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บทคัดยอ  
การศึกษาความหลากชนิดของพันธุไมบริเวณภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการศึกษาโดยวางแปลงตัวอยาง

แบบแบงเปนชั้นบริเวณพื้นที่ปาสมบูรณ  ปาสมบูรณปานกลาง และปาไมสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา ภูเขาไฟปลายบัด พบพืช
ทั้งหมด 38 วงศ 71 ชนิด  พืชสมุนไพรที่ใชในการผลิตสบูและแชมพูมีทั้งหมด 10 ชนิด ไดแก ตะครอ บอระเพ็ด  
เปราะเถื่อน  ฟาทะลายโจร มะกอก มะขามปอม สารภี สมปอย สุพรรณิการและหนามแทง ผลิตสบูหนามแทงโดย
ใชสารสกัดผลหนามแทง (21%) นํ้ามันรําขาว (28%) นํ้ามันปาลม (21%) นํ้ามันมะพราวและนํ้ามันปาลมเมล็ดใน 
(21%) และโซเดียมไฮดรอกไซด (10%) การผลิตแชมพูใชสารสกัดผลหนามแทง (53.11%) Lanolin (1.05%) Emal 
28 (34.94%) Lamesoft (5.24%)  Amphitol (5.24%) และเกลือ (0.42%) ผลการศึกษาพบวา สบูหนามแทงมีคา
ความเปนกรดดางเทากับ 8 มีสีครีม เน้ือสบูจับตัวเปนกอนแข็งปานกลาง ปริมาณของฟองมาก สําหรับแชมพูหนามแทง มีคา
ความเปนกรดดาง เทากับ 6.5 สีครีม ไมตกตะกอนและไมแยกชั้น นอกจากน้ันกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง ยังมีระดับ
ความพึงพอใจสบูและแชมพูหนามแทงในระดับมากที่สุดดานการไมระคายเคืองผิวและผลิตจากพืชสมุนไพร  

คําสําคัญ :  ภูเขาไฟปลายบัด โฮมสเตยบานโคกเมือง พืชสมุนไพร  
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Abstract 
A survey of plant biodiversity in Plaibat Volcano area was conducted by stratified random 

sampling method in the areas of fertile, medium-fertile, and infertile forests. The results of this research indicated 
that the plants  in the area of Plaibat Volcano were 38 families and 71 species. There were 10 species of medicinal 
plants were used in making soap and shampoo consisting of Schleichera oleosa (Lour.) Merr., Tinospora 
crispa L., Kaempferia marginata, Andrographis paniculta (Burm.F) Nees., Spondias pinnata (L.f) 
Kurz., Canarium sublatum Guillaumin., Phyllanthus  emblica L., Mammea siamensis T. Anderson, 
Acacia concinna (Willd) DC., Cochlospermum religiosum L., and Catunaregam tomentosa Blume 
ex DC 

Namthaeng soap composed of rice bran oil (28%) palm oil (21%) coconut oil and palm 
kernel oil (21%), Namthaeng extract  (21%) and sodium hydroxide (10%), respectively. Shampoo  
composed of Namthaeng extract (53.11%), Emal 28 (34.94%), Lamesoft (5.24%), Amphitol 
(5.24%), Lanolin (1.05%) and salt (0.42%), respectively. Namthaeng soap had a pH value of 8 with 
cream color, softly-congealing bar. Namthaeng shampoo had a pH of 6.5 with cream color, no 
precipitation and no layer separation. Besides, Kokmuang homestays’satisfaction with Namthaeng 
soap and shampoo in non-irritating and herbal products was at the highest level.  

Keywords : Plaibat Volcano,  Kokmuang Homestay, medicinal plants. 

 
บทนํา  

กลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง ตั้งอยูบานโคกเมือง ตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
ประกอบดวยสมาชิกกลุมจํานวนมากกวา 30 หลังคาเรือน จากจํานวน 600 หลังคาเรือน ภายในหมูบาน ซ่ึงสามารถ
รับนักทองเที่ยวไดมากกวา 100 คนตอคืน นอกจากน้ันยังเปนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 80 หมูบาน 
OVC (Otop Village Champion) ในป พ.ศ. 2549 ประเภทหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และในป พ.ศ. 2550 
ไดรับรางวัลหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากหมูบานน้ีเปนที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ํา ซ่ึงไดรับมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย พ.ศ. 2555 - 2557 จัดเปนโฮมสเตยประเภท สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ เปนกลุมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน เนนใหผูเขาพักไดเรียนรูวิถีชุมชนและวิถีชีวิตชาวบานโคกเมือง สามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งป 
โดยมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญภายในชุมชน คือ ปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทเขาพนมรุง วัดเขาปลายบัด ปราสาทเมือง
ต่ํา กุฏิฤาษีบานโคกเมือง บานหนองบัวรายและบานบุ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กลุม
ทอผาไหม กลุมทอเส่ือกก กลุมทอผาไหม ปาชุมชนเขาปลายบัด  และภายในหมูบานมีการพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น
ใหเปนสินคาของฝากระดับประเทศ คือ ผาไหมลายผักกูด ขาวภูเขาไฟ เส่ือกกและเส่ือกกยกลาย และสินคาแปรรูป
จากสมุนไพร สําหรับผลิตภัณฑที่แปรรูปจากสมุนไพรภายในชุมชน สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่ใชในการทําความ
สะอาดรางกาย เชน สบูเหลว ที่ผลิตจากอัญชันและขม้ินชันโดยผลิตภัณฑดังกลาวไดนําไปจําหนายภายในศูนยสินคา
โอท็อปบานโคกเมือง แตยังไมมีการนําสินคามาใชในการใหบริการในกลุมโฮมสเตย และผลิตภัณฑดังกลาวไมไดใช
วัตถุดิบที่มาจากแหลงวัตถุดบิที่เปนเอกลักษณของชุมชน 
 ภูเขาไฟปลายบัด เปนที่ตั้งของปราสาทปลายบัด มีสัณฐานเปนแบบรูปโลหรือระฆังควํ่า (Shield 
volcano)  ตั้งอยูระหวางเขตอําเภอละหานทรายกับอําเภอประโคนชัย หางจากภูเขาไฟพนมรุงลงไปทางตอนใต
ประมาณ 5 กิโลเมตร อายุประมาณ 3 ถึง 9 แสนป ความกวางของพื้นที่โดยรอบประมาณ 6.65 ตาราง การกําเนิด
ของภูเขาไฟปลายบัดน้ันเปนผลจากกระบวนการแปรสัณฐานยุคเทอรเทียรี (Tertiary period) สงแรงดึงกระทําตอ
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จนเกิดลาวาหลากไหลขึ้นกลางแผนทวีปตามแนวรอยเล่ือนยอน (Thrust - 
fault)   ประมาณ 45 กิโลเมตร  ปดทับบนหินทรายและหินทรายแปงปนกรวดของหมวดหินโคกกรวด เม่ือเย็นตัว
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กลายเปนหินอัคนีทั้งหินอัคนีแทรกซอนและหินอัคนีพุ ที่เรียกวา หินบะซอลต ชนิดฮาวายไอต (Hawaiite) สีเทาดํา 
เน้ือละเอียดแนนเปนสวนมาก ประเภทมีรูพรุนนอย (จุมพล วิเชียรศิลป, 2553) ถือเปนวัตถุตนกําเนิดดินที่สําคัญ 
สําหรับดินที่พบในเขตพื้นที่ภูเขาไฟปลายบัดจัดเปนกลุมเน้ือดินขนาดโตและปานกลาง มักพบกลุมพืชที่เจริญเติบโต
ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณเน่ืองมาจากดินมีคุณภาพต่ํา ไมอุมนํ้า ฉะน้ันจะพบเห็นพรรณไมบางชนิด เชน ไมเต็ง 
ไมรัง ฝายคํา โยนีปศาจ มะนาวปา แสลงพัน กระบุก อีลอก อีลาย อะกะโหลด วานหอมหรือตูบหมูบหรืออีอูบ ไผ
โจด กระเจียว มะขามปอม รังแรง ผักหวาน สมลม ระเวียง ดูกอ่ึง หญาแฝก ตะแบก ตนฝาง ดอกสีเหลือง สาบเสือ 
และหนามแทงหรือฝรั่งปา เปนตน (ประสิทธ์ิ ลอยประโคน, 2558)  

