
สมุนไพรในอุทยานแหง่ชาติแก่งกรุง 

 

  สถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอทุยานแห่งชาตทิางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร 
   ปราณี  ฮัมเมอลิ้งค์ และพัฒนา  อนุรักษ์พงศธร 2543  พืช
สมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญส่วนหน่ึงของการแพทย์แผนไทย  และยังนิยมใช้
อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  โดยเหตุที่ทราบกันว่าชนิดและปริมาณของ
พืชสมุนไพรมีจ านวนลดลงและบางชนิดอาจถึงกับสูญหายไปบ้างแล้ว  
คณะผู้วิจัยซ่ึงมีความสนใจด้านการปลูกเลี้ยงพืชสมุนไพรได้จัดท าโครงการ 
“วนเกษตรสมุนไพร” โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกสวนป่า  วิจัย
การผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางเภสัช  ด้านการเพิ่มปริมาณโดยวิธีปลูก
ปกติและโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช   วิจัยการปลูกพืชสมุนไพรผสมผสาน
กับสวนป่าปลูก  เพื่อสร้างความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ โครงการวิจัย “วน
เกษตรสมุนไพร” ได้คัดเลือกพืชสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่   
  1.  พญาสัตบรรณ  Alstonia scholaris R.Br.  
       จาก  จังหวัดพิษณุโลก 
  2.  กฤษณา  Aquilaria agallocha Roxb     
      จาก  จังหวัดปราจีนบุรี 
  3.  เจตมูลเพลิงแดง  Plumbago indica Linn.    
      จาก  จังหวัดกาญจนบุรี 
  4.  เจตมูลเพลิงขาว  Plumbago zeylanica Linn.  
      จาก  จังหวัดพิษณุโลก 
  5.  บุก  Amorphophallus brevispathus Gagnep. 
      จาก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  6.  ว่านทรหด  Curcuma xanthorrhiza Roxb.  
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      จาก  จังหวัดปราจีนบุรี 
  7. ระย่อม Rauvolfia serpentina (linn.) Benth ex Kurz.  
      จาก จังหวัดพิษณุโลก 
  8.  บอระเพ็ด  Tinospora crispa Miers ex Hook.f. & Thoms,
     จาก  สวนจตุจักร  กรุงเทพฯ 
  9.  กวาวเครือ  Butia superba Roxb. Failed  
      จาก  อุทยานแห่งชาติผากลอง  จังหวัดแพร่ 
 ท าการศึกษาวิจัยวิธีการขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรทั้ง 9 ชนิด  โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  เพาะเมล็ด  และปักช า  พบว่าวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
สามารถใช้อาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติมฮอร์โมน BA  3 
และ 5 ppm  สามารถเพิ่มปริมาณจ านวนยอดของพญาสัตบรรณ  
เจตมูลเพลิงแดง  บุก  ว่านทรหด  ได้ประมาณ 5 - 9 เท่า    ทุก ๆ  2 เดือน  
บอระเพ็ด  กฤษณา และกวาวเครือมีอัตราการเพิ่มปริมาณค่อนข้างต่ า และ
ยังไม่ประสบความส าเร็จด้านขยายพันธ์ุ   วิจัยการขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด ต้น
พญาสัตบรรณ และระย่อม  ประสบความส าเร็จผลิตกล้าได้ 100% และ 
69% ตามล าดับ   วิจัยการขยายพันธ์ุด้วยวิธีการปักช าพบว่าระย่อม 
บอระเพ็ด  กฤษณา  และเจตมูลเพลิงขาว มีอัตราการรอด 80.0%  53.0%  
17.2% และ 0% ตามล าดับ   การผลิตกล้าพญาสัตบรรณจากเมล็ดประสบ
ความส าเร็จถึงระดับน าปลูกสวนป่าในพื้นที่ 10 ไร่ โดยใช้ระยะ 1 x 1 เมตร  
บริเวณแปลงเกษตรกร อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้ต้นกล้า
พญาสัตบรรณจ านวน  16,000 ต้น ซ่ึงจะเติบโตเป็นสวนป่าและเก็บข้อมูลใน
ปีที่ 2 การทดลองปลูกระย่อมจากต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดและกล้าที่ได้จาก
ปักช าพบว่ารากที่เกิดจากต้นเพาะเมล็ดมีน้ าหนักเป็น 2.2 เท่าของรากที่ได้
จากต้น   ปักช า พืชที่ระบุชื่อเหล่าน้ีมีสรรพคุณใช้เป็นยาแผนโบราณ  แต่มี
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จ านวนน้อยและหายาก  ซ่ึงทางโครงการมุ่งหวังจะสร้างการปลูกพืชระบบวน
เกษตรสมุนไพรเพื่อเพิ่มจ านวนพืชดังกล่าว  เป็นการสร้างอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้ปลูกเลี้ยง  เป็นการอนุรักษณ์พรรณพืชสมุนไพรไทยได้ระดับ
หน่ึง 
 
  เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ 2543 การพัฒนาด้านเภสัชกรรม
ไทย มีความจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้สมุนไพรของแพทย์แผนไทยให้รอบ
ด้าน ตั้งแต่เทคนิคการเก็บรักษาให้มีคุณภาพดี รักษาสมุนไพรให้คงคุณภาพ
ได้นาน และการใช้สมุนไพรแต่ละชนิดทดแทนในสิ่งที่ขาดแคลนโดยไม่ท าให้
สรรพคุณของยาน้ันเสียไป จากการค้นคว้าและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหมอ
พื้นบ้านผู้มีประสบการณ์ ท าให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา
วิธีการเก็บรักษายาสมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้ทดแทนกันได้ในต าราแพทย์แผน
ไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายการสมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้ทดแทนกัน
ได้และศึกษาเทคนิควิธีการเก็บรักษาสมุนไพรจากสมุนไพรสดเป็นสมุนไพร
แห้งให้คงคุณภาพสามารถใช้ได้นาน ซ่ึงสามารถประมวลผลการศึกษา
สมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้ทดแทนกันได้ในต าราแพทย์แผนไทยทั้งสิ้น 49 คู่ (99 
ชนิด) จ าแนกเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้ทดแทนกันได้ตามกลุ่มอาการ 15 
กลุ่มอาการ ได้แก่ สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง ใช้กระเช้าผีมดทดแทนได้กับ
หนอนตายหยาก, ขมิ้นชันทดแทนได้กับขมิ้นอ้อย สมุนไพรช่วยในการขับลม 
ใช้กะเพราทดแทนได้กับแมงลัก. โกฐกระดูกทดแทนได้กับกระทือบ้าน, โกฐ
สอทดแทนได้กับข่าลิง, โกฐน้ าเต้าทดแทนได้กับเปราะป่า, โกฐเขมาทดแทน
ได้กับทรงบาดาล, กานพลูทดแทนได้กับลูกจันทน์, ขิงทดแทนได้กับดีปลี , 
เปลือกมะรุมทดแทนได้กับรากกุ่มบก สมุนไพรรักษาอาการปวดศีรษะและ
ลดความดันโลหิตสูง ใช้กาหลงทดแทนได้กับจิก, โกฐเขมาทดแทนได้กับ
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ทรงบาดาล สมุนไพรรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ใช้โกฐหัวบัวทดแทนได้
กับกระเทียม แก่นประดู่ทดแทนได้กับแก่นมะซาง ลูกมะกรูดทดแทนได้กับ
ลูกส้มซ่า, มะแว้งต้นทดแทนได้กับมะแว้งเครือ, หัสคุณเทศทดแทนได้กับหัส
คุณไทย สมุนไพรรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ใช้โกฐหัวบัวทดแทนได้กับ
กระเทียม, ขมิ้นชันทดแทนได้กับขม้ินอ้อย สมุนไพรรักษาโรคโลหิตสตรี ใช้
ไพลทดแทนได้กับรากโกฐเชียง, กะเม็งทดแทนได้กับผักคราด, ใบเงินทดแทน
ได้กับใบทอง, แก่นประดู่ทดแทนได้กับแก่นมะซาง สมุนไพรรักษาโรคระบบ
ขับถ่าย ใช้โกฐหัวบัวทดแทนได้กับกระเทียม, โคกกระสุนทดแทนได้กับ
นมพิจิตร, พาดไฉนทดแทนได้กับเมล็ดสลอด, สารส้มทดแทนได้กับเหง้า
สับปะรด, เกลือสินเธาว์ทดแทนได้กับสมอทั้งสาม, ทนดีทดแทนได้กับดองดึง, 
ยางเทพธาโรยางสลัดได, เปลือกกระท้อนทดแทนได้กับเปลือกคาง, เปลือก
ต้นตาเสือทดแทนได้กับเปลือกต้นนนทรี สมุนไพรแก้ไข้ ใช้โกฐก้านพร้าว
ทดแทนได้กับชิงช้าชาลี, โกฐจุฬาลัมพาทดแทนได้กับหญ้าตีนนก, ขม้ินเครือ
ทดแทนได้กับขมิ้นอ้อย, ขี้กาทั้งสองทดแทนได้กับไคร้เครือ, ใบเงินทดแทนได้
กับใบทอง, ผักขวงทดแทนได้กับชุมเห็ดไทย , สมอพิเภกทดแทนได้กับ
มะขามป้อม, หญ้าพันงูทั้งสองทดแทนได้กับผักเสี้ยนทั้งสอง , แก่นประดู่
ทดแทนได้กับแก่นมะซาง สมุนไพรบ ารุงโลหิต ใช้ลูกกรายทดแทนได้กับ
ลูกบิด สมุนไพรรักษานิ่ว ใช้ด่างโคกกระสุนทดแทนได้กับด่างสลัดได 
สมุนไพรแก้ร้อนในกระหายน  า ใช้ใบเงินทดแทนได้กับใบทอง สมุนไพรช่วย
ให้เจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ ใช้ชิงช้าชาลีทดแทนได้กับบอระเพ็ด , 
มะไฟเดือนห้าทดแทนได้กับหญ้าปากควาย, มะแว้งต้นทดแทนได้กับมะแว้ง
เครือ สมุนไพรแก้ไขมันจับตัวตามข้อ ใช้ผักโขมแดงทดแทนได้กับดองดึง 
สมุนไพรรักษาโรคหนองใน ใช้สารส้มร่วมกับเหง้าสับปะรด สมุนไพรรักษา
น  าเหลืองเสีย น  าดีพิการ ใช้ขม้ินเครือทดแทนได้กับขมิ้นอ้อย 
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 และจากการสัมภาษณ์ระดับลึกของหมอพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเก็บรักษายาสมุนไพรพบว่า สมุนไพรแต่ละชนิดมีวิธีการเก็บรักษา
คล้ายคลึงกันคือ ถ้าต้องการเก็บรักษาสมุนไพรไว้เป็นเวลานานเพื่อน ามาปรุง
ยาต้องเก็บสมุนไพรไว้ในที่แห้ง ไว้ในที่สูญญากาศ จะท าให้สมุนไพรคงสภาพ
อยู่ได้นานที่สุด โดยไม่สูญเสียสรรพคุณทางยา แต่ส าหรับร้านขายยาสมุนไพร
ทั่วไป ซ่ึงไม่ต้องเก็บยาสมุนไพรไว้เป็นเวลานานมากนัก จะน าสมุนไพรมาตาก
ให้แห้งแล้วน ามาใส่กระสอบข้าวสารหรือถุงกระดาษเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก จะมีสมุนไพรบางชนิดเท่าน้ันที่มีกรรมวิธีเฉพาะเจาะจงลงไป 
 
