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บทน า 
 
  “สมุนไพร” พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาที่ได้จากพืช สัตว์ 
หรือแร่ ซ่ึงยังไม่ได้ผสม ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ" เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของ  
ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ  แต่
ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปต่าง ๆ เข่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้น
เล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่ง อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของคน
ทั่ว ๆ ไป เม่ือกล่าวถึงสมุนไพร มักจะนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่น ามาใช้เป็นยา
เท่าน้ัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสัตว์ หรือแร่ มีการน ามาใช้น้อย และใช้ในโรค
บางชนิดเท่าน้ัน  
  พืชสมุนไพร หมายถึงพันธ์ุไม้ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ปรุงหรือ
ประกอบเป็นยารักษา โรคต่าง ๆ ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้  
 
ความส าคัญของพืชสมุนไพร  
1. ความส าคัญในด้านสาธารณสุข  
  พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่นในเอเชียก็มี
หลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี แต่หลังจากที่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ 
และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้
มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุ
ให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร 
ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ ได้จากการสกัดสมุนไพร  ให้
คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับ
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ในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่
ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหม่ืนชนิด  ยังขาดก็แต่เพียงการ
ค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่าน้ัน ความตื่นตัวที่จะพัฒนา
ความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหน่ึง  มีการเริ่มต้นนโยบาย
สาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 
โดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-
2524) ต่อเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2535-2539) โดยมี กลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ  
  (1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ้านอันได้แก่ 
การแพทย์แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน  
  (2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้ 
สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบสามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพ
แผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐานคือ
สมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น  
 
2. ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ  
  ในปัจจุบันพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่ต่างประเทศ
ก าลังหาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบาง
โรคและมีหลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการค้าขายแข่งกับ
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ประเทศไทย สมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ กระวาน 
ขม้ินชัน เร่ว เปล้าน้อยและมะขามเปียกเป็นต้น ซ่ึงสมุนไพรเหล่าน้ีตลาด
ต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสนใจใน
การศึกษาเพิ่มขึ้นและมีโครงการวิจัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิต 
การตลาดและการสร้างงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
6 (พ.ศ. 2530-2534) เพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและแหล่ง
ปลูกสมุนไพรเพื่อส่งออก โดยก าหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด 
คือ มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เร่ว กระวาน ชะเอมเทศ 
ขมิ้น จันทร์เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ าผึ้ง  
 
ประโยชน์ของพืชสมุนไพร  
  1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซ่ึง
บางชนิดอาจมีราคาแพง และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซ้ือได้ยาก
ในท้องถิ่นน้ัน  
  2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่าแผนปัจจุบัน  
  3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซ่ึงมีอยู่
ทั่วไปทั้งในเมืองและ ชนบท  
  4. มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือยาแผนปัจจุบัน 
ที่ต้องสั่งซ้ือจากต่าง ประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า  
  5. ใช้เป็นยาบ ารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง  
  6. ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กะเพรา 
โหระพา ขิง ข่า ต าลึง  
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  7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์และกานพลู  
  8. ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ ใช้ปรุงแต่ง
กลิ่นอาหารพวก ขนมปัง เนย ไส้กรอก แฮม เบคอน  
  9. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม 
เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ  
  10. ใช้ปรุงเป็นเครื่องส าอางเพื่อเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ 
ประค าดีควาย  
  11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม 
ยาสูบ  
  12. เป็นพืชที่สามารถส่งออกท ารายได้ให้กับประเทศ เช่น กระวาน 
ขมิ้นชัน เร่ว  
  13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จัก
ช่วยตนเองในการ น าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
แบบแผนโบราณ  
  14. ท าให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ
ยิ่งขึ้น  
  15. ท าให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็น
ไทย 
 
   
 
 
 
 



สมุนไพรในอุทยานแหง่ชาติแก่งกรุง 

 

   สถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแหง่ชาติทางบก จงัหวัดสุราษฎร์ธานี   5 
 

ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2522 ได้แบ่งยาที่ได้จากเภสัชวัตถุ
น้ีไว้เป็น 2 ประเภทคือ  
  1. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณหรือในการบ าบัดโรคของสัตว์ ซ่ึงมีปรากฏอยู่ในต ารายาแผนโบราณที่
รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาแผนโบราณ หรือได้รับ
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนโบราณ  
      2. ยาสมุนไพร หมายถึงยาที่ได้จากพืชสัตว์แร่ธาตุที่ยังมิได้ผสมปรุง
หรือแปรสภาพสมุนไพรนอกจากจะใช้เป็นยาแล้ว ยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร 
ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม ใช้เป็นอาหารเสริม เป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง 
ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลงอีกด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม มีสมุนไพรจ านวนไม่น้อยที่มีพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาด
จะมีพิษถึงตายได้ ดังน้ันการใช้สมุนไพรจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้
อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีการตื่นตัวในการน าสมุนไพรมาใช้พัฒนาประเทศมาก
ขึ้น  สมุนไพรเป็นส่วนหน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนิน โครงการ สมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดย
เน้นการน าสมุนไพรมาใช้บ าบัดรักษาโรคใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
มากขึ้น และ ส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุน
ให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยประเทศชาติประหยัด
เงินตราในการสั่งซ้ือยาส าเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละเป็นจ านวนมาก 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อส ารวจความหลากหลาย และเพื่อทราบชนิดของพืชสมุนไพร
ที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. เป็นฐานข้อมูลในการน าพืชสมุนไพรมาศึกษาการเจริญเติบโต
และการขยายพันธ์ุ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรที่อาศัยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
แก่งกรุงปลูกพืชสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็นรายได้เสริมอีกทางหน่ึง 
 3. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ช่วยกัน
อนุรักษ์ และเผยแพร่การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้ง
แพทย์แผนไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 4. เพื่อด าเนินการตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช ในการสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจได้น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 