พืชสมุนไพรที่พบโดยทั่วไปในปาเต็งรังที่สามารถนํามาใชประโยชนดานผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกาย 
ไดแก ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata Burm.F.) มีสารออกฤทธ์ิไดเทอรปนแลคโตน (Diterpene 
lactones) สรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง มีฤทธ์ิระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได (สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ, 2548) หนามแทงหรือฝรั่งปา (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Triveng.) มีสารซาโปนิน 
(Saponin) ซ่ึงเปนสารลดแรงตึงผิว ทําใหเกิดฟอง ชวยกําจัดเชื้อรา ลดแบคทีเรียและจุลินทรีย สมลม 
(Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire.) มีสารซาโปนิน มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเชื้อราตนมีสรรพคุณ
แกอาการคันผิว สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรพบวา ผลิตภัณฑบํารุงเสนผมและหนังศีรษะจาก
มะขามปอม ชวยใหผมดกดํา ปองกันหงอกกอนวัย ปองกันผมหลุดรวง และกระตุนการงอกของเสนผม ผมนุมสลวย 
เปนประกายเงางามตามธรรมชาติ และครีมนวดผมมะขามปอม ปองกันผมรวง ออนแอ มีรังแค หนังศรีษะมัน (สุ
พนิดา วินิจฉัย และคณะ, 2555) นอกจากน้ัน สุมนตทิพย คงตันจันทรฟก (2556) ยังพบวา สบูจากนํ้าผลฝรั่งมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อจุลินทรีย ไดดีกวานํ้ามันมะพราว  นํ้ามันรําขาว  นํ้ามันดอกทานตะวัน  
นํ้ามันมะกอก มะขาม  ใบบัวบก วานหางจระเขมะกรูด และนํ้าผ้ึง และมีคาความเปนกรดดางอยูในชวงที่เหมาะสม
ในการใชเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกาย  
 จากการสํารวจความตองการของกลุมโฮมสเตยบานโคกเมืองในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชทําความสะอาด
รางกาย คือ สบูและแชมพู ที่ผลิตจากพืชสมุนไพรที่มีในทองถิ่นบริเวณเขตพื้นที่ภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย เพื่อ
สรางอัตลักษณของผลิตภัณฑภายในกลุม รวมทั้งเปนการลดตนทุนการผลิตเพราะไมตองไปซ้ือวัตถุดิบที่มีตาม
ทองตลาด รวมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ ซ่ึงสินคาดังกลาวสามารถนําไปจําหนายในศูนย
จําหนายสินคาโอท็อปบานโคกเมืองและนําไปใชในกลุมโฮมสเตยในการใหบริการแกนักทองเที่ยวและสรางตรา
ผลิตภัณฑใหกับกลุมฯ  แตเน่ืองจากสมาชิกกลุมโฮมสเตยยังขาดความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรที่มี
ในทองถิ่นบริเวณเขตพื้นที่ภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดังน้ันทีม
ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมในเขตพื้นที่
ภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย โดยนําเอาพันธุไมที่ศึกษาแลวมาสรางเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกายใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและถายทอดความรูสูกลุมโฮมสเตยบานโคกเมืองเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพรอมทั้งสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑที่แปรรูปเปนผลิตภัณฑทําความสะอาด
รางกายใหมีความโดดเดนและเปนชุมชนตนแบบในการจัดการโฮมสเตยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนจากความหลากหลายของพืชบริเวณภูเขาไฟปลายบัด  

จังหวัดบุรีรัมย 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสบูและแชมพูจากพืชสมุนไพรที่พบในภูเขาไฟปลายบัดใหเปนอัตลักษณของ

หมูบานโฮมสเตยบานโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 

 
 



 

 
520 

แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 
ภูเขาไฟปลายบัด อยูในเขตอําเภอละหานทรายและประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่ประมาณ 6.65 

ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุด 295 เมตร จากระดับนํ้าทะเล มีปากปลองชองปะทุกวาง 200 เมตร และมีสัณฐาน
เปนภาพพระจันทรครึ่งซีก หินภูเขาไฟปลายบัดประกอบดวยหินบะซอลตซ่ึงมีสีดําปนเทา สวนใหญเปนเน้ือละเอียด
แนน และแบบมีรูพรุนพบนอยมาก นอกจากน้ันหินบะซอลตเม่ือสลายตัวแลวจะใหแคลเซียม โพแทสเซียม เหล็ก 
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส จึงเปนแรธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพรรณไมชนิดตางๆ (จุมพล วิเชียรศิลป, 
2533) ซ่ึงในปจจุบันไดมีการศึกษาพืชสมุนไพรที่นํามาใชประโยชนดานตางๆ ดังน้ี 

        ปาชุมชนบานทุงสูง อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ พบพืชสมุนไพรได 33 ชนิด จัดอยูใน 23 วงศ 32 สกุล วงศ
พืชที่พบชนิดพืชสมุนไพรมากที่สุด คือ วงศ Rubiaceae จํานวน 4 ชนิด Fabaceae 3 ชนิด และวงศ Acanthaceae, 
Annonaceae, Euphorbiaceae และ Gnetaceae วงศละ 2 ชนิด ตามลําดับ พืชสมุนไพรที่สํารวจไดสามารถแบงตาม
สรรพคุณที่รักษาออกเปน 7 กลุม คือ บํารุงกําลัง บํารุงรางกาย บํารุงธาตุ บํารุงกําหนัด แกปวดเม่ือย แกออนเพลียและ
ยาอายุวัฒนะ โดยสมุนไพรสวนใหญใชเพื่อบํารุงกําลังโดยตรง พบจํานวน 17 ชนิด อยางไรก็ตามเม่ือตรวจสอบกับ
เอกสารทางการแพทยแผนไทย พบวามีพืชเพียง 6 ชนิดเทาน้ันที่มีการใชประโยชนตรงกับการเอกสารดังกลาว และยังไม
มีการทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาใดๆ เพื่อยืนยันสรรพคุณในการบํารุงกําลังเลย (อรทัย เนียมสุวรรณ, 2553) 

