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บทคดัย่อ 

กำรวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมหลำกชนิดของพชืสมุนไพรในป่ำชุมชนโคกหนิลำด เพื่อศึกษำ
พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำนในกำรใช้ประโยชน์ ในด้ำนต่ำงๆ ของพชืสมุนไพรในป่ำชุมชนโคกหนิลำด จำกกำร ส ำรวจ
ควำมหลำกชนิดของพรรณไม้สมุนไพรในป่ำชุมชนโคกหินลำด ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมอืง จงัหวดัมหำสำรคำม 
ขนำดแปลง 20 X 50 เมตร รวม จ ำนวน 4 แปลง โดยกำรก ำหนดขนำดแปลงตวัอย่ำงต ่ำสุด (Justification) จุดส ำคญั 
คอื ตอ้งกำรใหพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัแทนของสงัคมไดด้ทีีสุ่ด  วำงแปลงตำมขอ้เสนอแนะของหมอยำพืน้บำ้นและผูเ้ชีย่วชำญ
ให้ครอบคลุมพื้นที่  เพื่อส ำรวจชนิดของพรรณไม้สมุนไพร ทีเ่ป็นไม้ต้นและไม้หนุ่ม ที่มเีสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงของล ำ
ต้นทีค่วำมสูงระดบัอก (1.30 เมตร) มำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 10 เซนตเิมตร และไม้พืน้ล่ำง น ำมำขอ้มูลชนิดของพรรณ
ไมส้มุนไพร ทัง้ 4 แปลงมำรวบรวมและวเิครำะหโ์ดยกำร ค ำนวณหำค่ำ ค่ำดชันีควำมหลำกชนิด (Species diversity 
index : H) ค่ำควำมหลำกชนิด ( Diversity : D) และค่ำกำรกระจำย (Evenness : J) โดยใชว้ธิขีอง  Shannon Wiener 
Index  พบว่ำ  ค่ำดชันีควำมหลำกชนิด (H) มีค่ำเท่ำกับ  3.312066269 ค่ำควำมหลำกหลำย (D) มีค่ำเท่ำกับ 
27.44176899 ค่ำกำรกระจำยตวัของพชื (J) มคี่ำเท่ำกบั 0.73072114 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ำ ค่ำดชันีควำมหลำกชนิด 
(H) มคี่ำในระดบัน้อย คอื มชีนิดพชืทีเ่ป็นพชืสมุนไพรในป่ำมจี ำนวนชนิดค่อนขำ้งน้อย ค่ำกำรกระจำยตวัของพชื 
(J) อยู่ในระดบัปำนกลำง จำกกำรเกบ็รวมรวมขอ้มูลและสมัภำษณ์ หมอยำพื้นบ้ำนและปรำชญ์ชำวบ้ำน ในกำรใช้
ประโยชน์จำกพชืสมุนไพรในป่ำชุมชนโคกหนิลำด จงัหวดัมหำสำรคำม พบว่ำ พชืสมุนไพร ทัง้ 93 ชนิดมกีำรใช้
ประโยชน์ด้ำนสมนัไพร ในรูปแบบต่ำงๆ โดยเป็นสมุนไพรเขำ้ต ำรบัยำต้มดื่ม หรอื ยำส ำหรบัดอกเหล้ำ จ ำนวน 60 
ชนิด พชืสมุนไพรทีร่บัประทำนสดหรอืน ำไปใชป้ระกอบอำหำร 18 ชนิด พชืสมุนไพรที ่เป็นยำฝนกบัน ้ำ หรอืคัน้น ้ำ
ดื่ม ม ี4 ชนิด และกำรใชป้ระโยชน์ดว้ยวธิอีื่นๆ เช่น แช่น ้ำอำบ คัน้น ้ำทำผวิ หรอืใสบ่ำดแผล  จ ำนวน 11 ชนิด 
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ABSTRACT 

This research aimed to study the diversity of medicinal plants in Khok Hin Lad community forest. 
To study Ethnobotanicals for the use of various aspects of medicinal plants in Khok Hin Lad 
community forest from a survey of the diversity of medicinal plants in Khok Hin Lat community 
forest in Wang Naeng Sub-district, Muang District, Maha Sarakham Province used 4 plots sampling 
size 20 x 50 meters by specifying the minimum sample plot size. (Justification) and important point 
is to want the area to be the best representative of society to cover the area on recommendations 
of local healers and experts. The explore types of plants and herbs with a trunk Diameter Breast 
height (1.30 m) greater than or equal to 10 cm. The four plots of medicinal plants were collected 
and analyzed by calculating the Species diversity index (H), Diversity (D), and Evenness (J) Using 
the Shannon Wiener Index method, it was found that the diversity index (H) was 3.312066269, the 
diversity (D) was 27.44176899, the plant dispersion (J) was equal to 0.73072114 , which showed 
that The diversity index (H) was at a low level it’s indicate to small species number of medicinal 
plants in the wild. The plant dispersion (J) was moderate. From data collection and interviews local 
healers and local philosophers In utilizing medicinal plants in Khok Hin Lad community forest Maha 
Sarakham province found that all 9 3  species of medicinal plants various were used  has 6 0 
species is a decoction of medicinal herbs or a drug for fermenting alcohol, 18 species  medicinal 
plants that are eaten fresh or used for cooking,  4 species that as polish with water and other uses 
such as bathing, showering, skin juicing, or wound dressing 11 species. 
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