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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในเส้นทางเดินธรรมชาติ
ของอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ห้วยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรีและเป็นแหล่งที่เรียนรู้ด้านสมุนไพรและดูแล
สุขภาพเบ้ืองต้นให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป  
   เครื่องมือและวิธีดําเนินการวิจัยประกอบด้วย  แผนที่เส้นทางเดินธรรมชาติของอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา ฯ เพ่ือสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ กําหนดเส้นทางเดินในการศึกษา จํานวน 
3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีผู้มีความรู้ด้านพืชสมุนไพร  จํานวน 3 ท่าน มาให้ข้อมูลในส่วนของช่ือ
ท้องถิ่น ส่วนที่ใช้  สรรพคุณทางยา และจับพิกัดตําแหน่งพืชสมุนไพรพร้อมถ่ายภาพแต่ละชนิดของ
พืชสมุนไพรในแต่ละจุดตามเส้นทางที่ทําการสํารวจจากน้ันทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรท่ี
ได้มาทําการวิเคราะห์พืชสมุนไพร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ตรวจสอบช่ือ  ชนิด และจัดหมวดหมู่ให้
เป็นระบบตามหลักอนุกรมวิธาน แสดงช่ือท้องถิ่น ช่ือสามัญไทย ช่ือวิทยาศาสตร์  ช่ือวงศ์ของพืช
สมุนไพร  โดยใช้การสืบค้นพืชสมุนไพรที่ได้จากหนังสือ ตําราและเอกสารสมุนไพรต่าง ๆ  
 ผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพรใน
อุทยานธรรมชาติวิทยา  จํานวน 2 เส้นทาง  เส้นทางที่ 1 เริ่มจากบริเวณทางเดินเท้าจากสํานักงาน
อุทยานธรรมชาติวิทยา จนถึงบริเวณธารนํ้าร้อนบ่อคลึง เป็นระยะทาง 756.50 เมตร  เส้นทางที่ 2  
เริ่มจากบริเวณทางเดินเท้าจากสํานักงานอุทยานธรรมชาติวิทยา จนถึงบริเวณนํ้าตกเก้าช้ัน เป็น
ระยะทาง 2,338 เมตร โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างกับผู้มีความรู้ด้านพืชสมุนไพร พบว่า  
เส้นทางที่ 1 มีพืชสมุนไพรทั้งสิ้น จํานวน 80 ชนิด(ตารางที่ 1)  เส้นทางที่ 2 มีพืชสมุนไพรทั้งสิ้น 
จํานวน 106 ชนิด(ตารางที่ 2) และเมื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรท่ีเข้าหลักเกณฑ์ที่กําหนด พบว่า เส้นทาง
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ที่ 1 มีพืชสมุนไพรทั้งสิ้น จํานวน 55 ต้น(ตารางท่ี 5) เส้นทางที่ 2 มีพืชสมุนไพรทั้งสิ้น จํานวน 20 ต้น
(ตารางที่ 6) สามารถรวบรวมพืชสมุนไพรได้ 75 ชนิด จัดอยู่ใน 40 วงศ์ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study the medicinal plants diversity in 

the natural path of medicinal  plants in the natural park of science suan phung 

district, Ratchaburi province and collected the data of medicinal plants for people to 

learn about the knowledge for promotion or support of medicinal plants using in 

primary health care.  

 Material and methods of this research were the map of natural park of science. 
Surveys were conducted for 3 times that each time have a philosopher who have 
knowledge of the medicinal plants. The local name, part use of plants, utilization 
data, photograph were collected and pointed of medicinal plants along the route. 
the data were compared with the text book and document of botanical and Thai 
herbs in local name, common names, scientific names, family name and botanical 
characteristics of medicinal plants.  

The research shown that the diversity of the medicinal plants in the natural 
park of science on 2 routes, the distance of the first route from the office of national 
park to Boe Klueng hot spring is 756.50 meters. The distance of the second route 
from office of national park to Khar Chon waterfall is 2,338 meters. The semi- 
structured interview with the philosopher who have knowledge of the medicinal 
plants were used in this research. The data shown that in the first and the second 
route have 80 species and 106 species medicinal plants respectively. When plants 
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were selected in criteria, the first and the second route have 55 species and 20 
species medicinal plants respectively. The whole medicinal plants have 75 species in 
40 family. 
    
   