         อุทยานแหงชาติลํานํ้านาน จังหวัดอุตรดิตถ พบพืชสมุนไพรที่พบมีทั้งหมด 28 วงศ 37 สกุล 41 ชนิด การนํา
พืชสมุนไพรมาใชประโยชนดานยารักษาโรคจากภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งหมด 33 สูตร (รัชนี เพ็ชรชาง, 2554) 

ธนภัทร อนันตวัฒนสุข (2552) ศึกษาการตั้งตํารับแชมพูที่มีสวนผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย หม่ี 
บัวบก งา และมะพราว พบวาสารสกัดสมุนไพร ทั้ง 4 ชนิด สามารถเขากันไดดีกับแชมพูเบสประสิทธิภาพไมตางกัน 
แชมพูทุกตํารับสามารถทําความ สะอาดเสนผมไดดี ผมนุม ไมชี้ฟู ผลการทดสอบการคงตัวแชมพูใบหม่ีมีความคงตัวดี
ที่สุด 

มนตรี กระสายทอง (2556) ศึกษาแชมพูสมุนไพรผสมสารสกัดจากใบขนุนพันธุฟาถลม พบวา การสกัดดวย
วิธีหมักดวยตัวทําละลาย เอทานอลและนํ้าซ่ึงใหรอยละผลผลิตเทากับ 7.09 สวนผลมะแขวนซ่ึงสกัดดวยวิธีการหมักดวย
ตัวทําละลายเอทานอล และนํ้าจะไดรอยละผลผลิตสารสกัดเทากับ 17.24 สารสกัดจากใบขนุนพันธฟาถลมทุกวิธีไมมี
ฤทธ์ิ ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียทดสอบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาพันธุไมบริเวณภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย  ดําเนินการศึกษารวมกันระหวางนักวิจัย 

นักศึกษา และประชาชนในชุมชนบานโคกเมือง ซ่ึงพันธุไมจากการสํารวจจะนํามาจําแนกการใชประโยชนตามภูมิ
ปญญาทองถิ่นในดานพืชสมุนไพร พืชอาหารและพืชที่ใชบํารุงผิว โดยการสัมภาษณหมอพื้นบานและประชาชนบาน
โคกเมือง จากน้ันชาวบานจึงรวมกันคัดเลือกพืชสมุนไพรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเปนผลิตสบูและแชมพสูมุนไพร  

1. การศึกษาพันธุไม  
การศึกษาพันธุไมดวยวิธีสุมแบงชั้น (Stratified random sampling) บริเวณพื้นที่ปาสมบูรณ 

(14˚28 ́56.733˝N 102˚57 ́21.615˝E; 14 ́˚28 ́55.425˝N 102˚57 ́ 22.113˝E; 14 ́˚28 ́54.476˝N 
102˚57 ́20.527˝E) ซ่ึงมีพรรณไมขนาดใหญ และขนาดกลางขึ้นหนาแนน และเปนพื้นที่ไมถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย 
พื้นที่ปาสมบูรณปานกลาง (14́˚29 ́0.350˝N 102˚57 ́33.213˝E; 14́˚28 ́55.425˝N 102˚57 ́22.113˝E; 
14́˚28 ́57.886˝N 102˚57 ́33.006˝E) เปนพื้นที่ปามีพรรณไมขนาดใหญ และขนาดกลางขึ้นประปราย ลักษณะของดิน
มีสีดําปนเทา รวมถึงลักษณะของหินพบหินบะซอลตเน้ือละเอียดแนนเปนสวนใหญ สวนใหญเปนพื้นที่ถูกรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษยแลวปลอยใหทิ้งราง  และพื้นที่ปาไมสมบูรณ (14 ́˚28 ́55.069˝N 102˚57 ́43.806˝E; 
14́˚28 ́54.307˝N 102˚57 ́42.216˝E; 14́˚28 ́53.775˝N 102˚57 ́43.376˝) ซ่ึงมีพรรณไมขนาดเล็กขึ้นหนาแนน 
และ มีการใชประโยชนจากชาวบานบริเวณรอบภูเขาไฟปลายบัด จากน้ันวางแปลงตัวอยางขนาด 40x40 เมตร วาง
แปลงยอยขนาด 10x10 เมตร เพื่อศึกษาไมยืนตน (Tree) ที่มีขนาดวัดรอบที่ระดับอก (1.30 เมตร)  มากกวา 13.50 เซนติเมตร 
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และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร  วางแปลงขนาด 4x4 เมตร เพื่อศึกษาไมหนุม (Sapling) ที่มีขนาดวัดรอบที่ระดับอกต่ํา
กวา 13.50 เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร และวางแปลงขนาด 1x1 เมตร เพื่อศึกษากลาไม (Seedling) 
ที่มีความสูงต่ํากวา 1.30 เมตร 

 

  
ภาพ 1 พื้นที่ปาสมบูรณ (ซาย)  สมบูรณปานกลาง (กลาง) และไมสมบูรณ (ขวา) 

 
ภาพ 2 การวางแปลงศึกษาพันธุไม 

ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 2558 
 

2. การศึกษาภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพร 
2.1 การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค  
การสัมภาษณหมอพื้นบานในพื้นที่อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โดยใชตัวอยางพันธุไมและ

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติหมอพื้นบาน ชื่อพืชสมุนไพรจากภูเขาไฟปลายบัด ที่ใช
ในการรักษาโรค สรรพคุณ สวนประกอบ วิธีการเตรียม และการใชยา 

2.2 การศึกษาพืชสมุนไพรทีใ่ชเปนอาหารพื้นบาน  
การสัมภาษณประชาชนบานโคกเมือง โดยใชตัวอยางพันธุไมและแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ซ่ึง

มีเน้ือหาเก่ียวกับชื่อพืชสมุนไพรจากภูเขาไฟปลายบัดที่เปนพืชอาหาร ชื่ออาหาร สวนประกอบ วิธีการปรุง 
2.1 การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใชสําหรับบํารุงผิวและผม   
การสัมภาษณประชาชนบานโคกเมือง โดยใชตัวอยางพันธุไมและแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ซ่ึง

มีเน้ือหาเก่ียวกับชือ่พืชสมุนไพรจากภูเขาไฟปลายบัดที่เปนใชบํารุงผิวและผม  ชื่อผลิตภัณฑ สวนผสมอ่ืนๆ ขั้นตอนการ
ผลิต และวิธีการใช  

3. การผลิตสบูและแชมพูสมุนไพร 
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบูและแชมพูสมุนไพรจากภูเขาไฟปลายบัดสูกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง 

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการศึกษาโดยมีลําดับขั้นตอนการศึกษาดังน้ี 
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3.1 การติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนและประธานกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคการวิจัย และวางแผนการถายทอดความรูรวมกัน 

