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บทคัดย่อ 
   
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ของชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๒. เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ๓. 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐ รูป/คน 
ดังนี้ ผู้บริหารกลุ่มรักษ์สมุนไพร หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพร และสมาชิกกลุ่ม
รักษ์สมุนไพร  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในชุมชนบ้านหัวฝาย มี ๒ ประเภท ๑) สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใช้ในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๑๑ ชนิด ๒) สมุนไพรที่นำมาใช้เป็น
อาหารหรือเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร จำนวน ๒๙ ชนิด  
 วิธีการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านมี ๔ วิธี ๑) การปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า
ความสำคัญในนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ ๒) การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ๓) การฟื้นฟู ปรับปรุง
ภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรพื ้นบ้านให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และ๔) การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านอย่างกว้างขวาง
โดยการใช้สื่อและวิธีการต่าง ๆ  
 กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน 
๑)กระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย เริ่มต้นจากกระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ โดยเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของ
วัตถุดิบ ๒) นวัตกรรม เพื่อเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย มีคุณภาพและได้
มาตราฐาน จึงไปศึกษาดูงานวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพรและวิธีการผลิตสมุนไพร การปลูกสมุนไพร ที่
ไม้หมอนฟาร์ม นำมาช่วยในการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตราฐาน ๓) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
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เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝาย มีการจัดการด้านการส่งเสริม
การตลาด การนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่ายแก่ผู้สนใจตามช่องต่าง ๆ และช่องทางการตลาด 
จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศและ๔) ผลลัพธ์ ๑) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูก
สมุนไพรพื้นบ้าน ๒) มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ิมขึ้นและ๓) เป็นการทดแทนพืช
เศรษฐกิจที่มีปัญหา  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย พบว่า ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพื้นบ้าน มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่กลุ่มรักษ์
สมุนไพร นำมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั ้น เป็นสมุนไพรที่สมาชิกปลูกและนำมา
จำหน่ายที่ “ธนาคารสมุนไพร” ของวัดหัวฝาย จำนวน ๗ ชนิด ๒) การสร้างแนวคิด สมาชิกกลุ่มรักษ์
สมุนไพร มีความสามัคคีในการทำงานมีความมุ ่งมั ่นตั ้งใจทำงานและการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันทาง
การตลาดทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ๓) การประเมินแนวความคิด กลุ่มรักษ์สมุนไพร มีความ
พร้อมในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๓ ชนิด ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร และน้ำมัน
มนต์สมุนไพร ซึ ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที ่สามารถนำไปพัฒนาเพื ่อเข้าสู ่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนาคือ ลูกประคบสมุนไพร 
และ๕ การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ๓ ช่องทาง ดังนี้ ๑)คณะผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ๒) งานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ๓)จัดจำหน่ายในต่างประเทศ โดยผ่านลูกค้าคน
ไทยที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ABSTRACT 
  
 Objectives of this research are 1. to study the conservation characteristics of 
local wisdoms and local herbs of the community, 2. to study the value-added 
process of local herbs at Wat Hua Fai community, San Klang Sub-district, Phan 
District, Chiang Rai Province, and 3. to develop local herbal products in Wat Hua Fai 
community, San Klang Subdistrict, Phan District, Chiang Rai Province. This study is a 
qualitative research conducted by using interviews and group discussions from a 
sample group of 20 images/person, as follows: Management of Herbs Conservation 
group, government agencies involved in the conservation of herbs, and a member of 
the herb conservation group. 
 The research results were found that :  
 There are 2 types of local herbs used in Ban Hua Fai community which are 1) 
local herbs used in processing into 11 kinds of herbal products in Ban Hua Fai 
community, 2) herbs that are used as food or as ingredients in cooking, totalling 29 
types. 
 There are 4 methods of preserving local herbs as follows: 1) cultivating 
awareness for people in the community to realize the importance of using local 
herbs, 2) growing local herbs in the community, 3) Preserving and improving local 
wisdoms in using local herbs to be suitable with the era and create benefits in daily 
life, and 4) spreading dissemination and exchanging of knowledge on the use of local 
herbs by using various media and methods. 
 The value added process of Ban Hua Fai local herbs is divided into 4 steps as 
follows: 



ง 

   1) In terms of production process, add value to local herbs in Ban 
Hua Fai Community starting from the production process of standardized raw 
materials to get quality herbs with emphasis on the quality and standard of raw 
materials; 
   2) For innovation, make herbal products of Ban Hua Fai community 
become quality and standardised; therefore, there were some field trips to study and 
see how to extract herbal oil and how to produce herbs, growing herbs at Mai Morn 
Farm in order to bring the knowledge to assist in the production of herbs to meet 
the standards;  
   3) For marketing and public relations, create added value of herbal 
products of Ban Hua Fai community; there are marketing promotion management, 
introduction of herbal products to the interested people in different channels and 
marketing channels and; 
   4) For the outcomes, the details are as follows: 1) farmers earn more 
income from growing local herbs, 2) increased selling value of herbal products, and 
3) replacing problematic economic crops. 
 According to the development of traditional herbal products in Ban Hua Fai 
community, it was found that there are 5 steps of developing traditional herbal 
products as follows:  
  1) Preliminary data collection; it was found that most of the herbs at 
the herbal conservation group  used as a mixture of herbal products are those herbs 
that members have planted and sold at "Herb Bank" of Wat Hua Fai community, 
totalling 7 types; 
  2) For concept creation, Herbs Conservation Group have unity in work, 
commitment, work hard, and bring products into the community product certification 
process to create strengths of products that can compete in the market at both 
provincial and national levels; 
  3) In terms of concept evaluation, Herbs Conservation Group is ready 
to develop 3 kinds of products such as herbal compress, herbal massage oil, and 
herbal oil. These are products that can be developed to enter the community 
product certification process; 
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   4) For product development, the products that are suitable for 
development are herbal compress and; 
   5) Bringing products to market through 3 channels as follows: 1) group 
of people who come to visit for the school to Wat Hua Fai school for the elderly, 2) 
work events organized by various agencies, and 3) distribution abroad through Thai 
customers who have used herbal products. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชน” 
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ่งศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน ศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณพระมหาสุทิตย์ อาภากโร รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ได้ให้
ความเมตตานุเคราะห์ในการสนับสนุนศึกษาวิจัย รวมทั้งให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อำเภอพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันกลาง คณะครู ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนของโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย  
 คุณงามความดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ และความมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ขอน้อมบูชาถวายแด่พระเถระครูบาอาจารย์ และคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพ่ือ
การเรียนรู้ในชีวิตและพระพุทธศาสนาของผู้คนในสังคม 
 
 
      ผศ. ดร.ฤทธิชัย แกมนาคและคณะ 
      ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาเน้นการพัฒนา
ชนบทให้ เป็นเมืองและพัฒนาด้านการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรม แม้ผลลัพธ์บางประการเป็นที่พอใจ 
แต่ก็มีข้อจำกัด และสร้างปัญหาบางส่วนแก่สังคมชนบท โดยเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แทบจะ
สูญหายไปจากชุมชน ชนบท ขาดการสืบสานอย่างต่อเนื่องไม่มีการอนุรักษ์ไว้ จนกระทั่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙-๑๐ ได้มีการบรรจุเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นลงในยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ สังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ มีแนวทางการพัฒนาโดย
ให้มีการจัดการองค์ความรู้และระยะการ เรียนรู้ของชุมชน ให้มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา ชุมชนโดยอาศัยศักยภาพทางด้านทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ์และผู้รู้ ได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)๑ ได้สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องสำอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับ พืช
สมุนไพร ไว้ในประเด็น “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” ด้วย
การให้มีการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม  อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการดำเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม จัดทำชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการนำงานวิจัย
ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องสำอาง
ที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด  เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่กับ
กระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ

 

 ๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๐. 



๒ 

ที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
นวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 
 ในอดีตการใช้สมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ล้ำค่าของสังคมไทยที่เกิด
จากปรัชญาของหมอพ้ืนบ้านที่สามารถจำแนกแยกแยะฤทธิ์และสรรพคุณของสมุนไพรจากธรรมชาติ
เพ่ือใช้ในการเยียวยารักษาความเจ็บป่วย การรักษาโดยระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจึงเป็นระบบการ
รักษาโรคแบบประสบการณ์ของชุมชน ที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีความ
หลากหลายแตกต่างกันไปแต่ละสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มีการพัฒนาการใช้สมุนไพรใน
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าสมุนไพรเป็นรูปแบบการรักษาหลักของระบบ
การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร ยังคงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด คนไทย
โบราณจึงผูกพันกับหมอพ้ืนบ้านและยาสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน โดยในหลายปีที่
ผ่านมาประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณด้านการสาธารณสุขในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเสียไปกับการรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุขมี
มูลค่าถึง ๑๔๒,๑๙๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นการรักษาแบบการแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออกจึง
ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำเข้ามา และจากการสูญเสียเงินไปเป็นจำนวน
มากทำให้ประชาชนหันมาสนใจการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคอันเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่เพ่ิมมากข้ึน๒ 
 พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า
๖,๐๐๐ ปี แต่หลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์
และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ทำให้
ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา
ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร๓ แม้
สมุนไพรสามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน แต่ยาแผนปัจจุบันบางชนิดอาจมี
ราคาแพง และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งยังอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นซึ่งแตกต่างจากสมุนไพรนั้น
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบทใช้เป็นยา

 

  ๒ สยามรัฐ, ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวจีนเมืองเบตงนำสมนุไพรทางเลือกรักษาโรค, วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๓, ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก, https://siamrath.co.th/n/76457, ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๔  
มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๓ สุภรัชต์ อินทรเทพ, รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในการ
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว, ดษุฎีนิพนธ์, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา, (ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน,ี ๒๕๖๑), หน้า ๑. 



๓ 

บำรุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของอาหาร 
เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการนำพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณทำให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดำเนินชีวิต
ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นทำให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย 
 จากอดีตวัดเป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์ผู้มีความรู้ทุกอย่าง  พระสงฆ์มีบทบาทสูงมากให้
ความรู้ทางด้านการศึกษาและที่พ่ึงทางใจของประชาชน  จะรู้เรื่องชีวิต ธรรมะ แม้กระทั่งยาหมอ
พระสงฆ์เป็นผู้รู้ทั้งสิ้น ในปัจจุบันวัดบางแห่งจัดให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล รักษาผู้ป่วยด้วย
กรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย อาทิเช่น หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน อำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี สร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสังฆทานโอสถ ๙๙๙๔ เพ่ือให้การรักษาแก่
พระภิกษุ แม่ชี ฆราวาส โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยรักษา และสมุนไพรในการรักษาให้กับผู้ป่วยโดย
ไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างไร ทางวัดมีแหล่งปลูกสมุนไพรบางส่วน  มีโรงผลิตยาเพ่ือใช้ใน
โรงพยาบาลเอง หลวงตาปพนพัชร์๕ เจ้าอาวาสวัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร เป็นผู้สร้างอโรคยาศาลา ทำการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย โดยใช้
สมุนไพรตามธรรมชาติ ด้วยวิธีการให้ผู้ป่วยรับประทานยาสมุนไพร เพ่ือช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแรง 
และระบบน้ำเหลืองดีขึ้น ถ้าสองระบบนี้ดีมะเร็งก็จะทำอะไรไม่ได้ และการใช้การรักษาแผนปัจจุบัน
และแผนรักษาผสมผสาน รักษาแบบองค์รวมทั้งด้านธรรมะ ด้วยการให้มีการสวดมนต์ ทำบุญใส่บาตร 
ทำสมาธิสมุนไพรบำบัด การออกกำลังกาย จิตเวชบำบัด ดนตรีบำบัด เป็นองค์รวม ผู้ป่วยจะได้รับการ
รักษาทั้งกายและจิตใจไปพร้อมกัน นอกจากนั้นทางวัดจัดให้มีการปลูกสมุนไพรในวัด แบบเกษตร
ธรรมชาติคือ ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ อาศัยหลักพ่ึงพิงธรรมชาติคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น๖ 
 ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันแบบไม่เป็น
ทางการ โดยนำทรัพยากรและองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาร่วมกันทำกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้

 

 ๔ สัมพันธ์ กล่ำโกมล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแล
สมรรถภาพทางเพศชายและความเสื่อมตามคัมภีร์กษัย, ดุษฎีนิพนธ์, (มหาสารคาม : วิทยาลัยมหาสารคาม 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๓. 

 ๕ วัดคำประมง, อโรคยศาล, ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก  
http://www.khampramong.org/, ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
  ๖ จำรัส เซ็นนิล, “รักษามะเร็งด้วยสมุนไพรและสมาธิบำบัด วัดคำประมงจังหวัดสกลนคร”. เล่มเดียวคุ้ม
โรคภัย, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๐-๑๕๖. 



๔ 

เสริมจากอาชีพหลัก โดยวัดหัวฝายซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและได้มีการจัด“กลุ่มรักษ์-
สมุนไพร” ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๑๕๐ คน อายุ
ระหว่าง ๖๐ - ๘๐ ปี๗ สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สืบทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและตำรับยาพ้ืนบ้านมาจากหมอพ้ืนบ้าน สมาชิกต้องการให้มีคนมา
สืบทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและตำรับยา เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุมากแล้วและยาที่ผลิต
ขึ้นมาก็เป็นที่รู้จักกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนบ้านหัวฝาย  
 ปัจจุบันกลุ่มรักษ์สมุนไพรได้ผลิตยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณสามารถรักษาและบำบัดโรค อาทิ
เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร ตะไคร้หอมไล่ยุง ยาหม่องไพล และน้ำมนต์สมุนไพร๘ ซึ่ง
สมุนไพรพ้ืนบ้านส่วนใหญ่สามารถหาได้จากชุมชนและที่ปลูกเอง จากนั้นสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรจะ
นำมาตากแห้งเพ่ือนำมาจำหน่ายที่ธนาคารสมุนไพร ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
นำผลิตเป็นยาสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ปัจจุบันกลุ่มยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือและพ้ืนที่ในการเตรียม
สมุนไพรบางอย่าง อีกทั้งยังขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการสืบทอดความรู้ต่อ ๆ กันมา ดังนั้น
กลุ่มรักษ์สมุนไพรมีความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาการเตรียมสมุนไพรให้มีมาตรฐานตามหลัก
หมอพ้ืนบ้านเพิ่มข้ึน  
 จากสภาพดังกล่าวผู้วิจัยจงึได้ค้นหาวิธีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้าน
ของชุมชน โดยกำหนดโจทย์วิจัยว่าควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดหัวฝาย ตำบล
สันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียรายมีรูปแบบอย่างไร โดยใช้การวิจัยและพัฒนาดำเนินการยกระดับ
คุณภาพของการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชนวัดหัวฝาย จังหวัด
เชียงราย ให้มีความรู้ และเจตคติในการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งด้านสุขภาพ และรายได้
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการอนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้านให้คง
อยู่ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพ้ืนบ้านสำหรับกลุ่มคนต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ให้กว้างขวางต่อไป 
 
 
 

 

 ๗ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 ๘ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มสมุนไพร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๕ 

๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย 
ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบล-    
สันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ๓. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
 

๑.๓ ปัญหาการวิจัย 
 ๑.ภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เป็นอย่างไร ? 
 ๒. กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไร ? 
 ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายมีรูปแบบอย่างไร? 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม(Focus group qualitative study) โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ในด้านเนื้อหาและเอกสารดังต่อไปนี้ 
  ๑) ข้อมูลด้านเอกสาร ดังนี้ 
   ๑.๑ แนวคดิเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน 
   ๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพร  และการใช้สมุนไพรใน
ชีวิตประจำวัน 
   ๑.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
   ๑.๔ แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ 
    ๑.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิม   
   ๑.๖ แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  ๒) ข้อมูลภาคสนามบริเวณพ้ืนที่ทำการวิจัย คือการศึกษาแหล่งสมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชน
บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียราย 



๖ 

  ๓) การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพร
พ้ืนบ้าน/กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน 
  ๔) การศึกษาสรุปข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเพ่ือจัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย ๑) 
ผู้บริหารกลุ่มรักษ์สมุนไพร จำนวน ๕ รูป/คน ๒) สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร จำนวน ๑๐ คน และ๓) 
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพร จำนวน ๕ คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๐ 
รูป/คน 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียราย 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ ระยะเวลาใน
การทำวิจัยทั้งสิ้น ๑๒ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพท์ในการวิจัย 
 การส่งเสริม หมายถึง แรงจูงใจ การสืบทอดเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพร ซึ่งอาจนำไปใช้เพ่ือเพ่ิมพูนผลิตผลหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และเกิดความเชื่อมั่น
ในวิธีการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 การอนุรักษ์ หมายถึง ความพยายามที่จะรักษาคุณค่าเดิมของสิ่งนั้น ๆ และพร้อมทั้งมีการ
พัฒนาควบคู่กันไป 
 สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้
สมุนไพรสำหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ   
 สมุนไพรพื้นบ้าน หมายถึง สมุนไพรที่หมอสมุนไพรพ้ืนบ้านจัดหามาได้จากร้านขายยาแผน
โบราณหรือจากแหล่งอื่นท่ีมิใช่แหล่งธรรมชาติหรือปลูกขึ้นมาใช้เอง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พ้ืนความรู้สร้างสรรค์งานเพ่ือพัฒนา
และด ารงชีวิต ของคนในท้องถิ่น 
 กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง การนำผลิตผลพืชสมุนไพรมาแปรสภาพจากลักษณะ
เดิมไป เป็นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิม
เพ่ือให้ตรงกับความ ต้องการของผู้บริโภค  



๗ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นคว้า การคิด ออกแบบ การแก้ไขและ
ปรับปรุงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี 
 

๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของชุมชน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 ๑. ได้องค์ความรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบล  
สันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียราย 

การใช้สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย 

 

-แหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรไม่เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลายและขาดการสบืทอด 

-การสญูเสียโอกาสทางด้านทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย 
-ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้านการใช้สมุนไพรอาจสูญหาย 

-ชุมชนบ้านหัวฝายมีพืชสมุนไพร ไม่มี
การศึกษาข้อมูลสมุนไพร 

-ศึกษา สำรวจ ชนิดพันธ์สมุนไพร ในพื้นที่
ชุมชนบ้านหัวฝาย 

 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหารใช้พืชสมุนไพร
หมอพื้นพื้นบ้านขาดการสืบทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาอาจสูญหาย 

-ศึ กษ าภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ด้ าน การ ใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย 

-ฐานข้อมูลชนิดพืชสมุนไพรในสมนุไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย 
-การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนวัดหัวฝาย 
-กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดหัวฝาย 
-ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดหัวฝาย   
 



๘ 

 ๒. ได้กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียราย 

 ๓. ได้รูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียราย 



 
บทท่ี ๒ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชน” เป็น
การวิจัยเชิคุณภาพ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในเป็นแนวทาง และกรอบคิดในการดำเนินการวิจัยให้ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
  ๒.๑ แนวคดิเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน 
  ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน 
  ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
  ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ 
   ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิม   
  ๒.๖ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  ๒.๗ ข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านหัวฝาย 
  ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
 ประเทศไทยมีมรดกทางการแพทย์พ้ืนบ้านไทยที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นการดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคของคนภายในชุมชนของตน โดยการลองผิดลองถูกไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน ซ่ึงในปัจจุบันเริ่ม
มีการยอมรับว่าวิธีการรักษาของแพทยแ์ผนปัจจุบันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้หมด 
เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะต้องนำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ 
อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการกระจายสู่ท้องถิ่น และไม่สามารถให้บริการประชาชนในชนบทได้อย่างทั่วถึง 
สมุนไพรจึงเป็นอีกวิธิีหนึ่งที่ประชาชนเลือกใช้ในการรักษาเบื้องต้น 
 
 
 
 



๑๐ 

 ๒.๑.๑ ความหมายสมุนไพร 
 พร้อมจิต ศรลัมพ์๑ ได้กล่าวว่า สมุนไพร(Medicinal plant หรือ herb) ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง พืชที่ใช้เป็นเครื่องยาซึ่งหาได้ตามพ้ืนเมืองมิใช่เครื่องเทศ แต่
ความหมายตามตำรายาไทย หมายถึง ยาที่ได้จากพฤษชาติ สัตว์หรือแร่ ซึ่งมิได้ปรุงแต่งหรือแปร
สภาพ  
 วันดี กฤษณพันธ์๒ ได้กล่าวว่า ความหมายตาม พ.ร.บ สมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากสัตว์หรือ
แร่ ซึ่งยังมิได้ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ  
 วันทนี  สว่างอารมณ์ ๓ ได้ กล่ าวว่า สมุน ไพร ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำจำกัดความสมุนไพรว่า หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยาซึ่งหาได้ตาม
พ้ืนเมืองที่มิใช่เครื่องเทศ ส่วนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๕๒ และความหมายในตำรายาไทยให้
ความหมายของยาสมุนไพรแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยยาสมุนไพรจะหมายถึงยาที่ได้จากพฤกษา-
ชาติสัตว์หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังคงสภาพเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก 
หรือผลอยู่ยังมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ความเป็นจริงแล้วในการค้าสมุนไพรมักจะถูก
ดัดแปลงไปเป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ดัดแปลงให้เป็นส่วน ๆ ที่เล็กลงบดเป็นผงอัดในแคปซูล 
เป็นต้น  
 รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์๔ได้ให้ความหมายสมุนไพร (Herb)ไว้ว่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประวัติควบคู่กันมากับชีวิตของมวลมนุษยชาติมาช้านาน  ตั้งแต่ครั้งสมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์รู้จักใช้
ประโยชน์ของสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคนี้ ได้รับ
การบอกเล่าสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรคต่าง ๆ และ
ในหลากหลายประเทศ จึงถือได้ว่าสมุนไพรมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพ 
อันหมายรวมถึง การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  

 

 ๑ พร้อมจิต ศรลัมพ์, สมุนไพรกับโรคระบบทางเดินอาหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), หน้า ๒. 
  ๒ วันดี กฤษณพันธ์, สมุนไพรสารพัดประโยชน, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัช-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), หน้า ๒. 
 ๓ วันทนี สว่างอารมณ์, พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีววิทยา, คณะ-
วิทยาศาสตร์, สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๒), หน้า ๓–๔. 
 ๔ รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน,์ การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร, (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สถาบันวิจัยและพัฒนา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖-๑๗. 



๑๑ 

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐๕ มาตรา ๔ ได้ให้ความหมาย สมุนไพร ไว้ว่า ยาที่ได้จาก 
พฤษชาติ สัตว์หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ อาจใช้ได้ทั้งที่
อยู่ในสภาพสดหรือแห้ง ซึ่งมี ๓ แนวทาง คือ  
  แนวทางท่ี ๑ ใช้เป็นอาหาร เช่น ผักพ้ืนบ้านและอาหารสมุนไพรต่าง ๆ  
  แนวทางท่ี ๒ ใช้เป็นยา เช่น ใบมะขามแขกใช้กินเป็นยาระบาย  
  แนวทางท่ี ๓ ใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ผลมะกรูดใช้สระผม ตะไคร้หอมใช้ไล่ยุง  
 จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า สมุนไพรนั้นมีผลิตผลจากธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่
โบราณ ซึ่งสามารถนำมาบำบัดรักษาโรคและบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสมุนไพรนั้นมีทั้ง
สมุนไพรที่ได้จากพืชและสัตว์สามารถนำมาแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ เช่น การบดและการทำให้แห้ง 
เป็นต้น  
 ๒.๑.๒ หลักการสำคัญของสมุนไพร 
  ๑) ลักษณะของสมุนไพร 
  ลักษณะของสมุนไพรทั่วไปจะประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ ราก ลำต้น ใบ ดอกและผล 
ดังนั้นการใช้สมุนไพรต้องทราบให้แน่ชัดว่าจะนำส่วนไหนของพืชมาใช้ เพราะสารสำคัญในแต่ละส่วน
ของพืชอาจต่างกัน หากใช้ผิดส่วนนอกจากจะไม่ให้สรรพคุณที่แท้จริงแล้ว อาจก่อให้เกิดโทษได้อีก
ด้วย ฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะของสมุนไพรให้ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ได้ถกูต้องตาม
ประโยชน์ของสมุนไพรนั้น ๆ๖ 
   ๑. ราก มีหน้าที่สะสมและดูดซึมอาหารมาเลี้ยงบำรุงต้นพืช ลักษณะของรากมีทั้ง
รากแท้ รากฝอย การสังเกตรากนั้นควรดูทั้งรากสดและรากแห้ง ลักษณะภายนอก ขนาดของราก 
ความเปราะของเนื้อราก สี กลิ่น รสของราก การที่จะจำแนกรากสมุนไพรต้องใช้ความชำนาญ 
สมุนไพรทั่วไปเราจะสังเกตอย่างคร่าว ๆ และจดจำไว้ แต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่ใช้รากมาทำยา จำเป็นต้อง
สังเกตอย่างละเอียด เพ่ือที่จะไม่เก็บสมุนไพรผิดต้นไปรักษาโรค สมุนไพรส่วนที่ใช้ราก เช่น กระชาย
แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ปลาไหลเผือกแก้ไข้ มะละกอใช้ขับปัสสาวะ เป็นต้น รูปร่างและลักษณะ
ของราก แบ่งออกได้เป็น ๒ ระบบ คือ       
    ๑.๑ รากแก้ว ต้นพืชหลายชนิดเป็นแบบรากแก้ว คือมีรากสำคัญงอกออก
จาก  ลำต้น ส่วนปลายรูปร่างยาว ใหญ่ เป็นรูปกรวยด้านข้างของรากแก้ว จะแตกแขนงออกได้ ๒ - ๓ 
ครั้ง ไปเรื่อย ๆ รากเล็กส่วนปลายจะมีรากฝอยเล็ก ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่ในการดูด

 

 ๕ บุญศรี นุเกตุและคณะ, โรคและสมุนไพร, (กรุงเทพมหานคร : โครงการสวัสดิการวิชาการ, สถาบัน- 
พระบรมชนก, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 
 ๖ อ้างแล้ว, บุญศรี นุเกตุและคณะ, โรคและสมุนไพร, หน้า ๑๐. 



