่าง
แห้งเพ่ือเก็บรวบรวมไว้ท่ีหอพรรณไม้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUB herbarium) ผลการศึกษาพบ
พืชท่ีใช้ประโยชน์จํานวน 208 ชนิด 168 สกุล 76 วงศ์ จําแนกออกตามกลุ่มการใช้ประโยชน์ เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร 148 ชนิด 
พืชสมุนไพร 22 ชนิด พืชท่ีใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ 18 ชนิด พืชใช้ในพิธีกรรมความเชื่อ 13 ชนิด พืชเศรษฐกิจ 
11 ชนิด และพืชท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 23 ชนิด ท้ังนี้พืชแต่ละชนิดอาจมีการใช้ประโยชน์มากกว่า 1 กลุ่ม เช่น ก่อเดือย (Castanopsis 
acuminatissima (Blume) A. DC.) มะเฟือง (Averrhoa carambola L.) และพลู (Piper betle L.) ตัวอย่างพืชท่ีน่าสนใจ เช่น ลูกชิด 
(Arenga westerhoutii Griff.) เป็นอาหารท่ีชื่นชอบของคนท่ัวไปจึงเป็นท่ีต้องการของตลาดสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้และ
เต่าร้างยักษ์ (Caryota obtuse Griff.) เป็นพืชอาหารท่ีจัดเป็นพืชหายาก โตช้าและข้ึนเฉพาะถ่ินควรแก่การอนุรักษ์ 

 

ABSTRACT 
The Ethnobotanical study of Lua in Ban Numpae, Boklua District, Nan Province was done during August 

2015 to August 2016 which purposed to investigate the traditional uses of plant in Lua daily life. Plants were 
surveyed and the five key informants including elderly, farmers and folk medicinal doctor were interviewed using 
semi-structure interview in the village, agricultural areas and the natural forests near by the village. The vernacular 
name, use categories, and preparation were recorded. The plant specimens were collected and identified to 
scientific names which deposited at CMUB herbarium, Department of Biology, Chiang Mai University. The results 
found that the total of 208 species belong to 168 genera and 76 families were used by the Lua in Ban Numpae. 
They were classified into 6 groups according to their uses including food (148 species), medicine (22 species), 
building and utensils (18 species), ceremony or ritual (13 species), economic plants (11 species) and miscellaneous 
plants (23 species). Some species were used in more than one category for example; Castanopsis acuminatissima 
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(Blume) A. DC., Averrhoa carambola L., Piper betle L. Among these plants, several plants were interesting. Arenga 
westerhoutii Griff. had a high potential to be an economic. The Caryota obtusa Griff. edible plant which was a rare 
endemic species and its growth rate was very slow. It should be concern about their conservation and replanting. 
 

คําสําคัญ: องค์ความรู้พ้ืนบ้าน  พืชท้องถ่ิน  การใช้ประโยชน์พืช 
Keywords: Traditional knowledge, Local plants, Plant utilization 
 

บทนํา 
หลายช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาพรรณพืชป่าหลายชนิดเข้า

มามีบทบาทต่อการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ ปัจจัยสี่ คือ  
พืชอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย จนทําให้เกิด
เป็นวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพืชในแต่ละชนชาติหรือแม้กระท่ังชาติพันธ์ุ 
เนื่องมาจากความแตกต่างของท่ีต้ัง ชนิดพันธ์ุพืชและวัฒนธรรม
ประจําท้องถ่ินและท่ีสําคัญคือองค์ความรู้ท่ีได้จากการสั่งสม
ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนกลายเป็นภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านท่ีได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการใช้ประโยชน์จาก
พืชในด้านต่างๆ กําลังลดความสําคัญลงเนื่องจากในปัจจุบันมี
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิต 
เช่น ด้านการแพทย์ เป็นต้น จึงทําให้ประชาชนรุ่นใหม่ไม่สนใจ
เกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และยังมีการรับเอา
วัฒนธรรมใหม่ๆ เช่นการแต่งกาย ของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีชนรุ่น
หลังได้สั่งสมไว้ ดังนั้นจึงได้เลือกศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเพ่ือ
เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเก่ียวกับการใช้ประโยชน์
จากพืช และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันมีค่าไม่ให้สูญ
หายไป 
 ลัวะหรือถ่ิน เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งในภาคเหนือ 
โดยเฉพาะในจังหวัดน่าน จัดเป็นชนเผ่าโบราณกลุ่มภาษา ออสโต
เอเชียติก (Austroasiatic) กลุ่มย่อยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม
ภาษามอญ–เขมร มีความคล้ายคลึงทางด้านภาษากับชาวขมุ (ทวี, 
2542) ซ่ึงมีกลุ่มย่อยแตกต่างกันออกไปสามารถจําแนกได้เป็น 2 
กลุ่ม ตามลักษณะพิธีกรรมคือพิธีกินดอกแดงและพิธีสโหลด จะ
เรียกลัวะดอกแดง และลัวะสโหลด หากจําแนกตามภาษาที่ใช้
ได้แก่ ภาษามัล และภาษาปรัยจะเรียกว่า ลัวะ-มัล และลัวะ-ปรัย 
มักอาศัยอยู่ตามไหล่เขาระดับความสูงประมาณ 600–900 เมตร
จากระดับน้ําทะเล อยู่บริเวณชายแดนทางทิศตะวันออกของ

อําเภอทุ่งช้าง และอําเภอปัว โดยเฉพาะ 2 ตําบล คือตําบลบ่อ
เกลือใต้ และตําบลบ่อเกลือเหนือ (สุวิไล และคณะ, 2531) ภาษา
ท่ีใช้คือ ภาษาถ่ินหรือภาษามัล (Mal) และภาษาปรัย (Pray) 

ชาวลัวะบ้านน้ําแพะ เป็นกลุ่มคนท่ีอพยพแยกมาจาก
ชาวลัวะบ้านป่ากํา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ยังคงมีวิถีชีวิตท่ี
พ่ึงพาธรรมชาติ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย และมีภาษาลัวะเป็นภาษาหลัก
ท่ีใช้ในการสื่อสารภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ชาวลัวะบ้านน้ําแพะ
ยั ง มี ก า ร ป รั บ ตั ว เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนของตน (รูปท่ี 1) ซ่ึงมีความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านใน
คร้ังนี้จึงเลือกศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวลัวะ บ้านน้ํา
แพะ ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพ่ือเป็นการ
รวบรวมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชของ
ชาวลัวะ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันมีค่าของชนเผ่าลัวะในจังหวัด
น่านไม่ให้สญูหายไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสํารวจและรวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืช

โดยชาวลัวะในบ้านน้ําแพะ ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 
 

การศึกษา 
ลักษณะของพ้ืนท่ีศึกษา 
 บ้านน้ําแพะ ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีราบสันเขาท่ีมีความสูงระหว่าง 600 – 1200 
เมตรจากระดับน้ําทะเล (รูปท่ี 2) อยู่ไม่ไกลจากบริเวณแหล่งต้น
น้ํ าน่าน  เช่น  น้ํ า ว้า  และน้ํ ามาง  (สุ วิ ไล , 2531) อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน ประมาณพิกัดเส้นรุ้งท่ี 19 
องศา 8 ลิปดา 30 พิลิปดาตะวันออก และเส้นแวงท่ี 101 องศา 
10 ลิปดา 0 พิลิปดาเหนือ มีเนื้อท่ีปกครองประมาณ 523,781.25 
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ไร่ หรือประมาณ 838.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 
7.40 ของเนื้อท่ีจังหวัดน่าน (รูปท่ี 2) ชาวบ้านประกอบอาชีพหลัก
คือ ทําไร่และหาของป่าขาย เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็น

เนินเขาสูงและยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่า
อยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 วิถีการดํารงชีวิต; ก บ้านชาวลัวะด้ังเดิม; ข ห้องนอนเป็นห้องโล่งกว้างอยู่ในตัวบ้าน; ค เตาไฟในห้องนอนเพ่ือให้ความอบอุ่น;  

ง ร้านขายสินค้าพ้ืนบ้านริมถนน; จ การแต่งกายหญิงชาวลัวะ; ฉ พิธีปีใหม่ดอยเพ่ือปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 
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รูปที่ 2 บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา บ้านน้ําแพะ หมู่ 13 ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาภาคสนาม 

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืช โดยการสอบถามข้อมูล
พันธ์ุไม้และสัมภาษณ์การใช้ประโยชน์จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ หมอ
ยาพ้ืนบ้าน และผู้สูงอายุ จํานวน 5 คน อายุระหว่าง 45-65 ปี 
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi-structure interview) บันทึกข้อมูลเบื้องต้นท่ี
ได้ เช่น ชื่อท้องถ่ิน ลักษณะวิสัยของพืช ส่วนท่ีใช้ และวิธีการ เป็น
ต้น โดยเดินสํารวจพร้อมผู้ให้ข้อมูลในบริเวณภายในหมู่บ้าน พ้ืนท่ี
การเกษตร และป่าบริเวณท่ีชาวบ้านนําพืชมาใช้ประโยชน์ 
ถ่ายภาพพร้อมท้ังเก็บตัวอย่างพืชสําหรับใช้ในการระบุชนิด และ
จัดทําเป็นตัวอย่างแห้ง 
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

ทําตัวอย่างแห้ง โดยเลือกตัวอย่างพืชท่ีมีลักษณะ
สมบูรณ์ทับในกระดาษหนังสือพิมพ์ ฟองนํ้า และกระดาษลูกฟูก 
อัดในแผงอัดพันธ์ุไม้แล้วนําเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50-55C 
เพ่ือไล่ความชื้นเป็นเวลา 3-5 วัน หรือจนกว่าตัวอย่างพืชจะแห้ง
สนิทส่วนตัวอย่างดองจะใช้วิธีการดองด้วย Ethyl alcohol ความ
เข้มข้น 70% ตัวอย่างพรรณไม้แห้งจัดเก็บไว้ท่ีหอพรรณไม้

ภาควิชาชีว วิทยา  (CMUB herbarium) คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศึกษาและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่างๆ ของ
พืช เช่น ใบ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 
เป็นต้น พร้อมท้ังระบุชื่อวิทยาศาสตร์โดยใช้เอกสารรูปวิธาน เช่น 
Flora of Thailand และ Flora of China เป็นต้น ตรวจสอบชื่อ
ไทยจากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม , 2557) 
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์กับ The Plant List 
2013: A working list of all plant species ( The Plant List 
2013 A working list of all plant, แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
http://www.the plant list. org. ค้นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561.)  