3.2 การนําเสนอขอมูลผลการสํารวจพันธุไมภูเขาไฟปลายบัด  พืชสมุนไพรทีใ่ชในการรักษาโรค พืช
อาหาร และพืชที่ใชบํารุงผิว  

3.3 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสบูและแชมพูหนามแทงใหกับสมาชิกโฮมสเตยบานโคกเมือง
และประชาชนที่สนใจ   

3.3.1 การผลิตสบูหนามแทง 
3.3.1.1 เตรียมนํ้าหนามแทง โดยชั่งนํ้าหนักผลหนามแทงแก 300 กรัม สับใหเปนชิ้นเล็กๆ 

แลวปนใหละเอียดดวยเครื่องปน ตมหนามแทงที่บดละเอียดในนํ้าสะอาด 700 กรัม จนกระทั่งหนามแทงเปอยยุย 
พักไวใหเย็น จากน้ันจึงนําไปกรองดวยผาขาวบาง แลวแยกเอาเฉพะสวนนํ้า  

3.3.1.2 ชั่งนํ้าหนักนํ้ามันบัว 210 กรัม นํ้ามันปาลม 210 กรัม และนํ้ามันรําขาว 280 กรัม 
ผสมรวมกันในภาชนะพลาสติก 

3.3.1.3 ชั่งนํ้าหนักโซดาไฟ 99 กรัม แลวคอยๆ เทลงในนํ้าหนามแทง 210 กรัม ผสมใหเขา
กัน หากตองการใสรังไหมใหเติมลงไปในสารละลายโซดาไฟในขั้นตอนน้ี  

3.3.1.4 เทสารละลายโซดาไฟรวมกับนํ้ามัน แลวกวนจนกวาจะขน 
3.3.1.5 เติมนํ้าหอมและสีตามความตองการ 
3.3.1.6 เทลงในแมพิมพ แลวรอ 24 ชั่วโมง จึงนําออกจากแมพิมพมาตัดเปนกอน รอครบ 

21 วันจึงนํามาใชได 

 

ภาพ 3 แผนพับการผลิตสบูหนามแทง 
 

3.3.2 การผลิตแชมพูหนามแทง 
3.3.2.1 เตรียมนํ้าหนามแทง โดยชั่งนํ้าหนักผลหนามแทงแก 600 กรัม สับใหเปนชิ้นเล็กๆ 

แลวปนใหละเอียดดวยเครื่องปน ตมหนามแทงที่บดละเอียดในนํ้าสะอาด 1400 กรัม จนกระทั่งหนามแทงเปอยยุย 
พักไวใหเย็น จากน้ันจึงนําไปกรองดวยผาขาวบาง แลวแยกเอาเฉพะสวนนํ้า แลวชั่งนํ้าหนักสารละลายหนามแทง 
1,520 กรัม  

3.3.2.2 ชั่งนํ้าหนักลาโนลิน 30 กรัม ผสมในนํ้าหนามแทง 100 กรัม แลวตั้งไฟเพื่อละลาย
ลาโนลีน จากน้ันจึงเทรวมกับนํ้าหนามแทงในขอ 3.3.2.1 

3.3.2.3 เติมหัวเชื้อแชมพู (Emal 28 CTN) 1,000 กรัม ลงในนํ้าหนามแทงแลวผสมใหเขา
กัน 

3.3.2.4 เติมสารปรับสภาพเสนผมลามีซอฟท (Lamesoft P065) 150 กรัม แลวผสมให
เขากัน 

3.3.2.5 เติมสารชําระลางแอมพิทอล (amphitol 55AB) 150 กรัม แลวผสมใหเขากัน 
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3.3.2.6 คอยๆ เติมเกลือทีละนิด (ไมควรเกิน 12 กรัม) กวนใหเขากันจนไดความเขมขนที่
ตองการ  

3.3.2.7 เติมสารกันเสีย (Glydant) ประมาณ 3 กรัมหรือประมาณ ½ ชอนชา และเติมหัว
นํ้าหอม (perfume) ตามความตองการ แลวผสมใหเขากัน 

 

ภาพ 4 แผนพับการผลิตแชมพูหนามแทง 

สรุปผลการวิจัย  
1. พันธุไมบริเวณภูเขาไฟปลายบัด  
การสํารวจชนิดพันธุไมบริเวณภูเขาไฟปลายบัด จากพื้นที่ปา 3 ประเภท ไดแก ปาสมบูรณ ปาสมบูรณปาน

กลาง และปาไมสมบูรณ พบพืชทั้งหมด 38 วงศ 71 ชนิด จําแนกเปนไมยืนตน 22 วงศ 37 ชนิด ไมหนุม 24 วงศ 
44 ชนิด  และกลาไม 33 วงศ 52 ชนิด ตามลําดับ โดยพบพันธไมในวงศ Fabaceae มากที่สุดคือ 12 ชนิด 
รองลงมาไดแก พันธุไมวงศ Rubiaceae 6 ชนิด วงศ Anarcardiaceae, Euphorbiaceae  และ Rutaceae วงศละ 
3 ชนิด ตามลําดับ 

ไมยืนตนทีมี่ความหนาแนนมากที่สุดอยูในชวง 20-23 ตนตอไร พบ 3 ชนิด ไดแก รังและรกฟา พันธุไมที่
มีคาความหนาแนนมากอยูในชวง 10-19 ตนตอไร พบ 2 ชนิด ไดแก สารภีและแดง พันธุไมที่มีคาความหนาแนน
ปานกลางอยูในชวง 5-9 ตนตอไร พบ 5 ชนิด ไดแก สุพรรณิการ มะกอก กระทงลาย ติ้วแดง และหนามแทง พันธุ
ไมที่มีความหนาแนนคอนขางนอย มีคาต่ํากวา 5 ตนตอไร พบจํานวนชนิดมากกวากลุมอ่ืนๆ ไดแก มะมวงหัว
แมลงวัน กานเหลือง ลําบิด เส้ียวดอกขาว กะอวม แคยอดคํา ตะแบกดง แสมสาร แครกฟา เต็ง มะกอกเกล้ือน 
ชิงชัน มะเมาควาย มะนาวผี ยอปา ตีนนก มะคาโมง รักษใหญ ไขเนา จิกนา งิ้วปา ตะขบปา ตะครอ เข็มปา ดูกอ่ึง 
มะขามปอม หนามตะหนิน สะแกนา และสานใหญ ตามลําดับ สําหรับดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา พบวา รัง มี
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุด (41.78%) รองลงมาไดแก รกฟา สุพรรณิการ มะกอก แดง สารภี ลํา
บิด หนามแทง  มะมวงหัวแมลงวัน ติ้วแดง เต็ง แสมสาร ตะแบกแดง 33.58, 20.91, 19.97, 19.59, 12.89, 10.67, 
10.48, 10.09, 9.23, 9.09, 8.59 และ 8.19% ตามลําดับ 