๑๒ 

ซึมอาหารให้กับต้นพืช มักจะพบว่าพืชใบเลี้ยงคู่จะมีรากแบบรากแก้ว ตัวอย่างพืชที่มีลักษณะนี้คือ  
ต้นขี้เหล็ก ต้นคูน ต้นมะกา ต้นมะหาด เป็นต้น 
    ๑.๒ รากฝอย เป็นรากที่งอกออกจากลำต้นส่วนปลายพร้อมกันหลาย ๆ 
ราก ลักษณะเป็นรากกลมยาวขนาดเท่า ๆ กัน พบว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีรากแบบรากฝอย ตัวอย่าง
พืชที่มีรากแบบนี้คือ ตะไคร้ หญ้าคา เป็นต้น 
   ๒. ลำต้น คือ อวัยวะของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือพ้ืนดินต่อจากราก มีขนาด 
รูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไป ลำต้นมีทั้งลำต้นอยู่เหนือดิน เช่น มะละกอ มะม่วง มะนาว ชมพู่ 
เป็นต้น และลำต้นอยู่ใต้ดิน เช่น ขิง ข่า ขมิ้น หญ้าแพรก พุทธรักษา เป็นต้น ลำต้นของต้นไม้หลาย
ชนิดเป็นยาสมุนไพร เช่น ขี้เหล็ก แคบ้าน บอระเพ็ด ตะไคร้ มะขาม อ้อยแดงใช้แก้อาการขัดเบา 
บอระเพ็ดใช้แก้ไข้ เป็นต้น  ลำต้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ข้อ ปล้องและตา ดังนี้ 
    ๑. ข้อ เป็นส่วนของลำต้นบริเวณที่มีกิ่ง ใบหรือตางอกออกมา ลำต้น     
บางชนิดอาจมีดอกงอกออกมาแทนกิ่งหรือมีหนามงอกออกมาแทนกิ่งหรือใบ 
    ๒. ปล้อง เป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อแต่ละข้อ 
    ๓. ตา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลำต้น ทำให้เกิดกิ่ง ใบและดอก ตามี
รูปร่างโค้งนูนหรือรูปกรวย ประกอบด้วยตายอดและตาข้าง 
   หน้าที่ของลำต้น คือ 
    ๑. ช่วยชูใบ ดอก ขึ้นสู่อากาศ 
     ๒. ช่วยสะสมอาหารให้กับต้นพืช เช่น เผือก ขิง 
     ๓. เป็นทางลำเลียงอาหารและวัตถุดิบจากรากผ่านไปยังใบสำหรับ
สังเคราะห์เป็นอาหารของพืช 
    ๔. ช่วยสร้างอาหาร คาร์โบไฮเดรต โดยวิธีสังเคราะห์แสง เช่น บอระเพ็ด 
   ชนิดของลำต้น แบ่งตามลักษณะภายนอกของลำต้นได้ ดังนี้ 
    ๑.ประเภทไม้ยืนต้น เป็นไม้ที่ขึ้นตรงลำต้นเดี่ยวและสูงใหญ่มากกว่า ๖ 
เมตร มีเนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง ลำต้นชัดเจนแบ่งกิ่งก้านแผ่ออกไป เช่น อบเชย มะกา ยอ คูน เป็นต้น 
    ๒.ประเภทไม้พุ่ม มีลำต้นไม่ชัดเจนสามารถแบ่งกิ่งได้ ตั้งแต่ส่วนโคนของ  
ลำต้นเป็นต้นไป เช่น ทองพันชั่ง มะนาว ชุมเห็ดเทศ ขลู่ เป็นต้น 
    ๓.ประเภทไม้ล้มลุก เป็นพืชที่มีลำต้นอ่อน ไม่มีเนื้อไม้ หักง่าย มีอายุ ๑ ปี
หรือหลายปี เช่น กล้วยน้ำว้า ว่านหางจระเข้ แมงลัก ขม้ิน เป็นต้น 
     ๔.ประเภทไม้เลื้อยหรือไม้เถา มีก้านยาวและไม่สามารถตั้งตรงได้ มีลักษณะ
เลี้อยพันคดเคี้ยวไปโดยใช้ส่วนของพืชเกาะ เช่น หนวด หนาม เป็นต้น เนื้อไม้ของลำต้นบางชนิดแข็ง
และบางชนิดก็อ่อนเช่นเดียวกับหญ้า เช่น ฟักทอง บอระเพ็ด มะแว้งเครือ เล็บมือนาง เป็นต้น 



๑๓ 

   ลำต้นส่วนใหญ่อยู่บนดิน มีข้อ ปล้องและตา สังเกตเห็นได้ชัดเจน พืชบางชนิดมี    
ลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือดินคือ กาบใบหุ้มซ้อน ๆ กัน ทำให้มีลักษณะที่เข้าใจผิดว่าเป็นลำต้น  
ลำต้นใตดิ้นมักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ เช่น กล้วย ขิง ข่า ตะไคร้ 
   ลำต้นใต้ดินแบ่งเป็นหลายประเภท ที่รู้จักกันมากคือ เหง้า ซึ่งเหง้าเป็นลำต้นใต้ดินที่
เห็นข้อ ปล้องชัดเจน ลำต้นทอดขนานกับผิวดิน มีตาบริเวณข้อเพ่ือแตกใบในแต่ละปี ส่วนที่งอกขึ้น
บนดินมักมีอายุ ๑ ปีแล้วตาย โดยที่ลำต้นใต้ดินยังคงอยู่เรียกว่า ลงหัว ในปีต่อไปจะงอกใบจากตาในที่
ใหม่ เช่น ข่า ขิง ไพล กระทือ เป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๒.๑ 
แสดงตัวอย่างการจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของลำต้น 

 
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อยหรือไม้เถา 

ขี้เหล็ก หญ้าหนวดแมว ฟ้าทะลายโจร ดีปลี 
สะเดา ชลู่ ขมิ้น มะแว้งเครือ 
ส้มแขก ทองพันชั่ง ไพล หางไหลแดง 
การบูน ชุมเห็ดเทศ ขิง บอระเพ็ด 
กานพลู มะแว้งต้น เปราะหอม บัวบก 
กานพลู มะแว้งต้น เปราะหอม บัวบก 
จันทน์เทศ กระเจี๊ยบแดง แมงลัก พลู 
ฝาง เจตมูลเพลิง เร่ว อัญชัน 
ฝรั่ง พิมเสนต้น ลำโพง กวาวเครือ 
เพกา ระย่อม ว่านน้ำ ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ 
มะคำดีควาย ส้มป่อย โสมไทย โคคลาน 
มะขามแขก พญายอ หญ้าปักกิ่ง เถาวัลย์เปรียง 
สมอภิเภก เสลดพังพอนตัวผู้ หญ้าหวาน บอระเพ็ดพุงช้าง 
อบเชย หนุมานประสานกาย ว่านหางจระเข้ รางจืด 

   
  ๓. ใบ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช สังเกตรูปร่างของใบ ปลาย ริม เส้นและเนื้อของ
ใยอย่างละเอียดและอาจเปรียบเทียบลักษณะของใบที่คล้ายคลึงกัน ทำให้จำแนกใบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
สมุนไพรที่ใช้เป็นยา เช่น กะเพราใช้ได้ทั้งใบสดหรือใบแห้ง แก้ปวดท้อง ท้องขึ้น จุกเสียด ขี้เหล็กรักษา
อาการท้องผูก ใบชุมเห็ดเทศขยี้หรือตำในครกให้ละเอียดเติมน้ำเล็กน้อย ใช้รักษาโรคกลากได้ ใบของ



๑๔ 

พืชหลายชนิดใช้เป็นยาสมุนไพรได้ เช่น มะกา ฟ้าทะลายโจร กะเพรา ชุมเห็ดเทศ ฝรั่ง มะขามแขก 
เป็นต้น 
  รูปร่างและลักษณะของใบ ใบที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ ตัวใบ ก้านใบและ   
หูใบ ใบที่มีส่วนประกอบครบทั้ง ๓ ส่วน เรียกว่าใบสมบูรณ์ และใบที่มีส่วนประกอบไม่ครบ อาจมี
เพียงหนึ่งหรือสองส่วน ชนิดของใบ แบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ 
   ๑. แบบใบเดี่ยว มีแผ่นใบชิ้นเดียว ก้านใบอันหนึ่งมี เพียงใบเดียว เช่น กระวาน 
กานพลู ขลู่ ยอ เป็นต้น พืชบางชนิดขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกจนถึงเกือบเส้นกลางใบ แต่ตัวใบไม่ขาด
ออกจากกัน เช่น ใบมันสำปะหลัง ก็ยังจัดเป็นใบเดี่ยว 
   ๒. แบบใบประกอบ แผ่นใบแยกย่อยเป็นหลายแผ่น แต่ละแผ่นย่อยเรียกว่าใบย่อย 
แต่ละใบย่อยอาจจะมีส่วนประกอบครบ ๓ ส่วน เหมือนใบเดี่ยวหรือไม่ก็ได้ บางครั้งอาจเป็นการยากท่ี
จะบอกได้ว่า ใบนั้นเป็นใบเดี่ยวหรือใบประกอบ เพราะขนาดของใบย่อยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากัน 
และไม่จำเป็นต้องมีขนาดเล็กเสมอไป ใบย่อยบางชนิดมีขนาดใหญ่ เช่น ใบชุมเห็ด บางครั้งใบเดี่ยวก็มี
ขนาดเล็กจนทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นใบประกอบ เช่น ต้นลูกใต้ใบ เป็นต้น สิ่งที่จะช่วยในการสังเกต 
คือ ตาซอกใบ ซึ่งจะเกิดขึ้นบริเวณซอกระหว่างใบและกิ่ง ไม่งอกอยูในซอกระหว่างใบย่อยและ
แกนกลางใบ รวมถึงการสังเกตความแก่อ่อนของใบ ใบประกอบความแก่อ่อนของใบย่อยจะเท่ากัน
ตลอดตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบ ตรงปลายสุดไม่เป็นยอดที่จะเจริญต่อไป เช่น มะขามแขก แคบ้ าน 
ขี้เหล็ก เป็นต้น 
  ใบประกอบ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด 
   ๑. ใบประกอบแบบพัด ใบย่อยทุกใบแยกออกจากจุดเดียวกัน เช่น ใบหนุมาน -
ประสานกาย เป็นต้น 
   ๒. ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยแยกออกจากแกนกลางที่เป็นก้าน ยาวเรียว ใบ
ประกอบชนิดนี้ อาจมีชั้นเดียวคือมีการแตกใบย่อยครั้งเดียว เช่น ใบสะเดาหรือแตกเพ่ิมเป็น ๒-๓ ครั้ง 
เรียกว่าใบประกอบ ๒ ชั้น ใบประกอบ ๓ ชั้น ตามลำดับ 
  ๔. ดอก ส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกัน สังเกตลักษณะอย่างละเอียด เช่น 
กลีบดอก จำนวนกลีบดอก การเรียงตัวของกลีบดอก รูปร่างของกลีบดอก สี กลิ่น เป็นต้น ส่วนของ
ดอกที่ใช้เป็นยา เช่น น้ำมันหอมระเหยในดอกกานพลู มีฤทธิ์ขับลม ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ขับพยาธิ 
ดีปลีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น ดอกของต้นไม้หลายชนิดเป็นยาได้ เช่น กานพลู ชุมเห็ดเทศ พิกุล 
ลำโพง ดอกคำฝอย เป็นต้น 
 รูปร่างและลักษณะของดอก ดอกมีส่วนประกอบสำคัญ ๕ ส่วน คือ ก้านดอก กลีบรอง กลีบ
ดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ดอกที่มีส่วนประกอบครบ ๕ ส่วนเรียกว่า ดอกสมบูรณ์ การสังเกต
ลักษณะของดอก ควรสังเกตที่ละส่วนอย่างละเอียดเช่น กลีบดอก สังเกตจำนวนของกลีบดอก การ



๑๕ 

เรียงตัวของกลีบดอก รูปร่างของกลีบดอก สี กลิ่น เป็นต้น ลักษณะที่ดอกออกจากตาดอกนั้นมีทั้งแบบ
ดอกเดี่ยว คือ ก้านดอกอันหนึ่งมีดอกเพียงดอกเดียว เช่น ดอกกุหลาบ ดอกบัว กระทกรก ชบา และ
แบบดอกช่อ คือ ก้านดอกอันหนึ่งมีมากกว่า ๒ ดอกขึ้นไป เช่น กล้วย หญ้า พลับพลึง ข้าวโพด     
เป็นต้น การเรียงตัวของช่อดอกนี้มีมากมายหลายอย่างขึ้นอยู่กับชนิดของพืช จึงควรสังเกตลักษณะ
พิเศษของดอกแต่ละชนิดให้ดี 
  ๕. ผล สำหรับผลที่เป็นยา เช่น มะเกลือ ดีปลี มะแว้งต้น กระวาน เป็นต้น สังเกตุ
ลักษณะผลทั้งภายนอกและภายใน นอกจากผล เมล็ดภายในผลยังอาจเป็นยาได้อีก รูปร่างและ
ลักษณะผล มีมากมายหลายอย่างตามชนิดของต้นไม้ที่แตกต่างกัน 
  ลักษณะการเกิดของผล แบ่งได้เป็น 
   ๑. ผลเดี่ยว คือ ผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียว เช่น ฝรั่ง ทับทิม มะพร้าว เป็นต้น 
   ๒. ผลกลุ่ม คือ ผลที่เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีหลายรังไข่หลอมรวมกัน เช่น น้อยหน่า 
เป็นต้น 
   ๓. ผลรวม คือ ผลที่เกิดจากดอกช่อหลายดอก เช่น สับปะรด ยอ เป็นต้น 
  และยังมีการแบ่งผลออกเป็น ๓ แบบ คือ ผลเนื้อ ผลแห้งชนิดแตก(เปลือกผลแตกออก
เมื่อเจริญเต็มวัย) และผลแห้งชนิดไม่แตก(เปลือกผลยังคงปิดอยู่เมื่อเจริญเต็มวัย) อีกด้วย อย่างไรก็
ตามการสังเกตลักษณะของผลทำได้ไม่ยาก ต้องสังเกตลักษณะผลทั้งลักษณะภายนอกและภายในจึง
จะสามารถจำแนกผลไม้นั้นว่าแตกต่างกับต้นไม้อย่างอ่ืนอย่างไร นอกจากผลของต้นไม้เป็นยาได้ ยังมี
เมล็ดภายในผลที่อาจเป็นยาได้อีก เช่น สะแก ฟักทอง เป็นต้น ฉะนั้น ในการสังเกตุลักษณะของผล 
ควรสังเกตลักษณะรูปร่างของเมล็ดไปพร้อมกันด้วย  
  ส่วนประกอบทั้ง ๕ ส่วน ข้างต้นนี้ จะมีรูปร่างลักษณะ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ที่มีอวัยวะแตกต่างกันและต่างก็ทำหน้าที่ ซึ่งไม่
เหมือนกันและสำหรับตัวยาในพืชสมุนไพรจะมากหรือน้อย นอกจากขึ้นกับส่วนประกอบของพืชแล้ว 
ยังขึ้นกับการเก็บด้วย ซึ่งการเก็บเกี่ยวสมุนไพรที่ใช้เป็นยา ต้องทราบชนิดยา ส่วนที่ใช้เป็นยา ได้แก่ 
ราก ลำต้น ใบ ดอกหรือผล รวมทั้งอายุของพืช 
 ๒.๑.๓ ประเภทของสมุนไพร 
 สมุนไพร มีมากมายหลายลักษณะและหลายประเภท สามารถจำแนกพืชสมุนไพรได้ ดังนี้๗ 
 
 

 

 ๗ สัมพันธ์ กล่ำโกมล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแล
สมรรถภาพทางเพศชายและความเสื่อมตามคัมภีร์กษัย, ดุษฎีนิพนธ์, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๕๐ - ๕๑. 



๑๖ 

 ๑) การจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  ๑.๑) น้ำมันหอมระเหย (Essential oil) พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาสกัด
น้ำมันหอมระเหยได้โดยวิธีการกลั่น ซึ่งจะได้น้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมแตกต่างกันไปตามชนิดของ
พืชสมุนไพร น้ำมันหอมระเหยนี้มีสารสำคัญที่สกัดออกมา ซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
มากกว่า รวมทั้งการใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า เมื่อเที่ยบกับการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในรูปอ่ืน ตัวอย่าง
ของพืชสมุนไพรที่นำมาสกัดน้ำมันหอมระเหย เช่น 
   (๑) น้ำมันตะไคร้หอม ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ แชมพู น้ำหอมหรือใช้ทำสารไล่
แมลง 
   (๒) น้ำมันไพล ใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมทาภายนอก ลดการอักเสบจากการฟกช้ำ 
   (๓) น้ำมันกระวาน ใช้แต่งกลิ่นเหล้า เครื่องดื่มต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรม
น้ำหอม 
   (๔) น้ำมันพลู ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค ์หรือใช้เป็นเจลทาภายนอกแก้คัน 
  ๑.๒) ยารับประทาน พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาใช้รับประทานเพ่ือรักษา
อาการของโรคได้ อาจใช้สมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาระสำคัญที่มี
อยู่ในพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ที่ออกฤทธิ์เพื่อการบำบัดรักษา เช่น 
   (๑) บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร ใช้แก้ไข ้
   (๒) กระเพรา ไพล ขิง ใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
   (๓) ขี้เหล็ก ไมยราพ ใช้ระงับประสาท 
   (๔) คำฝอย กระเจี๊ยบแดง กระเทียม ใช้ลดไขมันในเส้นเลือด  
  ๑.๓) ยาสำหรับใช้ภายนอก พืชสมุนไพรที่สามารถนำมาบำบัดโรคที่เกิดขึ้นตามผิวหนัง 
แผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายรวมทั้งแผลในปาก อาจใช้สมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้  
ลักษณะของการนำมาใช้มีหลายลักษณะมีทั้งใช้สด บดเป็นผง ครีม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาระสำคัญที่มีอยู่ใน
พืชสมุนไพร และความสะดวกในการนำมาใช้ ตัวอย่างของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นยาสำหรับใช้
ภายนอก เช่น 
   (๑) บัวบก หว้า โทงเทง ใช้รักษาแผลในปาก  
   (๒) ฝั่ง กานพลู ใช้ระงับกลิ่นปาก  
   (๓) ผักบุ้งทะเล เสลดพังพอน เท้ายายม่อม ตำลึง ใช้แก้แพ้ 
   (๔) บัวบก ยาสูบ ว่านหางจระเข้ ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวก  
   (๕) ตำลึง พุดตาน ว่านมหากาฬ เสลดพังพอน ใช้แก้งูสวัด  
  ๑.๔) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาทำเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผู้บริโภคจึงรู้สึกปลอดภัยในการนำมารับประทาน เช่น  



๑๗ 

   (๑) บุก ใช้ดูดจับไขมันจากเส้นเลือด ลดน้ำหนัก  
   (๒) ส้มแขก ใช้เปลี่ยนไขมันเป็นพลังงาน ใช้ลดน้ำหนัก  
   (๓) หญ้าหนวดแมว คำฝอย หญ้าหวาน ใช้เป็นเครื่องเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ  
  ๑.๕) เครื่องสำอางค์ เป็นการนำพืชสมุนไพรมาใช้อกีลักษณะหนึ่ง การนำพืชสมุนไพรมา
ใช้เป็นเครื่องสำอางค์มีมานานแล้ว และในปัจจุบันได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากปลอดภัยกว่า
การใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรเกิดขึ้น
มากมาย เช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชั่น ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นเครื่องสำอางค์ เช่น 
อัญชัน ว่านหางจระเข้ มะคำดีควาย เห็ดหลินจือ เป็นต้น 
  ๑.๖) ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขม ซึ่งมี
คุณสมบัติในการปราบหรือควบคุมปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต 
ไม่มีพิษต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา ยาสูบ 
ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ไพล เป็นต้น 
 ๒) การจำแนกตามลักษณะภายนอกพืช  
  ๒.๑) ไม้ยืนต้น (tree) เป็นต้นไม้ที่มีลำต้นใหม่ ลำต้นเดี่ยว สูงมากกว่า ๖ เมตร 
เจริญเติบโตตั้งตรงขึ้นไป  
  ๒.๒) ไม้พุ่ม(shrub) เป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ขนาดเล็กและเตี้ย มีหลายลำต้นที่แยกจากดิน
หรือลำต้นจะแตกก่ิงก้านใกล้โคนต้น หรือมีลำต้นเล็ก ๆ หลายต้นจากโคนเดียวกัน ทำให้ดูเป็นกอหรือ
เป็นพุ่ม  
  ๒.๓) ไม้ล้มลุก(herb) เป็นพืชที่มีลำต้นอ่อน ไม่มีเนื้อไม้ หักง่ายมีอายุ ๑ หรือหลายปี  
  ๒.๔) ไม้เลื้อยหรือไม้เถา (climber) เป็นพืชที่มีลำต้นยาว ไม่สามารถตั้งตรงได้ต้อง
อาศัยสิ่งยึดเกาะตามก่ิงไม้ อาศัยส่วนของพืชเกาะ อาจเป็นลำต้น หนวดหรือนามก็ได้  
 ๒.๑.๔ การเก็บสมุนไพร  
 วิธีการเก็บเกี่ยวสมุนไพรเพ่ือนำไปใช้ทำยา จะมีผลโดยตรงต่อคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ยา สมุนไพรควรเก็บสมุนไพรในวันที่อากาศแห้ง ในระยะที่พืชโตเต็มที่หรือในช่วงที่พืชสะสมปริมาณ
ของตัวยาไว้ค่อนข้างสูง หลังการเก็บสมุนไพรแล้วควรทำให้แห้งเร็วที่สุด ด้วยการตากหรือการอบ เมื่อ
สมุนไพรแห้งดีแล้วควรจัดเก็บให้ดี เพ่ือรักษาคุณภาพและฤทธิ์ทางยาไว้ ถ้าเก็บในระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสมก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ ในการรักษาโรคของยาสมุนไพรได้ หลักทั่วไปในการเก็บสมุนไพรเพ่ือ
ใช้ทำยา มีดังนี้๘ 

 

  ๘ อ้างแล้ว, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเองด้วยยาสมุนไพรในงานสาธารณสุข 
มูลฐาน, หน้า ๒๐. 



๑๘ 

  ๑. ประเภทหัวหรือราก ควรเก็บในช่วงที่พืชหยุดเจริญเติบโต ใบและดอกร่วงหมดหรือ
ในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน เพราะว่าช่วงนี้รากและหัวมีการสะสมปริมาณของตัวยาไว้ค่อนข้าง
สูง วิธีการเก็บควรใช้วิธีขุดอย่างระมัดระวัง  
  ๒. ประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น ควรเก็บในช่วงที่พืชเจริญเติบโตมากทีสุ่ดหรือบางชนิดอาจ
ระบุช่วงเวลาการเก็บอย่างชัดเจน เช่น เก็บใบที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป เก็บในช่วงดอกตูม ดอกเริ่ม
บานหรือดอกบานเต็มที่ เป็นต้น การกำหนดช่วงเวลาในการเก็บใบจะสัมพันธ์กับใบยาที่มีตัวยามาก
ที่สุด วิธีการเก็บใช้วิธีเด็ด เช่น กะเพรา ขลู่ ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น  
  ๓. ประเภทเปลือกต้นและเปลือกราก เปลือกต้นโดยมากจะเก็บระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อ
กับฤดูฝน ปริมาณยาในพืชสูงและลอกออกง่าย สำหรับการลอกเปลือกต้นนั้น อย่าลอกเปลือกออกทั้ง
รอบต้น เพราะจะกระทบกระเทือนในการส่งลำเลียงอาหารของพืชอาจทำให้ตายได้ ทางที่ดีที่สุดควร
ลอกจากส่วนกิ่งและแขนงย่อย ไม่ควรลอกออกจากลำต้นของต้นไม้หรือใช้วิธีลอกออกในลักษณะครึ่ง
วงกลม ส่วนเปลือกรากเก็บในช่วงต้นฤดูฝนเหมาะที่สุด เนื่องจากการลอกเปลือกต้นหรือเปลือกราก 
เป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืช  
  ๔. ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในช่วงที่ดอกเริ่มบาน แต่บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูม เช่น 
กานพลู เก็บในช่วงเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีแดง  
  ๕. ประเภทผลและเมล็ด พืชสมุนไพรบางชนิดเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สุก เช่น ฝรั่ง เก็บผล
อ่อนใช้แก้ท้องร่วง แต่โดยทั่วไปมักเก็บตอนที่ผลแก่เต็มที่ เช่น มะแว้งต้น มะแว้งเครือ ดีปลี เมล็ด
ฟักทอง เมล็ดชุมเห็ดไทย เมล็ดสะแก เป็นต้น  
 ชไมพร บรูณ์เจริญ๙ ไดอ้ธิบายการเก็บเกี่ยวสมุนไพร ไว้ดังนี้ 
 ๑. ควรเก็บยาสมุนไพรไว้ในที่แห้งและเย็น สถานที่เก็บสมุนไพรนั้นต้องมีอากาศถ่ายเท
สะดวก เพื่อขับไล่ความอับชื้นที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อราในสมุนไพรได้ 
  ๒. สมุนไพรที่จะเก็บรักษานั้นต้องแห้งไม่เปียกชื้น หากเสี่ยงต่อการขึ้นราได้ควรนำ
สมุนไพรนั้นออกมาตากแดดอย่างสม่ำเสมอ 
  ๓. ในการเก็บสมุนไพรนั้นควรแยกประเภทของสมุนไพรในการรักษาโรค เพื่อป้องกันการ
หยิบยาผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ 
  ๔. ควรตรวจดูความเรียบร้อยในการเก็บสมุนไพรบ่อย ๆ ว่ามีสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ เข้า
ไปทำลายหรือก่อความเสียหายกับสมุนไพรที่เก็บรักษาหรือไม่ ถ้ามีควรหาทางป้องกันเพ่ือรักษา
คุณภาพของสมุนไพร 

 

  ๙ ชไมพร  บรูณ์ เจริญ , การศึ กษ าวิ ธี ก ารทำสบู่ ส มุ น ไพ ร , ข้ อมู ลออน ไลน์  เข้ าถึ ง ได้ จ าก , 
https://chamaiporn832.wordpress.com, คน้คว้าเมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๙ 

 คุณภาพของยาสมุนไพรที่จะใช้รักษาโรคได้ดีหรือไม่นั้น สำคัญอยู่ที่ช่วงเวลาการเก็บสมุนไพร
และวิธีการเก็บ ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะต้องคำนึงอีกอย่างก็คือ พ้ืนดินที่ปลูกพืชสมุนไพร เช่น ลำโพง 
ควรปลูกในพ้ืนดินที่เป็นด่างจะมีประมาณตัวยาสูง สะระแหน่หากปลูกในดินทรายประมาณน้ำมัน
ระเหยหอมจะสูง และยังมีปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต ภูมิอากาศเป็นต้น 
 สรุปได้ว่า วิธีการเก็บสมุนไพรเพ่ือใช้ทำยามีความสำคัญมาก เพราะการเก็บพืชสมุนไพร แต่
ละส่วนประกอบ แต่ละช่วงเวลา ล้วนมีผลต่อคุณภาพและฤทธิ์ของยาทั้งสิ้น สมุนไพรบางชนิดหากเก็บ
นอกฤดูกาลที่กำหนดไว้อาจเป็นช่วงมีพิษ เมื่อนำมาใช้ย่อมเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ถ้าเก็บมาใช้ไม่
ถูกส่วนก็อาจไม่ไดฤ้ทธิ์ของยาตามสรรพคุณที่ต้องการได้ 
 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ตามการถ่ายทอดประสบการณ์ของแพทย์ไทยโบราณนั้น ยังมีการ
เก็บยาตามฤดูกาล วัน โมงยามและทิศอีกด้วย เช่น ใบควรเก็บในตอนเช้าวันอังคารฤดูฝนทางทิศ
ตะวันออก เป็นต้น นอกจากนี้ท่านผู้ศึกษาการเก็บและการใช้สมุนไพร สามารถเรียนรู้ได้จากหมอ
พ้ืนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีประสบการณ์เก็บยาและการใช้ยามาเป็นเวลาช้านาน 
 วิธีการเก็บสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสม๑๐ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรด้วยนั้น โดยทั่วไปไม่มี
อะไรสลับซับซ้อน ประเภทใบ ดอก ผล ใช้วิธีเด็ดแบบธรรมดา ส่วนแบบราก หัวหรือเก็บทั้งต้น ใช้วิธี
ขุดอย่างระมัดระวัง เพ่ือประกันให้ได้ส่วนที่เป็นยามากที่สุด สำหรับเปลือกต้นหรือเปลือกราก 
เนื่องจากเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของต้นพืช ดังนั้นจึงควรสนใจวิธีการเก็บดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  คุณภาพของยาสมุนไพร จะใช้รักษาโรคได้ดีหรือไม่นั้น ที่สำคัญอยู่ที่ช่วงเวลาการเก็บสมุนไพร
และวิธีการเก็บ แต่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ยังต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ พ้ืนที่ปลูก เช่น ลำโพง ควรปลูกใน
พ้ืนดินที่เป็นด่างปริมาณของตัวยาจะสูง สะระแหน่หากปลูกในที่ดินทราย ปริมาณน้ำมันหอมระเหย
จะสูง และยังมีปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต ภูมิอากาศ เป็นต้น ต่างก็มีผลต่อ
คุณภาพสมุนไพรทั้งนั้น ดังนั้นเราควรพิจารณาหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเก็บยาสมุนไพร
มาใช้ในการรักษาโรค 
 ๒.๑.๕ การปลูกและการดูแลสมุนไพร 
 หลักการทั่วไปในการปลูกพืชสมุนไพรเช่นเดียวกันกับการปลูกพืชอ่ืนๆ คือ ต้องรู้เสียก่อนว่า
พืชที่จะปลูกนั้นเป็นพืชน้ำหรือพืชบก เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่หรือไม้ขนาดกลางหรือไม้ล้มลุก พวก
วัชพืชหรือพืชผักที่มีอายุสั้น ชอบดินฟ้าอากาศหรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติแบบแล้งหรือชื้น เพราะ
การที่จะปลูกพืชชนิดใดให้เจริญงอกงามได้ดี ก็ต้องปลูกในแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืช
นั้น ๆ จะสังเกตได้ว่าในสภาพแวดล้อมเดียวกัน พืชบางชนิดขึ้นง่าย-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลเอาใจใส่   

 

 ๑๐ นงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับ
การดูแลภาวะวัยทองของสตรีและความเสื่อมตามคัมภีร์กษัย, ดุษฎีนิพนธ์, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๕๑ – ๕๒. 