จําแนกพืชท่ีใช้ประโยชน์ออกเป็น 6 กลุ่มตามการใช้
ประโยชน์ (ชูศรี และปริทรรศน์, 2554) ได้แก่ พืชอาหาร พืช
สมุนไพร พืชใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พืช
พิธีกรรมและความเชื่อ พืชเศรษฐกิจ และ พืชท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
พืชท่ีใช้ประโยชน์ของลัวะ 

จากการสํารวจพบพืชท่ีใช้ประโยชน์ 208 ชนิด ใน 76 
วงศ์ 168 สกุล (ตารางท่ี 1) ซ่ึงวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Fabaceae 
Poaceae Euphorbiaceae Cucu rb i t a ceae  แ ล ะ 
Phy l l an thaceae  ตามลําดับ (รูปท่ี 6) โดยมีการนํามาใช้
เป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืชท่ีใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ พืชท่ีใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อ พืชเศรษฐกิจ และพืช
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ (รูปท่ี 4) โดยพบว่าชาวลัวะบ้านน้ําแพะนําพืช
มาใช้เป็นอาหารมากท่ีสุด ในขณะท่ีพืชเศรษฐกิจ พบจํานวนน้อย
ท่ีสุด พืชท่ีชาวลัวะนิยมนํามาใช้ประโยชน์ แยกตามส่วนท่ีใช้และ
ลักษณะวิธีการใช้แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้ ส่วนท่ี
นิยมนํามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด  คือ ผล (รูปท่ี 5) เนื่องจากพืช
ส่วนใหญ่ท่ีสํารวจพบเป็นพืชอาหารและชาวลัวะนิยมนํามาบริโภค
เป็นผลไม้และนํามาประกอบอาหาร 
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชของลัวะ 
 ผลการศึกษาพบพืชท่ีมีการใช้ประโยชน์ โดยแบ่งพืช
ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการใช้ประโยชน์ ได้แก่ พืชอาหาร 148 ชนิด 
พืชสมุนไพร 22 ชนิด พืชท่ีใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ต่างๆ 18 ชนิด พืชใช้ในพิธีกรรมความเชื่อ 13 ชนิด พืช
เศรษฐกิจ 11 ชนิด และพืชท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 23 ชนิด ท้ังน้ีพืช
บางชนิดอาจใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 กลุ่ม (รูปท่ี 4) โดยมี
ตัวอย่างพืชในแต่ละกลุ่มการใช้ประโยชน์ดังนี้ 

1. พืชอาหาร ชาวลัวะบ้านน้ําแพะนําพืชมาใช้เป็น
อาหารมากท่ีสุดท้ังหมด 148 ชนิด โดยพืชท่ีนิยมรับประทานเป็น
ผักเคร่ืองเคียงกับน้ําพริก แกง และลาบ เช่น เพกา (Oroxylum 
indicum (L.) Benth. Ex Kurz) ผักกาดช้าง (Crassocephalum 
crepidioides (Benth.) ปิ้ ง ข า ว  (Clerodendrum glandulo-
sum Lindl.) S. Moore)  ผั ก ร ด  (Erythropalum scandens 
Blume) ผักแปม (Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu) 
และเพ้ียกะทิง (Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) 
T.G. Hartley) เป็นต้น 

ส่วนพืชท่ีนิยมใช้เป็นผักสําหรับประกอบเป็นอาหาร 
เช่น ฟัก (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) ผักหวานบ้าน 
( Sauropus androgynus (L.) Merr.) ข่ า ค ม  ( Alpinia 
roxburghii Sweet)  ผั ก กู ด ข า ว  ( Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw.) และผั กหนั ง  (Parabaena sagittate Miers ex 
Hook. F. & Thomson) เป็นต้น 

สําหรับพืชท่ีนิยมรับประทานเป็นผลไม้ เช่น มะหลอด 
(Elaeagnus latifolia L.) ไข่ปูใหญ่ (Rubus alceifolius Poir.)
หนาม ไ ข่กุ้ ง  (Rubus ellipticus Sm.)  ชม พู่น้ํ า  (Syzygium 
siamense (Craib) Chantar. & J. Parn.) และหย่ังสมุทร (Ama-
localyx microlobus Pierre ex Spire) เป็นต้น 

พืชท่ีชาวลัวะนิยมนํามาใช้ปรุงแต่งเพ่ือเพ่ิมรสชาติให้
อาหารของชาวลั วะ  เช่น  อีหลืน  (Elsholtzia communis 
(Collectt & Hemsl.) Diels) เป็นพืชท่ีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวใช้
เป็นเคร่ืองปรุงเพ่ือเพ่ิมรสชาติให้อาหารมีรสกลมกล่อมมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้ยังมี ผักชีฝร่ัง (Eryngium foetidum L.) ข่า (Alpinia 
galnnga (L.) Willd.) และพริก (Capsicum annuum L.) เป็น
ต้น 

2. พืชสมุนไพร จากการศึกษาพบพืชท่ีใช้เป็นสมุนไพร 
22 ชนิด สมุนไพรท่ีนิยมใช้ส่วนมากเป็นสมุนไพรท่ีรักษาอาการ
เจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงมาก ได้แก่ กลุ่มสมุนไพรรักษาอาการปวด
เ ม่ือยตามร่างกาย  เช่น  ฮ่อสะพายควาย  ( Berchemia  
f lo r ibunda  (Wa l l . )  B rongn . )  ร า งจื ด  (Thunbergia 
laurifolia Lindl.)  แ ล ะ ส า ม ย อ ด ( Canscora andro-
graphioides Griff. ex C.B. Clarke)  ส มุน ไพร รั กษาอาการ
ท้องเสีย เช่น ฝร่ัง (Ps i d i um gua java  L . ) สมุนไพรรักษา
นิ่ว เช่น มะเฟือง (Averrhoa carambola L.) สมุนไพรรักษา
อาการไอและเจ็บคอ เช่น มะขามป้อม (Phyllanthus emblica 
L.)  พืชชนิด อ่ืน ท่ีนิ ยมใช้ ไ ด้แก่  สาบเสื อ  (Chromolaena 
odorata (L.) R. M. King & H. Rob.) ช่วยห้ามเลือด 

3. พืชใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้ พืชท่ี
ชาวลัวะนิยมนํามาสร้างบ้านเรือน พบท้ังหมด 18 ชนิด เช่น 
ม ะ ค่ า โ ม ง  ( Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)  ก่ อ แ ป้ น 
(Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.) King ex 
Hook. f.) ตีนเป็ด (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) และตองเต๊า 
(Mallotus barbatus Müll. Arg.) ใช้ลําต้นทําโครงสร้างบ้าน
เนื่องจากมีเนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง ไผ่เฮียะ (Cephalostachyum 
virgatum (Munro) Kurz) ใช้ ทําฝาผนังบ้านและในส่วนของ
หลั ง ค าบ้ า น จ ะ ใ ช้ ใ บหญ้ า ค า  ( Imperata cylindrica (L.) 
Raeusch.) และใช้ใบต้นค้อ (Livistona speciose Kurz) 
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ส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ชาวลัวะจะใช้ตองกง 
( Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem) Honda) 
นําไปสานเป็นไม้กวาด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประเภท
งานจักสานท่ีชาวลัวะทํา เช่น กระบุง กระด้ง กระต๊ิบ และตะกร้า
ใส่ของ ซ่ึงทํามาจากไผ่เฮียะ (Cephalostachyum virgatum 
(Munro) Kurz) ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) 
เถาวัลย์เพียด (Pueraria phaseoloides (Roxb.) และหญ้าคม
บางเขา (Scler ia ter rest r i s  (L.) Fasset t )  