ไมหนุมที่มีความหนาแนนมากที่สุดอยูในชวง 86-89 ตนตอไร พบ 2 ชนิด ไดแก แดงและติ้วแดง พันธุไม
ที่มีคาความหนาแนนมากอยูในชวง 40-60 ตนตอไร พบ 6 ชนิด ไดแก สุพรรณิการ เต็ง กระทงลาย หนามตะหนิน 
เส้ียวดอกขาวและแคยอดคํา พันธุไมที่มีคาความหนาแนนปานกลางอยูในชวง 20-39 ตนตอไร พบ 7 ชนิด ไดแก 
แครกฟา จิกนา หนามแทง ดูกไม เข็มปา ตีนนก และตะแบกนา พันธุไมที่มีความหนาแนนคอนขางนอย มีคาต่ํากวา 
20 ตนตอไร พบจํานวนชนิดมากกวากลุมอ่ืนๆ ไดแก ตะขบปา ตะแบกดง มะเมาควาย กะอวม ดูกอ่ึง มะกอก
เกล้ือน มะนาวผี กระพี้ กะนูน มันปู มะมวงหัวแมลงวัน รกฟา ประดู ปอแกนเทา ยอปา รักษใหญ รังสารภี กระทุม
โคก กานเหลือง กําแพงเจ็ดชั้น เครือไสตัน ชิงชัน ผักหวานปา มะกอก มะขามปอม ลําบิด สมกุง สมลม สาบเสือ สะแก
นา และแสมสาร ตามลําดับ  สําหรับคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาของไมหนุมที ่มีคามากที ่สุด ไดแก รัง 
(41.78%) รองลงมา ไดแก ติ้วแดง แดง ลําบิด สุพรรณิการ เส้ียวดอกขาว กระทงลาย หนามแทง แคยอดคํา จิกนา 
ตะแบกนา ตีนนก ตะแบกแดง ตะขบปา หนามตะหนิน แครกฟา กะอวม เข็มปาและดูกอ่ึง มีคาเทากับ 28.10, 
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26.47, 22.99, 20.98, 17.33, 15.9, 15.67, 11.83, 10.31, 8.70, 8.49, 7.93, 7.59, 7.08, 6.98, 6.57, 6.51 และ 
5.56% ตามลําดับ 

กลาไมทีมี่ความหนาแนนมากที่สุดไดแก  กระเจียว 3,555.55 ตนตอไร พันธุไมที่มีคาความหนาแนนมาก
อยูในชวง 1,000-2500 ตนตอไร พบ 7 ชนิด ไดแก ขาวจ่ี สมลม ฟาทะลายโจร  สาบเสือ  สุพรรณิการ แดงและ
เส้ียวดอกขาว  พันธุไมที่มีคาความหนาแนนปานกลางอยูในชวง 500-999 ตนตอไร พบ 14 ชนิด ไดแก ติ้วแดง 
ตีนนก ปอแกนเทา กลอย แสมสาร หนามแทง ยอปา มันป ูรัง มะนาวผี รกฟา เครือตดหมา เปราะเถื่อน ขี้เถา พันธุ
ไมที่มีความหนาแนนคอนขางนอย มีคาอยูในชวง 100-499 ตนตอไร พบ 19 ชนิด ไดแก ผีเส้ือ หนามตะหนิน อีรอก 
พีพวน กระทงลาย สารภี เครือไสตน งิ้วปา เกล็ดหอย สาบแรงสาบกา บอระเพ็ด หัสคุณ มะเมาควาย จิกนา 
ตะแบกดง ปอฝาย สมกุง เข็มปาและแครกฟา พันธุไมที่มีความหนาแนนต่ํากวา 100 ตนตอไร ไดแก  กะนูน ประดู 
มะกอกเกล้ือน มะมวงหัวแมลงวัน ลําบิด เล็บแมว หญาหนวดแมว สมปอย กะอวม กานเหลือง ดูกอ่ึง มะขามปอม 
และหนอนตายหยาก  

2.  การใชประโยชนของพันธุไม 
2.1 ประโยชนดานสมุนไพร  พืชสมุนไพรที่พบบริเวณภูเขาไฟปลายบัดที่หมอพื้นบานในชุมชน

นํามาใชประโยชน มีทั้งหมด 33 ชนิด ดังน้ี 
กลอย   รักษาโรคหอบหืด  
กระพี้   ขับเลือด  
กระทงลาย  รักษาโรคริดสีดวง  
กระทุมโคก   รักษาโรคริดสีดวง แกผิดสําแดง และรักษาโรคหัวใจ  
กําแพงเจ็ดชั้น  ยาระบาย ถอนพิษ และ รักษาโรคริดสีดวง  
เข็มปา   บํารุงเลือด  
ไขเนา   บํารุงนํ้านม  
งิ้วปา   รักษาโรคไตวาย  
แคยอดคํา  รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
แครกฟา  แกอาการตกเลือด  
เครือตดหมา  ขับลม แกถุงนํ้าดีรั่ว และรักษาโรคเกาท  
ดูกอ่ึง   รักษาโรคน่ิว  
ตีนนก   แกนํ้ารอนลวกและไฟลวก  
เต็ง   บํารุงเลือด  
ตะแบกนา  รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก  
บอระเพ็ด  แกอาการวิงเวียน แกแพ และรักษาโรคหอบหืด  
ปอแกนเทา  รักษาโรคเบาหวานและโรคกระเพาะ  
ประดู   แกไขทับฤดู  
เปราะเถื่อน  ถอนพิษและแกลางพิษ 
ฟาทะลายโจร  รักษาโรคมาลาเรีย  
มะกอก   รักษาโรคกรดไหลยอน  
มะกอกเกล้ือน  รักษาโรคริดสีดวง และแกเน้ืองอกในจมูก  
มะขามปอม  แกไอ และรักษาโรคมะเร็ง 
รกฟา   แกอุจจาระพิการ ปสสาวะอักเสบ ภูมิแพ และริดสีดวงทวาร  
ลําบิด   รักษาโรคมะเร็งเตานม และไทรอยดเปนพิษ  
สมปอย   รักษาโรคอัมพฤกษ อัมพาต  
สมลม   ลางพิษและรักษาโรคมะเร็ง 
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สาบเสือ    สมานแผล  
สานใหญ  บํารุงเลือด และรักษาโรคริดสีดวง  
สะแกนา   แกอุจจาระเลือด ยาถายพยาธิ และรักษามะเร็งตับ  
แสมสาร   รักษาโรคมะเร็ง  
หนามตะหนิน  รักษาโรคหัวใจ  
หัสคุณ   แกผิดสําแดง  
2.2 ประโยชนดานอาหาร พืชที่ใชเปนสวนประกอบอาหารพื้นบาน มีจํานวนทั้งส้ิน 8 ชนิด  

ไดแก กลอย กระเจียว เครือตดหมา ผักหวานปา เปราะเถื่อน มะขามปอม แสมสาร  และอีรอก ดังน้ี  
กลอย  ขาวเหนียวกลอย และบวดกลอย  
กระเจียว   ซุปดอกกระเจียว  
เครือตดหมา ขนมเทียน และขาวเกรียบวาว  
ผักหวานปา แกงผักหวานปาใสไขมดแดง ผักหวานปาผัดนํ้ามันหอย แกงผักหวานปาใส