๒๐ 

มากนักก็เจริญงอกงามได้ดี แต่พืชบางชนิดกลับขึ้นยาก-ปลูกยาก แคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต ทั้งนี้เป็น
เพราะความต้องการของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อคัดเลือกชนิดของพืชสมุนไพรที่จะปลูก 
แล้ว ก็จำเป็นจะต้องปลูกในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติเหมาะสมกับพืชชนิดนั้น ๆ ด้วย หรืออย่าง
น้อยก็ต้องดัดแปลงให้ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการเตรียมดิน การให้อาหาร ตลอดจนการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม พืชจึงจะเจริญงอกงามได้ดีและสามารถนำมาใช้ได้ตามต้องการ 
 ๑) วิธีการปลูกสมุนไพรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑.๑ การปลูกพืชสมุนไพรขนาดเล็กที่เป็นพืชล้มลุก วิธีการปลูกประเภทนี้คล้ายพืชสวน
ครัว ไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะเป็นพืชขนาดเล็ก ต้องการพื้นที่เพาะปลูกน้อย มีที่ว่างเพียงเล็กน้อยก็ปลูก
ได้หรืออาจปลูกใส่ภาชนะต่าง ๆ เช่น กระถาง กะบะไม้หรือแม้แต่เศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กะลา ถังน้ำที่
รั่ว ใช้พ้ืนที่บริเวณระเบียงทางเดนิเป็นที่ตั้งหรือแขวนทำเป็นสวนลอยฟ้าก็ได้ 
 การเตรียมดิน ส่วนประกอบของดินสำหรับปลูกโดยทั่วไป ได้แก่ ผสมแต่ละส่วนให้เข้ากัน 
ส่วนประกอบนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น ถ้าใช้ดินร่วนปนทรายก็ต้องลดส่วนผสม
ของทรายบ้าง หรือถ้าดินเป็นกรดก็ต้องเติมปูนขาวลงไปเล็กน้อย ก่อนที่จะใส่ดินลงในภาชนะจะต้อง
เจาะรูขนาดพอควรที่ก้นภาชนะ และรองก้นภาชนะเหล่านั้นด้วยกรวดหรือทรายหยาบ เพ่ือให้น้ำ
ระบายได้แล้วใส่ดินที่ผสมไว้จนเกือบเต็ม นำกล้าหรือต้นอ่อนวางลงเบา ๆ กลบด้วยดินผสมให้เต็ม
กระถางพอดีกดให้แน่นพอควรที่ต้นอ่อนจะไม่ล้มรดน้ำเล็กน้อย นำภาชนะที่ปลูกเรียบร้อยแล้ววางลง
ในที่ร่มหรือที่บังแดดชั่วคราว (สัก ๒-๓ วัน) จนต้นไม้ตั้งตัวได้จึงย้ายมาไว้ในที่จัดเตรียมไว้ ในกรณี
ปลูกลงในแปลงปลูก จะต้องให้พ้ืนที่ปลูกเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงหรือไม่เป็นแอ่งน้ำขัง โดยการยกร่อง
แปลงปลูก ใส่ดินผสมลงในแปลงแล้วรดน้ำจนชุ่ม 
  ๑.๒ การปลูกสมุนไพรยืนต้น ไม้ยืนต้นเป็นพืชที่มีระบบรากที่แผ่ขยายกว้างและลึก 
ดังนั้นการเตรียมหลุมที่จะปลูกจึงควรให้โตและลึก โดยกว้างยาวและลึกด้านละ ๕๐-๑๐๐ ซม. ขึ้นอยู่
กับขนาดของไม้ยืนต้น เวลาขุดหลุม ควรแยกดินผิวส่วนที่มีสีดำหรือสีคล้ำไว้ต่ างหาก(เพ่ือใช้รองก้น
หลุมและให้กลบเมื่อวางต้นไม้ลงหลุม) ส่วนดินชั้นล่างนำมาเกลี่ยตากไว้ ๑-๒ เดือน หรือ ๑-๒ สัปดาห์
เป็นอย่างน้อย เมื่อดินแห้งพอสมควรแล้ว บดหรือทุบดินให้ละเอียดและผสมดินนั้นตามวิธีการดังนี้ 
 ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อาจใช้สูตร ๒๐-๒๐-๐ หรือ ๒๖-๒๐-๐ ในปริมาณครึ่งกิโลกรัม ต่อดิน ๑ 
ลูกบาศก์เมตร และเติมปูนขาวถ้าดินเป็นกรดหรือเติมยิปซัม(เกลือจืด) ถ้าดินเป็นด่างในอัตราส่วน ปูน 
หรือยิปซั่ม ๑ กิโลกรัมต่อดินผสม ๑ ลูกบาศก์เมตร เมื่อผสมดินเสร็จเรียบร้อยให้ใส่ดินผิวลงไปรองพ้ืน
ก้นหลุมก่อนแล้วจึงค่อยใส่ดินผสมลงไป เมื่อดินเต็มหลุมรดน้ำให้ชื้น ถ้ามีการใส่ปูนต้องปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้เพ่ือให้ปฏิกิริยาลดความเป็นกรดจากปูนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ถ้าหากปุ๋ย
หมักที่ผสมลงไปในดินนั้นเป็นปุ๋ยที่ยังสลายตัวไม่สมบูรณ์ ต้องปล่อยทิ้งไว้นาน ๓-๔ สัปดาห์ ให้การ



๒๑ 

สลายตัวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เสียก่อน หลังจากนั้นค่อยนำเอาพันธุ์ไม้ที่เตรียมไว้ลงปลูก ซึ่งอาจเป็นต้น
พันธุ์จากเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งทาบตามแต่เหมาะสม 
 หลังจากปลูกแล้ว อาจต้องตัดกิ่งและใบออกบ้างหรือบังร่มให้ ต้องรดน้ำอย่างน้อยวันละ ๑ 
ครั้งในตอนเช้า ให้ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนละครั้งอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ก็คอยดูแลกำจัดหนอน แมลง
หรือฉีดยาป้องกันโรคและแมลงเป็นครั้งคราว 
 ๒) การขยายพันธ์สมุนไพร การขยายพันธุ์ คือการสืบพันธุ์ของต้นไม้โดยธรรมชาติ ซึ่งเกิด
จากการเพาะเมล็ด การแตกหน่อ แตกตา ใช้ไหลหรือเง่าของพืช การขยายพันธุ์พืชทำให้เพ่ิมจำนวน
ของพืชมากขึ้น การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร แบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ๑๑ 
  ๑.๑) การขยายพันธุ์พืชโดยอาศัยเพศ คือการนำเมล็ดที่เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัว
ผู้และเกสรตัวเมีย ไปเพาะเป็นต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป ซึ่งลักษณะต้นใหม่ที่เกิดขึ้น
อาจจะมีลักษณะที่ดีกว่าเดิมหรือเลวกว่าเดิมก็ได้  
 วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีนี้ มีข้อดีคือ พืชมีรากแก้วเป็นวิธีที่เหมาะแก่การขยายพันธุ์พืช
จำนวนมาก มีวิธีการและขั้นตอนไม่มากนัก แต่มีข้อเสียที่กลายพันธุ์ได้ ต้นใหญ่และกว่าจะออกผลต้อง
ใช้เวลานาน พืชสมุนไพรหลายชนิดเพาะพันธุ์โดยวิธีนี้ เช่น คูน ยอและฟ้าทะลายโจร วิธีการที่สะดวก
และนิยมกันมาก คือการเพาะใส่กระถางหรือถุงพลาสติก วัสดุที่ใช้คือขี้เถ้าแกลบดำทรายหยาบหรือ
ดินปนทราย แต่ที่เหมาะที่สุดคือ ขี้เถ้าแกลบดำเพราะข้ีเถ้าแกลบดำไมจ่ับตัวแข็ง ร่วนซุย โปร่ง ระบาย
น้ำได้ดี แดดส่องสะดวก ถุงพลาสติกที่ใช้ต้องเจาะรูให้น้ำไหลได้ วิธีทำโดยใส่ถ่านแกลบลงในถุง- 
พลาสติก เสร็จแล้วล้างถ่านแกลบด้วยน้ำเพ่ือให้หมดด่างเสียก่อน ถ้าหากไม่ใช้ถ่านแกลบดำ  จะใช้ดิน
ร่วนปนทราย โดยใช้ดินร่วน ๒ ส่วน ทรายหยาบ ๑ ส่วน ปุ๋ยคอกแห้งป่นละเอียด ๑ ส่วน เอามาผสม
ให้เข้ากันดีหยอดเมล็ดให้ลึกพอประมาณ ๒-๓ เมล็ด(ถ้าเมล็ดใหญ่ใช้ ๑ เมล็ด) ดูอย่าให้แดดจัด รดน้ำ
พอประมาณวันละครั้ง อย่าให้น้ำขัง เมล็ดจะเน่าเมื่อเมล็ดงอกแล้วให้ถูกแดดบ้าง เมื่อต้นเจริญเติบโต
พอควรก็แยกไปปลูกในที่ที่ต้องการได ้
  ๑.๒) การขยายพืชโดยไม่อาศัยเพศ คือการขยายพันธุ์พืชด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่น 
กิ่ง หน่อ หัว ใบ เหง้า ไหล เป็นต้น โดยนำไปชำ ตอน แบ่งแยก ติดตา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(Tissue 
Culture) ให้เกิดเป็นต้นใหม่ข้ึนมาได้  
 ข้อดีของการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องอาศัยเพศ คือไม่กลายพันธุ์ สะดวกต่อการดูแลรักษา ได้ผล
เร็วและสามารถขยายพันธุ์พืชที่ยังไม่มีเมล็ดหรือไม่สามารถมีเมล็ดได้ แต่มีข้อเสียคือไม่มีรากแก้ว บาง
วิธีขยายพันธุ์ได้คราวละไม่มาก ต้องใช้เทคนิคและความรู้ช่วยบ้าง  เช่น การตอน การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เป็นต้น 

 

 ๑๑ อ้างแล้ว, นงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่
เกี่ยวกับการดูแลภาวะวัยทองของสตรีและความเสื่อมตามคัมภีร์กษัย, หน้า ๕๑ - ๕๒ 



๒๒ 

 วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศมีหลายวิธี ในที่นี้จะแนะนำเฉพาะวิธีที่ใช้บ่อย และ
นำไปเลือกใช้กับการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 
  (๑) การแยกหน่อหรือกอ พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น กระชาย กล้วย ตะไคร้ ขิง ข่า เตย 
ว่านหางจระเข้ ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือกอ ทำได้โดยก่อนแยกหน่อจะต้องเลือกหน่อท่ีแข็งแรง 
มีใบ ๒-๓ ใบ ใช้น้ำรดให้ทั่วเพ่ือให้ดินนุ่ม ขุดแยกออกมาอย่างระมัดระวังอย่าให้หน่อช้ำ เมื่อตัดออก
มาแล้ว เอาดินกลบโคนต้นแม่ให้เรียบร้อย นำหน่อที่แยกตัดรากที่ช้ำหรือใบที่มากเกินไปออกบ้าง แล้ว
นำไปปลูกลงในกระถางหรือดินที่เตรียมไว้ กดดินให้แน่นเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม เก็บไว้ในที่ร่ม ถ้าปลูก
ลงแปลงก็บังร่มเงาให้จนกว่าต้นจะแข็งแรง ดูแลอย่าให้น้ำขัง 
  (๒) การปักชำ พืชสมุนไพร เช่น หญ้าหนวดแมว ขลู่ ดีปลี ปักชำได้ง่าย โดยใช้ลำต้น
หรือก่ิง โดยเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไป ใช้มีดหรือกรรไกรที่คม ตัดเฉียงโดยให้กิ่งชำ
มีตาติดอยู่สัก ๓-๔ ตา ตัดแล้วริดใบออกให้เหลือใบแต่น้อย ใช้ปูนแดงทาที่รอยตัดกันเชื้อรา นำไปปัก
ลงบนกระบะที่บรรจุถ่านแกลบดำ หรือดินร่วนปนทราย ผสมแบบเดียวกับการเพาะเมล็ด การปักให้
ปักตรง ๆ ลงไปในดิน ไม้ใหญ่ปักห่างกันหน่อย ไม้เล็กปักถี่หน่อยกลบดินให้แน่นไม่ให้โยกคลอน การ
รดน้ำให้สม่ำเสมอและอย่าให้แฉะและอย่ารดน้ำแรง จะทำให้กิ่งโยกคลอน เมื่อรากแตกและมีใบเจริญ
ขึ้น ก็ย้ายไปปลูกในที่ที่เตรียมดินไว้ 
 ในการปลูกพืชสมุนไพรบางครั้งอาจปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นพืชแซมในสวน ไร่ นา ที่
สามารถนำมาใช้ได้ง่ายเมื่อจำเป็น การปลูกสมุนไพรจึงอาจเป็นการปลูกเพ่ือใช้ในครอบครัวแบบพึ่งพา
ตนเอง เนื่องจากพืชสมุนไพรสามารถใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค นอกจากนั้นยังสามารถลด
รายจ่ายและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ๓) การบำรุงรักษาสมุนไพร 
 การบำรุงรักษาเป็นการกระทำให้พันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เจริญงอกงามต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ต่อไปนี้๑๒ 
  ๑. การพรางแสง พันธุ์ไม้ต้องการแสงน้อยหรือพันธุ์ไม้ที่ยังอ่อนแออยู่ ควรจะได้มีการ
พรางแสง หากต้องปลูกพืชดังกล่าวในที่โล่งเกินไป การพรางแสงปกติจะทำชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนพืช
นั้นตั้งตัวได้ แต่ถ้าเป็นพืชที่ต้องการแสงน้อย ก็ต้องมีการพรางแสงไว้ตลอดเวลา หรือปลูกใต้ต้นไม้ที่ให้
ร่มเงาได้จะเหมาะสมกว่า 
  ๒. การให้น้ำ ปกติการปลูกควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เพราะจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการให้น้ำ สำหรับการให้น้ำจะต้องพิจารณาลักษณะของพืชแต่ละชนิดประกอบด้วยว่า ต้องการน้ำ
มากหรือน้อย จึงจำเป็นต้องศึกษาลักษณะของพันธุ์ไม้ที่ปลูกบ้างตามสมควร แต่โดยหลักการแล้วเมื่อ

 

  ๑๒ นนทนันท์  นะธิศรี , การปลูกและบำรุงรักษาพืชสมุนไพร , ข้อมูลออนไลน์  เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/ilovesamunprit/, ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 



๒๓ 

ปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ ก็ควรจะให้น้ำให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ปกติให้น้ำอย่างน้อยวันละครั้ง แต่หาก
พิจาณาเห็นว่าแฉะเกินไปก็เว้นช่วงได้ หรือหากแห้งเกินไปก็ต้องให้น้ำเพ่ิมเติม คือต้องคอยสังเกตด้วย 
ทั้งนี้เพราะแต่ละท้องที่จะมีสภาพดินและอากาศแตกต่างกัน ส่วนการให้น้ำก็ต้องให้จนกว่าพืชจะตั้งตัว
ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด แต่ก็พอสังเกตจากลักษณะของพืชนั้นได้ หากแสดงลักษณะเหี่ยวเฉาก็
แสดงว่ายังตั้งตัวไม่ได้ 
  ๓. การระบายน้ำ จะต้องหาวิธีการที่จะต้องระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ให้ได้ ถ้าฝนตกน้ำ
ท่วม โคนพืชที่ปลูกไว้ เพราะจะเป็นอันตรายต่อระบบรากของพืชได้ ทั้งนี้อาจทำโดยการยกร่องปลูก
หรือพูนดินให้สูงขึ้นก่อนปลูก ก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำขังได้ถ้ามีปัญหา 
  ๔. การพรวนดิน จะช่วยทำให้ดินร่วนซุยเก็บความชื้นดี การระบายน้ำและการถ่ายเท
อากาศเป็นไปได้ดี อีกทั้งเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วย จึงควรมีการพรวนดินให้พืชที่ปลูกบ้างเป็นครั้ง
คราว แต่พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนรากมากนัก และควรพรวนในขณะที่ดินแห้งพอควร 
  ๕. การให้ปุ๋ย ปกติจะให้ก่อนปลูกอยู่แล้ว โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (สูตร
เสมอ เช่น ๑๕-๑๕-๑๕ )รองก้นหลุม แต่เนื่องจากมีการสูญเสียไปและพืชนำไปใช้ด้วย จึงจำเป็นต้อง
ใส่เพ่ิมเติมโดยอาจจะใส่ก่อนฤดูฝน ๑ ครั้ง และใส่หลังฤดูฝน ๑ ครั้ง ซึ่งอาจใส่แบบเป็นแถวระหว่าง
พืชหรือหว่านทั่วแปลง หรือใส่รอบๆ โคนต้น บริเวณของทรงพุ่มหรือใช้ปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำฉีดให้ทางใบ 
 การบำรุงรักษาพืชสมุนไพรควรหลีกเลี่ยงสารเคมี ไม่ว่าด้านการให้ปุ๋ยหรือการกำจัดวัชพืช 
ศัตรูพืช เนื่องจากสารเคมีอาจมีผลทำให้ปริมาณสาระสำคัญในสมุนไพรเปลี่ยนแปลง หรืออาจมีพิษ
ตกค้าง เป็นอันตรายต่อการใช้สมุนไพร ควรจะเลือกวิธีดูแลรักษาให้เป็นไปตามธรรมชาติให้มากที่สุด 
 ๒.๑.๖. คุณค่าสมุนไพร 
 สถาบันการแพทย์แผนไทยได้กล่าวว่า๑๓ พืชสมุนไพรจากธรรมชาติได้ช่วยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิต
และสุขภาพของมนุษย์มายาวนาน การใช้สมุนไพรในยุคดั้งเดิม มิได้มุ่งหวังเพียงผลด้านสุขภาพทาง
กายเทา่นั้น แต่สมุนไพรยังเป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ในกระบวนการรักษาทางจิตใจด้วย การใช้
สมุนไพรได้มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้ งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งในยุครัตนโกสินทร์ สมัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ ๑) ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ขึ้นเป็น    
พระอารามหลวงให้ชื่อว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” ทรงให้รวบรวมและจารึกตำรายาและฤาษี
ดัดตนไว้ตามศาลาราย สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่ ๒) ทรงให้รวบรวม
คัมภีร์แพทย์ที่กระจัดกระจายไว้ ณ โรงพระโอสถ โดยโปรดเกล้าฯ เชิญผู้ชำนาญโรคและสรรพคุณยา
ชนิดต่าง ๆ มารวมไว้ ผู้ใดมีตำรายาดี ๆ ที่บรรพบุรุษได้เก็บไว้ ให้นำเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายและกรม

 

  ๑๓ สถาบันการแพทย์แผนไทย,อ้างใน นงคราญ กาญจนประเสริฐ, ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก, (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูล-
สงคราม, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑. 



๒๔ 

หมอหลวงคัดเลือกจดเป็นตำราหลวงสำหรับโรงพระโอสถ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน สมัย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๓) ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม และได้
จารึกตำราไว้ในแผ่นศิลา ตามเสาระเบียงพระวิหาร รวมทั้งทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ อีกครั้ง 
โปรดเกล้าฯ ให้จารึกตำรายาไว้บนแผ่นหินอ่อน ประดับไว้ตามผนังโบสถ์และศาลารายในบริเวณวัด 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  ๕) ทรงฟ้ืนฟูรวบรวมชำระ
ตรวจสอบตำราแพทย์และมีการจัดตำรายา ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์(ฉบับหลวง) เพ่ือใน
การศึกษาและบำบัดโรคสำหรับแผนโบราณ 
 มีรายงานผลการศึกษาวิจัยชองสถาบันการแพทย์แผนปัจจุบันจำนวนมาก เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรบำบัดรักษาโรค ตามวิธีแพทย์แผนโบราณกันมากขึ้น จึงมีการปลูกและผลิ ตยาสมุนไพร
จำหน่ายอย่างแพร่หลาย แต่สมุนไพรของไทยนั้นมีจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่สนใจมองเรื่องคุณค่าและ
ประโยชน์ไม่เด่นชัด เป็นเพียงการปลูกเพ่ืออนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรและเสริมสร้างความเชือมั่นให้แก่
ผู้ใช้พืชสมุนไพร ชนิดที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่พบอยูเสมอและสามารถใช้ทดแทนยาสามัญ
ประจำบ้านได้ดี โรคและอาการที่แนะนำให้ ใช้ยาสมุนไพรคือ โรคที่มีอาการเบื้องต้น พบได้บ่อย 
อาการไม่รุนแรงนักได้แก่ ท้องผูก ท้องเสีย(ไม่รุนแรง) ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด บิด คลื่ นไส้ 
อาเจียน ไข้ พยาธิลำไส้ อาการไอมีเสมหะมาก ขัดปัสสาวะ ปัสสาวะกระปริบกระปรอย นอนไม่หลับ 
เคล็ดขัดยอก อาการแพ้ อักเสบ ถูกแมลงมีพิษกัดต่อย ฝี แผลพุพอง ชันตุ โรคกลากเกลื้อน แผลไฟ
ไหม้ น้ำร้อนลวก เหา อาการเหล่านี้ ถ้าใช้สมุนไพรแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน ๒-๓ วัน ควรรีบไปหา
แพทย์ทันที  
 ดังนั้นคุณค่าของสมุนไพรมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมแล้ว สมุนไพรยังมีคุณค่าหลายด้าน 
ดังนี้คือ 
  ๑. คุณค่าด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนไทยบริโภคสมุนไพรใน ๓ รูปแบบ 
คือ สมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูปและยาแผนโบราณ 
  ๒. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ สมุนไพรเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและมีฐานะเป็น
วัตถุดิบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ ซึ่งมีการผลิตยาออกในหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด     
ยาแผ่น ยากวน เป็นต้น ยาจากสมุนไพรจะมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจสังคมในภาพรวมคือ ทำให้ลดการ
พ่ึงพายาแผนปัจจุบัน ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้คนไทยมีงานทำรวมทั้งเพ่ิม
รายได้ให้แก่เกษตรกร 
  ๓. คุณค่าด้านนิเวศวิทยา ระบบนิเวศของโลกที่สลับซับซ้อน ประกอบด้วยพืชพรรณที่มี
ความหลากหลาย การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการปลูกและ
ขยายพันธ์มากขึ้น จึงเป็นผลดีต่อวงจรของระบบนิเวศท่ีสลับซับซ้อน 



๒๕ 

  ๔. คุณค่าด้านเกษตรกรรม ปัจุบันการเกษตรแบบอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า
แมลงจำนวนมาก ได้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคมาก สมุนไพรส่วนหนึ่งมี
สรรพคุณในการช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช และรักษาโรคพืชได้ เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ข่า ไพล      
เป็นต้น 
  ๕. คุณค่าแห่งภู มิปัญญาและวัฒนธรรม บรรพบุรุษได้ใช้ชีวิตและเลือดเนื้อแทน
ห้องปฏิบัติการ จนกระท่ังสั่งสมเป็นองค์ความรู้ สืบทอดมาให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน 
 ในปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงกว่าเดิม ทั้งเกิดมลภาวะทาง
อากาศ ทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งก่อผลเสียให้กับสุขภาพของมนุษย์ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเพ่ิมกันมากขึ้น 
และไม่ว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงเพียงใดก็สามารถเจ็บป่วยด้วยกันได้ทั้งสิ้น ทำให้กระแสของการรักษา
สุขภาพด้วยวิถีแห่งธรรมชาติเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าได้ข้อมูล   
เชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับว่า สมุนไพรและผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา
ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ทํามีสรรพคุณเป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด จึงควรอย่างยิ่ง
สําหรับคนไทยได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสมุนไพรพ้ืนบ้าน โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพร และเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านสมุนไพร เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปญัหาและการดูแลสุขภาพตนเอง ทําให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามวิถีที่พอเพียง  
 ๒.๒.๑ กระบวนการสืบทอดความรู้เรื่องสมุนไพร 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยสมุนไพรนานาชนิด ในปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการบําบัดโรคต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโรค
พ้ืน ๆ ที่สามารถบําบัดรักษาได้ด้วยสมุนไพร และได้กําหนดนโยบายไปยัง โรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรเพ่ือทดแทนยาแผนปัจจุบัน อันเป็นการ
ป้องกันการไหลออกของเงินตราไปยังต่างประเทศและเป็นหนทางหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยกําลังประสบอยู๑๔ เพราะการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องยารักษาโรค ในวงการแพทยแผนไทยเองซึ่งมี
รากฐานมาจากแพทย์แบบอายุรเวท (Ayurvedic Medicine) มีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด
โรคบนพ้ืนฐานทฤษฎีความสมดุลของร่างกาย (Humoral Pathology) ซึ่งเชื่อว่าความเจ็บป่วยมี

 

 ๑๔ ภาคภูมิ พาณิชยปการนันท์, สมุนไพรไทย ตํารับยาบําบัดโรค บํารุงร่างกาย , (กรุงเทพมหานคร :    
มติชน, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 



๒๖ 

สาเหตุมาจากความผิดปกติของธาตุทั้ง ๔ ภายในร่างกายของมนุษย์อันได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม 
และธาตุไฟ การเจ็บป่วยมีสาเหตุจากทางกาย เกิดความแปรปรวนของธาตุทั้ง ๔ จนขาดความสมดุล 
และความเจ็บป่วยอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม ที่ผิดปกติไปจากที่เคยเป็น เช่น ร้อนเกินไปหรือเย็น
เกินไป๑๕ 
 พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนํามาใช่้เป็นประโยชน์เพ่ือการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณ เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่า มนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 
๖,๐๐๐ ปี๑๖ แต่หลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการ
สังเคราะห์และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร 
ทําให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้ วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการ
พัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้
คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับในประเทศไทยเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาด
ก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้าน
พืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง๑๗ ได้กล่าวถึงกระบวนการสืบทอดความรู้เรื่องสมุนไพรไว้ว่า ภายใต้การ
เกื้อกูลอันลึกซึ้งยิ่งใหญ่ของธรรมชาติมนุษย์พืชและสัตว์ ย่อมมีวิวัฒนาการของการปรับตัวเพ่ือความ
อยู่รอดของตนและเผ่าพันธุ์ ในการปรับตัวของมนุษย์ย่อมมีการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ความรู้เกี่ยวกับการกินอยู่รวมทั้งการแสวงหาปัจจัยพ้ืนฐาน คือ อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย โดยได้มาจากการมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งพอจะ
ประมวลได้ดังนี้ 
  ๑. เรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ เช่น ค่างกินยอดไม้นานาชนิด ผึ้งกินเกสร- 
ดอกไม้ แมวหมากินหญ้าหรือตะไคร้แล้วสํารอกอาหารที่เป็นพิษออกมา รวมถึงพฤติกรรมของนก หนู
สัตว์น้อยใหญ่ที่สังเกตได้ เมือเห็นผลว่าสัตว์เหล่านี้แข็งแรง หายเจ็บป่วยก็เลียนแบบดัดแปลง โดยถือ
สัตว์เป็นครู  

 

 ๑๕ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ , โภชนศาสตร์, (ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา,      
อัดสําเนา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
 ๑๖ เรืองยศ ปลื้มใจและคณะ, สมุนไพรไทยในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง, (สุราษฎร์ธานี : ศูนย์ศึกษาและ
วิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก, สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
  ๑๗ เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย,
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๙๖ - ๑๐๐. 