4. พืชพิธีกรรมและความเชื่อ ถึงแม้ชาวลัวะจะนับถือ
ศาสนาพุทธแต่ก็ยังคงมีการนับถือผีมีความเชื่อเกี่ยวกับผี ท่ีมี
อํานาจลึกลับและผีบรรพบุรุษประจําตระกูลมาแต่ช้านาน ดังนั้น
สิ่งเหล่านี้จึงมีผลต่อการดํารงชี วิตต้ังแต่เกิดจนตาย ซ่ึงผล
การศึกษาพบพืชท่ีนิยมใช้ในพิธีกรรมความเชื่อท้ังหมด 13 ชนิด 
เช่น พิธีกรรมกินดอกแดง เป็นพิธีกรรมท่ีทําหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จสิ้น เพ่ือเป็นการเรียกขวัญเจ้าของไร่กลับบ้าน จะทํา
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พืชท่ีใช้ได้แก่ พลู (Piper 
betle L.) ราชาวดีป่า (Buddleja asiatica Lour.) ข้าวสารหลวง 
(Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC.)  พิ ธี ป ลู ก แ ฮก  เ ป็ น
พิธีกรรมท่ีทําเพ่ือเลี้ยงเจ้าท่ีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีชาวลัวะใช้เพาะปลูก
และทําไร่ จะทําในช่วงเดือน มิถุนายน พืชท่ีใช้ในได้แก่ ว่านหาง
ช้ า ง  ( I r i s  d o m e s t i c a  ( L . )  G o l d b l a t t  &  
M a b b . )  เปล้าใหญ่ (Croton pers imi l i s  Müll .  Arg . )
พุดดง ( K o p s i a  a r b o r e a  B l u m e )  ตะเข็บ (Pothos 
scandens L.) กระตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.) พลู 
(Piper betle L.) และข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus L.) 
พิธีกรรมปีใหม่ดอย ทําเพ่ือขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านเพ่ือให้
คนในหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขพ้นภัยอันตราย จะทําในช่วงเดือน
พฤษภาคม พืชท่ีใช้ได้แก่ เข็มป่า (Pavetta indica L. )  เขือง 
(Caryota sp.) และ พลู (Piper betle L.) พิธีกรรมแก้มดอย เป็น
พิธีกรรมท่ีทําหลังจากท่ีข้าวไร่เร่ิมเจริญเติบโต เพ่ือเลี้ยงเจ้าท่ีให้
ช่วยดูแลรักษาข้าวไร่ให้ออกรวงและให้ผลผลิตดีพืชท่ีใช้ ได้แก่ พลู 
(Piper betle L.) และแก้มขาว (Mussaenda sanderiana 
Ridl.) 

5. พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ ท่ีสํารวจพบมีท้ังหมด 
11 ชนิดโดยในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวไร่ชาวลัวะมักจะนิยมปลูกพืช
ชนิดอ่ืนในพ้ืนท่ีด้วย เพ่ือใช้เป็นอาหารในยามขาดแคลนและขาย
เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และเพ่ือ

เป็นการใช้พ้ืนท่ีเกษตรให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด พืชท่ีนิยมปลูก 
เ ช่ น  เ ผื อ ก  (Colocasia esculenta (L.) Schott)  มั น อ้ อน 
( Dioscorea sp.)  อี ห ลื น  ( E l s h o l t z i a . Communis 
(Collectt & Hemsl.) Diels) งาข้ีม่อน ( P e r i l l a  f r u t e s -
c e n s  ( L . )  B r i t t o n )  และตองกง  (Thysa-nolaena 
latifolia (Roxb. ex Hornem) Honda) 

นอกจากนี้ยังมีพืชท่ีข้ึนตามป่าธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ ท่ี
ชาวลั วะ  สามารถหาไ ด้ตลอด ท้ังปี  เช่น  ลูกชิด  (Arenga 
westerhoutii Griff.) สะค้าน (Piper wallichii (Miq.) Hand.-
Mazz) หัวปลีกจากล้วยป่า (Musa acuminate Colla) และ
ปัจจุบันยังมีหน่วยงานจากทางรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในชมชุน 
เช่นศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยบ้านน้ําแพะ (กศน. บ้านน้ําแพะ) 
เข้ามาทําการทดลองปลูกกาแฟอาราบิกา (Coffea arabica L.) 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมต่อไป 

6. พืชใช้ประโยชน์อื่น ๆ พืชท่ีชาวลัวะนํามาใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ มีจํานวน 23 ชนิด ซ่ึงพืชท่ีนํามาใช้ส่วนมากจะ
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต โดยใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น 
หมู ไก่ วัว และแพะ เป็นต้น ยกตัวอย่าง เช่น ปอกระสา 
( Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.)  กล้ ว ยป่ า 
(Musa acuminate Colla)  

พืชท่ีใช้สําหรับห่อของหรืออาหาร โดยเฉพาะเวลาท่ี
ชาวลัวะเข้าป่าล่าสัตว์แล้วชําแหละนําส่วนเนื้อกลับมายังบ้าน
มักจะใช้ใบพืช เช่น ตองแตบ (Macaranga dent iculate 
(B lume) Müll .  Arg . ) ตองสาด (Phrynium pubinerve 
Blume) และกล้วยป่า (Musa acuminate Colla) รวมท้ังหญ้า
ยายเภา ( L y god ium f l e xuosum ( L . )  Sw . ) ท่ีมีลักษณะ
เหนียวใช้มัดแทนเชือกไว้ 

ในการประกอบอาหารมักใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหลักใน
การหุงต้ม โดยพืชท่ีนิยมนํามาเป็นฟืนได้แก่ สนสองใบ (Pinus 
merkusii Jungh. & de Vriese)  สนส า ม ใ บ  ( Pinus 
kesiya Royle ex Gordon) ปอแต๊บ (Macaranga kurzii 
(Kuntze) Pax & K. Hoffm.) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.) 
พลับพลา (Mic rocos  tomentosa  Sm.) และไม้เนื้อแข็ง
ชนิดอ่ืนๆ 
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นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านยังคงพบพืชท่ีชาวลัวะปลูกไว้
เพ่ือใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนโดยรอบเพื่อให้สวยงามหลายชนิด
เช่น เฟ่ืองฟ้า (Bougainv i l lea  glabra  Choisy)  ลําโพง 

(Brugmansia × candida Pers.) เทียนหยด (Duranta  
e rec ta  L . )  และ เ อ้ื อ งคํ า  ( Dendrobium chrysotoxum 
Lindl.) เป็นต้น (รูปท่ี 3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 พืชท่ีชาวลัวะนํามาใช้ประโยชน์; ก ตองสาด (Phrynium pubinerve Blume) ใบใช้ห่อของ; ข งาข้ีม่อน (Perilla frutescens 
(L.) Britton) เมล็ดใช้ประกอบอาหาร; ค อีหลืน (E l s h o l t z i a  c o m m u n i s  ( C o l l e c t t  &  H e m s l . )  D i e l s ) 
ใบใช้ประกอบอาหาร; ง รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ท้ังต้นต้มน้ําด่ืมแก้ปวดเม่ือย; จ ว่านหางช้าง ( Iris 
domestica (L.) Goldblatt & Mabb.) ท้ังต้นใช้ในพิธีกรรมปลูกแฮก; ฉ ตองกง (Thysanolaena latifolia (Roxb. ex 
Hornem) Honda) ก้านช่อดอกใช้ทําไม้กวาด 
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รูปที่ 4 ร้อยละของจํานวนพืชตามกลุ่มการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของชาวลัวะ บ้านน้ําแพะ จังหวัดน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5 ส่วนของพืชท่ีชาวลัวะนิยมนํามาใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 จํานวนสกุลในแต่ละวงศ์พืชท่ีใช้ประโยชน์ท่ีพบในบ้านน้ําแพะ จังหวัดน่าน 
หมายเหตุ ว งศ์ ที่ มี จํ า น วน  1 ส กุล ; Passifloraceae, Pinaceae, Piperaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Proteaceae, Rosaceae, Rutaceae, 

Salicaceae, Saururaceae, Scrophulariaceae, Tiliaceae, Verbenaceae, Vitaceae, Xanthorrhoeaceae 
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สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 
วิถีชีวิต พิธีกรรมและความเชื่อ 

ชาวลัวะบ้านน้ําแพะ ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน มีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
บริเวณโดยรอบมีพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ ชาวลัวะใช้ประโยชน์จากป่าใน
ด้านของปัจจัยสี่เป็นหลัก คือ พืชอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา
โรค และที่อยู่อาศัย อาชีพหลักของชาวลัวะคือการทําไร่เพ่ือนํา
ผลผลิตท่ีได้มาบริโภคในครัวเรือนของตนเองเท่านั้น ถ้าหากมีมาก
เกินพอถึงจะนํามาจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จึงส่งผลให้สภาพ
เศรษฐกิจและฐานะของคนในหมู่บ้านยากจนเนื่องจากไม่มีรายได้
หลักมาจุนเจือครอบครัว 
พืชท่ีใช้ประโยชน์ของลัวะ 

