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พืชสมุนไพรในสถานวีิจัยสิ่งแวดลอ้มสะแกราช 
 
 

พิชชานาถ เงินดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 
 

              สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช ได้ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2510 สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในปี 2517 องค์การ UNESCO ได้มีมติให้สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราชเป็นพื้นท่ี
สงวนชีวมณฑล  (Biosphere Reserve)  แห่งหนึ่งของโลกในจ านวน  669  แห่งใน 120 ประเทศท่ัวโลก 
สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราชต้ังอยู่ในเขตต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย ต าบลวังน้ าเขียว และต าบลอุดม
ทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อที่ประมาณ 48,800 ไร่ หรือ 78.08 ตร.กม. เป็นขอบด้าน
ใต้ของท่ี ราบสูงโคราช  มีความสูงอยู่ระหว่าง  280-762  เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  ป่าไม้ส าคัญ 2 
ชนิด ได้แก่ป่าดิบแล้ง  (Dry Evergreen forest) และป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp foresest) พันธุ์ไม้ท่ีส าคัญ
ของป่าดิบแล้งชนิดนี้ประกอบด้วย ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) ตะเคียนทอง  Hopea adorata กระเบา
กลัก (Hydnocarpus ilicifolius) ส่วนป่าเต็งรัง ประกอบด้วย เต็ง (Shorea obtuse) รัง (Shorea 
Siamensis) พะยอม (Shorea floribunda) ป่าท้ังสองชนิดครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณร้อยละ   70 ของ
พื้นท่ี นอกนั้นเป็นป่าชนิดอื่น เช่น ป่าไผ่ ป่าปลูกทุ่งหญ้า  
           สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราชมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีสัตว์หลายชนิด อาทิ 
ไก่ฟ้าพญาลอ ค้างคาว นก หมีหมา หมีควาย เสือโคร่ง เลียงผา ลิงลม งูจงอาง งูเห่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
พืชพรรณท่ีมีสรรพคุณท่ีเป็นสมุนไพรหลากหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค สมุนไพรส าคัญท่ีพบในป่า
ดิบแล้ง ได้แก่ คนทา (Harrisonia perforata) : บ ารุงหัวใจ  ลดความดันโลหิต  ชิงช่ี (Capparis 
micracantha) : เป็นยาแก้ไข้ รากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ช่วยท าให้มดลูกเข้าอู่ เถาวัลย์เปรียง (Derris 
scandens) : ภูมิ คุ้มกันของร่างกาย ช่วยในการสร้ างเม็ดเลือดขาว รักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่ าเ ส่ือม                  
เท้ายายหม่อม (Clerodendrum petasites) : ยาบ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลัง ยาพอกฝีแผล ช้ า ถอนพิษ   เถา
เอนอ่อน (Cryptolepis buchanani) : ขับลมในล าไส้และกระเพาะอาหาร แก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง  
เพกา(Oroxylum indicum) : แก้อาการบวม ฟกช้ า อักเสบ ปวดฝี  ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia) 
: บ ารุงก าลัง บ ารุงร่างกาย ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย  เร่ว (Amomum villosum) : ช่วยแก้
อาการหืด ไอ คล่ืนไส้อาเจียน  เถาสะค้าน (Piper interruptum)  เปราะหอม (เปราะป่า) (Kaempferia 
marginata ) : แก้ปวดศีรษะ คลายเครียด บ ารุงหัวใจ บ ารุงประสาท ตรีชวา (อัคคีทวาร) (Clerodendrum 
serratum)  ตดหมูตดหมา (กระพังโหมตัวผู้) (Paederia linearis) : ช่วยขับลมในล าไส้ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยขับพยาธิ แก้ดีรั่ว ใช้ทาแผลท่ีถูกงูกัด ช่วยถอนพิษงู สารภีป่า (Anneslea 
fragrans) : ช่วยขับลม แก้บิด  สามสิบ(ผักชีช้าง) (Asparagus racemosus) : ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย ต้าน
เช้ือรา ลดการอักเสบ แก้อาการปวด คลายกล้ามเนื้อของมดลูก บ ารุงหัวใจ ขับน้ านม มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมน
เอสโตรเจน ยับย้ังเบาหวาน ลดระดับไขมันในเลือด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
ยับยั้งพิษต่อตับ  โด่ไม่รู้ล่ม (Elephantopus  scaber) : บ ารุงร่างกาย บ ารุงเลือด  ช่วยลดไข้ ลดอาการ
อักเสบ ช่วยต้านความเป็นพิษต่อตับ ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata) : ช่วยบ ารุงก าลัง ริดสีดวงทวาร ช่วย
การย่อยอาหาร ช่วยขับน้ าย่อย เป็นต้น  

สมุนไพรส าคัญท่ีพบในป่าเต็งรัง ได้แก่ ลูกเขยตาย (Glycosmis pentaphylla) : ยาแก้โรค
ตับ ทาแก้โรคผิวหนังพุพอง ทาแผลท่ีอักเสบ  เจตพังคี (Cladogynos orientalis) :  ช่วยลดความดันโลหิต 
กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับผายลม แก้ลมจุกเสียด แก้อาการ
ปวดแน่นท้อง 



 
47 วารสารการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ วิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับท่ี 1/2562 

 
 
ครอบจักรวาล (Abutilon hirtum) : ช่วยขับลม บ ารุงเลือด แก้ไอ หูหนวก หูช้ันกลางอักเสบ เหงือกอักเสบ 
คอตีบ ปวดท้อง ท้องร่วง ขับปัสสาวะ ริดสีดวงทวาร  น้ านมราชสีห์ (Euphorbia hirta) : ลดการอักเสบ มี
ฤทธิ์ต้านเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย และช่วยในการสมานแผล  หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa) : ไอ
เรื้อรัง หลอดลมอักเสบ อาการไออันเนื่องมาจากเป็นวัณโรค  เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus)  : 
ช่วยบ ารุงประสาท รักษาโรคริดสีดวงทวาร รักษาโรคงูสวัด สังวาลพระอินทร์ (Cassytha filiformis) : ยาขับ
ปัสสาวะ แก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ   ส่องฟ้า (Clausena wallichii guillauminii) : อาการท้องอืดท้องเฟ้อ 
แก้ไข้ปวดศีรษะ แก้ผิดส าแดง แก้หลอดลมอักเสบ แก้ตาเจ็บ  พบสารบางชนิดในต้นส่องฟ้าท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
มะเร็งต่างๆ  สมอพิเภก (Terminalia bellirica) : มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส เช้ือรา ต้านยีสต์ 
ต้านไข้มาลาเรีย แก้หืด แก้ไอ แก้หวัด ช่วยลดความดันโลหิต ยับยั้งระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ป้องกัน
หลอดเลือดอุดตัน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ว่านมหากาฬ (Gynura pseudochina) : ช่วยบ ารุงน้ านม
และบ ารุงโลหิต แก้ฝี รักษางูสวัด รักษาโรคเริม ท าให้เย็น ถอนพิษ แก้คอเจ็บคอ บรรเทาอาการปวดบวม แก้
ปวดแสบปวดร้อน เป็นต้น  ซึ่งพืชสมุนไพรเหล่านี้มีท้ังน ามาใช้ในการบ าบัดและรักษาโดยหมอพื้นบ้านและอยู่
ระหว่างการศึกษาวิจัย หากมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องย่อมจะส่งผลให้มีความอุดม
สมบูรณ์และความหลายหลากทางชีวภาพของพืชสมุนไพรต่อไป  
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