๒๗ 

  ๒. เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเมื่อเจ็บป่วย ถ้าพืชพรรณหรือแร่ธาตุที่กินเข้าไปถูกกับ 
โรคอาการป่วยก็หาย ถ้าผิดพลาดก็ทรุดลงไปและถึงตายได้ เข้าใจว่ากว่าที่จะพิสูจน์ทราบได้ว่ายา หรือ
อาหารชนิดใดเป็นคุณในการรักษา มนษ์ุคงจะพิการหรือตายไปแล้วมากต่อมาก  
  ๓. มีการสั่งสมความรู้ที่ได้ไว้ในเผ่าพันธุ์ โดยมีผู้สันทัดกรณีที่เรียกว่า “หมอครู” จดจำ 
หรือบันทึกความรู้ไว้เป็น“ศาสตร์”และ“ศิลป์”แล้วคนรุ่นหลังเรียนรู้สืบทอดความรู้นั้น ๆ จากครูหมอ
รุ่นก่อน ๆ ที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคดว้ยสมุนไพรและยากลางบ้านได้ผลดีมาแล้ว รวมทั้งมีการ
เลือกเฟ้นตัวยาที่ได้ผลดีไว้เป็นความรู้ เช่น รู้ว่ายาชนิดใดได้จากพืช สัตว์หรือแร่ธาตุอะไร ยานั้น ๆ มี
สรรพคุณอย่างไรรู้ฤทธิ์ยา ขนาดของการวางยา รู้พิกัด รู้หลักการปรุงการผสมยา รู้กิริยาของยาที่ผสม
กันและวิธีใช้ยาแต่ละขนาน รู้อาการที่เกิดจากการใช้ยา และอาการที่พลอยเป็นหรือแทรกซ้อนและ
วิธีแก้ไขเยียวยา รวมไปถึงความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคตามตำราแผนโบราณ เช่น สืบประวัติคนไข้
ประวัติโรคที่เป็น ตรวจชีพจร ตรวจต่อม เช่น ต่อมน้ำเหลือง ไข่ดัน ฯลฯ ตรวจท้อง ตรวจสีของตา 
กลิ่นปาก ตรวจลิ้น ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ ตรวจความเหี่ยวแห้งเป่งบวมของผิว ตรวจรอยแผลเพ่ือให้
รู้ว่าสัตว์ชนิดใดกัดต่อย ตรวจริมฝีปาก ปลายมือปลายเท้า แล้วรู้ถึงสมุฏฐานของโรค โดยอา ศัย
ข้อสังเกต ข้อสันนิษฐานของครูหมอรุ่นก่อนที่สั่งสมและสืบสานความรู้กันมา และข้อวินิจฉัยของ
ตนเองประกอบกัน 
  ๔. ทำซ้ำในสิ่งที่ทำหรือวิธีการที่รักษาได้ผล โดยจดจำและบันทึกข้อสังเกตของตนไว้
เป็นการสะสมความรู้ความชำนาญ หลีกเลียงความผิดพลาด บกพร่องและอันตรายที่เกิ ดจากการทำ
แล้วไม่ได้ผลดังที่คาดหมายแล้วขยายผลการรักษาไปยังกรณีอ่ืน ๆ ที่มีอาการใกล้เคียงกัน โดยใช้ยา
หรืออาหารขนานเดียวกัน 
  ๕. ประกอบพิธีกรรมเพื่อผลทางการรักษา โดยตอกยำความเชื่อในคุณค่าของการรักษา 
เป็นการปลูกฝังความเชื่อและความรู้ให้แก่กันระหว่างผู้ป่วย ผู้ รักษา ญาติ ผู้ใกล้ชิด ผู้ป่วยและศิษย์ 
ผู้ติดตามสังเกตและเรียนรู้พิธีกรรม ที่มีทั้งอิงศาสนาและไสยศาสตร์หรือปนกัน โดยมุ่งรักษาร่วมกันทั้ง
ทางกายและทางใจ(Magico Religio Medicine) การระลึกถึงไตรสรณคมน์ ระลึกถึงคุณบิดามารดา 
คุณผีปู่ย่าตายาย ผีอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้น เป็นปกตินิสัยของการรักษาแผนโบราณ โดย
ถือหลักรักษาทางใจควบคู่กัน ผู้เป็นศิษย์ได้สังเกตสาระของการรักษาและการใช้ยาไปในตัว 
  ๖. ดนตรีบำบัด หลายกรณีได้นำเอาดนตรีมาใช้รักษาไข้ โดยเฉพาะคนไทยพุทธบริเวณ
สามจังหวัดรอบทะเลสาบสงขลา คือ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เครื่องดนตรีที่นิยมเอามารักษา
ไข้คือ “โต๊ะครึม” หรือ“นายมนต์” โดยเจตจำนงที่จะบูชาผีตายายและแก้เคล็ดที่ถูกผีตายายให้โทษ 
ต้องขอขมาลาโทษ ไทยมุสลิมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีการใช้เครื่องดนตรีเพ่ือการรักษา
คล้ายคลึงกัน โดยเรียกดนตรีที่ใช้ประโคมรักษาไข้ว่า “เตอรี” หรือ“มะตือรี” ซึ่งมีพิธีกรรมเครื่อง
ดนตรีและการสวดมนต์ประกอบแตกต่างออกไป ผลดีที่เกิดขึ้นจากการรักษาเสริมด้วยเครื่องดนตรีคือ 



๒๘ 

ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและตอกยำความขลังความจริงจังของการรักษา ให้ปรากฏแก่ผู้แวดล้อมเป็นการ
ผดุงและจรรโลงการรักษา ให้อยู่ในวัฒนธรรมและความเชื่อของกลุ่มชนต่อไป คงไม่ได้มุ่งความบันเทิง
เหมือนกรณีดนตรีทั่วไป อนึ่งได้มีการนำเอาการละเล่นพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ และ 
หนังแขก(ในกรณีของชุมชนมุสลิม) เข้ามาประกอบการบำบัดรักษาความเจ็บป่วย ก็เพราะญาติใกล้ชิด   
บนบานเอาไว้จึงต้องมีการเล่นแก้บน เมื่อหายป่วยหรืออาการทุเลาแล้ว จารีตเช่นนี้มีทั่วไปไม่จำเพาะ
แต่ภาคใต้ แม้แต่กรุงเทพมหานครเมืองอันทันสมัยและชุมชนในจังหวัดและภูมิภาคอ่ืนทั่วประเทศ ก็มี
ความเชื่อและวัตรปฏิบัติคล้ายคลึงกัน สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษา
ในชนบทที่ยังเกี่ยวพันแน่นแฟ้นกับความเชื่อที่ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาช้ านาน ผู้ใดเรียนรู้
เกี่ยวกับยากลางบ้านและการรักษาพยาบาล ก็ต้องเรียนรู้ศิลปะของการรักษาทางจิตวิทยาคู่ขนานกัน
ไปด้วย  
  ๗. วัดเป็นแหล่งบริการยาสมุนไพรและการรักษาพยาบาลของชาวบ้าน ในอดีตแต่ละ
วัดจะมีพระภิกษุอาวุโสหรือเจ้าอาวาสเอง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและยากลางบ้าน และ
วัดเป็นสํานักผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงฝังใจที่จะไปรับการรักษาจากวัด เพราะจะ
ได้รับการรักษาทั้งกายและใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาท ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถูกผี ถูก    
คุณไสยหรือผีปู่ย่า ตายายให้โทษ เพราะไปล่วงละเมิดท่านเข้า การแก้ไขต้องพ่ึงบารมีของพระผู้ทรง
ศีล ผีและอาถรรพณ์ทั้งหลายย่อมเกรงกลัวเวทมนต์คาถาของผู้คงแก่เรียนและผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ดังนั้น 
เมื่อพระสงฆ์รักษาอาการป่วยจึงใช้ทั้งยา พิธีกรรม และการสาธยายมนต์ประกอบ ตลอดจนการ
ประพรมน้ำมนตเ์พ่ือปัดเป่าโรคภัยและเป็นสิริมงคล ปกป้องคุ้มครองให้ผู้ป่วยหายป่วย ขวัญกำลังใจก็
มีตามมา ไม่เพียงแต่พระสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสที่ชาวบ้านเชื่อถือเคารพว่าเป็นครูหมอ ก็ใช้เวทมนต์คาถา
ในการ“ขับผี ไล่ผี”และการ“ลงไม้หาเพชร” ในการบำบัดรักษาด้วย  
  ๘. มีการบันทึกตำราแพทย์แผนโบราณเป็นจำนวนมาก  ความรู้ประสบการณ์และ    
เคล็ดลับในการรักษาพยาบาลตามศาสตร์และศิลป์ที่เรียกว่า “การแพทย์แผนโบราณ” มีการบันทึกไว้
เป็นตำราจำนวนมากและเก็บรักษาไว้ในสายสกุลที่เป็นหมอแผนโบราณ ในระยะหลัง ๆ เมื่อการรักษา 
แผนโบราณเสื่อมความนิยมลง เพราะคนจำนวนมากหันไปรับการรักษาพยาบาลที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์สมัยใหม่ ตำราแพทย์แผนโบราณก็เป็นอันสูญหายไปมาก แต่ยังมีการรักษาไว้ในวัดสําคัญ ๆ 
และยังมีอยู่บ้างในหมู่ผู้สืบสกุล ตำรายาแผนโบราณเหล่านี้มีการบันทึกเป็นศาสตร์และมีไว้เฉพาะผู้มี
คุณสมบัติสมควรแก่การรับการถ่ายทอดเท่านั้น จึงได้ผูกข้อความไว้อย่างมีความหมาย เฉพาะผู้ที่ไม่ได้
เล่าเรียนทางนี้ย่อมไม่เข้าใจสูตร ตำรับและวิธีการเรียกตัวยาต่าง ๆ ที่จดไว้ มองในเชิงสร้างสรรค์ได้ว่า 
เป็นการป้องกันไม่ให้คนไม่รู้เอาไปใช้อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า อันก่อให้เกิดอันตรายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
และความประมาทพลาดพลั้งได้ นับว่าเป็นความสุขุมรอบคอบของการอนุรักษ์ การสืบทอดความรู้ที่มี
คุณค่า 
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 ๒.๒.๒ รูปแบบของยาสมุนไพร 
 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข๑๘ได้สรุปรูปแบบการใช้สมนุไพรไว้ทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ  
  ๑. การใช้สมุนไพรตัวเดียว ๆ หมายถึง การใช้สมุนไพรชนิดเดียวในกระบวนการรักษา
ความเจ็บป่วยนั้น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการใช้สด ๆ เช่น ใช้ว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
ขม้ินชันรักษาอาการเสียดท้อง ผดผื่น ตะไคร้รักษาอาการเสียดท้อง เป็นต้น  
  ๒. ใช้สมุนไพรตํารับ หมายถึง การใช้สมุนไพรที่เป็นชุดของการรักษา ซึ่งมีมากกว่า ๒ 
ชนิดขึ้นไป  
  ๓. ใช้สมุนไพรสําเร็จรูป คือ สมุนไพรที่ถูกแปรรูปให้ใช้สะดวกยิ่งขึ้น  
  ๔. ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติ เช่น การนวด การอาบน้ำในหญิงหลังคลอด พบ
พฤติกรรมเช่นนี้อย่างชัดเจน โดยการกินพริกไทยเพื่อบํารุงเลือด ขณะเดียวกันจะไม่เลือกกินของแสลง
ต่าง ๆ เช่น ของหมักดอง เป็นต้น  
  ๕. ใช้สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นแบบแผนที่เกิดจาก   
สามัญชนเองที่ดัดแปลงและปรับปรุงวิธีการรักษา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการรักษา รวมทั้ง
ตระหนักถึงแบบแผนนั้นไม่ขัดกับความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการนํา
ยาแผนปัจจุบันมาใช้ควบคู่กับกับยาสมุนไพรที่ความเชื่ออยู่เบื้องหลังว่า การรักษาทั้ง ๒ ชนิด จะไม่
เกิดผลเสียและไม่ขัดกับความเชื่อของการดําเนินโรคนั้น 
 รุจินาถ อรรถสิษฐ ๑๙ได้สรุปรูปแบบของยาสมุนไพรและแบบแผนความเชื่อเกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรไว้ดังนี้  
   ๑.ใช้สมุนไพรสด ๆ สมุนไพรบางชนิด นิยมใช้ในรูปแบบสด จึงจะใช้ได้ผลดี เช่น วุ้นจาก
ใบว่านหางจระเข้ใช้ทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ใบผักบุ้งทะเลสดนํามาตําใช้ทาแผลที่ถูกพิษ
แมงกะพรุน หรือกระเทียมสดนํามาฝานเป็นชิ้นบาง ๆ ใช้ทาบริเวณผิวหนังที่เป็นเชื้อรา เป็นต้น ใน
กรณีการใช้สมุนไพรสด ควรระวังในเรื่องความสะอาดเพราะถ้าสกปรก อาจติดเชื้อทําให้แผลเป็น
หนองได้  

 

 ๑๘ เพ็ญจันทร ประดับมุข, สังคมวัฒนธรรมการใชสมุนไพร, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยศึกษานโยบาย
สาธารณสุขคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๔), หน้า ๖๕-๗๒. 
 ๑๙ รุจินาถ อรรถสิษฐ์, การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน, ในทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ เพ็ญ
จันทร์ ประดับมุข และจริยา สุทธิสุคนธ์ (บรรณาธิการ), พฤติกรรมสุขภาพ หน้า ๑๔๘-๑๖๓, (กรุงเทพมหานคร : 
โครงข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๓), 
หน้า ๑๘ - ๒๐. 



๓๐ 

  ๒. ตําคั้นเอาน้ำกิน ใช้สมุนไพรสด ๆ ตําให้ละเอียดจนเหลว ถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไป
เล็กน้อย คั้นเอาน้ำยาที่ได้กิน สมุนไพรบางชนิด เช่น กะทือ กระชาย ให้นําไปเผาไฟให้สุกเสียก่อนจึง
ค่อยตํา 
  ๓.ยาชง ส่วนมากมักใช้กับพวกใบไม้ เช่น หญ้าหนวดแมว ใบชุมเห็ดเทศ กระเจี๊ยบ   
เป็นต้น วิธีทํานําตัวยาที่จะใช้ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งหรือคั่วให้กรอบอย่าให้ไหม้ นํามาใส่ภาชนะที่
สะอาด ไม่ใช้ภาชนะโลหะ วิธีชงทําโดยใช้สมุนไพร ๑ ส่วน ผสมกับน้ำเดือด ๑๐ ส่วน ปิดฝาทิ้งไว้ ๕-
๑๐ นาที ยาชงเป็นรูปแบบยาที่มีกลิ่นหอมชวนดื่มและเป็นวิธีสะดวกรวดเร็ว ยาชงตัวยาหนึ่งชุดนิยม
ใช้ครั้งเดียว  
  ๔. ยาต้ม เป็นวิธีที่นิยมใช้และสะดวกมากที่สุด สามารถใช้ได้ทั้งตัวยาสดหรือแห้ง ในตัว
ยามีสารที่สําคัญสามารถละลายได้ในน้ำ โดยการนําตัวยามาทําความสะอาดสับเป็นท่อน ขนาด
พอเหมาะและให้ง่ายต่อการทําลายของน้ำกับตัวยา นําใส่ลงในหม้อ(ควรใช้หมอดินใหม่หรือภาชนะ
เคลือบผิวที่ไม่ให้สารพิษเมื่อถูกความร้อน การใช้หม้อดินอลูมิเนียมหรือโลหะ จะทําให้ฤทธิ์ของยา
ลดลงหรือมีโลหะปนออกมากับน้ำยาได้) นําไปตั้งไฟต้มให้เดือด ตามที่กําหนดในตําหรับยาหรือถ้าไม่มี
กําหนดให้กําหนดดังนี้  
 ถ้าเป็นตัวยาที่มีน้ำมันหอมระเหย เช่น ขิง กระวาน การพลู ไพล ใบกะเพรา ฯลฯ ให้ต้มน้ำให้
เดือดเสียก่อน จึงนําตัวยาใส่ลงไปปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดนานประมาณ ๒-๕ นาที จึงรินเอาน้ำยามา
รับประทาน ครั้งละ ๑ ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหารหรือเมื่อมีอาการ ถ้าเป็นตัวยาให้ต้มรับประทานทั่วไป 
ให้นําตัวยาใส่ในหม้อ เติมน้ำให้ท่วมยาแล้วจึงนําไปตั้งบนเตา ต้มให้เดือดนานประมาณ ๑๕ นาที จึง
รินเอาน้ำยามารับประทาน ถ้าเป็นการต้มเคี่ยว เช่น เคี่ยวให้เหลือ ๑ ใน ๓ หรือครึ่งหนึ่ง ให้เอาตัวยา
ใส่หม้อเติมน้ำท่วมยา ตั้งไฟต้มเค่ียวไปจนเหลือประมาณ ๑ ส่วน  
   ยาต้มที่ปรุงจากใบไม้ นิยมต้มรับประทานเพียงวันเดียวแล้วทิ้งไป  
   ยาต้มที่ปรุงจากแก่นไม้ เครื่องเทศ เทียน ถ้าต้มอุ่นทุกวัน มีอายุได้ ๗-๑๐ วัน  
   ยาต้มที่ปรุงจากแก่นไม้ เครื่องเทศ เทียน หัวของพืชแห้ง ถ้าต้มอุ่นเช้า-เย็น ทุกวัน มี 
อายุ ๗ - ๑๕ วัน  
  ๕. ยาดอง ใช้ได้ดีกับตัวยามีสารสําคัญละลายน้ำได้น้อย น้ำยาที่ได้จะออกฤทธิ์เร็วและ
แรงกว่าการใช้วิธีต้ม นิยมใช้กับตัวยาแห้ง โดยนํายามาบดหยาบหรือสับเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ลงในขวด
โหลหรือไห เทเหล้าขาวนิยมใช้เหล้าข้าวเหนียวหรือเหล้าโรง ๔๐ ดีกรี แต่อาจใช้เหล้า ๒๘ ดีกรีแทน
ได้ ใส่เหล้าพอประมาณท่วมยา ถ้าเป็นตัวยาแห้งตัวยาจะพองตัว ทําให้เหล้าแห้งไปได้ ควรเติมให้ท่วม
ยาอยู่เสมอ นิยมใช้ไม้ไผ่ซี่เล็ก ๆ ขัดกันไม่ให้ตัวยาลอยขึ้นมา ควรคนกลับยาทุกวันปิดฝาทิ้งไว้นาน
ประมาณ ๓๐ วัน จึงรินเอาน้ำยามาใช้หรือรับประทาน ในกรณีที่สารสําคัญไม่สลายตัว เมื่อถูกความ
ร้อนอาจย่นเวลาการดองได้โดยใช้วิธีการดองร้อน คือ นําตัวยาห่อผ้าขาวบางสะอาด ใส่โหลเทเหล้าลง



๓๑ 

ไปให้ท่วมยา เอาขวดโหลที่ใส่ยาและเหล้า แล้ววางลงในหม้อใบโตพอเหมาะ เติมน้ำธรรมดาลงในหม้อ 
ชั้นนอกทําเหมือนการตุ๋นกะประมาณอย่าให้มากเกินไป นําไปตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดแล้วยกขวดโหลยา
ออกมา ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ ๗-๑๔ วัน ก็สามารถรินเอาน้ำยามาใช้ได้ ห้ามใช้กับผู้ที่มีความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ หญิงมีครรภ์  
  ๖. ยาเม็ด ยาไทยส่วนมากมักจะมีรสที่ ไม่ค่อยชวนรับประทาน สําหรับตัวยาบางตัว
สามารถนํามาทําเป็นยาเม็ด เพ่ือให้การใช้สะดวกขึ้น การทํายาเม็ดนิยมทําเป็นแบบลูกกลอนและเม็ด
แบน ในปัจจุบันเพ่ิมการบรรจุแคปซูลเข้าไปอีกวิธีหนึ่ง วิธีทําเตรียมตัวยา นําตัวยาที่ผ่านการอบให้
แห้งและฆ่าเชื้อแล้วมาบดให้ละเอียดเตรียมน้ำผึ้ง น้ำผึ้งที่ใช้ควรเป็นน้ำผึ้งแท้ น้ำผึ้งที่นิยมใช้ตามแบบ
โบราณ ควรเป็นน้ำผึ้งแบบธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของนมผึ้งเกสร ดอกไม้ และสารต่าง ๆ ครบถ้วน ไม่
นิยมใช้ผึ้งเลี้ยงที่ถูกดูดเอาส่วนสําคัญออกหมดแล้ว นิยมใช้สด ๆ ไม่นําไปผ่านความร้อนเพราะจะทํา
ให้สารอาหารและแร่ธาตุบางตัวสลายไป แต่การใช้น้ำผึ้งแบบนี้ยาที่ได้จะเก็บไว้ได้ไม่นาน มักจะผสม
ปั้นเม็ดเก็บไว้ไม่เกิน ๑-๒ สัปดาห์ ถ้าจะเก็บไว้นาน ๆ ต้องนําไปอบให้แห้งสนิท ในอุณหภูมิประมาณ 
๖๐ องศาเซลเซียส วิธีนี้จะได้สรรพคุณครบถ้วนตามแผนโบราณ ในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถเก็บยาได้
นาน จะต้องนําน้ำผึ้งมาเคี่ยวให้งวดลงจนได้ความเหนียวตามต้องการ จึงนํามาใช้ผสมยา ตักยาที่บด
เป็นผงแล้วใส่ในภาชนะตามปริมาณที่ต้องการ เทน้ำผึ้งลงไปที่ละน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ ากัน ต้อง
ระวังอย่าให้แฉะ แล้วทิ้งไว้สักครู่เพ่ือให้น้ำผึ้งซึมเข้าในตัวยาอย่างทั่วถึง จึงนํามาปั่นเม็ด นําเม็ดยาที่ได้ 
ไปผึ่งในที่โล่ง ๑ - ๒ วัน หรืออบในอุณหภูมิประมาณ ๖๐ องศาเซลเซียส ๘ - ๑๒ ชั่วโมง เมื่อแห้ง 
สนิทดีแล้วบรรจุในขวดสะอาดแห้งสนิท เก็บไว้ที่แห้งไมถู่กแสงแดด 
 ๒.๒.๓ การใช้ยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ  
 ปัจจุบันการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้สมุนไพรตัวเดียว
เพ่ือรักษาโรค/อาการเบื้องต้นที่พบบ่อย ๆ และเนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดเป็นพืชผักที่รับประทาน
อยู่เป็นประจำ จึงแนะนำไว้ในการส่งเสริมสุขภาพด้วย(รวมทั้งสีผสมอาหารที่อยู่ตามธรรมชาติ) 
 กลุ่มโรค/อาการเบื้องต้นทีแ่นะนำให้ใช้สมุนไพรมี ๑๘ โรค ดังนี้๒๐ 
  ๑. อาการท้องผูก 
  ๒. อาการท้องอึดอัด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด 
  ๓. อาการท้องเสีย(แบบไม่รุนแรง) 
  ๔. พยาธิลำไส้ 
  ๕. บิด 
  ๖. อาการคลื่นไส้ อาเจียน(เหตุจากธาตุไม่ปกติ) 

 

 ๒๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ, ข้อควรรู้ทั่วไปในการใช้ยาสมุนไพร, ข้อมูลออนไลน์, เข้าถึงได้จาก  
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs1-6.htm, ค้นคว้าเมื่อวันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๓๒ 

  ๗. อาการไอ ขับเสมหะ 
  ๘. อาการไข ้
  ๙. อาการขัดเบา(คือปัสสาวะไม่สะดวก กะปริบกะปรอยแต่ไม่มีอาการบวม) 
  ๑๐. โรคกลาก 
  ๑๑. โรคเกลื้อน 
  ๑๒. อาการนอนไม่หลับ 
  ๑๓. ฝี แผลพุพอง (ภายนอก) 
  ๑๔. อาการเคล็ดขัดยอก (ภายนอก) 
  ๑๕. อาการแพ้ อักเสบ แมลงสัตว์กัดต่อย (ภายนอก) 
  ๑๖. แผลไฟไหม ้น้าร้อนลวก (ภายนอก) 
  ๑๗. เหา 
  ๑๘. ชันนะต ุ
 หากเป็นโรคหรือมีอาการเหล่านี้ ให้ใช้สมุนไพรที่แนะนำและหยุดใช้เมื่อหายไป แต่ถ้าอาการ
ยังไม่ดีขึ้นภายใน ๒-๓ วัน ควรไปปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยมีอาการ
โรคหรือมีอาการดังกล่าว แต่เป็นอาการที่รุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที่ ไม่ควรรักษาด้วย
การซื้อยารับประทานเองหรือใช้สมุนไพร อาการท่ีรุนแรงมีดังนี้๒๑ 
  ๑. ไข้สูง(ตัวร้อนจัด) ตาแดง ปวดเมื่อยมาก ซึม บางทีพูดเพ้อ(อาจเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้
ป่าชนิดขึ้นสมอง) 
  ๒. ไข้สูงและดีซ่าน(ตัวเหลือง) อ่อนเพลียมาก อาจเจ็บในแถวชายโครงอาจเป็นโรคตับ
อักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ฯลฯ 
  ๓. ปวดแถวสะดือ เวลาเอามือกดเจ็บปวดมากขึ้น หน้าท้องแข็ง อาจท้องผูกและมีไข้
เล็กน้อยหรือมาก(อาจเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบอย่างแรง หรือลำไส้ส่วนอื่นอักเสบ) 
  ๔. เจ็บแปลบในท้องคล้ายมีอะไรฉีกขาด ปวดท้องรุนแรงมาก อาจมีตัวร้อนและคลื่นไส้
อาเจียนด้วย บางที่มีประวัติปวดท้องบ่อย ๆ มาก่อน(อาจมีการทะลุของกระเพาะอาหารหรือลำไส้) 
  ๕. อาเจียนเป็นโลหิตหรือไอเป็นโลหิต(อาจเป็นโรคร้ายแรงของกระเพาะอาหารหรือ
ปอด) ต้องให้คนไข้นอนพักนิ่ง ๆ ก่อน ถ้าแพทย์อยู่ใกล้ควรเชิญมาตรวจที่บ้าน ถ้าจำเป็นต้องพาไปพบ
แพทย ์ควรรอให้เลือดหยุดเสียก่อน และควรพาไปโดยมีการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด 
  ๖. ท้องเดินอย่างแรง อุจจาระเป็นน้ำ บางทีมีลักษณะคล้ายน้ำซาวข้าว บางทีถ่ายพุ่ง 
ถ่ายติดต่อกันอย่างรวดเร็ว คนไข้อ่อนเพลียมาก ตาลึก หนังแห้ง(อาจเป็นอหิวาตกโรค) ต้องพาไปพบ
แพทย์โดยด่วน ถ้าไปไม่ไหวต้องแจ้งแพทย์หรืออนามัยที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว 

 

 ๒๑ สุธี นวราช, สมุนไพรใกล้ตัว สยบโรคร้าย, (กรุงเทพมหานคร : ไพลิน, ๒๕๕๖), หน้า ๔๘-๔๙. 
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  ๗. ถ่ายอุจจาระเป็นมูกและเลือด บางทีเกือบไม่มีเนื้ออุจจาระเลย ถ่ายบ่อยมากอาจจะ
ตั้งสิบครั้งในหนึ่งชั่วโมง คนไข้เพลียมาก(อาจเป็นโรคบดิอย่างรุนแรง) 
  ๘. สำหรับเด็ก โดยเฉพาะอายุภายในสิบสองปี ไข้สูง ไอมาก หายใจมีเสียงผิดปกติ  
คล้าย ๆ กับมีอะไรติดอยู่ในคอ บางที่ก็มีอาการหน้าเขียวด้วย(อาจเป็นโรคคอตีบ) ต้องรีบพาไปพบ
แพทย์โดยด่วนที่สุด 
  ๙. อาการตกเลือดเป็นเลือดสด ๆ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทางช่องคลอดต้องพาไป
พบแพทย์โดยเร็วที่สุด 
 ๒.๒.๔ การปรุงยาสมุนไพร  
  การปรุงยาเป็นการสกัดเอาตัวยาออกจากพืชให้มากที่สุด โดยใช้น้ำ น้ำมันหรือเหล้า ด้วย
วิธีการต้ม ชง ดอง ฝน บดเป็นผง ปั้นเป็นลูกกลอน ตำคั้นเอาน้ำ เป็นต้น๒๒  
  ๑. ยาต้ม เป็นการปรุงยาสมุนไพรด้วยความร้อนที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งเป็นวิธีที่
นิยมใช้กันมาก 
  ๒. ยาชง เป็นการปรุงยาโดยใช้สมุนไพรแห้ง เติมด้วยน้ำร้อนลงไปเป็นตัวทำลาย ส่วน
ใหญ่จะใช้กับส่วนของสมุนไพรที่บอบบาง อ่อนนุ่ม เช่น ดอก ใบ ไม่ต้องใช้ต้มตัวยาก็ละลายออกมาได้ 
  ๓. ยาดองเหล้า เป็นการปรุงยาโดยใช้เหล้าเป็นตัวทำลายสกัดตัวยาออกมา มักใช้กับตัว
ยาในสมุนไพรที่ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์  
  ๔. ยาผง เป็นการปรุงยาโดยใช้สมุนไพรที่ล้างสะอาดแล้วไปอบหรือตากให้แห้งหั่นเป็น
ชิ้นเล็กๆ แล้วจึงบดให้เป็นผง ยาผงนี้ควรบดให้ละเอียดมาก เนื่องจากยาผงยิ่งละเอียดเท่าใดสรรพคุณ
ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะเมื่อรับประทานเข้าไป ยาผงที่ละเอียดจะย่อยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น ตัวยาก็จะ
ดูดซึมได้เร็วและง่ายขึ้น เวลานำมารับประทานอาจจะใช้วิธีปั้นเป็นลูกกลอน ชงหรือผสมเหล้าก็ได้ 
  ๕. ยาตำคั้นเอาแต่น้ำ ปรุงโดยการใช้สมุนไพรมาตำให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำมาใช้กากท้ิง
ไป น้ำยาที่ได้ก็จะมีกลิ่น รส รุนแรง ยามีความเข้มข้นมาก 
  ๖. ยาฝน ปรุงโดยการฝนยาในขันใส่น้ำที่สะอาด จุ่มหินหยาบขนาดเล็กลงไปในน้ำ ให้
หินโผล่เหนือน้ำเล็กน้อย ฝนยากับหินจนได้น้ำยาสีขุ่นข้นเล็กน้อย ถ้าไม่ฝนกับหินอาจฝนกับฝาหม้อดิน
ที่ใส่น้ำก็ได ้
  ๗. ยาพอก เป็นยาที่ใช้ภายนอก เตรียมโดยเอาสมุนไพรสดมาตำให้ละเอียด ผสมเหล้า
เป็นน้ำกระสายยา เพ่ือให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น คนให้เข้ากันจากนั้นจึงนำยาไปพอกอวัยวะที่ต้องการ
รักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย 
 

 