เห็ด และแกงผักหวานปาใสปลายาง  
เปราะเถื่อน  เปราะผัดนํ้ามันหอย 
มะขามปอม ลาบมะขามปอม และมะขามปอมแชอ่ิม  
แสมสาร  แกงแสมสารใสหนังวัว และแกงแสมสาร  
อีรอก  แกงอีรอกใสไขมดแดง แกงหนอไมใสอีรอก และแกงกะทิอีรอก  
2.3 ประโยชนดานการบํารุงผิวและเสนผสม พืชสมุนไพรที่พบบริเวณภูเขาไฟปลายบัดที่ มี

สรรพคุณสําหรับการนํามาใชในการผลิตสบูและแชมพมีูทั้งหมด 10 ชนิด ไดแก ตะครอ บอระเพ็ด  เปราะเถื่อน  ฟา
ทะลายโจร มะกอก มะขามปอม สารภี สมปอย สุพรรณิการ และหนามแทง ดังน้ี 

ตะครอ  เมล็ด นํ้ามันที่สกัดจากเมล็ด บํารุงเสนผม  
บอระเพ็ด  ใบและตน  บํารุงผิว ปองกันผมหงอก ผมรวง ปองกันรังแค แกอาการคัน

ศีรษะ 
เปราะเถื่อน หัว มีกล่ินหอม แกฟกช้ํา แกลมพิษ ผดผ่ืนคัน  
ฟาทะลายโจร ใบและลําตน แกปญหาผมรวง  
มะกอก  เปลือกตนและใบ ใชเปนยาสมานแผล  
มะขามปอม ผล  บํารุงผิวหนา ชะลอการเกิดริ้วรอย บํารุงเสนผม ปองกันผมหงอก  
สารภ ี  ดอกแหงใชทําเปนนํ้าหอม  

ดอกสดสกัดเปนนํ้ามันหอมระเหยแตงกล่ินเครื่องสําอาง  
สมปอย  ฝกแก  บํารุงเสนผม ปองกันผมหงอกกอนวัย  ปองกันรังแค แกอาการคัน

ศีรษะ 
เปลือกตน ใชขัดตัวเวลาอาบนํ้าหรือนําไปใชสระผม   
ใบ ชวยชําละลางส่ิงสกปรกและบํารุงผิว  

สุพรรณิการ ยางจากตน บํารุงผิวและใชเปนสวนผสมในนํ้ายาเซทผม  
ใบออน บํารุงเสนผม  

หนามแทง ผลแก ทําความสะอาดรางกาย สระผม และใชทําความสะอาดเส้ือผา 
 
3. ผลิตภัณฑสบูหนามแทง 
สบูหนามแทงทีมี่คาความเปนกรดดางเทากับ 8 สีครีมเขม เน้ือสบูจับตัวเปนกอนแข็งปานกลาง มีขนาดของฟอง

เล็ก ปริมาณฟอง 47.33 มิลลิลิตร และ ความคงตัวของฟอง 39 มิลลิลิตร สมาชิกกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง จํานวน 30 
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คน มีความพึงพอใจสบูหนามแทงดานการไมระคายเคืองผิวมากที่สุด และมีความพึงพอใจระดับมากในดานการทําความสะอาด
ผิว ความแข็งของกอนสบู  เน้ือครีมของฟองสบู เพิ่มความชุมชื้นใหแกผิว และ ปริมาณของฟองสบู  

 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจสบูหนามแทงของสมาชิกกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง 

รายละเอียด คาเฉล่ีย±SD ระดับความพึงพอใจ 

การไมระคายเคืองผิว 4.56±0.67 มากที่สุด 
ความแข็งของกอนสบู 4.10±0.61 มาก 
ทําความสะอาดผิว 4.13±0.63 มาก 
ความชุมชื้นใหแกผิว 3.83±0.75 มาก 
ปริมาณฟองสบู 3.53±1.04 มาก 
เน้ือครีมของฟองสบู 3.90±0.92 มาก 

 
2. ผลิตภัณฑแชมพูสหนามแทง 
แชมพูหนามแทงมีคาความเปนกรดดางเทากับ 6.5 สีครีม ไมตกตะกอนและไมแยกชั้น สมาชิกกลุมโฮมสเตย

บานโคกเมือง พึงพอใจแชมพูหนามแทงดานแชมพูทําจากสมุนไพรมากที่สุด และมีความพึงพอใจระดับมากในดานกล่ินของ
แชมพู  สีสันของแชมพู ปริมาณฟองและไมเกิดอาการระคายเคือง 

 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจแชมพูหนามแทงของสมาชิกกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง 

รายละเอียด คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

แชมพูทําจากสมุนไพร 4.80 มากที่สุด 
กล่ินของแชมพู 4.47 มาก 
สีสันของแชมพู 4.47 มาก 
ปริมาณฟอง 4.40 มาก 
ไมเกิดอาการระคายเคือง 4.43 มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
พันธุไมบริเวณภูเขาไฟปลายบัด พบทั้งหมด 38 วงศ 71 ชนิด จําแนกเปนไมยืนตน 22 วงศ 37 ชนิด ไม

หนุม 24 วงศ 44 ชนิด และกลาไม 33 วงศ 52 ชนิด ตามลําดับ ไมยืนตนและไมหนุมที่มีคาดัชนีความสําคัญทาง
นิเวศวิทยามากที่สุดของภูเขาไฟปลายบัดคือ รัง (Shorea obtuse Wall.) วงศ Dipterocarpaceae ซ่ึงเปนพืชดัชนี
บงชี้วาเปนปาเต็งรัง นอกจากน้ันพันธุไมที่เปนไมบงชี้อีกชนิดหน่ึงคือ เต็ง มีความหนาแนน 3 ตนตอไรความถี่ 
16.67% และดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา 9.09% ขณะที่รังมีมีความหนาแนน 21 ตนตอไร ความถี่ 58.33% 
และดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา 41.78% พันธุไมชนิดอ่ืนมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยานอยลง ไดแก 
รกฟา สุพรรณิการ มะกอก แดง สารภี ลําบิด หนามแทง มะมวงหัวแมงวัน ติ้วแดง เต็ง แสมสาร และ ตะแบกแดง 
เปนตน เม่ือเปรียบเทียบกับสังคมพืชปาเต็งรังในพื้นที่ปาไมพื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน พบวา เต็งมีคา
ดัชนีความสําคัญมากที่สุด (14.63%) รองลงมาคือ รัง (12.89%) และพลวง (9.19%) ผลรวมของพันธุไมวงศ 
Dipterocarpaceae ทั้งสามชนิดน้ีมีคาเทากับ 36.71% ของพันธุไมทั้งหมด ซ่ึงโดยทั่วไปปาเต็งรังเปนปาโปรง ตนไม
ขนาดใหญที่ขึ้นอยูจะกระจายกันหางๆ โดยมีตนไมขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยูภายใตเรือนยอดของตนไมใหญ
และตามชองวางระหวางเรือนยอด ตนไมมีความหนาแนนปานกลาง ลักษณะโครงสรางทางแนวดิ่งและแนวระนาบ
ของสังคมพืชจึงไมคอยซับซอน มีการจัดเรียงของพันธุไมตามความสูง 2-3 ชั้น ชั้นไมเรือนยอดเดนเปนพันธุไมที่มีลํา
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ตนขนาดใหญ ไดแก ไมพลวง เต็ง รักษใหญ และรัง มีความสูง 25-28 เมตร ชั้นไมเรือนยอดรองมีความสูงอยูในชวง 
10-18 เมตร ประกอบดวยตนไมหนุมของไมชั้นเรือนยอดบนคือ พลวง เต็ง และรัง พบพันธุไมชนิดอ่ืนๆ ขึ้นปะปน
บางเชน กอเดือย ตีนนก ตับเตาตน ปอเลียง กอดาง เปนตน (ดนัย แสนจันทอง, 2548)  