จากการสํารวจพบพืชท่ีใช้ประโยชน์ 208 ชนิด ใน 76 
ว ง ศ์  1 6 8 สกุ ล  ซ่ึ ง ว ง ศ์ ท่ี พบม าก ท่ี สุ ด คื อ  Fabaceae  
Poaceae  Eupho rb iaceae  Cucu rb i t a ceae  และ 
Phyl lanthaceae ตามลําดับ จากการวิเคราะห์จํานวนชนิด
พืชท่ีมีรายงานการใช้ประโยชน์เป็นคร้ังแรก โดยเทียบกับ
การศึกษาชนิดพืชของชาวลัวะในจังหวัดน่าน พบพืชท้ังหมด 17 
ชนิ ด  เ ช่ น  ตะ เข็ บ  (Pothos scandens L.)  พญานาคราช 
(Davallia solida (G. Forst.) Sw.) หมามุ่ย (Mucuna pruriens 
(L.) DC.)  ว่ า นห า ง ช้ า ง  ( Iris domestica (L.) Goldblatt & 
Mabb.) อะโวคาโด (Persea Americana Mill.) และไผ่รวก 
(Thyrsostachys siamensis Gamble) เป็นต้น  (ตารางท่ี 1) 
(ทิพย์สุดา , 2541; มานิตา , 2542; ทัศนี เวศ , 2543; อภิชาติ , 
2558) โดยพืชส่วนใหญ่มีการนํามาใช้เป็นพืชอาหารมากท่ีสุด โดย
พืชส่วนใหญ่เป็นพืชป่าเนื่องจากป่าบริเวณหมู่บ้านยังคงมีความ
สมบูรณ์ของชนิดพืชท่ีเป็นอาหารนอกจากนี้ยังมีพืชไร่และการ
ปลูกพืชสวนครัวไว้บริเวณบ้านเพื่อเป็นอาหาร รองลงมา พืช
สมุนไพร พืชท่ีใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พืชท่ีใช้
ในพิธีกรรมและความเชื่อ พืชเศรษฐกิจ และพืชใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
พืชท่ีชาวลัวะนิยมนํามาเป็นอาหาร เช่น ถ่ัวต่างๆ มะขาม และ
ชะอม เป็นต้น เช่นเดียวกับการศึกษาการใช้ประโยชน์พืชของคน
เมืองและชาวลวัะในตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
(อภิชาติ, 2558) และส่วนท่ีนิยมนํามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด คือ 
ผล เนื่องจากพืชส่วนใหญ่ท่ีสํารวจพบเป็นพืชอาหารและชาวลัวะ
นิยมนํามาบริโภคเป็นผลไม้และนํามาประกอบอาหาร สอดคล้อง
กับการศึกษาของ  ชูศ รีและปริทรรศน์  (2554) ซ่ึ งศึกษา

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวลัวะและชาวถ่ินบนดอยภูคา 
จังหวัดน่าน พบพืชท่ีใช้เป็นอาหารมากท่ีสุด จํานวน 227 ชนิด 
จากพืชท้ังหมด 391 ชนิด 
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชของลัวะ 

1. พืชอาหาร พืชอาหารท่ีหายากของชาวลัวะบ้านน้ํา
แพะ  ไ ด้ แ ก่  เ ต่ า ร้ า ง ยั ก ษ์  ( Caryota obtuse  Gr i f f . )  
เนื่องจากเต่าร้างยักษ์ท่ีนํามาประกอบอาหารได้ต้องมีอายุไม่ตํ่า
กว่า 3 ปี หรือตามขนาดของลําต้นและในการเก็บยอดอ่อนมาแกง
หรือประกอบอาหารอ่ืนๆ จะต้องโค่นท้ังต้นซ่ึงทําให้ต้นเต่าร้าง
ยักษ์ตายทันที ชาวลัวะจะนําหน่ออ่อนมาแกงเป็นอาหาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ (2558) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชูศรีและปริทรรศน์ (2554) พบ ว่ า ช า ว ลั ว ะ
แ ล ะ ช า ว ถิ่ น บนดอยภูค า  จั งหวัดน่าน  ไ ด้นํา ยอดอ่อน
ข อ ง เ ต ่ า ร ้ า ง ย ัก ษ ์  ( Caryota obtuse  Gr i f f . )  ม า
รับประทานเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังพบ ก่อแป้น (Castanopsis 
diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.) ก่อเดือย (Castanopsis 
acuminatissima (Blume) A. DC.)  และ เ ผื อ ก  (Colocasia 
esculenta (L.) Schott) ซ่ึงเป็นพืชอาหารท่ีชาวลัวะต้องมีไว้ใน
บ้านตลอดทุกปีเนื่องจากหากปีใดท่ีข้าวไร่ไม่เพียงพอ ชาวลัวะก็
จะใช้พืชดังกล่าวรับประทานแทนข้าว สอดคล้องกับการศึกษา
ของชูศรี และปริทรรศน์ (2554) มีการนําเผือก (Colocasia 
esculenta (L.) Schott) มัน (Dioscorea sp.) บุก (Amorpho-
phallus sp.) และมันเสา (Dioscorea alata L.) มารับประทาน
เป็นอาหารเชน่กัน 

2. พืชสมุนไพร สมุนไพรท่ีชาวลัวะนิยมนํามาใช้มาก
ท่ีสุดคือกลุ่มสมุนไพรรักษาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย เช่น ฮ่อ
ส ะ พ า ย ค ว า ย  ( Berchemia  f lo r ibunda (Wa l l . )  
B rongn . )  เช่นเดียวกับงานวิจัยของปิยวรรณ (2538) ศึกษา
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวกะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
การใช้ ส่วนของรากและกิ่งฮ่อสะพายควาย ต้มน้ําด่ืมแก้อาการ
ปวดหลังปวดเอวเช่นกัน รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) 
ต้มน้ําด่ืมแก้ปวดหลัง และแก้อาการอักเสบ (Eric W.C. et al., 2011) 
เหมือดคนตัวผู้ (Helicia nilagirica Bedd.) รักษาอาการปวด
บริเวณเต้านมในผู้หญิง  และสามยอด (Canscora andro-
graphioides Griff. ex C.B.Clarke) ดองเหล้าด่ืมแก้ปวดและ
ปวดเม่ือยตามร่างกายซ่ึงตรงกับการศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน
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ของชาวถ่ินและชาวลัวะในเขตตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ใช้ท้ังต้นต้มน้ําด่ืมแก้อาการปวดหัว (ทัศนีเวศ, 2543) 

รองลงมาเป็นสมุนไพรรักษาน่ิว เช่น มะเฟือง (Averrhoa 
carambola L.) สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตา (2542) ได้
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของชาวลัวะ 
บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน ใช้ส่วนของรากมะเฟืองต้ม
น้ําด่ืมรักษาน่ิวเช่นกัน อีกท้ังสมุนไพรรักษาอาการท้องเสียเช่น 
ฝร่ัง ( Ps i d i um gua java  L . ) สอดคล้องกับการศึกษา
สมุนไพรพ้ืนบ้านของชนเผ่ากะหร่าง บ้านโป่งลึก อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบูรณ์ (เลอศักด์ิ, 2551) สมุนไพรรักษา
อาการไอและเจ็บคอ เช่น มะขามป้อม (Phyllanthus emblica 
L.) เช่นเดียวกับชาวกะเหร่ียงในบ้านใหม่สวรรค์ และบ้านห้วยปู
ลิง จังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้ผลของมะขามป้อมในการรักษาอาการ
เดียวกัน (กวีศิลป์, 2552) ในขณะท่ีชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หลอง
หลวง จะเคี้ยวปม (gall) ท่ีบริเวณก่ิงมะขามป้อมเพ่ือรักษาอาการ
ไอ และอาการเจ็บคอ (ชูศรี และคณะ, 2546) เช่นเดียวกับชาว
กะเหร่ียงในตําบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับประทานผล
มะขามป้อมแก้ไอ (จรัสพงษ์, 2559) พืชสมุนไพรชนิดอ่ืนท่ีนิยมใช้
ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. 
Rob.) เช่นเดียวกับชาวเขาเผ่าถ่ินในตําบลดงพญา อําเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน ใช้ใบสาบเสือมาบดปิดบาดแผลเพ่ือห้ามเลือด
เช่นกัน (ไพศาล, 2544) 

3. พืชใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้ 
ชาวลัวะมีการนําพืชมาใช้สร้างบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นส่วนของ
โครงสร้างท่ีทํามาจากไม้เนื้อแข็งแล้วยังมีส่วนของหลังคาท่ี
ส่วนมากจะนิยมใช้หญ้าคาและใบค้อ ส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ภายในบ้าน ชาวลัวะจะใช้ตองกง (Thysanolaena latifolia 
(Roxb. ex Hornem) Honda) โดยจะเก็บช่อดอกตองกงที่แก่
มาตากแดด จากนั้นทุบเบาๆ เพ่ือให้ดอกหลุดออกมาแล้วจึงนําไป
สานเป็นไม้กวาด เช่นเดียวกับชาวลัวะและชาวถ่ิน บนดอยภูคา 
จังหวัดน่าน (ชูศรี และปริทรรศน์, 2554) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ประเภทงานจักสานท่ีต้องใช้ความประณีตค่อนข้างสูง 
เช่น กระติ๊บ กระบุง กระด้ง และตะกร้าใส่ของซ่ึงทํามาจากไผ่รวก 
(Thyrsostachys siamensis Gamble) และไผ่เฮียะ (Cepha-
lostachyum vi rgatum  (Munro)  Kurz) เนื่องจากหาได้
ง่ายในหมู่บ้าน เนื้อไม้มีความเหนียวง่ายต่อการนํามาจักสานและ
อีกท้ังยังมีความทนทานสวยงาม นอกจากนี้ยังใช้หญ้าคมบางเขา 