 ๒๒ สภาองค์กรชุมชน(นนทบุรี), สมุนไพรไทย, ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/ 
ค้นคว้าเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

https://sites.google.com/
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 ๒.๒.๕ การจำแนกรสสมุนไพร  
  รส ใช้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสารประกอบสำคัญและสรรพคุณของสมุนไพรได้ แพทย์แผน
โบราณแบ่งรสยาเป็น ๓ รสกว้าง ๆ คือ รสเย็น รสร้อน รสสุขุม ซึ่งเรียกว่า ยารสประธาน๒๓ 
  ยารสร้อน ใช้เป็นยาประเภทขับลม แก้จุกเสียดแน่นท้อง เช่น ขิง ข่า พริกไทย ดีปลี 
เบญจกูล คนทีสอทะเล กระเพราแดง กระวาน เป็นต้น 
  ยารสเย็น ใช้เป็นยาประเภทลดไข้ เช่น เกสรดอกไม้ต่าง ๆ รากมะเฟือง เถารางจืด ตำลึง 
สารภี ใบพิมเสน รากลำเจยีก เมล็ดฝักข้าว เป็นต้น 
  ยารสสุขุม ใช้เป็นยาแก้ลมหน้ามืด ใจสั่น เช่น โกศต่าง ๆ เทียน กฤษณา อบเชย จันทร์
เทศชะลูด เป็นต้น  
 นอกจากยารสประธานแล้วยังแบ่งเป็นรสย่อย ๆ ได้ออกเป็น ๑๐ รส คือ  
  ๑. ยารสฝาด มีสรรพคุณในทางสมานแผล แก้ท้องร่วง แก้บิด บำรุงธาตุ 
  ๒. ยารสหวาน มีสรรพคุณทำให้ชุ่มชื่น บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย  
  ๓. ยารสเมาเบื่อ มีสรรพคุณแก้ไข้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย สมุนไพรพวกนี้จะมีสารพวก 
ไกลโคไซด ์และอัลคาลอยด์ ถ้ารับประทานมากจะเกิดอาการมึนงง กดประสาท  
  ๔. ยารสขม สรรพคุณสำหรับบำรุงโลหิตและดี กระตุ้นให้เจริญอาหาร 
  ๕. ยารสเผ็ดร้อน สรรพคุณแก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ บำรุงธาตุ เคล็ดขัดยอก บรรเทา
อาการช้ำบวม แสลงกับโรคไข้พิษร้อน 
  ๖. ยารสมัน สรรพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ บำรุงไขข้อ บำรุงเส้นเอ็น เพ่ิมพลังงานให้
ร่างกาย แสลงกับโรคบดิ ดีซ่าน ไอเสมหะ 
  ๗. ยารสหอมเย็น สรรพคุณบำรุงหัวใจ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ อ่อนเพลีย บำรุงครรภ์ 
แสลงกับโรคในลำไส้ 
  ๘. ยารสเค็ม สรรพคุณรักษาโรคผิวหนังเน่าเปื่อย น้ำเหลืองเสีย บำรุงธาตุ ช่วยย่อย
อาหาร แก้เถาดานในท้อง แสลงกับโรคกระเพาะอาหารพิการ 
  ๙. ยารสเปี้ยว สรรพคุณแก้เสมหะ ฟอกโลหิต แก้ไอ แก้กระหายน้ำ บำรุงผิว แสลงกับ
โรคท้องร่วง  
  ๑๐. ยารสจืด สรรพคุณขับปัสสาวะ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ถอนพิษปวดแสบปวด
ร้อน แสลงกับโรคหน้ามืด 
 ๒.๒.๖ ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร 
 การใช้สมุนไพรไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณยาสมุนไพรตำรับไทย เป็นทางเลือกในการรักษาโรค 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพ่ือลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาแผน

 

 ๒๓ อ้างแล้ว, สภาองค์กรชุมชน(นนทบุรี), สมุนไพรไทย, ข้อมูลออนไลน์ 
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ปัจจุบันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ในท้องถิ่นชนบทไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการ
รักษาพยาบาลมีอยู่ ๔ ลักษณะดังนี้ 
  ๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้านโดยใช้สมุนไพรรักษาโรคอย่างเดียว 
เช่น ใจสั่น บำรุงหัวใจ แก้ไข ้กระดูกหัก ความดันสูง เบาหวาน บำรุงร่างกาย 
  ๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้านโดยใช้สมุนไพรรักษาโรคร่วมกับการ
นวดแผนไทย ใช้ลูกประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร 
  ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้าน โดยใช้สมุนไพรรักษาโรคร่วมกับ
การใช้คาถาอาคม และตรวจดูดวงชะตา 
  ๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้านโดยใช้พิธีกรรม วิธีการเรียนรู้ของ
หมอพ้ืนบ้านเหล่านี้ไม่ว่าศึกษาเองทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติก็ตาม ล้วนแล้วมีพ้ืนฐานโดยการท่องจำหรือ
จดจำไว้ โดยส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกแต่ฝึกปฏิบัติตามจนใช้ได้ เหล่านี้เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ  
 กล่าวได้ว่า เป็นการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาด้วยพืชสมุนไพร หมายถึง 
การจัดการความรู้และประสบการณ์ดั้งเดิมของชาวบ้านที่สะสมสืบทอดกันมา ในการรักษาโรค โดยใช้
พืชสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านใน ๓ ด้านคือ  
   ๑) การได้รับและสะสมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร  
   ๒) การจัดการความรู้ ได้แก่ วิธีการเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ การใช้ความรู้ในการรักษา
ผู้ป่วย  
  ๓) การถ่ายทอดความรู้  
 กระทรวงสาธารณสุข๒๔มีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศใช้ยาสมุนไพร
บำบัด รักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน โดยให้มีมากกว่า ๑๙ รายการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
รวมทั้งใช้ทดแทนเพ่ือลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ โดยจะเพ่ิมยาสมุนไพรที่
สถานพยาบาลผลิตและใช้ในโรงพยาบาลซึ่งยังไม่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก ๒๒ ราย นำร่องใน
สถานพยาบาล ๘ จังหวัดภาคกลาง คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์  
เพชรบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น ๖๖ แห่ง น.พ ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงยาสมุนไพรไทยว่า รัฐมีนโยบายในการเพ่ิมมูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรให้ได้ร้อยละ ๒๕ ภายในเวลา ๕ ปี แต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชนในสถาน
บริการสาธาณสุขของรัฐมีมูลค่า ๐.๘ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าเปรียบเที่ยบแล้วไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ 
ของเงินงบประมาณสาธารณสุขของประเทศ 

 

 ๒๔ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.), แพทย์แผนไทยชงสมุนไพร ขึ้นบัญชียาหลัก ๒๒ รายการ, ข้อมูล
ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก https://www.consumerthai.org/, ค้นคว้าเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๓๖ 

 จากการศึกษา ค่าใช้จ่ายยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันพบว่า ยาไทยหลายชนิดมีค่าใช้จ่ายถูก
กว่ายาที่มีการนำเข้าหลายเท่า ซึ่งมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในประเทศมีน้อย แต่กลับมีการนำเข้ายาใน
แต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศ ทั้งที่สรรพคุณของยาสมุนไพรในการรักษา
ได้ผลดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยาสมุนไพรบางชนิดได้ผลดีกว่ายาแผนปัจจุบัน  อาทิเช่น 
เพชรสังฆาต พญายอ เป็นต้น 
 กัญจนา ดีวิเศษผอ. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย๒๕ ได้กล่าวว่า สรรพคุณของ
ยาสมุนไพรที่บรรจุในบัญชีหลักแห่งชาติทั้ง ๒๒ รายการ คือ 
  ๑. เจลว่านหางจระเข้ ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือวุ้นจากต้นว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณ
รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยทาบริเวณท่ีถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้วันละ ๒ - ๓ ครัง้ 
  ๒. มะขามแขก เป็นยาระบายที่ดี ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก โดยรับประทานเมื่อมี
อาการท้องผูก แต่ไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ขาดสารโพแทสเซียม 
  ๓. หญ้าหนวดแมว มีสรรพคุณในการขับปัสสาวะ เนื่องจากมีเกลือโพแทสเซียมมากและ
ช่วย รักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ชนิดเป็นกรดยูริก ผู้เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
สมุนไพรตัวนี้ 
  ๔. เพชรสังฆาต มีสรรพคุณ ขับลมในลำไส้ช่วยบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนักเป็น
สมุนไพรที่ต้องทานติดต่อกันอย่างน้อย ๑ เดือนถึงจะเห็นผล 
  ๕. กระเทียมแคบซูล มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและละลายลิ่ม
เลือดได ้คนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารควรระมัดระวังในการใช้เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้ 
  ๖. ยาตำหรับชื่อว่า "ธรณีสัณฑะฆาต" ซึ่งประกอบตัวยาหลายชนิดด้วยกันใช้ใน
อัตราส่วนที่กำหนดไว้ ได้แก่ พริกไทยล่อน ยาดำ เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร กานพลู หัวบุก 
เนื้อลูกมะขามป้อม ขิง ชะเอมเทศ ลูกกระวาน เมื่อนำตัวยามาผสมกันแล้วจะช่วยในการแก้ท้องผูก 
ปวดท้อง เถาตาน ใช้เป็นยากษัยเส้นได้ ข้อควรระวัง คือไม่ควรทำทานสมุนไพรชนิดนี้เมื่อมีไข้ สตรีมี
ครรภ์ก็ห้ามรับประทาน 
  ๗ . ขี้ เหล็ก สรรพคุณทางยา คือ ช่วยแก้อาการท้องผูก เพราะมีสาระสำคัญพวก        
แอนทราควิโนนหลายชนิด ที่ออกฤทธิ์เป็นยาระบาย อีกท้ังยังช่วยเจริญอาหาร เพราะมีรสขม ช่วยให้
อยากทานอาหารยังช่วยให้นอนหลับเพราะมีสารจำพวกอัลคาลอยด์และช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ได้ 
  ๘. บอระเพ็ด มีสรรพคุณ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด แก้ไข้ได้ รวมทั้งรสขมจะช่วยในการ
เจริญอาหาร แต่ไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลานาน 

 

 ๒๕ กรมประชาสัมพันธ์, รู้จัก ๒๒ สมุนไพรไทย ขึ้นบัญชีใหม่ยาหลักแห่งชาติ, ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้
จาก http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=333&filename=index, ค้นคว้าเมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 



๓๗ 

  ๙. มะระขี้นก มีสรรพคุณช่วย ลดน้ำตาลในเลือด เพ่ิมภูมิคุ้มกันในร่างกายรสขม ช่วย
เจริญอาหาร 
  ๑๐. สหัสธารา ซึ่งมีตัวยามากกว่า ๒๐ ชนิด ผสมอยู่ อาทิ โกฐเขมา โกฐมะพร้าว     
โกฐพุงปลา เทียนดำ เทียนขาว ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ การบูร หัสคุณ เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ ฯลฯ 
ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการถ่ายทอดมาจากโรงเรียนอายุรเวช ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ศ.นพ. อวย 
เกตสิงห์ ได้บุกเบิกไว้ซึ่งจะช่วยในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ รวมทั้งอาการชาทีแ่ขน
และขา 
  ๑๑. เหงือกปลาหมอ มีสรรพคุณ ช่วยรักษาผู้ที่มีอาการ ภูมิแพ้ ผื่นคัน ข้อควรระวัง คือ 
ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เหงือกปลาหมอ 
  ๑๒. ลูกยอ มีฤทธิ์ทางยาช่วยแก้อาการวิงเวียนศรีษะหรืออาการอาเจียน แต่ห้ามใช้ในคน
ที่แพ้ลูกยอ 
  ๑๓. กระชายดำ มีสรรพคุณ ช่วยในการ ขับลม แก้ท้องอืด และบำรุงร่างกาย 
  ๑๔. ส้มแขก มีสรรพคุณ ช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดการสร้างไขมัน แต่ห้ามใช้ในคนที่
ท้องเสียง่าย 
  ๑๕. ตำหรับยา "เทพธารา" ซึ่งมีตัวยาหลายชนิด อาทิ เถาวัลย์เปรียง กำลังวัวเถลิง 
กำลังเสือโคร่ง กระชายดำ ซึ่งจะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย กลา้มเนื้อ ปวดข้อและบำรุงกำลัง 
  ๑๖. ยาห้าราก หรือเรียกว่า เบญจโลกวิเชียร หรือยาแก้วห้าดวง หรือ ยาเพชรสว่าง ก็
เป็นยาตัวเดียวกัน ประกอบไปด้วยตัวยา ๕ ชนิด คือ รากชิงชี่ รากหญ้านาง รากคนทา รากมะเดื่อ-
ชุมพร และรากท้าวยายม่อม มีสรรพคุณ ลดไข้และแก้ปวด 
  ๑๗. น้ำมันไพล มีสรรพคุณ ช่วยลดอาการอักเสบ แก้ฟกช้ำ บวม เคล็ดขัดยอกและปวด
เมื่อย โดยใช้ยาทาบริเวณท่ีเกิดอาการดังกล่าว 
  ๑๘. ยาแก้ไอมะขามป้อม ช่วยบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ จิบเมื่อมีอาการไอหรือเจ็บคอ 
  ๑๙. ยาผงดอกคำฝอย มีสรรพคุณ ลดไขมันในเลือดและลดความดันโลหิตช่วยขับเหงื่อ 
  ๒๐. ยาผงหญ้าดอกขาว มีสรรพคุณ ช่วยลดการสูบบุหรี่ เนื่องจากมีสารไนเตรด มีฤทธิ์
ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา รวมทั้งแก้ไข้ได้ด้วย 
  ๒๑. ยาผงชะพล ูมีสรรพคุณ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด แก้ไอ ละลายเสมหะ 
  ๒๒. เถาวัลย์เปรียง มีสรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 

 
 
 
 



๓๘ 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา 
 ๒.๓.๑ ความหมายภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นคำเรียกสำหรับความรู้ ความสามารถและทักษะแห่งการดำรงชีวิต 
จากประสบการณ์ที่มนุษย์เข้าใจจริงและเคยผ่านกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้
แก้ปัญหาให้เกิดผลสำเร็จมาแล้ว มีความสลับซับซ้อนหลายมิติที่เราจะต้องคำนึงถึง หรือนำมาใช้งาน
ในระดับต่าง ๆ ภูมิปัญญาเป็นนามธรรมคือ ไม่มีตัวตนที่จะสามารถจับต้องได้ เป็นความสำนึก 
ความคิด ความจำเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราหรือในทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างสมไว้มากมาย
และเป็นระยะเวลานาน แต่สามารถมองเห็นได้จากการแสดงออกจากการประพฤติปฏิบัติและผลผลิต
ที่เกิดขึ้น โดยมีคำที่ใช้เรียกภูมิปัญญาที่หลากหลายเช่น คำว่า “ภูมิปัญญา”หรือ“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
หรือ“ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ได้มีผู้อธิบายความหมายในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒๒๖ ให้ความหมาย“ภูมิปัญญา” ไว้ว่า
หมายถงึ พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ 
 พัทยา สายหู๒๗ ให้ความหมายภูมิปัญญาไว้ว่า “ความรู้ ความคิดที่ได้สั่งสมไว้” ชาวบ้าน คือ 
“คนธรรมดาหรือสามัญชน” หากรวมความหมายก็อาจนิยามไว้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน “ความรู้ 
ความคิดของคนธรรมดาหรือสามัญชนทีไ่ด้สั่งสมไว้”  
 เอกวิทย์ ณ ถลาง๒๘ ได้ให้ความหมาย “ภูมิปัญญา” ไว้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่า
ของท้องถิ่นหรืออีกนัยหนึ่ งว่า เป็น พ้ืนฐานความรู้  ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์กับแบบแผนการดำรงชีวิต ที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และกระบวนการทาง
สังคมเสมือนเป็นแกนหลักของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร๒๙อธิบายไว้ว่า ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หมายถึง การเอาทรัพยากรความรู้ 
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือเป็นลักษณะสากลที่
หลาย ๆ ท้องถิ่นมีคล้ายกันก็ได้ เพ่ือนํามาแก้อุปสรรคทางธรรมชาติทางสังคม ที่จําเป็นในการดําเนิน
ชีวิต ภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งทีเ่กีย่วข้องกับการผลิตและวิถีชีวิตของชาวบ้าน   

 

 ๒๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์-
ศิริวัฒนอินเตอร์พริ้น, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑๙. 
 ๒๗พัทยา สายหู, ลักษณะของชุมชนในสังคมไทย, พิมพครั้งที่ ๒, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-   
ธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๑๐๙. 
 ๒๘ เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๔ ภูมิภาค : วิถชีีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย
, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๔. 
 ๒๙ จารุวรรณ ธรรมวัตร , ภูมิปัญญาอีสาน , โครงการตําราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (อุบลราชธานี : หจก. ศริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๔๓,), หน้า ๖. 



๓๙ 

 เอกวิทย์ ณ ถลาง๓๐ นิยามไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พัฒนาการของการปรับตัว ปรับ
วิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติแวดล้อม แล้วสร้างสรรค์ สั่งสมและสืบสานประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเวลา
หลายศตวรรษต่อเนื่องกัน 
 ธีระชัย เจ้าสกุล๓๑ อธิบายไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ 
ทั้งหมดของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการดำรงชีวิต โดยได้ปรับความรู้ตาม 
เทคโนโลยีซึ่งได้รับการถ่ายทอด กลั่นกรองเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกันมา 
 ประเวศ วะสี๓๒ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชาแบบเรียนที่เราเรียน แต่เป็นการ
เชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทั้งที่เป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษาและวัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเข้า
ด้วยกัน 
 พัชรินทร์ สิรสุนทร๓๓ อธิบายไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ในท้องถิ่นที่เกิดข้ึน
จากระบบคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมของสามัญชนในท้องถิ่นที่มีความกลมกลืนและผสมผสานอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบริบททางสังคม วัฒนธรรม  
 รุ่ง แก้วแดง๓๔ อธิบายว่าภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคน
ไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุค
สมัย 
 วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร๓๕ กล่าวว่าภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสม
และถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ใหม่และพัฒนา
ให้เหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเปน็เอกลักษณข์องตนเอง 

 

 ๓๐  เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนและปรับตัวของชาวบ้านไทย ,   
(กรุงเทพมหาคร : สำนักพิมพ์อัมรินทร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑. 
 ๓๑ ธีระชัย เจ้าสกุล, รายงานการวิจัยการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด, (ตราด : วิทยาลัยสารพัดช่างตราด (วิทยาเขต
บุรินทร), ๒๕๔๕), หน้า ๘. 
 ๓๒ ประเวศ วะสี, การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น”, น.๑๗-๑๙. ในเสรี พงศ์พิศ. (บรรณาธิการ), 
๒๕๓๖, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นต้งกรุ๊ป, ๒๕๓๖), หน้า ๒๑. 
 ๓๓ พัชรินทร์ สิรสุนทร, ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖), 
หน้า ๔. 
 ๓๔ รุ่ง แก้วแดง, ปฏิบัติการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๔. 
 ๓๕ วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร, พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย, (ลพบุรี : สถาบันราชเทพสตรี, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๔๐ 

 กัลยาณี ปฏิมาพรเทพ๓๖ ได้อธิบายไว้ว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึงองค์ความรู้ความสามารถ
และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ  เรียนรู้ เลือกสรร      
ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมยั  
 จากความหมายของภูมิปัญญาที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น พอจะสรุปให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เกิดจากการคิดหรือพ้ืนฐานความรู้ของชาวบ้าน หรือความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้
และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา ทั้งทางตรงคือประสบด้วยตนเอง หรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่
หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง แล้วนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของ
ชาวบ้าน ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
 กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ สั่งสมเป็นประสบการณ์ท่ีสืบทอดต่อกัน
มา ในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้
นำเสนอไว้ในรายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้๓๗ 
  ๑. ภูมิปัญญา(Wisdom) 
   ๑.๑ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมและความ 
สามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 
   ๑.๒ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และดำรงชีพในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาการสืบสานกันมา เป็นผลของการใช้
สติปัญญาปรับตัวสภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้นต้องตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอา
หรือปรับเปลี่ยน นำมาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น 
   ๑.๓ ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต และเป็นเรื่องของการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่าน

 

 ๓๖ กัลยาณี ปฏิมาพรเทพ, การวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญญาหาชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช. ในภูมิปัญญากับการสร้างพลังชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 
 ๓๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔ ), หน้า ๑๑ – ๑๗. 



๔๑ 

กระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทำมาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้าหมายก็คือเพ่ือให้เกิดความสุขทั้งในส่วนที่เป็นชุมชน หมู่บ้านและใน
ส่วนที่เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิดปัญหาทางด้านความไม่สมดุลกันขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบสุข เกิดปัญหาในหมู่บ้านหรือชุมชน 
   ๑.๔ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การที่ชาวบ้านรู้จัก
วิธีการทำนาไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าวโดยการใช้ควาย รู้จักสานกระบุง 
สานตะกร้า เอาไม้ไผ่มาทำเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน รวมทั้งรู้จักเอาดินขี้เกลือมาแช่น้ำต้มให้   
เหือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว์ ก็เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น 
   ๑.๕ ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมมาแต่อดีต เป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจิต 
ประเพณี วิถีชีวิต การทำมาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ ทุกอย่างเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความสัมพันธ์เหล่านั้น 
  ๒. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(folk wisdom) 
  เป็นองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา อันเป็น
ความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือการ
ดำรงอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีของชาวบ้าน 
  ๓. ภูมิปัญญาชาวบ้าน(Popular wisdom) 
   ๓.๑ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง แกนหลักของการมองชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งมีความหมายทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลและในแง่ของสังคมหมู่บ้าน 
   ๓.๒ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง พ้ืนเพรากฐานของความรู้ชาวบ้าน 
   ๓.๓ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มี
ลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็นวิชา ๆ แบบที่เราเรียน ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู่เกี่ยวกับการใช้จ่ายกับการศึกษาวัฒนธรรมมันจะผสมผสานกลมกลืน
เชื่อมโยงกันไปหมด 
   ๓.๔ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วิธีการปฏิบัติซึ่งชาวบ้านได้มาจากประสบการณ์
แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่างกันไป 
   ๓.๕  ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรอบรู้ของชาวบ้านที่ เรียนรู้และมี
ประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการด้วยตนเอง หรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่
หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา 



๔๒ 

   ๓.๖ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นำมาในการ
แก้ไขปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึกที่ชาวบ้านคิด เองทำ
เองโดยอาศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย 
   ๓.๗ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ซึ่งได้รับการศึกษา อบรม สั่งสมและถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหรือเป็นความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ซึ่งได้เรียนรู้จากการทำงาน จากธรรมชาติแวดล้อม สิ่งเหล่านั้นเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าเสริมสร้างความสามารถ ทำให้คนมีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นความรู้ที่สร้างสรรค์และ
มีส่วนเสริมสร้างการผลิต 
   ๓.๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาของชุมชน ปัญหาในการดำรงชีวิตและปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยที่ปราชญ์
ชาวบ้านเหล่านี้ได้มีกระบวนการวิเคราะห์และสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน เป็นที่ยอมรับนับ
ถือของคนท่ัวไป 
   ๓.๙ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง มวลความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบ้านที่
ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขโดยได้รับการถ่ายทอด สั่งสมกันมาโดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้
สอดคล้องกับกาลสมัย 
  ๔. ภูมิปัญญาไทย 
   ๔.๑ ภูมิปัญญาไทยนั้น ด้านหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของพ้ืนภูมิธรรมแล้ว ยัง
หมายถึงศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ด้วย ซึ่งเ อ้ือให้เกิดทางเลือกใหม่ที่มี
ลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของเราเอง 
   ๔.๒ ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตของคนไทย
ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง จนเกิดหลอมรวมเป็นแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะ
ของตนเอง ที่สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการแก้ไขปัญหา
ของการดำรงชีวิต 
   ๔.๓ ภูมิปัญญาไทย เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชนหลาย ๆ ชาติพันธุ์ รวมไปถึงโลก
ทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอ้ืออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดำรงอยู่และ
สร้างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพ้ืนฐานหรือ
ระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี้มิได้เกิดขึ้นเอกเทศ แต่มีส่วนเปลี่ยนเลือกเฟ้นและปรับใช้ภูมิ
ปัญญาจากอารยธรรมอื่นตลอดมา 
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   ๔.๔ ภูมิปัญญาไทย เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการตีความหมายอย่างลึกซึ้งให้
เข้าใจถึงมูลเหตุแห่งการสร้างสรรค์อันอย่างชาญฉลาด แสดงถึงความมีภูมิปัญญาของคนไทยในยุค
สมัยหนึ่งที่สามารถคิดค้นสิ่งที่เป็นระเบียบแบบแผน และมีรูปแบบที่ยอมรับกันภายในสังคม เพ่ือ   
เอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ ทั้งยังมีคุณค่างดงามในรูปแบบของงานศิลปะ
ผลงานจากภูมิปัญญาของคนไทยโบราณจะปรากฏคุณค่าเด่นชัดและน่าหวงแหน เมื่อเราได้ประจั กษ์
ชัดถึงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่าง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีกับสภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมแต่ละยุคสมัย 
  ๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) 
   ๕.๑ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสม สืบทอด
กันมาอันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คน
รุ่นใหม่ หรือคือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่รอดถึงปัจจุบัน 
   ๕.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญหา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ
สาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยใน
การเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นเพ่ือศึกษาและนำมาใช้ก็
จะเป็นที่รู้จักกัน เกิดการยอมรับ ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 
   ๕.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตของ
บุคคลซึ่งอยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือสามารถแก้ปัญหาการดำเนินชีวิต
ของคนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย 
   ๕.๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากคำสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีที่
ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรนเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่
ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของคนในส่วนที่เป็นชุมชนและปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวน
ทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่ จำแนกออกได้ ๓ ลักษณะ คือ 
    ลักษณะที่ ๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติแวดล้อม  
    ลักษณะที่ ๒ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
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    ลักษณะที่ ๓ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มี
ลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 
 
 
 
 ๒.๓.๒. ลักษณะของภูมิปัญญา 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ๓๘ได้สรุปลักษณะของภูมิปัญญาไว้ดังนี้ 
  ๑. ภูมิปัญญาเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือหน่วยสังคมใด เป็นข้อมูล เป็นเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับผู้ชาย ผู้หญิง 
  ๒. ภูมิปัญญาเป็นความเชื่อใด ๆ ของสังคมนั้น มีความเชื่อที่อาจยังไม่มีข้อพิสูจน์ เช่น
เรื่องนรก สวรรค์ ตายแล้วไปไหน 
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ๓๙ได้เสนอแนวคิดเกีย่วกับลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. ความรู้และระบบความรู้ภูมิปัญญาไม่ได้เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ที่
ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นการศึกษา
จะเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านั้น อย่างการสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม โดยไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ 
แต่ถูกนำมาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพ้ืนบ้านสั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ  หนึ่ง ซึ่งมี
กระบวนการที่ทำให้เขาสั่งสมความรู้เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร หมอคนหนึ่ง
สามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาอย่างไร 
  ๒. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่กระบวนการ
ถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย 
  ๓. การสร้างสรรค์การปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่  แต่ถูก
เปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยน
ความรู้และระบบความรู้เพ่ือเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ภูมิปัญญาท้องถิน่เป็นความรู้ที่เกิดข้ึน
เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ที่จัดการไว้อย่างเป็นระบบ ให้เข้าใจได้โดยที่ได้มีการสั่งสมปรับปรุงและ
ถ่ายทอดให้กับชนรุ่นต่อ ๆ ไป 

 

 ๓๘ สัญญา สัญญาวิวิฒน์, ภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สถาบันไทยศึกษา, ๒๕๓๔), หน้า
๒๓. 
 ๓๙ นิธ ิเอียวศรีวงศ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร ทิศทางไทย, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
๒๕๓๖), หน้า ๙. 



๔๕ 

 ๒.๓.๓ ประเภทภูมิปัญญาไทย 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๔๐ไดแ้บ่งประเภทของภูมิปัญญาไทย ดังนี้ 
  ๑. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพ่ึงตนเองใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาด้านการผลิตและรู้จักปรับใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 
  ๒. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การแปรรูปการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงาน ยางพารา โรงสี 
  ๓. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  เช่น ยาจาก
สมุนไพรอันมอียู่หลากหลาย การนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบา้น 
  ๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์และพัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่ งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำ การ
ทำปะการงัเทียม เป็นต้น 
  ๕. ด้านการธุรกิจชุมชน ได้แก่ความสามารถในด้านการสะสมและบริหารกองทุนและ
สวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ชีวิต  ความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการจัด
สวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยการตั้ง
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการชุมชน 
  ๖. ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขา 
ต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรมดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน 
 นอกจากนี้ภูมิปัญญายังสะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 
  ๑. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ ธรรมชาติ 
  ๒. ความสัมพันธ์ต่อคนกับคนด้วยกันในสังคมหรือชุมชน 
  ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างคน กับสิ่งศักดิสิทธิ์เหนือธรรมชาติ ฯลฯ 
 

 

 ๔๐ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒. 