               เรืองชัย     พิทักษ์อัศวกุล และคณะ  2544 การวิจัยครั้งน้ีเป็น
การวิจัยเพื่อพัฒนาต ารับยาเตรียมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  ขม้ินชัน  และไพล  
ในโรงพยาบาลพล มีการควบคุมตัวแปรเก่ียวกับวิธีการเพาะปลูกโดยการ
อบรมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชโดยใช้หลักการท าเกษตรกรรมที่
ดีหรือเกษตรกรรมธรรมชาติกับยาสมุนไพรทั้ง3ชนิด เริ่มตั้งแต่การวางแผน
ปลูก การคัดเลือกพันธ์ุ    การเตรียมดิน  การดูแลระหว่างการปลูก  การเก็บ
เก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  การแปรรูปเพื่อเก็บไว้เป็นวัตถุดิบ  จนถึง
การน าวัตถุดิบไปผลิต  ผลการวิจัยพบว่า  ในการผลิตวัตถุดิบผงฟ้าทะลาย
โจรน้ัน  อายุของฟ้าทะลายโจรมีผลต่อปริมาณแลคโตนรวม  สภาพของ
อุปกรณ์การผลิตมีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ในส่วนของการผลิตวัตถุดิบ
ขม้ินชัน พบว่าการท าการเกษตรกรรมที่ดีท าให้ได้ผลผลิตขม้ินชันที่ดี  มี
มาตรฐาน  ทั้งด้านปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวม  และการปนเปื้อนจุลินทรีย์  
ไม่พบสารพิษตกค้างประเภทยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก  ส่วนวัตถุดิบไพลน้ัน  
พบว่ายังมีปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์สูง  แต่สามารถลดปริมาณเชื้อลงได้ 
โดยการน าเหง้าไพลที่เก็บได้ลวกน้ าร้อนก่อนน าไปหั่นหรือตาก การวิจัยครั้งน้ี
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ท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างเกษตรกร4อ าเภอในฐานะผู้ผลิตกับโรงพยาบาล
พลในฐานะผู้รับซ้ือเพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วย 
 

 