(Scler ia ter rest r i s  (L.) Fasset t ) โดยนําก้านใบมาใช้จัก
สานเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือจําหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว 
(อภิชาติ, 2558) ส่วนสวิงเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับช้อนปลาของ
ชาวลัวะทําจากเถาวัลย์เพียด (Pueraria phaseoloides (Roxb.) 
Benth.) โดยใช้เส้นใยจากเปลือกเถามาตากแห้งแล้วมาถักเป็น
สวิง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ ชูศรี และปริทรรศน์ (2554) ท่ีศึกษา
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวลัวะและชาวถ่ินบนดอยภูคา 
จังหวัดน่านอีกด้วย 

4. พืชพิธีกรรมและความเชื่อ พิธีกรรมความเชื่อของ
ชาวลัวะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเฉพาะข้าวไร่ 
เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรของหมู่บ้านจะเป็นเนินเขาสูงไม่เอ้ือ
ต่อการทําเกษตรและยังมีพ้ืนท่ีจํากัด ทําให้ในแต่ละปีชาวบ้านจะ
ได้ผลผลิตน้อยมากเม่ือเทียบกับคนพื้นราบ ดังนั้นชาวลัวะจะให้
ความสําคัญกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องการเกษตรเป็นอย่างมาก เช่น 
พิธีกินดอกแดง พิธีปลูกแฮก พิธีกรรมปีใหม่ดอย พิธีกรรมแก้ม
ดอย พืชท่ีนิยมใช้ได้แก่ พลู (Piper betle L.) เช่นเดียวกับชาวขมุ 
ชาวลัวะและชาวถ่ินในบางพ้ืนท่ีของจังหวัดน่าน (ทิพย์สุดา, 
2541) และชาวลัวะและชาวถ่ิน บนดอยภูคา จังหวัดน่าน (ชูศรี 
และปริทรรศน์, 2554) 

5. พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ในช่วงฤดู
หนาวของชาวลัวะ คือ ผลผลิตจากลูกชิด (Arenga westerhoutii 
Griff.) ซ่ึงถือว่าเป็นอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้ให้ชาวลัวะเป็นอย่าง
ดี เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงเม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืนๆ แต่
ปัจจุบันลูกชิดเร่ิมเหลือน้อยลงชาวลัวะจะเข้าป่าเป็นเวลาหลาย
วันเพ่ือไปเก็บผลลูกชิด จากนั้นต้มท้ังผลแล้วใช้มีดตัดบริเวณ
ส่วนบนของผล บีบเอาส่วนของเอนโดสเปิร์มออกมาโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีประดิษฐ์ข้ึนเองจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ล้างเมล็ดให้
สะอาดแล้วนําไปขาย บางครั้งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซ้ือถึง
หมู่บ้าน ถึงแม้ว่าลูกชิดจะสร้างรายได้เป็นอย่างดีในแต่ละปีก็ตาม 
สิ่งท่ีตามมาคือการลดจํานวนของต้นลูกชิดอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
ชาวลัวะนําเอาเมล็ดลูกชิดมาแปรูปเพ่ือขายจนหมดโดยไม่ปล่อย
ให้เมล็ดเกิดการแพร่กระจายพันธ์ุตามธรรมชาติ อีกท้ังลูกชิดท่ีให้
ผลผลิตได้จะต้องมีอายุประมาณ 8-10 ปีและเก็บผลผลิตได้ 3-4 
คร้ัง (ทัศนีเวศ, 2543) ซ่ึงส่งผลให้ลูกชิดอาจสูญพันธ์ุได้ ดังนั้นจึง
ควรมีการปลูกทดแทนคืนผืนป่าอยู่เสมอ 
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6. พืชใช้ประโยชน์อื่น ๆ พืชท่ีนิยมนํามาใช้มากท่ีสุด
คือพืชท่ีใช้ใบสําหรับห่อของหรืออาหาร ในช่วงฤดูทําไร่ชาวลัวะ
ต้องเดินทางไกลเข้าไปทําไร่ทุกวัน หรือหากไม่สามารถไป กลับได้
จะนอนท่ีไร่และจะห่ออาหารไปรับประทานด้วย เช่น ตองสาด 
( Phrynium pubinerve Blume)  ก ล้ ว ย ป่ า  ( Musa 
acuminate Colla)  แ ล ะ ต อ ง แ ต บ  ( Macaranga 
dent iculate (B lume) Müll .  Arg . ) ซ่ึงการใช้ประโยชน์
จากวัสดุธรรมชาตินี้ยังช่วยลดการขยะจากถุงพลาสติกได้
เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ อัญชลี และคณะ (2555) 
ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวม้ง บ้านปางช้าง ตําบลพงษ์ 
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นอกจากนี้ชาวลัวะยังนิยมใช้ฟืนเป็น
เชื้อเพลิงหลักในการหุงต้มและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวโดยใน

บริเวณห้องนอนจะมีเตาไฟอยู่แทบทุกหลังคาเรือนชาวบ้าน
สามารถหาฟืนจํานวนมากได้ท่ัวไปตามป่าและเหตุผลสําคัญอีก
ประการคือไม่ต้องใช้เงินเพ่ือซ้ือ เนื่องจากชาวบ้านมีฐานะยากจน
เม่ือหาฟืนมาได้จะนําไปเก็บไว้ใต้ถุนบ้านสําหรับใช้ตลอดท้ังปี โดย
พืชท่ีนิยมนํามาเป็นฟืนได้แก่ สนสองใบ (Pinus merkusii 
Jungh. & de Vriese) สนสามใบ  (Pinus kesiya Royle 
ex Gordon) ซ่ึงในเนื้อไม้มีน้ํามันสนอยู่ทําให้ติดไฟได้ง่ายจึง
นิยมนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิง อีกท้ังยังมี ปอแต๊บ (Macaranga 
kurzii (Kuntze) Pax & K. Hoffm.) พลับพลา (Mic rocos  
tomentosa  Sm.) และราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.) เป็น
ต้น 

ตารางท่ี 1 ชนิดพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์โดยชาวลัวะบ้านน้ําแพะ จังหวัดน่าน 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อลัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์** ส่วนท่ีใช้ วิธีใช้ ประโยชน์* 
ตัวอย่าง
อ้างอิง 

Acanthaceae พญาปล้องทอง ลําปะลัน Clinacanthus nutans 
(Burm.f.) Lindau 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 
สันพร้ามอญ - Justicia gendarussa 

Burm. f. 
ราก ต้มดื่มช่วยขับ

ปัสสาวะและแก้
ท้องเสีย 

M M. Borikut 
098 

 
ห้อมช้าง บะเยย Phlogacanthus 

curviflorus Nees 
ยอดอ่อน รับประทานสดกับ

น้ําพริก 
F M. Borikut 

189  
รางจืด ลางปุน Thunbergia laurifolia 

Lindl. 
ทั้งต้น ต้มดื่มเป็นยาแก้

ปวดเม่ือย 
M - 

Amaranthaceae พันงู เซียงมาล Achyranthes aspera 
L.** 

ทั้งต้น ต้มดื่มแก้ท้องอืด M - 

 
ผักขมหนาม บะฮดู Amaranthus 

spinosus L. 
ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 
ผักโขม บะฮดู Amaranthus viridis L. ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Amaryllidaceae หอม หอม Allium ascalonicum 
L. 

ใบสะสม
อาหาร 

ประกอบอาหาร F - 

 
กระเทียม หอมเตียม Allium sativum L. ใบสะสม

อาหาร 
ประกอบอาหาร F - 

Anacardiaceae มะปราง แพะพาง Bouea macrophylla 
Griff. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 มะม่วง แพะเซ็ด Mangifera indica L. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 ส้มผด แพะพด Rhus chinensis Mill. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F M. Borikut 
191 

 มะกอก แพะค้อก Spondias pinnata 
(L. f.) Kurz 

ผล ประกอบอาหาร F M. Borikut 
090 
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ตารางท่ี 1 ชนิดพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์โดยชาวลัวะบ้านน้ําแพะ จังหวัดน่าน (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อลัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์** ส่วนท่ีใช้ วิธีใช้ ประโยชน์* 
ตัวอย่าง
อ้างอิง 

Apiaceae บัวบก ผักหนอก Centella asiatica (L.) 
Urb. 