๔๖ 

 
 
 
 
 ๒.๓.๔ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากอดีตถึงปัจจุบันชาวชนบทได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสมความรู้ เพ่ือการดำรงชีวิตมาตลอด 
และมักถ่ายทอดสติปัญญาเหล่านั้น จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นพ้ืนเพรากฐานของ
ความรู้ของชาวบ้านที่เรียกกันกว่า ภูมิปัญญาท้องถิน่๔๑  
  โดยเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานและ
เป็นการดำรงในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามกาลเวลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ เป็น
องค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ๔๒ 
 คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียกชื่อแตกต่างกัน แต่มีความหมาย
เดียวกัน และเป็นแนวคิดที่มีการหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังมามากกว่า ๒๐ ปีโดยประมาณ ซึ่งกลุ่ม
พัฒนาองค์การเอกชน ที่ทำงานในระดับหมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มรื้อฟ้ืนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ เพ่ือ
ค้นหาคุณค่าที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาที่พวกเขารับผิดชอบอยู่ก่อนหน้าที่จะ
ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังนั้น ได้มีการศึกษาเรื่องราวทำนองนี้ แต่เรียกชื่อว่า เป็น
การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนหรือการพ่ึงพาตนเองของชาวบ้าน  ทำให้ประเด็นสำคัญในการศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจึงยังไม่ได้นำมาใช้โดยตรงในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ความสนใจแรกเริ่ม
นี้ จึงเป็นเพียงการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น๔๓ 
 แต่ในปัจจุบันได้มีนักวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ความสนใจในเรื่อง
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านมากข้ึน เห็นได้จากจำนวนชิ้นงานวิจัยต่างๆ รวมไปถึงการนำมาใช้ในการ
ปรับหลักสูตรในทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การชุมชนอย่าง
ชัดเจนเป็นจำนวนมาก 

 

 ๔๑ สามารถ จันทรสูรย์, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์-
พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, ๒๕๓๖), หน้า ๑๔๖. 
 ๔๒ อ้างแล้ว ประเวศ วะสี, การสร้างภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพัฒนา, หน้า ๖. 
  ๔๓ ชลทิตย์ เอี่ยมสำองค์ และวิศน ีศิลตระกูล, ภูมิปัญญาชาวบ้านเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและแหล่งวิทยาการ
ในชุมชน, เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๒๔๑. 



๔๗ 

 นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดำรงความเป็นชาติหรือ
ชุมชนได้ ซึ่งภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่
ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม 
เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้นภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่น
และผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นองค์ความรู้ ที่มีความหมายเช่นเดียวกับองค์ความรู้พ้ืนบ้าน ชยันต์ 
วรรธนะภูมิ๔๔ได้ให้ความหมายของระบบความรู้พื้นบ้านว่า หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติที่
ได้พัฒนาก่อนก่อรูปขึ้นมา โดยชาวบ้านเพ่ือที่จะสามารถนำเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมี
ความหมายเช่นเดียวกับความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัติ (Practical Thought) มีบทบาทสำคัญใน
การดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือปรุงอาหาร การสร้างบ้าน การรักษาพยาบาลหรือการ
จัดสรรบทบาททางสังคม และการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบความรู้พ้ืนบ้านจะดีหรือจะมี
ประสิทธิภาพ 
 อย่างไร จะต้องวัดกันที่ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใด วิธี
การศึกษาระบบความรู้ พ้ืนบ้านจำแนกออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
  ๑) การสร้างระบบการจำแนกสรรพสิ่ง เป็นวิธีการที่กลุ่มชาติพันธุ์ หรือคนในสังคม กลุ่ม
หนึ่งจัดระบบปรากฏการณ์หรือจัดสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกของความเป็นจริงที่อยู่ล้อมรอบตัวเขาเอง 
ความเชื่อหรือฐานคติเบื้องต้นของแนวทางการศึกษาที่เรียกว่า “วิทยาศาสตร์ชาติพันธุ์” (Ethno 
Science) 
  ๒) วิธีการศึกษาระบบคิดพ้ืนบ้าน (Indigenous Conceptual System) เป็นวิธีการที่ 
ไม่ได้ศึกษาเพียงการจำแนกประเภทแบบที่ เรียกว่า เอธโนโซ (Ethno Science) เพียงเท่านั้น 
การศึกษาระบบพ้ืนบ้านเป็นการศึกษาระบบคิด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจกับประสบการณ์ของ
มนุษย์ เช่น แทนที่จะศึกษาแต่เพียงว่าระบบหรือว่าชาวบ้าน มีวิธีจำแนกพืชและสัตว์หรือชีววิทยา
รอบตัวเขาอย่างไร แต่วิธีการศึกษาระบบคิดพ้ืนบ้านแนวนี้ เป็นการศึกษาเรื่องระบบคิด ศึกษาระบบ
เกษตรทั้งหมดว่า ระบบเกษตรของชนกลุ่มนั้น เขามีความเข้าใจระบบทั้งหมดอย่างไร ศึกษาระบบคิด 
กระบวนการของระบบ และเป็นการศึกษาอย่างมีการเคลื่อนไหว  
 อย่างไรก็ตามการศึกษาระบบคิดพ้ืนบ้านนี้ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาทัศนะของคนใน
ระบบนิเวศหรือคนในชุมชน โดยให้ความสนใจต่อวิธีการที่ชนกลุ่มนั้น หรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งใน

 

  ๔๔ อ้างแล้ว, ชยันต์ วรรธนะภูมิ, แนวคิดเร่ืองกลุ่มอุปถัมภ์ของ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ : นักมานุษยวิทยาที่
ข้าพเจ้ารู้จัก คนธรรมดา, หน้า ๘-๑๑. 



๔๘ 

สังคมตีความและความหมายต่อระบบ หรือที่เราเรียกว่าประสบการณ์ของมนุษย์ กิจกรรมทางสังคม
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การแพทย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการจัดความสัมพันธ์ทาง
สังคมว่าคน ในสังคมนั้นให้ความหมายและให้ความสำคัญอย่างไรเช่น ระบบคิดพ้ืนบ้านเกี่ยวกับ
รักษาพยาบาล โดยศึกษาว่าชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร เช่น โรคของอาการซึ่งเกิด
จากการปวดท้อง คำว่า เจ็บท้อง ความจริงคำว่าเจ็บท้องเป็นภาษาคำเมืองมากกว่าไทยกลาง แทน
ความหมายคำว่า ปวดท้อง ในภาษาเหนือ จึงใช้คำว่าเจ็บท้อง ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นความหมายของ
อาการโรค อันเป็นวิธีการที่ชาวบ้านอาจตีความโดยอาศัยความเข้าใจในลักษณะที่เป็นสามัญสำนึก จะ
นำไปสู่วิธีการรักษาพยาบาลหรือการแก้ปัญหาดังกล่าวขึน้มา 
  ๓) การศึกษาระบบคุณค่าของพื้นบ้าน (Local Value System) มีความหมายเหมือนกับ
คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิธีการศึกษาที่ต่างไปจาก
การศึกษาระบบคิด การศึกษาระบบคุณค่าหรือระบบภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นการศึกษาว่าคนใน สังคม
มองเห็น หรือให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ของเขากับคนอ่ืนในสังคมอย่างไร และระหว่างเขากับโลกที่เขา
อาศัยอย่างไรบ้าง รวมถึงความรู้พ้ืนบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ชาวบ้านปฏิบัติต่อกันและกัน 
ภูมิปัญญาชาวบ้านมีลักษณะของศักยภาพของชาวบ้าน ศักยภาพของชุมชนในการปรับตัวและในการ
แก้ไขปัญญาในการดำรงชีวิต 
  ๔) การศึกษาระบบความรู้พ้ืนบ้าน โดยการศึกษาผ่านการศึกษาโลกทัศน์ หรือการศึกษา
คอสโมโลจี (Cosmology) การตีความของชาวบ้านอาจจะเรียกว่าเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ว่ามีความเชื่อพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตอย่างไร มีการตีความเกี่ยวกับเรื่องของเวลา เรื่องสถานที่
และบุคคลในสังคม สิ่งที่จะนำมาศึกษาก็คือ แนวความคิดเรื่องของเวลาว่าคนในสังคม มีวิธีการและ
ระบบการทำงานให้สัมพันธ์กับเวลาและฤดูกาล และการสังเกตความสัมพันธ์ของ กิจกรรมเหล่านี้ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม การตีความและการให้คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงในเชิงอายุ หรือว่าการเปลี่ยนแปลง
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
 ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้ในชุมชน 
และเป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู้และจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย 
ซ่ึงมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ภูมิปัญญา
เป็นสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น  ซึ่งการศึกษาในระยะแรก ๆ เป็นเรื่องของ
วัฒนธรรมในชุมชน เรื่องการพ่ึงพาตนเองของชาวบ้าน  ต่อมาได้ศึกษากว้างขึ้นในลักษณะของ 
นักปราชญ์ชาวบ้าน ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่สนใจและได้รับการรื้อฟ้ืนและเผยแพร่มากขึ้น 
 
 
 



๔๙ 

 ๒.๓.๕ ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องราวการสืบทอดประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 ประเวศ วะสี๔๕ กล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ ๓ 
ประการ ดังนี้  
  ๑) มีความจำเพาะกับท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น สะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีความ
สอดคล้องกับท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก แต่อาจจะนำไปใช้ในท้องถิ่นอ่ืนที่ แตกต่ าง
กันไม่ได้หรือไม่ได้ดี  
  ๒) มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูงทั้งในเรื่องกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ความคิดเรื่อง แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ เป็นการนำเอาธรรมชาติสื่อไปถึงส่วนลึกของใจที่เชื่อมโยง
ไปสู่วัตถุประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติเมื่อเคารพธรรมชาติ แล้วก็
จะไม่เกิดการทำลาย  
  ๓) มีความเคารพผู้อาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้านให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ ผู้อาวุโส
เป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า จึงให้ความเคารพผู้อาวุโส 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง๔๖ได้กำหนดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น ๔ ลักษณะ คือ  
  ๑. ความเชื่อและโลกทัศน์ที่บ่งบอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม
ในธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  
  ๒. วิถีการดำรงชีวิต การแก้ปัญหาและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและกระแสความ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
  ๓. ศิลปกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือของใช้ ศิลปวัตถุที่มีแรงบันดาลใจจาก
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามพ้ืนภูมิที่หลากหลายระหว่างภูมิภาค  
  ๔. กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ การ
ให้การศึกษาอบรมและการแก้ปัญหาตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบ้าน 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์๔๗ ได้กล่าวถึงลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ดังนี้  

 

 ๔๕ ประเวศ วะสี, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหาคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ-
ลิชช่ิง, ๒๕๓๖), หน้า ๘๒ - ๘๓. 
 ๔๖ เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์), หน้า ๔๕ - ๔๖. 
 ๔๗ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศกึษา, ๒๕๓๔), หน้า ๒๕. 



๕๐ 

 ภูมิปัญญาเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือหน่วยสังคมใด ๆ เป็นข้อมูลเป็นเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย 
ประเภทครอบครัวของสังคมนั้น 
  ภูมิปัญญา เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของสังคมนั้น มีความเชื่อแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์
ยืนยันว่าถูกต้อง เช่น เรื่องนรก สวรรค์ ตายแล้วไปไหน 
  ภูมิปัญญา คือ ความสามารถหรือแนวทางในการแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
หน่วยสังคมหนึ่งสังคมใด ตัวอย่างครอบครัว เช่น ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใน
ครอบครัว 
  ภูมิปัญญาทางวัตถุ ในหน่วยสังคมใด ๆ ตัวอย่าง เช่น เรือนชานบ้านช่อง เครื่องใช้ไม้สอย
ต่าง ๆ ในครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีความสะอาด สะดวก สบายตามสภาพ เป็นต้น 
  ภูมิปัญญาด้านพฤติกรรมในหน่วยสังคมใด ๆ ตัวอย่างครอบครัว เช่น การกระทำความ
ประพฤติ การปฏิบัติตัวของคนต่าง ๆ ในครอบครัวจนทำให้ครอบครัวสามารถดำรงอยู่ได้ ก็นับเป็น 
ภูมิปญัญาเช่นเดียวกัน 
 ถวัลย์ มาศจรัส๔๘ กล่าวว่า ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่ช่วยในการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย 
 นิธิ เอียวศรีวงศ์๔๙ ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๔ ลักษณะ คือ  
  ๑. ความรู้และระบบความรู้ ซึ่งภูมิปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นชั่วขณะมาในหัว แต่เป็นระบบ
ความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นใน
การศึกษาจะเข้าไปดูว่าชาวบ้านรู้อะไรอย่างเดียวไม่พอ  ต้องศึกษาว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง   
ต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร  
  ๒. การสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและการกระจายความรู้ ซึ่งไม่ได้ลอยอยู่
เฉย ๆ แต่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการบริการคนอ่ืน เช่น หมอพ้ืนบ้าน
สั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ทำให้เขาสั่งสมความรู้ ซึ่งเราควร
ศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร และหมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาได้อย่างไร 
เป็นต้น  

 

  ๔๘ ถวัลย์ มาศจรัส, สำรวย มีสมชัย ครูภูมิปัญญาไทย เพชรแท้ของแผนดิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ต้นอ้อ ๑๙๙๙ จำกัด, ๒๕๔๓), หน้า ๓๗. 
  ๔๙ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร, (กรุงเทพมหานคร : ทิศทางไทย), 
๒๕๓๖), หน้า ๓-๔. 



๕๑ 

  ๓. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีสถาบันในการถ่ายทอดความรู้โดยตรง 
แต่กลับมีกระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน ซึ่งถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วย  
  ๔. การสร้างสรรค์การปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ถูก
ปรับเปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง ซึ่งเรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 พัชรินทร์ สิรสุนทร๕๐ อธิบายว่า ลักษณะที่สำคัญของภูมิปัญญามี ๒ ประการคือ ลักษณะของ
ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ กระบวนการคิด โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อคุณค่าและความหมายที่
คนให้แก่สรรพสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตลอดจนปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ
บุคคล เช่น การเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นต้น และลักษณะภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลผลิต
ขององค์ความรู้ของคนในสังคมนั้น ๆ เช่น ศิลปหัตถกรรมรูปแบบการทำเกษตรกรรม ดนตรี อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น 
 เสรี พงศ์พิศ๕๑  กล่าวว่า ภูมิปัญญาม ี๒ ลักษณะ คือ 
  มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจำวัน 
  มีลักษณะเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทำมาหากิน การเกษตร 
หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอ่ืน ๆ 
 ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะ ที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคม
หรือชุมชน ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย ทั้ง ๓ 
ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน คือ ชีวิตของชาวบ้านสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการ
ดำเนินชีวิตอย่างเอกภาพเหมือนมุมของสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของ
ชาวบ้าน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นจะเห็นว่า ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้ใช้สติปัญญาของตน สั่ง
สมความรู้ประสบการณ์ เพ่ือการดำรงชีพมาโดยตลอดและย่อมถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น 
หนึ่งตลอดมาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยอาศัยศรัทธาความเชื่อผีสางต่าง ๆ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพ้ืนฐานในการ

 

 ๕๐ พัชรินทร์ สิรสุนทร, ชุมชนปฎิบัติการด้านการเรียนรู้: แนวคิด เทคนิคและวิธีการ, (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๘. 
 ๕๑ เสรี พงศ์พิศ, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป 
แอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๓๔), หน้า ๒๕.  



๕๒ 

ถ่ายทอด เรียนรู้สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญ ๒ ลักษณะ
คือ  
  ๑.รูปธรรม คือ วัตถุและการกระทำท้ังหลายที่สามารถปฏิบัติได้และมองเห็นได้ชัดเจน  
   ๒.นามธรรม คือ ความรู้ ความเชื่อ คติ แนวคิด ความสามารถหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาและการป้องกันปัญหา รวมทัง้การสร้างความสงบสุขในชีวิต 
 ๒.๓.๖ ประเภทและลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ประเภทของภูมิปัญญามีด้วยกันหลายด้าน ซึ่งในท้องถิ่นหนึ่ ง ๆ จะมีปรากฏให้เห็นในเรื่อง 
ของการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อ 
ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ กันไปตามแต่ละท้องถิ่น จึงมี
ลักษณะเป็นทั้งรูปธรรมที่ถ่ายทอดมา สามารถประมวลได้เป็น ๙ ประเภท ดังนี้ ๕๒ 
  ๑) ด้านภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพื่อการ สื่อสาร 
การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมให้มีการเรียนรู้ สืบต่อและเผยแพร่แก่สังคมอ่ืนจนมี ลักษณะเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง 
  ๒) ด้านศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์หลักธรรมคำสอน 
ความเชื่อ ค่านิยม จารีต แบบแผนในการดำเนินชีวิตและก่อสันติสุขขึ้นแก่สังคม  
  ๓) ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ 
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์งานด้านศิลปะเพ่ือใช้จินตนาการให้เกิดสุนทรียภาพในสังคม ผลิตผลงานด้าน 
สิ่งก่อสร้าง รูปแบบและรูปทรงต่าง ๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม แสดงให้เห็นถึง 
ฝีมือ ความคิด ความเชื่อที่ถ่ายทอดไว้เป็นมรดกแก่สังคม 
  ๔) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ หมายถงึ ความสามารถในการจัดระบบเพ่ือการเรียนรู้ 
มีกระบวนการให้ความรู้ ถ่ายทอดแนวความคิด ความเชื่อ ระเบียบแบบแผน การจัดการ เรียนการ
สอน การให้การศึกษาทั้งท่ีมีรปูแบบและไม่มีรูปแบบ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การจัด บรรยากาศ
และแหล่งทีจ่ะเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ของคนในสังคม 
  ๕) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน ดูแล 
รักษาสุขภาพ อนามัยของคนในสังคม มีการเรียนรู้ และถ่ายทอดเพ่ือบำบัดและขจัดโรคภัยไข้เจ็บ  
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคมส่วนรวม โดยใช้ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและทรัพยากร-
ธรรมชาติที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ 

 

 ๕๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา , 
(กรุงเทพมหาคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐ - ๒๕. 



๕๓ 

  ๖) ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ  ในการ
จัดการสื่ออนุรักษ์ พัฒนา สงวนรักษาและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ศึกษา
และส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน 
  ๗) ด้านความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบ การใช้
ชีวิตประจำวัน การเลี้ยงดูเด็ก การพักผ่อนหย่อนใจ การละเล่น การแสดง การแต่งกาย การสังสรรค์ 
คติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข รวมทั้งข้อห้าม ข้อละเว้นต่าง ๆ ใน
การดำรงชีวิต 
  ๘) ด้านการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจัดสรร จัดระบบ
การดูแลระเบียบและองค์กรที่สำคัญตามโครงสร้างของสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย มีความ
เป็นธรรม เป็นสุข มีการแบ่งสรรประโยชน์และทรัพยากรในสังคมร่วมกันมีแนวคิดและวิธีการ รักษา 
ปกป้องกันอันตรายเพือ่ให้เกิดความมั่นคงทางสังคม 
  ๙) ด้านการผลิตและการบริโภค หมายถึง ความสามารถในการจัดหาและใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
เพ่ืออำนวยประโยชน์ในการผลิตสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคของคนในสังคม 
 สุรเชษฐ์ จิตวิกูล๕๓ ได้แบ่งประเภทและลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  ๑. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งมีลักษณะการประกอบ
อาชีพแบบพุทธเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพ ที่มีลักษณะจัดความสมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติ 
มุ่งการพ่ึงพาตนเอง เป็นกระแสหลักมากกว่าการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ได้แก่ การทำสวน
เกษตร การทำเกษตรผสมผสานและการทำเกษตรธรรมชาติ 
  ๒. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
ได้แก่ ความเชื่อ คำสอน ค่านิยม ประเพณีท่ีแสดงออกในแบบแผนการดำเนินชีวิต 
  ๓. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การรักษาป่าไม้ชุมชน การรักษาโรคดว้ยสมุนไพร 
 นิธิ เอียวศรีวงศ์๕๔ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. ความรู้และระบบความรู้ภูมิปัญญาไม่ได้เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ ที่
ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นการศึกษา 
จะเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 

 

 ๕๓ สุรเชษฐ์ จิตตะวิกูล, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓. 
 ๕๔ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทิศทางไทย, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
๒๕๓๖), หน้า ๙. 



๕๔ 

เหล่านั้น อย่างการสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมโดยไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ 
แต่ถูกนํามาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพ้ืนบ้านสั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่ง ซึ่งมี
กระบวนการที่ทําให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร หมอคนหนึ่ง
สามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาอย่างไร 
  ๒. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่กระบวนการ 
ถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย 
  ๓. การสร้างสรรค์การปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ถูก
เปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยน
ความรู้ และระบบความรู้เพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่
เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ที่จัดการไว้อย่างเป็นระบบ ให้เข้าใจได้โดยที่ได้มีการสั่งสมปรับปรุงและ
ถ่ายทอดให้กับชนรุ่นต่อ ๆ ไป  
 นิคม ชมพูหลง๕๕ ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
   ๑. คติ ความคิด ความเชื่อและหลักการ เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันมา 
   ๒. ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
   ๓. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
  ๔. แนวคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านนำมาใช้ในชุมชน เป็นอิทธิพล
ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง องค์ความรู้ซึ่ งประกอบไปด้วยแนวความคิด ความเชื่อ 
ความนิยมและการยอมรับกันของคนในสังคมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือลักษณะใดก็ตาม มี
การสั่งสม ถ่ายทอดและเรียนรู้สืบต่อกันมาในหลายรูปแบบ เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ใน
สังคม 
 
 
 
 
 

 

 ๕๕ นิคม ชมภูหลง, การสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ
(ฉบับปรับปรุง), ( มหาสารคาม : หน่วยศึกษานิเทศก์, สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, ๒๕๔๒), 
หน้า ๑๓๑. 



๕๕ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
 ๒.๔.๑ ความหมายของการอนุรักษ์ 
 คำว่า อนุรักษ์(Conservation) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒๕๖ ว่า “การรักษาให้คงเดิม” ความหมายของคำว่า การอนุรักษ์ มีนักวิชาการได้ให้คำจำกัด
ความไว้หลายท่านดังนี้ 
 เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา๕๗ได้อธิบายไว้ว่า การอนุรักษ์เป็นการจัดการมนุษย์ในการใช้       
ชีวบริเวณ(Biosphere) เพ่ือที่จะได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและยั่งยืนแก่ชนรุ่นปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน
เป็นการรกัษาศักยภาพที่จะดำรงความต้องการและความจำเป็นของชนรุ่นต่อไปในอนาคต ดังนั้นการ
อนุรักษ์ คือการสร้างสรรค์ การรวบรวม การสวงน การรักษาไว้ การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน การทดแทน
และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 เกษม จันทร์แก้ว๕๘ อธิบายว่า การอนุรักษ์ เป็นการเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุงและ
การใช้ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือจะเอ้ืออำนวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่
ของมนุษย์ 
 สุวิชญ์ รัศมิภูติ๕๙ กล่าวว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษาเพ่ือให้คงคุณค่าไว้และให้
ความหมายรวมถึง การป้องกัน การสงวน การรักษา การปฎิสังขรณ์และการบูรณะด้วย โดยที่สงวน
รักษา หมายถึง การดูแลรักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าที่เป็นอยู่ และป้องกันมิให้เสียหายต่อไป 
สำหรับปฎิสังขรณ์ หมายถึง การทำให้กลับคืนสู่สภาพอย่างที่เคยเป็นมาและการบูรณ หมายถึง การ
ซ่อมแซมและการปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ต้อง
แสดงความแตกต่างของสิ่งที่มีอยู่เดิมและสิ่งที่ทำข้ึนใหม่ 
 ไพฑูรย์ ทองสม๖๐ อธิบายว่าการอนุรักษ์ หมายถึง การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ เช่น ประเพณี
ต่าง ๆ หัตถกรรมและคุณค่าหรือการปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๕๖ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๘๒. 
 ๕๗ เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, การอนุรักษ์และพัฒนาประเทศไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศ
ไทยในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ชุติมาการพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๘. 
 ๕๘ เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า 
๔๕. 
 ๕๙ สุวิชญ์ รัศมิภูมติ, ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานในฐานะหลักฐานทาง
วิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐), หน้า ๑. 
 ๖๐ ไพฑูรย์ ทองสม, แนวทางอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาชุมชน , (สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, ๒๕๕๕), หน้า ๓. 



๕๖ 

 น้อย สุวรรณมณี๖๑ กล่าวถึง การอนุรักษ์ว่า หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป ไม่ให้สูญหายหรือเสื่อมโทรม พร้อม
กับพัฒนา ฟ้ืนฟู จัดรูปแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในถิ่น  
 จิระวิณ์ โกมลเปลิน๖๒ ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า หมายถึงการกระทำโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบำรุงรักษา ส่งเสริมและเผยแพร่ในกิจการใด ๆ เช่น การอนุรั กษ์วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การบำรุงรักษา การดูแล การสงวน รวมถึงการหวงแหนสิ่งที่
ดีงาม การคงไว้มิให้สูญหายไป การมองเห็นคุณค่าของความรู้และสิ่งที่ได้คิดสร้างสรรค์ไว้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชิวิตของมนุษย์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น ประเพณีต่าง ๆ รวมถึงการ
ส่งเสริมและการพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่ให้ยั่งยืนต่อไป 

๒.๔.๒ แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๖๓ ได้กล่าวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์  คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรควบคู่กับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูได้อย่างสมดุล โดยต้องสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือ
สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า จัดการทรัพยากรดินที่
เสื่อมโทรม ฟ้ืนฟูชายฝั่งทะเลและใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม โดยจำเป็นต้องปรับกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิชุมชน 
 นิวัติ เรืองพานิช๖๔ กล่าวถึงแนวความคิดและหลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง    
ชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้มิได้หมายถึง   
ห้ามใช้หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่ต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ (Time and Space) 

 

 ๖๑ น้อย สุวรรณมณี, หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑ (เลือก) ภาคเหนือ, (กรุงเทพมหานคร : เสมา
ธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๙๙. 
  ๖๒ จิระวิณ์ โกมลเปลิน, หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓ (เลือก) ภาคกลาง, (กรุงเทพมหานคร :เสมา
ธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๑๔๗. 
  ๖๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕. 
  ๖๔ นิวัติ  เรืองพานิช, การอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔ – ๔๕. 