การศึกษากลาไมที่มีความสูงไมเกิน 1.3 เมตร ในพื้นที่ภูเขาไฟปลายบัด พบวา กระเจียว เปนพืชที่มีความ
หนาแนนมากที่สุด 3,555 ตนตอไร และความถี่มากที่สุด 61.11% พันธุไมที่มีคาความหนาแนนมากอยูในชวง 
1,000-2500 ตนตอไร พบ 7 ชนิด ไดแก ขาวจ่ี สมลม ฟาทะลายโจร  สาบเสือ  สุพรรณิการ แดงและเส้ียวดอกขาว  
พันธุไมที่มีคาความหนาแนนปานกลางอยูในชวง 500-999 ตนตอไร พบ 14 ชนิด ไดแก ติ้วแดง ตีนนก ปอแกนเทา  
กลอย  แสมสาร หนามแทง ยอปา มันปู รัง มะนาวผี รกฟา เครือตดหมา เปราะเถื่อน ขี้เถา เม่ือเปรียบเทียบกับ
สังคมพืชปาเต็งรังในพื้นที่ปาไมพื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ดนัย  แสนจันทอง, 2548) พบวา จํานวน
กลาไมและพืชพื้นลางมีจํานวนทั้งหมด 89 ชนิด  กลาไมที่พบมากคือ เก็ดดํา เต็ง รักษใหญ พลวง ติ้วขน ขี้มด มี
ความหนาแนน 303-777 ตนตอไร พืชพื้นลางที่สําคัญคือ เขิงแขงมา เขิงแขงชาง เอ็นอานอย เปนตน นอกจากน้ัน
ยังมีพืชพื้นลางอ่ืนๆ เชน หญาลิเภา กระเจียว กระชาย และกลวยดิน ที่หลายชนิดเปนพืชที่ใชเปนอาหารและพืช
สมุนไพร  

การศึกษาพืชอาหารที่ใชเปนสวนประกอบอาหารพื้นบานอีสาน จังหวัดบุรีรัมย พบวา พืชที่ใชเปนอาหาร
พื้นบานมีจํานวนทั้งส้ิน 8 ชนิด ไดแก กลอยใชเปนสวนประกอบของขาวเหนียวกลอย และบวดกลอย  ซ่ึงกลอยมี
สารอาหารกลุมเสนใย โปรตีน คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก มีไนอะซิน วิตามินซี และวิตามินบี 1 ซ่ึงมี
สรรพคุณเปนยาแกนาเหลืองเสีย ขับปสสาวะ แกปวดตามขอ  (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2535) กระเจียวใชเปน
สวนประกอบของซุปดอกกระเจียว ซ่ึงกระเจียวมีสารอาหารกลุมเสนใยอาหารซ่ึงมีสรรพคุณที่เปนตัวชวยกระตุนให
ลําไสบีบตัวขับถายของเสียออกมา อีกทั้งเสนใยอาหารยังสามารถจับคอเลสเตอรอลไวเม่ือขับถายออกมาถึงทําให
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือดได  (ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดาริ, 2558) 
เครือตดหมา ใชเปนสวนประกอบของขนมเทียน และขาวเกรียบวาว ซ่ึงมีสรรพคุณแกโรคตานขโมย รักษาดีซาน แก
ทองเสีย ลําไสพิการ แกอาการจุกเสียด ชวยขับนํ้าเหลืองเสีย (ทองไทยแลนดดอทคอม, 2557) ผักหวานปาใชเปน
สวนประกอบของแกงผักหวานปาใสไขมดแดง ผักหวานปาผัดนํ้ามันหอย แกงผักหวานปาใสเห็ด และแกงผักหวาน
ปาใสปลายาง ซ่ึงผักหวานปามีสารอาหารกลุม โปรตีน เสนใย วิตามิน แคลเซียม ฟอสฟอรัส มีสรรพคุณใหพลังงาน
แกรางกาย รวมทั้งยังเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย, 2554)  เปราะเถื่อนใชเปนสวนประกอบของเปราะผัดนํ้ามันหอย ซ่ึงเปราะเถื่อนมีสรรพคุณทําลูก
ประคบ แกฟกชา ใชแกไข แกหวัด แกกําเดา ขับลมในลําไส (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554)  มะขามปอมใชเปน
สวนประกอบของลาบมะขามปอม และมะขามปอมแชอ่ิม ซ่ึงมะขามปอมมีสารอาหารกลุม วิตามิน เบตาแคโรทีน ซ่ึง
มีสรรพคุณตอตานอนุมูลอิสระ ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหแข็งแรง (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) แสมสารใชเปน
สวนประกอบของแกงแสมสารใสหนังวัว และแกงแสมสาร ซ่ึงแสมสารมีสรรพคุณแกโรคเบาหวาน ชวยบํารุงโลหิต 
ชวยเจริญธาตุไฟ นอนไมหลับ (สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง, 2557) และอีรอกใชเปนสวนประกอบของแกงอีรอกใส
ไขมดแดง แกงหนอไมใสอีรอก และแกงกะทิอีรอก ซ่ึงอีรอกมีสารอาหารกลุม พลังงาน แคลเซียม ฟอสฟอรัสมี 
คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เหล็ก ฟอสฟอรัส ซ่ึงมีสรรพคุณ ชวยในการสูบฉีดโลหิต ปองกันโรคไหลตาย (ชมรม
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย, 2550) 

ภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพรรักษาโรคของหมอพื้นยาพื้นบาน พบวา พันธุไมที่เปนพืชสมุนไพรรักษา
โรคมีจํานวน  33 ชนิด ไดแก กลอย รักษาโรคหอบหืด กระพี้ ขับเลือด กระทงลาย รักษาโรคริดสีดวง กระทุม
โคก  รักษาโรคริดสีดวง แกผิดสําแดง และรักษาโรคหัวใจ กําแพงเจ็ดชั้น ยาระบาย ถอนพิษ และ รักษาโรค
ริดสีดวง เข็มปา บํารุงเลือด ไขเนา บํารุงนํ้านม งิ้วปา รักษาโรคไตวาย แคยอดคํา รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
แครกฟา แกอาการตกเลือด เครือตดหมา ขับลม แกถุงนํ้าดีรั่ว และรักษาโรคเกาท ดูกอึ่ง รักษาโรคนิ่ว ตีนนก 
แกนํ้ารอนลวกและไฟลวก เต็ง บํารุงเลือด ตะแบกนา รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก บอระเพ็ด แกอาการวิงเวียน 
แกแพ และรักษาโรคหอบหืด ปอแกนเทา รักษาโรคเบาหวานและโรคกระเพาะ ประดู แกไขทับฤดู เปราะเถื่อน 
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ถอนพิษและแกลางพิษฟาทะลายโจร รักษาโรคมาลาเรีย มะกอก รักษาโรคกรดไหลยอน มะกอกเกลื้อน รักษา
โรคริดสีดวง และแกเน้ืองอกในจมูก มะขามปอม แกไอ และรักษาโรคมะเร็งรกฟา แกอุจจาระพิการ ปสสาวะ
อักเสบ ภูมิแพ และริดสีดวงทวาร ลําบิด รักษาโรคมะเร็งเตานม และไทรอยดเปนพิษ สมปอย รักษาโรคอัม
พฤกษ อัมพาต สมลม ลางพิษและรักษาโรคมะเร็งสาบเสือ  สมานแผล สานใหญ บํารุงเลือด และรักษาโรค
ริดสีดวง สะแกนา แกอุจจาระเลือด ยาถายพยาธิ และรักษามะเร็งตับ แสมสาร รักษาโรคมะเร็ง หนามตะหนิน 
รักษาโรคหัวใจ และหัสคุณ แกผิดสําแดง เม่ือตรวจสอบกับเอกสารและงานวิจัยพบวา ฟาทะลายโจนมีสารแอน
โดรกราโฟไลด Andrographolite ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งโรคมาลาเรีย มะขามปอมมีสารประกอบฟนอกลิกมี
ฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) กลอย มีสารไดออสเจ
นิน (Diosgenin) ซ่ึงมีฤทธ์ิในการยับยั้งอาการหอบหืด นํ้าเหลืองเสีย ขับปสสาวะ และฝมะมวง (สุธี วรคีรีนิมิต, 
2549) สาบเสือ มีสารกรดอะนิสิก (Anisic acid) ซ่ึงมีฤทธ์ิในการหามเลือด สมานแผล ทําใหแผลหายเร็ว (กัลทิ
มา พิชัย, 2554)  

สบูหนามแทงมีคาความเปนกรดดางเทากับ 8 มีสีครีม เน้ือสบูจับตัวเปนกอนแข็งปานกลาง มีขนาดของฟองเล็ก 
ปริมาณของฟองมาก สําหรับแชมพูหนามแทง มีคาความเปนกรดดางเทากับ 6.5 สีครีม ไมตกตะกอนและไมแยกชั้น ซ่ึง
อยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.94/2545 นอกจากน้ัน กลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง ยังมีระดับความพึง
พอใจสบูและแชมพูหนามแทง ในระดับมากที่สุดดานการไมระคายเคืองผิวและผลิตจากพืชสมุนไพร สําหรับดานการ
ทําความสะอาด  ปริมาณฟอง กล่ินและสีสันมีความพึงพอใจระดับมาก ซ่ึงจากรายงานการศึกษาของบุษบาวดี ดุลย
อนุกิจ (2552) พบวา ผลหนามแทงมีสารซาโปนิน (saponin) ซ่ึงมีคุณสมบัติชําระสิ่งสกปรกออกจากรางกายไดดี 
นอกจากนั้นพัชราพร วงศคําจันทร และวิฑูรย ราชพลแสน (2546) ยังพบวา ผงจากสารสกัดหนามแทง 0.3, 
0.4, 0.5, 0.6, o.7, 0.8, 0.9 และ 1.0 กรัม ตอนํ้ากล่ัน 5 มิลลิลิตร สามารถทําความสะอาดเสนผมไดรอยละ 6, 
7, 8, 12, 14, 16, 18 และ 20 ซ่ึงสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นไทยในอดีตที่ไดนําผลหนามแทงมาใชสระผม
และชําระลางรางกาย รวมทั้งใชทําความสะอาดเส้ือผา สําหรับพืชที่พบบริเวณภูเขาไฟปลายบัดที่มีสรรพคุณตาม
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตสบูและแชมพูสมุนไพรมีทั้งหมด 10 ชนิด 
ไดแก ตะครอ ใชนํ้ามันที่สกัดจากเมล็ดบํารุงเสนผม บอระเพ็ดใชใบและลําตนบํารุงผิว ชวยใหผมดกหนาขึ้น ปองกัน
ผมหงอก ผมรวง แกอาการคันหนังศีรษะ เปราะเถื่อนใชหัวซ่ึงมีกล่ินหอม แกฟกช้ํา แกลมพิษ ผดผ่ืนคัน  ฟาทะลาย
โจรใชใบและลําตนชวยแกปญหาผมรวง มะกอกใชเปลือกตนและใบซ่ึงมีกล่ินหอม ชวยในการสมานแผล  
มะขามปอมใชผลบํารุงผิวหนา รักษาฝา ชะลอการเกิดริ้วรอย บํารุงเสนผมใหมีสุขภาพแข็งแรง ผมนุมล่ืน ปองกันผม
หงอก ชวยใหผมดกดํา สารภีใชดอกแหงใชทําเปนนํ้าหอมและดอกสดสกัดเปนนํ้ามันหอมระเหยแตงกล่ิน
เครื่องสําอาง  สมปอยใชฝกแกบํารุงเสนผม ทําใหผมชุมชื้นเปนเงางาม  ปองกันผมหงอกกอนวัย  ปองกันรังแค แก
อาการคันศีรษะ สวนเปลือกตนใชขัดตัวเวลาอาบนํ้าหรือนําไปใชสระผม   และใบมีฤทธ์ิเปนกรดออน ชวยชําละลาง
ส่ิงสกปรกและบํารุงผิวและสุพรรณิการใชยางจากตนบํารุงผิวและใบออนบํารุงเสนผม 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
การสํารวจชนิดพันธุไมบริเวณภูเขาไฟปลายบัด พบพืชทั้งหมด 38 วงศ 71 ชนิด พืชที่ใชประโยชนดาน

สมุนไพรรักษาโรคมีทั้งหมด 33 ชนิด พืชที่มีสรรพคุณบํารุงผิว ไดแก ตะครอ บอระเพ็ด  เปราะเถื่อน  ฟาทะลายโจร 
มะกอก มะขามปอม สารภี สมปอย สุพรรณิการ และหนามแทง แตยังไมมีการนํามาใชเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑที่
เปนอัตลักษณของชุมชน  ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสบูและแชมพูหนามแทงเพียงชนิด
เดียว ทั้งน้ีเน่ืองมีหนวยงานราชการและเอกชนเขามาสงเสริมและพัฒนาชุมชนผานโครงการและกิจกรรมตางๆ 
มากมายอยางตอเน่ือง ทําใหชุมชนไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑสบูและแชมพูในชวงระยะเวลาอันส้ันน้ีได  ดังน้ันหาก
ชุมชนสามารถจัดตั้งกลุมที่สมาชิกมีความสนใจอยางจริงจังและทุมเทเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑจะทําใหสามารถ
สรางผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพรจากภูเขาไฟที่มีความหลากหลายและเปนอัตลักษณของชุมชน  
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