ใบ ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 
ผักช ี ต้นหอม Coriandrum sativum 

L. 
ใบ ประกอบอาหาร F - 

 
ผักชีฝรั่ง หอมหน่อย Eryngium foetidum 

L. 
ใบ ประกอบอาหาร F - 

Apocynaceae ตีนเป็ด ลําโป๊ะ Alstonia scholaris 
(L.) R. Br. 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

 
หยั่งสมุทร แพะแวด Amalocalyx 

microlobus Pierre ex 
Spire 

ผลอ่อน รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F M. Borikut 
047 

 
กระทงหมาบ้าน - Dregea volubilis (L. 

f.) Benth. ex Hook. f. 
ดอก, 

ยอดอ่อน 
ลวกรับประทานกับ

น้ําพริก 
F M. Borikut 

112  
พุดดง ลําโป๊ะ Kopsia arborea 

Blume 
ดอก ใช้ในพิธีกรรมปลูก

แฮก 
C M. Borikut 

145 
Araceae กระดาด ทําป่า Alocasia 

macrorrhizos (L.) G. 
Don 

ใบ ใช้คลุมปิดปากไห
เหล้าอุ 

MP - 

 บุก - Arisaema sp. ใบ ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 คูน แพะตูน Colocasia gigantea 
(Blume) Hook. f. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 เผือก ทูกวน Colocasia esculenta 
(L.) Schott 

หัวใต้ดิน ประกอบอาหาร F M. Borikut 
092 

 บอน บอน Colocasia sp. ใบ ประกอบอาหาร F - 

 ตะเข็บ อือโค๊ะ Pothos scandens 
L.** 

ใบ ใช้ในพิธีกรรมปลูก
แฮก 

C M. Borikut 
203 

Araliaceae ผักแปม ผักแปม Eleutherococcus 
trifoliatus (L.) S. Y. 

Hu 

ยอดอ่อน รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F M. Borikut 
066 

 แว่นแก้ว ยาเบือพลอม Hydrocotyle 
umbellate L. 

ใบ รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 ต้างหลวง ลําเคาะ Trevesia palmata 
(Roxb. ex Lindl.) Vis. 

ดอก ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F M. Borikut 
141 

Arecaceae หมากสง แพะหมาก Areca catechu L. ผล รับประทานกบัใบ
พลู 

F - 

 ลูกชิด แพะตาว Arenga westerhoutii 
Griff. 

ผลและลําต้น
อ่อน 

รับประทานเป็น
อาหาร 

F M. Borikut 
002 

 หวายขม แกรดบุน Calamus siamensis 
Becc. 

ลําต้นอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 เขือง ร้าง Caryota sp. ใบ ใช้ในพิธีกรรมข้ึนปี
ใหม่ 

C M. Borikut 
195 

 เต่าร้างยักษ์ภูคา จืก Caryota obtuse Griff. ลําต้น ประกอบอาหาร F M. Borikut 
177 
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ตารางท่ี 1 ชนิดพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์โดยชาวลัวะบ้านน้ําแพะ จังหวัดน่าน (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อลัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์** ส่วนท่ีใช้ วิธีใช้ ประโยชน์* 
ตัวอย่าง
อ้างอิง 

Arecaceae ค้อ มะก้อ Livistona speciose 
Kurz 

ผล รับประทานเป็น
อาหาร 

F 
M. Borikut 

059     ใบ ทําหลังคาบ้าน B 

Asparagaceae นางเลว ลางแกล Chlorophytum 
nepalense (Lindl.) 

Baker 

ดอก ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 วาสนา เกาวาสนา Dracaena fragrans 
(L.) Ker Gawl. 

ทั้งต้น ไม้ประดับ MP - 

Aspleniaceae ข้าหลวงหลังลาย ทะลอลซิกื้ด Asplenium nidus L. ใบ ใช้ในพิธีกรรมปลูก
แฮก 

C - 

Asteraceae ผักคราด ผักเผ็ด Acmella paniculata 
(wall. Ex DC.) 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 ดาวกระจายไต้หวัน - Bidens Pilosa L. ราก ต้มดื่มแก้ไข้หวัด M - 

 สาบเสือ แฮยนวาย Chromolaena 
odorata (L.) R. M. 

King & H. Rob. 

ใบ ขยี่ใส่แผลสดช่วย
ห้ามเลือด 

M - 

 ผักกาดช้าง บะด๊อก Crassocephalum 
crepidioides (Benth.) 

S. Moore 

ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 ดาวเรือง - Tagetes erecta L.** ทั้งต้น ไม้ประดับ MP - 

Athyriaceae ผักกูดขาว บะชล Diplazium 
esculentum (Retz.) 

Sw. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Basellaceae ผักปลัง - Basella alba L. ผล, ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Bignoniaceae แคหางค่าง ลางแวะ Markhamia stipulate 
(Wall.) Seem. 

ดอก ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 เพกา แพะดาบ Oroxylum indicum 
(L.) Benth. ex Kurz 

ผล ประกอบอาหาร F - 

Brassicaceae ผักคะน้า คะน้า Brassica alboglabra 
L. H. Bailey 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 ผักกาดเขียวปลี บะโคล้ะ Brassica juncea (L.) 
Czern. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

Bromeliaceae สับปะรด แพะขะหนัด Ananas comosus (L.) 
Merr. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

Caricaceae มะละกอ แพะก้วยเต้ด Carica papaya L. ผล ประกอบอาหาร F - 

Commelinaceae ผักปลาบ ผักกาบปี๋ Commelina diffusa 
Burm.f. 

ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

Convolvulaceae ผักบุ้ง ผักบุ้ง Ipomoea aquatica 
Forssk. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 มันเทศ โคยเม็ด Ipomoea batatas 
(L.) Lam. 

รากสะสม
อาหาร, 
ยอดอ่อน 

ประกอบอาหาร F - 
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ตารางท่ี 1 ชนิดพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์โดยชาวลัวะบ้านน้ําแพะ จังหวัดน่าน (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อลัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์** ส่วนท่ีใช้ วิธีใช้ ประโยชน์* 
ตัวอย่าง
อ้างอิง 

Cucurbitaceae ฟัก แพะดะ Benincasa hispida 
(Thunb.) Cogn. 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 ผักตําลึง ผักแคบ Coccinia grandis (L.) 
Voigt 

ยอด ประกอบอาหาร F - 

 แตงกวา แพะแคลว Cucumis sativus L. ผล ประกอบอาหาร F - 

 ฟักทอง แพะลัก Cucurbita moschata 
Duchesne 

ผล, ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 ข้ีกาดง แพะนอย Gymnopetalum 
chinense (Lour.) 

Merr. 

ผลอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 บวบหอม แพะบลัล Luffa cylindrica (L.) 
M. Roem. 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 มะระ บะเหิด Momordica 
charantia L. 

ผล, ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

Cyperaceae หญ้าคมบางเขา เงียนสาม
เหลี่ยม 

Scleria terrestris (L.) 
Fassett 

ลําต้น จักสานเครื่องใช้ B M. Borikut 
151 

Davalliaceae พญานาคราช นํากิด Davallia solida (G. 
Forst.) Sw.** 

ลําต้น ต้มดื่มรักษาอาการ
เกี่ยวกับกระดูก 

M M. Borikut 
157 

Dioscoreaceae มันมือเสือ โคยจวาก Dioscorea esculenta 
(Lour.) Burkill 

รากสะสม
อาหาร 

รับประทาน F M. Borikut 
164 

 มันอ้อน โคยอ้อน Dioscorea sp. รากสะสม
อาหาร 

รับประทาน F M. Borikut 
162 

 มันกู้ ฮะมึโคย Dioscorea 
pentaphylla L. 

รากสะสม
อาหาร 

รับประทาน F - 

 เนระพูสีไทย เพิลเลอะ Tacca chantrieri 
André 

ใบ ประกอบอาหาร F M. Borikut 
149 

Elaeagnaceae มะหลอด แพะฮะล๊อด Elaeagnus latifolia L. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

Equisetaceae หญ้าถอดปล้อง ชิยายนอก Equisetum diffusum 
D. Don 

ทั้งต้น ทําฝายชะลอน้ํา MP - 

Euphorbiaceae โกสน ลํานาล Codiaeum 
variegatum (L.) 

Rumph. ex A.Juss. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 ไคร้น้ํา ลําไคล Homonoia riparia 
Lour. 

ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F M. Borikut 
125 

    ทั้งต้น ลําต้นใช้ทําที่อยู่
ปลาแม่น้ํา 

MP - 

 มันสําปะหลัง โคยต้น Manihot esculenta 
Crantz 

รากสะสม
อาหาร, 
ยอดอ่อน 

ประกอบอาหาร F - 
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Euphorbiaceae ตองเต๊า ลําดาก Mallotus barbatus 
Müll. Arg. 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

 ตองแตบ ลําฮลาง Macaranga 
denticulate (Blume) 

Müll. Arg. 

ใบ ห่อของ MP M. Borikut 
147 

 ปอแต๊บ - Macaranga kurzii 
(Kuntze) Pax & K. 

Hoffm. 

ลําต้น เชื้อเพลิง MP - 

 เปล้าตองแตก ลําโป๊ระ Baliospermum 
calycinum Müll. Arg. 

ยอดอ่อน ใช้ยางทาบริเวณ
แผลรักษาแผลใน

ปาก 

M - 

 เปล้าใหญ่ ลําเปลา Croton persimilis 
Müll. Arg. 

ลําต้น ใช้ในพิธีกรรมปลูก
แฮก 

C - 

Fabaceae ส้มป่อย แพะปอย Acacia concinna 
(Willd.) DC. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

    ผล ใช้ในพิธีกรรมฝังศพ C - 

 ชะอม บะหละ Acacia pennata (L.) 
Will. subsp. Insuavis 
(Lace) I. C. Nielsen 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 มะค่าโมง แพะค่า Afzelia xylocarpa 
(Kurz) Craib 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

 ช้าเรือด ผักปู่ย่า Caesalpinia 
mimosoides Lam. 