๕๗ 

  ๒. ทรัพยากรธรรมชาติจำแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้
เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และกำลังงานมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่สามารถเกิดขึ้น
ใหม่ได้ เช่น น้ำมันและแร่ต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๓. ปัญหาสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ยัง
อุดมสมบูรณ์อยู่ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไป ในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น้ำป่า
ไม้และสัตว์ป่าด้วย 
  ๔. การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคำนึงถึงทรัพยากรอ่ืนในเวลา
เดียวกันด้วย ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพราะทรัพยากรทุกอย่างมี
ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
  ๕. ในการวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะว่าวัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสังคมนั้น ๆ 
กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการดำเนินชีวิตเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก 
  ๖. ไม่มีโครงการอนุรักษ์ใดที่จะประสบความสำเร็จได้ นอกจากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาด ให้เกิดผลดีในทุก ๆ ด้านต่อ
สังคมมนุษย์และควรใช้ทรัพยากรให้อำนวยประโยชน์หลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน 
  ๗. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน จะเป็นที่ใดก็ตามยังไม่อยู่ในระดับที่จะ
พยุงซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยัง
เป็นไปโดยไม่ทั่วถึง การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทความมั่งคั่ง   
สุขสมบูรณ์ของประเทศข้ึนอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศนั้น ๆ 
  ๘. การทำลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม เท่ากับเป็นการทำลายความ 
ศิวิไลส์ของมนุษย์ อย่างไรก็ดีมนุษย์ต้องยอมรับว่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดขึ้นอยู่ทุกหน
ทุกแห่งทีมีการใช้ทรัพยากรนั,น อย่างหลีกเลียงไม่ได ้
  ๙. การดำรงชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เกิดมาก
จากทรัพยากรอื่น เช่น ดิน น้ำอีกทอดหนึ่ง กำลังงานของมนุษย์ ตลอดจนการกินดีอยู่ดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอ่ืน ๆ แล้ว อาหารทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ถั่ว งา ข้าว อันเป็นผลผลิตจากพืชที่สัตว์บริโภคเข้าไปล้วนเกิดจากดิน
ทั้งสิ้น 



๕๘ 

  ๑๐. มนุษย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเชื่อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ มนุษย์สามารถนำวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตาม
ชาติได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะนำสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดทีเดียวอย่างแน่นอน 
  ๑๑. การอนุรักษ์นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้ว ยังจำเป็นต้องอนุรักษ์
ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเพ่ือความสวยงาม และสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรอืเป็นเกมกีฬา เป็นต้น 
  ๑๒. เป็นความจริงที่ว่าประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับ
ลดน้อยถอยลงทุกที ไม่มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็น
สิ่งที่มืดมน ถ้าหากทุกคนไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี ้
 สาคร ถือเจริญ๖๕ได้กล่าวถึงหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๑. ในการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิงแวดล้อมแต่ละแห่งนั้ น จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลต่อมนุษย์ทุกแง่ทุกมุม กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม และจะให้ประโยชน์และโทษต่อ
มนุษย์ ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อย่างน้อยที่สุดต้องคำนึงถึงการสูญเปล่า อันอาจเกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งต้องใช้ให้
เป็นประโยชน์และการทำให้อยู่ในสภาพที่เพ่ิมพูนทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่จะทำได้รวมทั้ง
ต้องตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป จะไม่เป็นการปลอดภัยต่อภาวะ
แวดล้อม 
  ๓. ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้นั้นให้มีอัตราผลิต(เพ่ิมพูน) เท่ากับอัตราใช้
หรืออัตราเกิดเท่ากับอัตราตายเป็นอย่างน้อย 
  ๔. ประชากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น จำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องประมาณอัตราเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณาจากความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ 
  ๕ . หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่  ๆ  ในการที่จะผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้ประชากรไดม้ีใช้อย่างพอเพียง 
  ๖. ให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือให้เข้าใจถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลตาม
ธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลต่อการทำให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี การให้การศึกษาอาจเป็นทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งการให้การศึกษาแก่บุคคลเฉพาะถิ่น วัยและคุณวุฒินั้น ต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม 

 

 ๖๕ สาคร ถือเจริญ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 
(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๘. 



๕๙ 

เพ่ือจะให้ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและผลการเรียนรู้ จะ
เป็นหนทางนำไปสู่ความหวังในอนาคตว่า สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศัยอยู่จะสวยสดและน่าอยู่มากยิ่งข้ึน 
 สรุปหลักการอนุรักษ์คือ การทำความเห็นให้ตรงกันอย่างมีระบบและข้อกำหนดที่เป็นไปอย่าง
ชัดเจนที่สามารถจะนำไปใช้กับสิ่งต่าง ๆ ได้ ในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เก็บไว้ให้มี
คุณค่าและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน 
 ๒.๔.๓ แนวทางการอนุรักษ์ 
 การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว (Exponential) ทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สนอง
ความต้องการในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งบางครั้งเกินความจำเป็น
จนทำให้ระบบนิเวศต่าง ๆ เสียสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเสื่อมโทรมร่อยหรอหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จนไม่สามารถเอ้ือประโยชน์ได้เช่นเดิม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการหรือ
มาตรการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเพียงพอ ทั้งนี้รวมไปถึงการควบคุม
ขนาดประชากรโลกให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรของโลก ขณะเดียวกันก็ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปด้วย 
 นอกจากนั้นการอนุรักษ์หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาด
และใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กระบวนการดำเนินการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุม
ทั้งปัญหาด้านการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรม รวมถึงปัญหา
การก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์เองด้วย โดยแนวทางในการอนุรักษ์
ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้๖๖ 
  ๑. การใช้อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีของเสียที่เกิดจากการใช้งานน้อย
ที่สุดหรือไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย การใช้อย่างยั่งยืนนี้จะก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทำให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสามารถฟ้ืนตัวหรือเกิดขึ้นมาใหม่ได้ทันกับความ
ต้องการใช้งานมนุษย์ 
  ๒. การเก็บกักทรัพยากร หมายถึง การรวบรวมและการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะ
เกิดการขาดแคลนในบางช่วงเวลาไว้ เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเก็บกักทรัพยากรน้ำที่มีมากในฤดูน้ำหลากไว้ เพ่ือนำมาใช้ในฤดูแล้ งที่
ขาดแคลนน้ำ ซึ่งการเก็บกักน้ำมาใช้ในฤดูแล้งจะทำให้สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า เมื่อ

 

 ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง, การอนุรักษ์, ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก 
 http://sao-bl.go.th/UserFiles/File/2555/1212(1).pdf, ค้นคว้าเมื่อวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 



๖๐ 

เทียบกับการใช้น้ำในฤดูน้ำหลากหรือในช่วงที่มีน้ำมาก หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ไว้เป็นเสบียงอาหารในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว เป็นต้น 
  ๓. การรักษา หมายถึง การดำเนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมโทรมให้สามารถ
ฟ้ืนคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ โดยอาศัยวิธีการทางเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้ามาช่วยดำเนินการ
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย จนทำให้สิ่งแวดล้อมสามารถกับสู่สภาพเดิมได้อีก เช่น การใช้เทคโนโนยีใน
การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานให้กลับเป็นน้ำสะอาด เป็นต้น 
  ๔. การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการเร่งหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรจะต้องมีการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้
ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ทั้งยังรวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีที่ทำให้ใช้ทรัพยากรใน
ปริมาณน้อยแต่ได้ผลผลิตที่เพ่ิมมากข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย 
  ๕. การสงวน หมายถึง การเก็บสงวนทรัพยากรไว้ไม่ให้มีการนำมาใช้งาน เนื่องจาก
ทรัพยากรนั้นกำลังจะหมดหรือสูญสิ้นไป ทรัพยากรบางชนิดเมื่อสงวนไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะ
ทำให้เกิดการเพ่ิมขึ้น จนสามารถนำมากใช้ใหม่ได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวอาจมีการอนุญาตให้นำ
ทรัพยากรมาใช้ได้ โดยมีกฎเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ ควบคุม เช่น การสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 
  ๖. การแบ่งเขต หมายถึง การจัดแบ่งกลุ่มหรือประเภทของทรัพยากร เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินการอนุรักษ์ได้ผลดีขึ้น การดำเนินการนี้อาจมีการแบ่งพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือให้มีสภาวะที่เหมาะสม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เช่น การจัดพ้ืนที่เป็นป่าอนุรักษ์หรืออุทยาน ซึ่งจะทำให้สภาพ
ดิน พืช สัตว์ และป่าไม้มีสภาพที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ ดำรงพันธุ์และเจริญเติบโต นอกจากนี้การ
แบ่งเขตยังช่วยให้สามารถกำหนดมาตรการดำเนินการต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ด้วย พื้นที่ที่มี
การจัดการแบ่งเขตควบคุม ได้แก่ พ้ืนที่เขตต้นน้ำ เขตวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน เขต
ห้ามล่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 
 จากการศึกษาแนวการอนุรักษ์ของเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา๖๗ ได้กำหนดแนวทางในการ
อนุรักษ ์ไว้ดังนี้ 
  ๑. การให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักในบทบาทและ
หน้าที่ของเขาเองต่อสิ่งแวดล้อม ในอันที่จะให้เขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางส่งเสริม
คุณภาพสิงแวดล้อม 
  ๒. การปรับปรุงคุณภาพ เป็นวิธีการตรงที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและ
สภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

 

  ๖๗ เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สยามสมาคม, 
๒๕๔๙ ), หน้า ๑๒๕–๑๒๙. 



๖๑ 

  ๓. การลดอัตราการเสื่อมสูญ คือ ไม่บริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนั้น ๆ ให้คุ้มค่าท่ีสุด 
  ๔. การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  คือ การนำวัสดุ เครื่องมือเครืองใช้ที่ชำรุดหรือ
เสื่อมสภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการหลอมใหม่หรือย่อยแล้วไปผลิตใหม่ 
  ๕. การใช้สิ่งทดแทนทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้ดีในอดีตเริ่มร่อยหรอลง เนื่องจากความ
ต้องการในการบริโภคมีสูง จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาทรัพยากรอ่ืน ๆ ทีมีคุณภาพคล้ายคลึงกันมาแทน
ทรัพยากรเดิมทีกำลังจะหมดไป เช่น นำเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานน้ำหรือพลังงานจากคลื่น
ในทะเลมาใช้แทนน้ำ เป็นต้น 
  ๖. การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติชนิดเดียวกันอาจมีคุณภาพที่
แตกต่างกันไป เช่น ไม้ มนุษย์นิยมนำไม้เนื้อแข็งมาใช้ประโยชน์เพราะมีความแข็งแรงทนทาน แต่เมื่อ
ไม้เนื้อแข็งมีปริมาณลดลง จึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาคือใช้ไม้ที่มีคุณภาพรองลงมา โดยหาวิธีการ
ในการรักษาของไม้ให้ทนทาน เช่น นำไปอบน้ำยาหรืออาบน้ำยา เป็นต้น 
  ๗. การป้องกันเป็นวิธีการจัดการโดยตรง เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงเร็วเกินไป หรือป้องกันมลพิษไม่ให้แปดเปื้อนสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์อาศัย รวมทัง้โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในกรณีท่ีบรรยากาศมีก๊าซพิษหรือสารพิษเจือปน น้ำไม่
สะอาด ไม่สามารถใช้บริโภคได้ เพราะมีสิ่งแปลกปลอมข้ึนในรูปของสารพิษและเชื้อโรคสิงเหล่านี้ย่อม
อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
 สรุปได้ว่า แนวการอนุรักษ์ สามารถทำได้โดยการให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ปรับปรุงคุณภาพสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การลดอัตราการเสื่อมสูญ การนำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ การใช้สิ่งทดแทน การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา และการป้องกันมลพิษไม่ให้แปดเปื้อน
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัย ซึ่งจำเป็นทีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของ
ประชาชนทุกคน  
 ๒.๔.๔ มาตรการในการอนุรักษ์ 
 ๑) การอนุรักษ์ทางตรงหรือมาตรการทางตรง 
  ๑.๑) การปกปักรักษา การคุ้มครอง หมายถึง การรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้นไว้ให้คง
เดินตามธรรมชาติ มีการจัดจำกัดการใช้ ป้องกันไม่ให้ถูกทำลาย เช่น อาจเขียนป้ายห้าม วิธีการ
คุ้มครองหรือปกปักรักษานี้ จำเป็นสำหรับอนาคต ทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์โดยวิธีนี้ ได้แก่
ทิวทัศน ์
  ๑.๒) การบูรณปฎิสังขรณ์  การซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ ใช้อย่างกว้างขวางกับ
ทรัพยากรทุกชนิด ยกเว้น แร่ธาตุ ส่วนทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า สามารถบูรณะให้คืนสู่สภาพ
เดิมหรือสภาพที่เหมาะสมได้ 



๖๒ 

  ๑.๓) การปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติถือหลักการให้ผลผลิตสูงกว่าระดับธรรมชาติ 
เช่นการปรับปรุงหาดทรายให้ปลูกพืชได้ 
  ๑.๔) การผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้มีใช้ในระยะเวลานาน
และสำหรับคนจำนวนมากที่สุดด้วย 
  ๑.๕) การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำทรัพยากรที่หมดสภาพแล้ว นำมาดัดแปลงแก้ไข
หรือนำมาทำใหม่ 
  ๑.๖) นำสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทน วิธีการนี้ใช้หลักว่าใช้ทรัพยากรที่บูรณะได้ แทนทรัพยากรที่
บูรณะไม่ไดใ้ช้ทรัพยากรทีม่ีมาก แทนทรัพยากรที่มีน้อยใช้ทรัพยากรที่หาง่าย แทนทรัพยากรที่หายาก 
  ๑.๗) การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 
รู้จักทรัพยากรนั้น ๆ ก่อน กล่าวคือ ต้องรู้จักธรรมชาติ ต้นกำเนิด ปริมาณ ความสาคัญคุณภาพก่อน
เพ่ือจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุ่ด 
 ๒) การอนุรักษ์ทางอ้อม หรือ มาตรการทางอ้อม 
  ๒.๑) สาธารณะชนให้ความร่วมมือ เช่น การดำเนินงานในรูปขององค์การสมาคมเพ่ือการ
อนุรักษ ์
  ๒.๒) การใช้กฎหมายความคุม กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรเกิดผลดี ในเรื่องกฎหมายนี้ รัฐบาลต้องทำให้รัดกุม หรือต้องพิจารณาออกกฎหมาย
ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เห็นแก่ตัว ใช้เป็นเครื่องมือทำลายประโยชน์ของส่วนรวมทั้งกฎหมายเหล่านั้นต้อง
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
  ๒.๓) การศึกษาวิธีนี้จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำให้คนมีความรู้ย่อมช่วยให้การอนุรักษ์
ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมเกิดผลดี แม้จะต้องใช้เวลานานก็ตาม คนทุกคนในสังคมควรได้รับรู้และเข้าใจใน
เรื่องของทรัพยากร โดยสอดแทรกความรู้เรื่องนี้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการให้
ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วถึง โดยการแนะนำชักชวนทางสื่อมวลชน การฝึกอบรมนอกหลักสูตร   
ต่าง ๆ อันจะเป็นการที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปสนใจการอนุรักษ์ ช่วยทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย 
 จากการศึกษามาตรการในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ศิริพรต ผลสินธุ์๖๘ได้กล่าวถึงมาตรการ
ใหญ ่ๆ มีอยู่ ๒ มาตรการ ซึ่งสอดคล้องกับ สาคร ถือเจริญ๖๙ ดังนี้ 

 

 ๖๘ ศิริพรต ผลสินธุ์, ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสห-
วิทยาลัยรัตนโกสินทร์, ๒๕๔๙), หน้า๑๙๖ – ๑๙๗. 
 ๖๙ สาคร ถือเจริญ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , 
(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๔๗), หน้า ๗ – ๑๐. 
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  ๑. มาตรการอนุรักษ์โดยตรง คือ การรักษา คุ้มครอง ป้องกัน บูรณะ สงวนและรู้จักใช้
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ที่สุด 
  ๒. มาตรการทางสังคม เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยทางอ้อม ซึ่งสังคมต้องให้ความร่วมมือโดยอาจดำเนินงานในรูปขององค์การสมาคม หรือจัดตั้ง
ชมรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ทั้งนี้จะต้องสร้างและปลูกฝังทัศนคติทีดีต่อการอนุรักษ์และให้การศึกษาเพือ
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องพิจารณาออกกฎหมายควบคุม ซึ่งต้องทำให้รัดกุมไม่เปิดโอกาสให้  
ผู้เห็นแก่ตัวใช้เป็นเครื่องมือทำลายประโยชน์ของส่วนรวมและเป็นกฎหมายที่ทันต่อเหตุการณ์ด้วย 
 สรุป การป้องกันไม่ให้สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมลง จนเป็นอันตรายต่อการอยู่รอด
ของมนุษย์ การดำเนินการจะต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด ทั้งฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็น   
ผู้วางนโยบายและประชาชนที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติมาตรการนั้น ๆ 
 สรุปมาตรการในการอนุรักษ์ประกอบด้วยมาตรการทางตรงคือ การปกปักรักษา การ
คุ้มครองการบูรณปฎิสังขรณ์ การซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่ การปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติ 
การผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำสิ่งอื่นมาใช้
ทดแทน ส่วนมาตรการทางอ้อมประกอบด้วย สาธารณะชนให้ความร่วมมือ การใช้กฎหมายความคุม 
และการให้การศึกษา 
 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 ๒.๕.๑ ความหมายของการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 การเพ่ิมมูลค่า (Added Value) เป็นการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากเดิม การสร้างมูลค่าเพ่ิมจัดเป็นเครื่องมือการตลาดที่จะทำให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดซึ่งมีผลทำให้สามารถตั้งราคาได้
สูงขึ้น แต่จะต้องมีส่วนเพ่ิมมูลค่าที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย โดยการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ มีนักวิชาการให้ความหมายของการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added Creation) ได้แก่  
 สถาบันทรัพยากรมนุษย์๗๐ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิม ( Value added ) 
หมายถึง การพัฒนาผลผลิตหรือผลงานให้มีคุณค่าเพ่ิมขึ้น โดยมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือให้
ไดผ้ลผลิตหรือผลงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ๗๑ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิม หมายถึง ความ
พยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ามากข้ึน 

 

 ๗๐ ส ถ า บั น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ , ก า รส ร้ า งมู ล ค่ า เ พ่ิ ม , ข้ อ มู ล อ อ น ไล น์  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก ,  
http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=, ค้นคว้าเมื่อวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิม หมายถึง สิ่งที่ช่วยสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยผ่านการสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้าที่ดีขึ้น (Customer Value) โดยมี
ขั้นตอนการผลิตหรือบริการที่ดีกว่าเพ่ือการเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นอกจากการสร้างความ
แตกต่างในตลาดแล้วมูลค่าเพ่ิมจะเป็นตัวช่วยในการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อการรับรู้ ของผู้บริโภคที่สูง
กว่า ซึ่งนำไปสู่ความม่ันใจในการตัดสินใจเลือกหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป 
 ๒.๕.๒ ความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงแนวคิด กลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กลยุทธ์
การสร้าง มูลค่าเพ่ิม สามารถทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งการสร้างมูลค่าเพ่ิมมี
ความสำคัญต่อการ ดำเนินธุรกิจ๗๒ ดังต่อไปนี้  
  ๑) การสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มากกว่าคู่แข่ง จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและทำ
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างมูลค่าเพ่ิมอาจทำได้ด้วยการเสนอผลประโยชน์ที่
ผู้บริโภคต้องการ  
  ๒) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสามารถสร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจจากผู้บริโภคท่ีดีที่สุด 
เพราะ ทำให้ผู้บริโภคเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ธุรกิจมอบให้  
  ๓) การสร้างมูลค่าเพ่ิมทำให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในภาวะที่มีการแข่งขัน
อย่าง รุนแรงได้ และทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ๒.๕.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่ม   
 ในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะอ่ิมตัว ซึ่งจะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์หลักจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าใดนัก ดังนั้นธุรกิจแต่ละรายจึงพยายามหาโอกาส
พัฒนา และยกระดับคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เสนอแก่ลูกค้า๗๓ เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่
รอด และเติบโต โดยสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเหนือคู่แข่ง ในภาวะที่มีกาแข่งขันอย่าง
รุนแรงได้ นั่นก็คือ การดึงดูดด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มอบให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นมูลค่าเพ่ิมที่ทำให้

 

 ๗๑ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, หลักการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซแท็กซ์ , ๒๕๔๓), 
หน้า ๒๓๙. 
 ๗๒ พินพัสนีย์ พรหมศิริ, อ้างใน ปวีณา ผาแสง และคณะ,การศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผ้าทอ
พ้ืนเมืองน่าน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน, (น่าน : วิทยาลัย
ชุมชนน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๖๐), หน้า ๔. 
 ๗๓ อ้างแล้ว, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, หลักการตลาด, หนา้ ๔๕. 



๖๕ 

ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ๗๔ การสร้างมูลค่าเพ่ิมนั้น  ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งคุณค่าทั้ง ๔ ด้านนี้เรียกว่าคุณค่า
รวมสำหรับลูกค้า ๗๕ได้แก่  
  ๑) คุณคา่ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value)  
  ๒ คุณค่าด้านบริการ (Service Value)  
  ๓) คุณค่าด้านบุคลากร (Personnel Value)  
  ๔) คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) 
 ตามแนวคิดคุณค่ารวมสำหรับลูกค้า จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ลูกค้าทำให้
ลูกค้าเกิด ความพอใจ ส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว  
 ๑) คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็นคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าอันเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้  
  ๑.๑) ประโยชน์หลักเช่น รถยนต์ เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นต้น  
  ๑.๒) รูปลักษณะผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คุณภาพ และสมรรถนะที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
รูปแบบ ความหรูหรา ความทันสมัย ตราสินค้า ความมีชื่อเสียงมายาวนานและเป็นที่ยอมรับ  
 ๒) คุณค่าด้านบริการ (Service Value) เป็นคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าอันเกิดจากคุณภาพใน
การ ให้บริการ (Service Quality) ดังนี้  
  ๒.๑) การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้า ต้องอำนวยความสะดวกในด้าน
เวลา สถานที่แก่ลูกค้า คือ ไม่ให้ลูกค้าคอยนาน ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเพ่ือแสดงถึงความสามารถในการ 
เข้าถึงลูกค้า  
  ๒.๒) การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษที่  
ลูกคา้เข้าใจง่าย  
  ๒.๓) ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ ให้บริการต้องมีความชำนาญและ 
ความรู้ความสามารถในงาน  
  ๒.๔) ความมีน้ำใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นกันเอง และ 
วิจารณญาณ  
  ๒.๕) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากร ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจในบริการโดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  
  ๒.๖) ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง  

 

 ๗๔ ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์, 
๒๕๔๖) หน้า ๗๙. 
 ๗๕ อ้างแล้ว, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ หลักการตลาด, หน้า ๔๖. 



๖๖ 

  ๒.๗) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและ แก้ปัญหา
แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ  
  ๒.๘) ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและ 
ปัญหาต่าง ๆ  
  ๒.๙) การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับจะทำให้ลูกค้า 
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าว  
  ๒.๑๐) การเข้าใจ และรู้จักลูกค้า (Understand Knowing Customer) พนักงานต้อง 
พยายามเข้าใจถงึความต้องการของลูกค้า และความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว  
 ๓. คุณค่าด้านบุคลากร (Personnel Value) เป็นคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าอันเกิดจากคุณภาพ
ของพนักงาน ดังนี้  
  ๓.๑) ความสามารถ (Competence) พนักงานต้องอาศัยความชำนาญและมีความรู้ 
  ๓.๒) ความมนี้ำใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเอง  
  ๓.๓) ความเชื่อถือได้ (Credibility) พนักงานของบริษัทต้องมีความน่าเชื่อถือ  
  ๓.๔) ความไว้วางใจได้ (Reliability) พนักงานต้องทำงานด้านการบริการด้วยความ 
สม่ำเสมอและถูกต้องสามารถสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า  
  ๓.๕) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)จะต้องให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้า 
ได้อย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ  
  ๓.๖) การติดต่อสื่อสาร (Communication) พนักงานต้องใช้ความพยายามที่จะทำความ 
เข้าใจกับลูกค้าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
 ๔) คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) เป็นคุณค่าด้านความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

๒.๖ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 ๒.๖.๑ ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสภาวะที่มีการแข่งขันทาง
การตลาด ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะรักษาความเป็นผู้นํา
การตลาดไว้ได้ตลอดไป ผู้ผลิตจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ตลาดเวลา ได้มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) ไว้ดังนี้ 



๖๗ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ๗๖ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือ
สนองความต้องการของลูกค้า ให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์การหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกค้า  
 ธำรง อุดมไพจิตรกุล๗๗ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและบริการที่ธุรกิจ ผลิตออกจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค โดยวิธีการวิจัยและ
พัฒนา (research and development)  
 สุปัญญา ไชยชาญ๗๘กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการที่ บริษัทนำมาผนวกกัน
เข้า เพ่ือนำไปเสนอต่อตลาดเป้าหมาย เช่น รถยนต์ ประกอบด้วยตัวถัง เครื่องยนต์กลไก กระจก 
ประตู ฯลฯ แล้วยังผนวกเข้ากับศูนย์บริการที่จะให้บริการหลังการขาย เพ่ือไปเสนอต่อผู้บริโภคที่คิด
ว่าจะเป็นลูกค้า เป็นต้น 
 พิบูล ทีปะปาล๗๙กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม เพ่ือวางตลาด
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่  กำหนดจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า (branding) การ
บรรจุภัณฑ์ (packaging) และการตัดสินใจด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
 พิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์๘๐กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนำปัจจัยเข้าอันประกอบด้วยวัตถุดิบ 
วัสดุ เครื่องจักรกลและการจัดการมาผ่านกระบวนการผลิตและแปรสภาพ ออกมาเป็นสินค้าและผ่าน
การตรวจเช็คและคัดผลิตภัณฑ์ที่ ชำรุดออก จากนั้นทำการบรรจุกล่อง ส่งออกจำหน่าย ซึ่ ง
กระบวนการจะต้องใช้ทักษะและเทคนิคการวางแผนการจัดองค์การและการจัด กำลังคน การสั่งการ 
และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปรสภาพ  ปัจจัยการผลิตที่ดี
ก่อให้เกิดสินค้าที่ดีการบริการที่มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดในปริมาณท่ีต้องการ  

 

 ๗๖ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๖), 
หน้า ๓๕. 
 ๗๗ ธำรง อุดมไพจิตรกุล, เศรษฐศาสตร์การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World. 
๒๕๔๒), หน้า ๓๙. 
 ๗๘ สุปัญญา ไชยชาญ, การบริหารการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : พี เอ ลิฟว่ิง, ๒๕๔๓), หน้า ๖๖. 
 ๗๙ พิบูล ทีปะปาล, หลักการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค, 
๒๕๔๕), หน้า ๗๑. 
 ๘๐ พิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย,์ การจัดการธุรกิจเบ้ืองต้น, (นนทบุรี : เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔. 