ดอก, 
ยอดอ่อน 

รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 แปบผี มึหยวก Cajanus goensis 
Dalzell 

ผล, ดอก ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F M. Borikut 
197 

 ราชพฤกษ์ ลําคูน Cassia fistula L. ลําต้น เชื้อเพลิง MP - 

 ถ่ัวแปบ แพะแทะ Lablab purpureus 
(L.) Sweet 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 กระถิน ลํากระถิน Leucaena 
leucocephala (Lam.) 

de Wit 

ผล, ยอดอ่อน รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 ไมยราบ แยนยอบ Mimosa pudica L. ลําต้น ต้มดื่มช่วยขับ
ปัสสาวะ 

M - 

 ไมยราบต้น แยนยอบ Mimosa pigra L.** ลําต้น ต้มดื่มชว่ยขับ
ปัสสาวะ 

M - 

 หมามุ่ย แพะป๊อด Mucuna pruriens (L.) 
DC.** 

เมล็ด ต้มดื่มเป็นยาบํารุง
กําลัง 

M - 

 เถาวัลย์เพียด เครือเผียด Pueraria 
alopecuroides Craib 

ลําตัน ใช้เส้นใยถักสวิง B M. Borikut 
200 

 แคบ้าน คลางแค Sesbania grandiflora 
(L.) Poir. 

ดอก, ผล ประกอบอาหาร F - 

 มะขาม แพะขาม Tamarindus indica L. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 
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Fabaceae ถ่ัวฝักยาว แพะถั่ว Vigna unguiculate 
(L.) Walp. Subsp. 
Sesquipedalis (L.) 

Verdc. 

ผล ประกอบอาหาร F - 

Fagaceae ก่อเดือย ลําคูล Castanopsis 
acuminatissima 
(Blume) A. DC. 

ผล รับประทาน F M. Borikut 
174 

    ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B M. Borikut 
174 

 ก่อแป้น แพะชะ Castanopsis 
diversifolia (Kurz) 
King ex Hook. f. 

ผล รับประทานเป็น
อาหาร 

F M. Borikut 
017 

    ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B M. Borikut 
017 

Gentianaceae สามยอด อมวะ Canscora 
andrographioides 

Griff. ex C. B. Clarke 

ทั้งต้น ใช้ทํายาดองเหล้า
ดื่มแก้ปวดเม่ือย 

M - 

Gleicheniaceae กูดกล่ํา เลียมเซน
เยียด 

Dicranopteris linearis 
(Burm. f.) Underw. 

ลําต้น ทําหลอดดูดเหล้าอ ุ B M. Borikut 
148 

Hypericaceae ติ้วเกล้ียง ลําตีล Cratoxylum 
cochinchinense 
(Lour.) Blume 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

 ติ้วขน ลําตีลโชก Cratoxylum 
formosum (Jacq.) 

Benth. & Hook. F. ex 
Dyer subsp. 

Pruniflorum (Kurz) 
Gogelein 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

Iridaceae ว่านหางช้าง ชิเหลือบ Iris domestica (L.) 
Goldblatt & Mabb.** 

ใบ ใช้ในพิธีกรรมปลูก
แฮก 

C - 

Lamiaceae ป้ิงขาว แพะลาม Clerodendrum 
glandulosum Lindl. 

ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 นางแย้มป่า หล่างดอกปัก Clerodendrum 
infortunatum L. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F M. Borikut 
140 

 อีหลืน บะชิอ้น Isodon ternifolius (D. 
Don) Kudô 

ใบ ประกอบอาหาร F M. Borikut 
126 

 สะระแหน่ หอมด่วน Mentha cordifolia 
Opiz ex Fresen 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 แมงลัก ผักนํากอ Ocimum africanum 
Lour. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 โหรพา - Ocimum basilicum 
L. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 
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Lamiaceae ยี่หร่า จันจ้อ Ocimum gratissimum 
L. var. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 กระเพรา - Ocimum tenuiflorum 
L. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 งาข้ีม่อน งา Perilla frutescens (L.) 
Britton 

เมล็ด ประกอบอาหาร F M. Borikut 
077 

Lauraceae อะโวคาโด อะโวคาโด Persea Americana 
Mill.** 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 มะเหมียก มะเหมียก Phoebe cathia (D. 
Don) Kosterm. 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

Lygodiaceae หญ้ายายเภา บะวัล Lygodium flexuosum 
(L.) Sw. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

    ลําต้น มัดของ MP - 

Lythraceae หลิวดอก - Cuphea hyssopifolia 
Kunth** 

ทั้งต้น ไม้ประดับ MP - 

 ลําพูป่า ลําคุบ Duabanga 
grandiflora (DC.) 

Walp. 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B M. Borikut 
094 

Malvaceae พลับพลา แพะกอม Microcos paniculata 
L. 

ผล ผลรับประทานเป็น
ผลไม้ 

F M. Borikut 
058 

    ผล ใช้เป็นของเล่น
สําหรับเด็ก 

MP - 

 เกาลัด แพะมอม Sterculia 
monosperma 

Vent.** 

ผล รับประทาน F M. Borikut 
176 

Marantaceae ตองสาด หะลอเนอด Phrynium pubinerve 
Blume 

ใบ ห่อของ MP - 

Melastomataceae โคลงเคลง แพะป้น Melastoma 
malabathricum L. 
subsp. normale (D. 

Don) K. Meyer** 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

Menispermaceae กรุงเขมา ชิมึชิมาด Cissampelos pareira 
L. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 ผักหนัง ผักหนัง Parabaena sagittate 
Miers ex Hook. F. & 

Thomson 

ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 เถาย่างนาง บะยานาง Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

     ต้มดื่มรักษาอาการ
โรคกระเพาะ 

M - 
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Menispermaceae บอระเพ็ด เครือกูลิง Tinospora crispa (L.) 
Hook.f. & Thomson 

ลําต้น เถาใช้ผสมทําหัว
เชื้อแป้งเหล้า 

F - 

Moraceae ปอกระสา ลํากลาง Broussonetia 
papyrifera (L.) L'Hér. 

ex Vent. 

ใบ เป็นอาหารสัตว์ MP - 

 ผักไฮ บะ Ficus lacor Buch.-Ham. ใบ ประกอบอาหาร F - 

 เดื่อหว้า แพะเดื่อแยด Ficus auriculate 
Lour. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 มะเดื่อปล้อง แพะเดื่อ Ficus hispida L. f. ผล รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 เดื่อปล้องหิน แพะดอด Ficus semicordata 
Buch.-Ham. ex Sm. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 หม่อน หม่อน Morus alba L. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

Moringaceae มะรุม - Moringa oleifera 
Lam. 

ดอก, ใบ ประกอบอาหาร F - 

Musaceae กล้วยป่า คล้อย Musa acuminate 
Colla 

ผล, ลําต้น ประกอบอาหาร F - 

    ลําต้น เป็นอาหารสัตว์ MP - 

 กล้วยน้ําว้า แพะทิ Musa × paradisiaca 
L. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

    ลําต้น, ใบ เป็นอาหารสัตว์, 
ห่อของ 

MP - 

Myrtaceae ฝรั่ง แพะดา Psidium guajava L. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

    ยอดอ่อน รับประทานสดแก้
อาการท้องเสีย 

M - 

 ชมพู่น้ํา ลําย่าหวาย Syzygium siamense 
(Craib) Chantar. & J. 

Parn. 

ผล,ยอดอ่อน รับประทานเป็น
ผลไม้, ยอด

รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F M. Borikut 
062 

Nyctaginaceae เฟื่องฟ้า ลางเฟื่องฟ้า Bougainvillea glaba 
Choisy** 

ทั้งต้น ไม้ประดับ MP - 

Olacaceae ผักรด บะม่ิง Erythropalum 
scandens Blume 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Opiliaceae ผักหวานป่า บ่ะโหลด melientha suavis 
Pierre 

ยอด ประกอบอาหาร F - 

Orchidaceae เอื้องคํา ดอกเอื้อง Dendrobium 
chrysotoxum Lindl.** 

ดอก ไม้ประดับ MP - 

Oxalidaceae มะเฟือง แพะเคล Averrhoa carambola 
L. 

ผล, ยอดอ่อน
, ใบ 

รับประทานเป็น
ผลไม้, รับประทาน

สดกับน้ําพริก 

F - 

     ต้มดื่มรักษาโรคนิ่ว M - 
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Pandanaceae เตยหนาม ยัวะ Pandanus sp. ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Passifloraceae เสาวรส บะกระทกรก Passiflora edulis 
Sims 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 กะทกรก บะฉ่าง Passiflora foetida L. ผล,ยอดอ่อน รับประทานเป็น
ผลไม้, ลวก

รับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

Phyllanthaceae เม่าหลวง แพะพอง Antidesma sp. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 มะไฟ แพะชาล Baccaurea ramiflora 
Lour. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 เติม ลําปวย Bischofia javanica 
Blume 

ใบ นึ่งรับประทาน
คล้ายใบเม่ียง 

F - 

 ข้ีมด บะฮทอล Glochidion 
assamicum (Mull. 

Ag.) Hook. f 

ใบ รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 ลูกใต้ใบ - Phyllanthus amarus 
Schumach. & Thonn. 

ลําต้น ต้มดื่มแก้อาการ
ปวดม่ือย 

M - 

 มะขามป้อม แพะหะแม Phyllanthus emblica 
L. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

     รับประทานสดแก้
อาการเจ็บคอ 

M - 

 ก้างปลาเครือ ลําเกิมต๊อด Phyllanthus 
reticulatus Poir. 

ใบ เป็นอาหารด้วง
กว่าง 

MP - 

 ผักหวานบ้าน ผักหวาน Sauropus 
androgynus (L.) Merr. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Pinaceae สนสามใบ ลํานาล Pinus kesiya Royle 
ex Gordon 

ลําต้น เชื้อเพลิง MP - 

 สนสองใบ ลํานาล Pinus merkusii 
Jungh. & de Vriese 

ลําต้น เชื้อเพลิง MP - 

Piperaceae พลู เกาพู Piper betle L. ใบ รับประทานกับ
หมาก 

F - 

     ใช้ในพิธีกรรมปลูก
แฮก, กินดอกแดง, 
ปีใหม่, แกมดอย 

C - 

 สะค่านแดง สะค่านโซ Piper sp. ลําต้น ใช้ทํายาดองเหล้า
ดื่มแก้ปวดเม่ือย 

M M. Borikut 
196 

 สะค้าน สะค้าน Piper wallichii (Miq.) 
Hand.-Mazz 

ลําต้น ประกอบอาหาร F - 

 ดีปลี สิอาด Piper retrofractum 
Vahl 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 ช้าพล ู ผักนก Piper sarmentosum 
Roxb. 

ใบ ประกอบอาหาร F - 
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Plantaginaceae หญ้าเอ็นยืด - Plantago major L. ใบ ตําพอกบริเวณแผล
รักษาอาการปวด
เข่าและกระดูก 

M - 

 กรดน้ํา ชิเป๊อะ Scoparia dulcis L. ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Poaceae ไผ่เฮียะ กลาว Cephalostachyum 
virgatum (Munro) 

Kurz 

ลําต้นอ่อน ประกอบอาหาร F - 

    ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

 ตะไคร้ ฮะไค่ Cymbopogon 
citratus (DC.) Stapf 

ใบ ประกอบอาหาร F - 

 ไผ่ไร ่ ปอยไร่ Gigantochloa 
albociliata (Munro) 

Kurz 

ลําต้นอ่อน ประกอบอาหาร F - 

 หญ้าคา สิแลง Imperata cylindrica 
(L.) Raeusch. 

ใบ ทําหลังคาบ้าน B - 

 ข้าว ซา Oryza sativa L. ผล รับประทานเป็น
อาหาร 

F - 

 อ้อย อ้อย Saccharum 
officinarum L. 

ลําต้น รับประทาน F - 

 ไผ่รวก ไม้ฮวก Thyrsostachys 
siamensis Gamble** 

ลําต้นอ่อน ประกอบอาหาร F - 

    ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B - 

 ตองกง โค Thysanolaena 
latifolia (Roxb. ex 
Hornem) Honda 

ก้านดอก ทําไม้วาด B M. Borikut 
072 

 ข้าวโพด แพะชิลี Zea mays L. ผล รับประทานเป็น
อาหาร 

F - 

Polygonaceae ผักแพว ผักแผ่ว Persicaria odorata 
(Lour.) Soja'k 

ยอดอ่อน รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

Primulaceae ข้าวสารหลวง ลางลิด Maesa ramentacea 
(Roxb.) A. DC. 

ดอก ใช้ในพิธีกรรม C M. Borikut 
190 

Proteaceae เหมือดคนตัวผู้ ลําซะกัด Helicia nilagirica 
Bedd. 

ใบ ต้มดื่มรักษาอาการว
ปวดบริเวณเต้านม

ในผู้หญิง 

M M. Borikut 
201 

Rhamnaceae ฮ่อสะพายควาย ซิมึยิง Berchemia 
floribunda (Wall.) 

Brongn. 

ทั้งต้น ต้มดื่มแก้อาการ
ปวดเม่ือย 

M M. Borikut 
143 

 คันทรง กันถง Colubrina asiatica 
(L.) Brongn. 

ยอดอ่อน ประกอบอาหาร F - 

Rosaceae ไข่ปูใหญ่ ชิเยียะเบียด Rubus alceifolius 
Poir.** 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F M. Borikut 
042 

 หนามไข่กุ้ง แพะโงล Rubus ellipticus Sm. ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F M. Borikut 
043 
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Rubiaceae กาแฟ กาแฟ Coffea arabica L. ผล เครื่องดื่ม F - 

 เข็มป่า ลางแกล Pavetta indica L. ดอก ใช้ในพิธีกรรมปีใหม่ C - 

 แก้มขาว ลางหะเลิบเพ
ลิบ 

Mussaenda 
sanderiana Ridl. 

ใบ, ดอก ใช้ในพิธีกรรมแกม
ดอย 

C M. Borikut 
024 

 กระทุ่มเขา - Neonauclea 
purpurea (Roxb.) 

Merr. 

ลําต้น ใช้สร้างบ้าน B M. Borikut 
167 

 พังโหม ชิมึชุพม Paederia pilifera 
Hook. f. 

ยอดอ่อน ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

Rutaceae มะนาว แพะนาว Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 มะกรูด มะกิ้ว Citrus hystrix DC. ผล,ใบ ประกอบอาหาร F - 

 เพี้ยกะทิง บะวาเลอะ Melicope pteleifolia 
(Champ. ex Benth.) 

T. G. Hartley 

ยอดอ่อน รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F M. Borikut 
188 

 เครืองูเห่า บะฮด๊อก Toddalia asiatica (L.) 
Lam. 

ผล,ยอด รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

Salicaceae ตะขบป่า แพะเกวน Flacourtia indica 
(Burm. f.) Merr. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

Sapindaceae ลิ้นจ่ี แพะลิ้นจ่ี Litchi chinensis 
Sonn. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

 ลําไย แพะพอด Dimocarpus longan 
Lour. 

ผล รับประทานเป็น
ผลไม้ 

F - 

Saururaceae ผักคาวตอง บะคาวตอง Houttuynia cordata 
Thunb. 

ยอดอ่อน รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

Scrophulariaceae ราชาวดีป่า ลางหยักโปก Buddleja asiatica 
Lour. 

ดอก ใช้ในพิธีกรรมกิน
ดอกแดง 

C M. Borikut 
187 

Solanaceae ลําโพง ลางหัวลําโพง Brugmansia × 
candida Pers.** 

ดอก ไม้ประดับ MP - 

 พริก แพะเยี้ยด Capsicum annuum 
L. 

ผล ประกอบเป็นอาหาร F - 

 มะเขือเปราะ แพะเคือแจ้ Solanum 
capsicoides All. 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 มะเขือเทศ มะเขือ Solanum 
lycopersicum L. 

ผล ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 มะแว้งนก ผักดีดป่า Solanum 
americanum Mill. 

ใบ รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 มะแว้ง แพะแคว่ง Solanum anguivi 
Lam. 

ผล รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 ดับยาง ใบแป้ง Solanum erianthum 
D. Don 

ใบ ทําหัวเชื้อแป้งเหล้า F M. Borikut 
160 

 ต้อยตั่ง บะดีด Solanum spirale 
Roxb. 

ใบ ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 
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Solanaceae มะอึก แพะแควง Solanum 
stramoniifolium 

Jacq. 

ผล ประกอบอาหาร F - 

 มะเขือพวง แพะแคว้ง Solanum torvum Sw. ผล ประกอบอาหาร F - 

Verbenaceae เทียนหยด เกาชาทอง Duranta erecta L.** ทั้งต้น ไม้ประดับ MP - 

Vitaceae กระตังใบ ลํากวาด Leea indica (Burm. 
f.) Merr. 

ใบ ใช้ในพิธีกรรมปลูก
แฮก 

C - 

Xanthorrhoeaceae ว่าน 
หางจะระเข้ 

ว่านชิตาอึ
เทิด 

Aloe vera (L.) Burm. 
f. 

ใบ วุ้นใสช่วยสมานแผล M - 

Zingiberaceae ข่า แชเลอะ Alpinia galnnga (L.) 
Willd. 

ลําต้นใต้ดิน ประกอบอาหาร F - 

 ข่าคม แพะเพริด Alpinia roxburghii 
Sweet 

ดอก,ลําต้น
เทียม 

ประกอบอาหาร F - 

 กุ๊กเขียว เทิ้ด Amomum sp. ดอก รับประทานสดกับ
น้ําพริก 

F - 

 จ๋ีกุ๊ก แพะกุ๊ก Amomum sp. ดอก ลวกรับประทานกับ
น้ําพริก 

F - 

 ขม้ิน เคาะม่ิน Curcuma longa L. ลําตันใต้ดิน ประกอบอาหาร F - 

 ขิง แวะ Zingiber officinale 
Roscoe 

ลําต้นใต้ดิน เผาไฟอมแก้ไอ M - 

     ประกอบอาหาร F - 

หมายเหตุ * F = พืชอาหาร; M = พืชสมุนไพร; B = พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ; C = พืชใช้ในพิธีกรรมความเชื่อ; MP = พืชใช้ประโยชน์อื่นๆ 
** = ชนิดพืชที่มีการใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรกโดยเทียบกับการศึกษาของชาวลัวะในจังหวัดน่าน (ทิพย์สุดา, 2541; มานิตา, 2542; ทัศนีเวศ, 2543; อภิชาติ, 
2558) 
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