๖๘ 

 เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ๘๑กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ เสนอให้แก่ตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า
ที่มีตัวตนจับต้องได้ สัมผัสได้หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ได้แก่ บริการต่าง ๆ ความคิดเป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์) เพ่ือนำไปเสนอขายต่อตลาด 
โดยจะต้องมีขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ความ  
อยากได้ของผู้บริโภค เช่น อาคารชุดมีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการ 
อยู่อาศัย ทิวทัศน์สวยงาม เป็นต้น  
 ๒.๖.๒ ความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) มีความสําคัญต่อกิจการดังนี้ ๘๒ 
  ๑) การทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าของกิจกรรมนั้นคือ ผลิตภัณฑ์เดิมที่วางตลาดไปแล้ว โดย
ปกติจะมีอายุชัย เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ตามแนวคิดและข้อเท็จจริงในเรื่อง “วงจรชีวิต    
ผลิตภัณฑ์” (Product Life Cycle) ดังนั้น เมื่อผลิตภัณฑ์ตัวเดิมเสื่อมความนิยมหรือกําลังจะตาย 
กิจการก็จําเป็นที่ต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิม 
   ๒) ความอยู่รอดของการเจริญเติบโตของกิจการ ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสําคัญ
อย่างมากต่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของกิจการนั้น ๆ กิจการใดก็ตามที่หวังพ่ึงเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เก่า ๆ ที่เคยจําหน่ายอยู่เดิมก็จะต้องเลิกกิจการหรือเลิกการขายผลิตภัณฑ์นั้น 
  ๓) ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยตัวหนึ่งในการดําเนินความสมารถในการทํากําลังให้ได้ของกิจการ 
ไม่ว่าจะว่าจะออกมาในรูปแบบอัตราผลตอบแทนทางด้านกําไร หรือในรูปของอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน  
  ๔) การตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันความจําเป็น
และความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ลักษณะความต้องการ นับวันแต่จะมีมาก
ขึน้และเปลี่ยนแปลงเพ่ิมความสับสนยิ่งขึ้นตลอดเวลา ผู้บริโภคจึงตองการที่จะมีผลผลิตใหม่ ๆ เข้าใน
ตลาดเพื่อเปิดโอกาสได้ทําการเลือกสรรได้มากขึ้น 
  ๕) ผลิตภัณฑ์วางตลาดโดยทั่วไป ๆ ไปมักจะมีอายุสั้นมาก ประกอบกับการหาแนวคิด
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งขึ้น โดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องทุ่ม
เงินเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการตัดสินใจทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเพ่ิมความสําคัญยิ่งข้ึน  
  ๖) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี เป็นตัวเร่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เดิมตาย
เร็ว ยิ่งขึ้นหากกิจกรรมไม่ออกความเห็นปัญหาได้ทันการณ์ และเตรียมรับมือด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่าน

 

 ๘๑ เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ, การวิจัยตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๔๘), หน้า ๙. 
 ๘๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สภาวะตลาดปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔) 
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การศึกษา วิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้ว โอกาสที่จะอยู่รอดและเจริญเติบโตตามที่ต้องการก็จะเป็นไปได้
ยาก 
 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มี ๘ ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้๘๓ 
  ขั้นที่ ๑ การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (ldea Generation) เป็นความคิดที่
มองเห็น จุดเริ่มตันของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นความคิดที่มองเห็นลู่ทางที่จะขายผลิตภัณฑ์
นั้น ในขั้นนี้เขัาไป เกี่ยวขัองกับการคันหาแหล่งความคิดและวิธีการคันหาแหล่งความคิด  
  ขั้นที่  ๒ การกลั้นกรองและการประเมินความคิด (Screening and Evaluation of 
ldea) เป็นการ พิจารณากลั่นกรองความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สรัางขึ้นจากขั้นหนึ่งว่า ความคิด
ใดที่จะนํามาวิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นต่อไป  
  ขั้นที่  ๓ การพัฒนาแนวความคิดและพัฒนาแนวทดสอบแนวความคิด (Concept 
Development and Testing) เป็นงานที่จะตัองกระทําหลังการผ่านกระบวนการกลั้นกรองความคิด
จากขั้นที่ ๒ แลัวในขั้นที่ ๓ นี้เป็นการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผูัผลิตไดัรัางขึ้นมาและ
การสรัางความคิดในผลิตภัณฑ์ใหัเกิดกับผูับริโภค รวมทั้งภาพลักษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จริง ๆ ส่วน
การทดลองความคิด (Concept Testing) หมายถึง การนําความคิดไปทดสอบกับกลุ่มบริโภค เพ่ือ
ความรูัสึกนึกคิด และการยอมรับความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ถัาความคิดนั้นเป็นไปไดัจะนําไปสู่ขั้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  ขั้นที่ ๔ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Development) เป็นการพัฒนา
เครื่องมือ การตลาดเพ่ือตอบสนองตอบสนองความตัองการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดัวย ๓ ส่วน
คือ  
   (๑) ขนาด โครงสรัางและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย (Target Marget’s Size, 
Structure and Behavior)  
   (๒) การ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  
   (๓) ยอดขายและกําไรตามเป้าหมายระยะยาว (Long–run Sales and profit 
Goods) และกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix Strategies)  
  ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาว่าความเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คัดเลือกไวั จะมีความเป็นไปไดัเพียงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นนี้ประกอบดัวย  
   (๑) กําหนดลักษณะ ผลิตภัณฑ์ 
   (๒) คาดคะเนความตัองการซื้อของตลาด 

 

 ๘๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ , ข้อมูลออนไลน์  เข้าถึง ได้จาก
https://bsc.dip.go.th/th/category/quality-control/qs-newproductdevelopment, ค้นคว้าเมื่อวันที่  ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 
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   (๓) คาดคะเนตันทุนและกําไร  
   (๔) กําหนดภาระความ รับผิดชอบเพื่อศึกษาความเป็นไปไดัสําหรับผลิตภัณฑ์ 
  ขั้นที่ ๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) เป็นการเปลี่ยนความคิดที่ผ่าน
การ วิเคราะห์แลัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปเป็นร่าง (Physical Product) ขึ้นมาประกอบดัวยการ
พัฒนาดัาน รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์(Product Prototype) และการพัฒนาหนัาที่การทํางานของ
ผลิตภัณฑ์ 
  ขั้นที่ ๗ การทดสอบการตลาด (Market Testing) เป็นการนําผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแลัวไป
ทดสอบการ ยอมรับของลูกคัาเป้าหมายในอาณาเขตที่จาํกัด โดยมีการใชัโปรแกรมการตลาดที่กําหนด
ใหัในขั้นนี้จะทําใหั ทราบขัอบกพร่องที่จะตัองแกัไขปรับปรุงต่างๆ  
  ขั้นที่ ๘ การดําเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
จริงตาม แผนการตลาดที่กําหนดไวั 
 ๒.๖.๓ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ๘๔ กล่าวถึง ระดับผลิตภัณฑ์ ๕ ระดับ (five product levels) 
เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ๕ ระดับ ในแต่ละระดับจะสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า เรียกว่า เป็นลำดับ
ขั้นตอนของคุณค่าสำหรับลูกค้า (customer value hierarchy) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑ . ประโยชน์หลัก (core benefit) หมายถึง ประโยชน์ พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคได้รับโดยตรง สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้  
  ๒. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (tangible product) หรือผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (basic 
product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ เป็นส่วนที่ทำให้
ผลิตภัณฑ์หลักทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ขึ้น หรือเชิญชวนให้ใช้มากขึ้นประกอบด้วย (๑) ระดับคุณภาพ    
(๒) รูปร่างลักษณะ (๓) รูปแบบ (๔) การบรรจุภัณฑ์ (๕) ชื่อตราสินค้า (๖) ลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ  
  ๓. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (expected product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวังว่าจะได้รับ  และใช้เป็ นข้อตกลงจากการซื้อสินค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวังจะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (customer’s satisfaction)  
  ๔ . ผลิตภัณฑ์ควบ  (augmenter product) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รับ
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน ประกอบด้วย (๑) การขนส่ง (๒) การ
ให้สินเชื่อ (๓) การรับประกัน (๔) การบริการหลังการขาย (๕) การติดตั้ง (๖) การให้บริการอ่ืน ๆ  
  ๕ . ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  (potential product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
 ๒.๖.๔ แหล่งที่มาของความคิดผลิตภัณฑ์ใหม 

 

 ๘๔อ้างแล้ว, ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, หน้า ๓๗. 
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 แหล่งที่มาของความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่มาจาก ๓ แหล่ง คือ  
  ๑) ลูกค้า (Customer) ลูกค้าในที่นี้หมายถึง ลูกค้าที่ยังติดต่อการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน
หรือ ลูกค้าที่เคยให้การอุดหนุนมาก่อนก็ได้ ในเมื่อการดําเนินงานด้านการตลาด ก็คือ การตอบสนอง
หรือการบําบัด ความจําเป็นและความต้องการของลูกค้า ลูกค้าจึงมักจะเป็นจุดเริ่มที่ดีในการเสาะ
แสวงหาความคิดใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือนําไปวางตลาด ในอดีต
ที่ผ่านมาปรากฏว่า สินค้าอุปโภค บริโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะ
ของลูกค้าอาจโดยจงใจหรือโดยบังเอิญก็แล้วแต่ จึงควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องใน
กิจการนั้น จะต้องจัดวางระบบงานเพ่ือได้มาซึ่งความรู้สึก ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจ
ได้มาด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
   ๑) การสํารวจหรือสอบถามลูกค้าโดยตรง (Direct Customer Survey) 
    ๒) เทคนิคการถามเลียบเคียง (Projective Technique)  
   ๓) การถกปัญหาแบบเจาะกลุ่ม (Focus Group Discussion)  
   ๔) การรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (Suggestion System)  
   ๕) การเปรียบเทียบผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ลูกค้าต้องการจริง 
(Percetual and Preference Mapping) ในทางปฎิบัติการจาการสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่มี
อยู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ปัจจุบัน อาจทําให้กิจการได้ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากกว่าในกรณีที่
กิจการไป สอบถามถามเกี่ยวกับความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างตรงไปตรงมา 
  ๒) ผู้จัดหน่าย (Distributor) เนื่องจากร้านค้าเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อซื้อขายกับลูกค้า
โดยตรง มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค้าผู้ใช้จํานวนมากและในหลาย ๆ กรณีเป็นที่รองรับการระบาย
ความอึดอัด ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกิจการหรือของคู่
แข่งขัน ถ้ารู้จักป้อนคําถามหรือใช้เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างถูกต้องกับจังหวะเวลา กิจการอาจจะได้
ความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จํานวนมากจากแหล่งนี้ไม่ยากนัก  
  ๓) คู่แข่งขัน (Competitors) ผู้บริหารที่ชาญฉลาดควรจะคอยเฝ้ามองว่าคู่แข่งของ
กิจการว่า ทําอะไรอยู่บ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะโดยการสนทนาถามจาก
ผู้จําหน่ายวัตถุดิบให้กับกิจการคู่แข่งขัน จากร้านค้าผู้จัดจําหน่ายหรือโดยมอหมายให้ผู้แทนขายของ
กิจการทําหน้าที่สืบความลับของคู่แข่งขัน คอยเฝ้าติดตามตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่งขัน ใครเป็นผู้
ซื้อในตลาดและซื้อไปเพื่อใช้ประโยชน์ อะไร 
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๒.๗ ข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านหัวฝาย 
 ๒.๗.๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 ชุมชนบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีประชากร
ทั้งหมด ๖๖๐ คน แยกเป็นชายจำนวน ๓๒๗ คน เป็นหญิงจำนวน ๓๓๓ คน มีครัวเรือนทั้งหมด ๓๑๔ 
ครัวเรือน อยู่ห่างจากตัวอำเภอพานประมาณ ๗ กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ร้อยละ 
๖๐ ทำสวนร้อยละ ๒๐ รับจ้างร้อยละ ๓๐ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย๘๕ 
 สภาพสังคมวัฒนธรรม บ้านหัวฝายมีวัด ๑ แห่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี
ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของหมู่บ้านคือแห่ไม้ค้ำสะหลี เลี้ยงจ้าวบ้าน กฐินสามัคคี สืบชะตาหลวง 
มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น จักสาน และทำไม้กวาด ด้านอาหารพ้ืนเมือง มีหมอพ้ืนบ้าน
ด้านสมุนไพร  
 ชุมชนบ้านหัวฝาย เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพสังคมที่เริ่มเป็นชุมชนเมือง ทำให้
เยาวชนซึ่งมีเริ่มห่างไกลจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เริ่มมีกระแสบริโภคนิยมในกลุ่มเยาวชน 
ผู้สูงอายุ นับวันก็เพ่ิมขึ้นอีกเรื่อย ๆ มีบางส่วนที่ยังขาดการรวมกลุ่มและไม่มีงานทำ ซึ่งลูกหลานจะ
ออกไปทำงานต่างถิ่น วัฒนธรรม/ประเพณี/ภูมิปัญญา เช่น จักสาน ส่งเคราะห์ อาหารพ้ืนบ้านต่าง ๆ 
ฯลฯ หลายอย่างเริ่มสูญหาย กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชนมีช่องว่างระหว่างวัย ครอบครัวเริ่มมีปัญหา
ระหว่างพ่อแม่ลูกและผู้สูงอายุ ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเยาวชน ติดเกมส์ ปัญหาวัยรุ่น 
ปัญหายาเสพติด 
 ชุมชนบ้านหัวฝาย มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน(ชุมชน) วัดและโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้าน รวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหัวฝายได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สำคัญ
ในการถ่ายทอดความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย และ
การตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านล้านนา(พิพิธภัณฑ์มีชีวิต) ที่มีความพิเศษนอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์แหล่ง   
อ่ืน ๆ๘๖ ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แหล่งนี้จะได้มาเรียนรู้ มาฝึกปฏิบัติจริงจากกลุ่มภูมิปัญญาด้วย 
รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น ๑๒ เดือน ตลอดจนการเรียนรู้หลักศาสนาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน และการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน  

 ชุมชนบ้านหัวฝาย ได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและการ
พ่ึงพาตนเอง โดยมีการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน ซึ่งเป็นโอกาสดี

 

 ๘๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง. ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก 
 http://wathuafaicultural.com/aboutus.html, ค้นคว้าเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
 ๘๖ สัมภาษณ์ นายศรีวรรณ วงษ์กินา กำนันตำบลหัวฝาย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
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ของคนในชุมชนที่จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติจริง สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือจำหน่าย๘๗ การส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภค หากมีเหลือจะนำไปขายหรือแปรรูป
ไว้บริโภคและจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนมีจุดในการ
นำสินค้าเกษตรที่ผลิตได้มาแลกเปลี่ยนและจำหน่าย โดยใช้พ้ืนที่วัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงของคนในชุมชน 
 ๒.๗.๒ สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย 
 ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มรักษ์สมุนไพร” เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการริเริ่มของพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ซึ่งสมาชิกกลุ่มรักษ์
สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๑๕๐ คน 
สมาชิกจะมีการซื้อหุ้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท และมีธนาคารรับฝากสมุนไพร โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
กลุ่มรักษ์สมุนไพรและประชาชนทั่วไปในชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ได้ปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้า จำนวน ๑๑ ชนิด ได้แก่ กระชาย ขมิ้นชัน ข่า ตะไคร้ 
ตะไคร้หอม เตยหอม ไพล มะกรูด มะขาม มะตูมและส้มป่อย ๘๘ ซึ่งสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรจะนำ
สมุนไพรที่ปลูกไว้มาตากแห้ง จากนั้นจะนำมาฝากธนาคารหรือมาแลกเป็นเงินที่ธนาคารสมุนไพร ซึ่ง
ธนาคารสมุนไพรจะให้ตามราคาสมุนไพรในท้องตลาด เช่น ไพลแห้ง กิโลกรัมละ ๘๐-๑๐๐ บาท 
ตะไคร้แห้ง กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท โดยสมาชิกสามารถฝากสมุนไพรไว้ก่อนหรือถอนเป็นเงินสดได้
เลย และกลุ่มรักษ์สมุนไพรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร ปีละ ๔-๕ ครั้ง๘๙ โดยเชิญ
วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านหัวฝาย อาจารย์แพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้แกก่ลุ่มรักษ์สมุนไพรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านสมุนไพร 
 

 

 

 

 

 

 

 ๘๗ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๘๘ สัมภาษณ์, พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 ๘๙ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทะรัง ประธานกลุ่มสมุนไพร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

ภาพที่ ๒.๑ 
 สมุนไพรที่เก็บไว้ในธนาคารสมุนไพร 
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 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝายที่เป็นสินค้าประเภทขายดี 
สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ ๑) ลูกประคบสมุนไพร จำหน่ายลูกละ ๔๐ บาท ๒) น้ำมันนวดสมุนไพร 
จำหน่ายขวดละ ๕๐ บาท ๓) ยาหม่อง จำหน่ายตลับละ ๓๕ บาท ๔) ยาดมสมุนไพร จำหน่ายตลับละ 
๒๐ บาท ๕) สเปรย์ตะไคร้หอม จำหน่ายขวดละ ๓๕ บาท ๖) งูกินเขียดแก้นิ้วล๊อก จำหน่ายตัวละ 
๑๐ บาทและ๗) สมุนไพรอบตัว จำหน่ายห่อละ ๖๐ บาท๙๐ และสินค้าที่เป็นโอทอปของโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝายในปัจจุบันมีสินค้า ๕ รายการ ดังนี้ ๑)ลูกประคมสมนุไพร ๒)น้ำมันมนต์สมุนไพร  
๓)ยาหม่องสมุนไพร ๔)สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงและ๕)ตะกร้าหวาย๙๑ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
กลุ่มรักษ์สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย มีการส่งไปจำหน่ายภายในประเทศ โดยจำหน่ายภายในจังหวัด
เชียงรายและส่งไปจำหน่ายหลายจังหวัด อาทิเช่น กรุงเทพมหาคร เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ภูเก็ต 
ขอนแก่น เป็นต้น และต่างประเทศ โดยมีการส่งไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น มาเลเชีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน โดยมีการจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายเดือนละ ๒ ครั้ง๙๒ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ๙๐ สัมภาษณ์, นางจันทร์ ตาแปง สมาชิกกลุ่มสมุนไพร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
  ๙๑ สัมภาษณ์, พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 ๙๒ สัมภาษณ์, พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

ภาพที่ ๒.๒ 
ลูกประคมสมุนไพร 

 

ภาพที่ ๒.๓ 
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง 
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๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เอกศักดิ์ เฮงสุโข วิสิทธิ์ มะณี๙๓ ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ดูแลสุขภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพร จังหวัดบึงกาฬ เริ่ม
จาก ๒ ลักษณะ คือ การได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัวกับการได้รับการฝึกอบรมจาก
สถาบันทางการแพทย์ ซึ่งลักษณะแรกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
สมุนไพรมากกว่า แต่ลักษณะหลังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความมั่นคงในอาชีพหมอ
สมุนไพร จึงพบว่า ไม่ว่าจะเริ่มจากลักษณะใด แต่ประธานกลุ่มสมุนไพรทุกกลุ่มล้วนผ่านการฝึกอบรม
จากสถาบันทางการแพทย์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่าง ๆ อาทิ ลูกประคบ ยาชนิดผง ยาลูกกลอนและยาชนิดแคปซูล ซึ่งทำให้
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมีความหลากหลายและสะดวกต่อการรับประทานและการเก็บรักษายิ่งขึ้น ส่วน
การถ่ายทอดและการสืบทอดส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลในครอบครัว ถ่ายทอดโดยการฝึกปฏิบัติและ
แนะนำในระหว่างการปฏิบัตินั้น  ๆ โดยมีเป้าหมาย ๓ประการ คือ ๑) เป้าหมายในการรักษา          
๒) เป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสงเคราะห์ และ ๓) เป้าหมายในการอนุรักษ์หลังจากได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรแล้ว ผู้สืบทอดมีการปฏิบัติ ๓ ด้าน คือ ๑)การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรดูแล
สุขภาพตนเอง บุคคลใกล้ชิด และคนอ่ืน ๆ ๒) การถ่ายทอดให้บุคคลใกล้ชิด และ ๓) การกระตุ้นให้
เห็นความสำคัญของสมุนไพรและการอนุรักษ์สมุนไพร 
 จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์๙๔ ได้ทำการศึกษาเรื่อง ยาดมสมุนไพรและแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า ยาดมสมุนไพรจัดเป็นยาสมุนไพรประจำบ้าน
ที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนเมารถ หน้ามืด ตาลาย เป็นหวัด คัดจมูก 
อ่อนเพลีย การผลิต/ ธุรกิจยาดมสมุนไพรช่วยเพ่ิมรายได้และเป็นอาชีพเสริม เป็นภูมิปัญญาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าแก่สมุนไพรไทย นอกจากคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรแล้ว สิ่งที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ยาดมสมุนไพรในยุคที่มีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงนี้  จำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม
ความแตกต่าง เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร 

 

  ๙๓ เอกศักดิ์ เฮงสุโข, วิสทิธิ ์มะณี, รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร”, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 
๖ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, หน้า ๒๗๘. 
 ๙๔ จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์, ยาดมสมุนไพรและแนวคิดการสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพร
, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒, หน้า ๔๗๙- ๔๘๐. 



๗๖ 

  เนื่องจากยาดมสมุนไพรสามารถทำได้ง่ายทำให้มีการแข่งขันกันสูง รูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์
คล้ายกัน เช่นเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก ไม่จุดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมยาดม
สมุนไพรจึงมีแนวคิดมาจากการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องงานปั้น ด้วยการปั้นเป็นรูปทรง
วรรณกรรมไทยผนวกเข้ากับขวดยาดมสมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สร้างโอกาสในการขายและได้กำไรมากข้ึน 
 ปรีชา วงศ์ทิพย๙๕ ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของชุมชน
บ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลด้าน สมุนไพรของชมรม
รักษ์สมุนไพร ประเภทยารับประทาน สามารถเก็บรวบรวมได้ ๖ ตํารับ คือ ๑)ยาบํารุงหัวใจ ๒)ยาผง
เหลือง ๓) ยาแก้ริดสีดวง ๔) ยาแก้ลมสันนิบาต ๕) ยาแก้มะเร็งคุด ๖) ยาแก้ลมเหน็บ การพัฒนา
กระบวนการเตรียมสมุนไพรตามหลักเภสัชกรรมไทย ควรมีวิธีการที่สําคัญคือ ๑)การเก็บสมุนไพรให้
ถูกชนิด ถูกส่วนที่ใช้ทำยา อายุการเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาของวันและฤดูกาลเก็บที่เหมาะสม ๒)การปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวคือ การทาํความสะอาดและการเตรียมก่อนทำให้แห้ง ๓)การดูแลเก็บรักษาโดยการ
ทำให้สมุนไพรแห้ง แยกเป็นสัดส่วนและมีการตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ภููมิปัญญาด้านสมุนไพรของชมรมรักษ์ สมุนไพรควรมีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบที่เหมาะสมใน
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชมรมรักษ์สมุนไพรคือ การเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การแพทย์
แผนไทยล้านนา 
 สัมพันธ์ กล่่าโกมล๙๖ ได้ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับการดูแล
สมรรถภาพทางเพศชาย ผลการวิจัยพบว่า การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแล
สมรรถภาพทางเพศชาย เริ่มด้วยการรู้จักสมุนไพรไทย ที่ประกอบไปด้วย ๒ ประการ คือ ๑) ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ด้วยวิธีท่องจำและจากตำราที่มีการรวบรวมเอาไว้ และจาก
ประสบการณ์ของผู้สืบทอดกันมา ๒)สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการดูแลสมรรถภาพทางเพศ
ชาย ซึ่งเกิดการสูญหายจากป่าธรรมชาติ ที่มีการบุกรุกทำลายป่า ส่งผลให้สมุนไพรมีจ่านวนน้อยลง จึง
ต้องอนุรักษ์สมุนไพรไทย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ๑. การคัดพันธุ์ ๒. การเตรียมดิน ๓. การปลูก    
๔. การให้น้ำ ๕. การให้ปุ๋ย ๖. การกำจัดวัชพืช และ ๗. การขยายพันธุ์ การอนุรักษ์สมุนไพรของชุมชน
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ เป็นการเรียนรู้โดยลงมือทำจริงควบคู่การเรียนรู้ โดยผ่านการเรียนรู้ การ
สังเกตจากผู้รู้และประสบการณ์ มีการทดลองปลูกในแปลงทดลอง แล้วนำมาปรับปรุงให้ได้ผลดี 

 

 ๙๕ ปรีชา วงศ์ทิพย, การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของชุมชนบ้านแม อำเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่, วารสารมนุษยศาสตร์สาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที ่๑๒ ฉบับท่ี ๒. ๒๕๕๔, หน้า ๘๖. 
 ๙๖ สัมพันธ์ กล่่าโกมล, การอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับการดูแล  สมรรถภาพทางเพศชาย, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์,ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๑-๒ . 



๗๗ 

ถูกต้องตามหลักวิธีการ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนประสบความสำเร็จใน
ชุมชน ในขณะเดียวกันประชาชนในชุมชนทางครอบครัวได้ปลูกสมุนไพร แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
สามารถทำเป็นอาชีพหลักจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง 
 สุภรัชต์ อินทรเทพสุวารีย์ ศรีปูณะและผมหอม เชิดโกทา๙๗ได้ทำการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา
และแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาการถ่ายทอด คือ ปราชญ์ในชุมชน
มุ่งถ่ายทอดให้เฉพาะคนในครอบครัวและญาติเท่านั้น  ทำให้มีจำนวนผู้รู้ที่สามารถใช้สมุนไพรใน
ชีวิตประจำวันในชุมชนมีน้อย ไม่มีการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ขาดผู้นำและ
หน่วยงานสนับสนุนในการถ่ายทอด ส่วนคนรุ่นใหม่ไม่นิยมสืบทอดภูมิปัญญาการอนุรักษ์และการใช้
สมุนไพร วิธีการถ่ายทอดของปราชญ์ใช้การบอกเล่าและฝึกปฏิบัติขาดความเป็นระบบ ส่งผลให้พืช
สมุนไพรในป่าและในสวนรอบบ้านลดลงเป็นการเสียสมดุลของทรัพยากรชีวภาพ แนวทางพัฒนาการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ควรรณรงค์ให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการดูแลรักษา
ฟ้ืนฟูป่าที่เป็นแหล่งสมุนไพร และขยายพันธุ์ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่สวนครัวรอบบ้านเพ่ือสะดวกแก่การใช้
ประโยชน์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้แก่ชุมชน ควรปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านให้เป็นระบบ โดยให้มีสาระในการถ่ายทอดที่ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์และการแปรรูปทั้งเพ่ือเป็นอาหารเป็นยา ผู้ถ่ายทอดหลักควรเป็นปราชญ์ โดยมีนักวิชาการ
เสริมและสนับสนุนโดยผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการถ่ายทอดควรมี ๓ 
ขั้นตอน ได้แก่ การให้ความรู้ การสร้างเจตคติและการฝึกทักษะ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดที่หลากหลาย 
เช่น การบรรยาย การใช้สื่อ การวิเคราะห์ ศึกษาจากกรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติ ควรสร้างสื่อ     
วีดีทัศน์ ที่ใช้ในการถ่ายทอดเป็นคู่มือความรู้พืชสมุนไพร ผู้รับการถ่ายทอดต้องสมัครใจและมุ่งเพ่ือให้
เกิดความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และใช้สมุนไพรเพ่ือการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างจริงจัง 
 สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์และคณะ๙๘ ได้ศึกษาเรื่อง พืชสมุนไพรประจำถิ่นและภูมิปัญญาการ
ประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์พ้ืนบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า มีพืชสมุนไพร
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หลายชนิดที่นิยมนำมาใช้ในรักษาโรคหรือกลุ่มอาการผิดปกติของร่างกายและแต่ละชนิดที่นำมาใช้จะ
มีสรรพคุณหลายอย่าง แต่จะมีชื่อเรียกของชนิดและพันธุ์พืชสมุนไพรที่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน ๆ และ
ยังพบว่ามีเพียงไม่กี่ชนิดที่นำมาใช้กับโรคหรือกลุ่มอาการที่เหมือนกัน  ประชาชนมีความรู้เรื่องการใช้
พืชสมุนไพรรักษาโรคอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสนใจในเรื่องการใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพร
มักเป็นเรื่องการบำบัดรักษาอาการป่วยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นอาการกลุ่มอาการและโรคท่ีไม่
รุนแรงนักคือ ท้องผูก ท้องเสีย แผลในกระเพาะ ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ 
 ควรศึกษาร่วมในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ คติความเชื่อ หลักศาสนาของ
ชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญการแพทย์พ้ืนบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือที่จะได้สามารถอนุรักษ์   
ภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้านนี้ไว้ต่อไป 



 ๗๙ 

 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย 
เพื ่อศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ ่มของสมุนไพรพื ้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝายและเพื ่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการจัดสนทนากลุ่มย่อย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยซึ่งขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Approach) โดยศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interviews)และการสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group Discussion) 
คณะผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพร และการใช้สมุนไพรใน
ชีวิตประจำวัน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญา แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้างมูลค่าเพิ ่ม แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษางานวิจัยที ่ เกี ่ยวข้อง 
ขณะเดียวกันในการสนทนากลุ่มนั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรใน
ชุมชนบ้านหัวฝาย เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย การทำ
วิจัยครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลและการสนทนากลุ่ม 
 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ““การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชน” ใน
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยทำการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติ
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สอดคล้องกับประเด็นสาระสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพรจำนวน ๒๐ รูป/คน ประกอบด้วย 
 ๑. พระครูปิยวรรณพิพัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
       วัดหัวฝาย 
  ๒. นางชมพร สีเงิน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน  
       จังหวัดเชียงราย 
  ๓. นางศรีประภา วาณิชพิพัฒกุล หมออนามัย 
 ๔. นางจิราพรรณ คงไทย  ข้าราชการบำนาญ และปราชญ์ด้านความรู้วิชาการ 
 ๕. นางอัจจิมา รินเที่ยง  ครูอาสา 
 ๖. นางสาวนพรัตน์ เมืองมาลี ครูอาสา 
 ๗. นางสาวจันทร์เพ็ญ ตัวลือ ครูอาสา 
 ๘. นางเพียรทอง คำพุทธ  ครูอาสา 
 ๙. นางละมัย จันทร์ทะรัง  ประธานกลุ่มรักษ์สมุนไพร และครูอาสาโรงเรียน 
      ผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 
 ๑๐. นางสมพร วง วงศ์แก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่ม 
      รักษ์สมุนไพร 
 ๑๑. นางอำไพ เชื้อเมืองพาน  ประธานนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและ 
       สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๒. นางหนูพร ยศเมือง   รองประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 
      และสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๓. นางภัทราพร พงษ์สวัสดิ์   นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิก 
      กลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๔. นายอนุพงษ์ ตาบุญ  รองประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและ 
       สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๕. นางบัวลอย เมืองมาเหล้า  กรรมการนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิก 
       กลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๖. นายสุภาพ วงศ์แก้ว  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
       สมุนไพร 
 ๑๗.นางพิศมัย วงศ์แก้ว  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
       สมุนไพร 
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 ๑๘.นางจันทร์ ตาแปง    นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
       สมุนไพร 
 ๑๙.นางจันทร์ทา วงศ์จินา  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
      สมุนไพร 
 ๒๐. นางจันทร์คำ ต้นหล้า  นักเรยีนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
      สมุนไพร 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชน ซึ่งได้นำอุปกรณ์ประกอบเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ เครื่องบันทึกเสียงเทปบันทึกเสียงและแบบบันทึกต่าง ๆ โดยคณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑)แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interviews) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
กรอบเกี ่ยวกับการอนุรักษ์สมุนไพร เพื ่อเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ซึ่งมีสาระสำคัญในขั้นตอนของการสร้างและการตรวจสอบเครื่องเชิงคุณภาพนั้น ทางผู้วิจัย
ได้ดำเนินการดังนี้ 
  ๑) ทำการศึกษาและวิเคราะห์จากการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
งานวิจัย และเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพร
พ้ืนบ้าน 
  ๒) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาวางโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ โยกำหนดขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ๓) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของ
ชุมชน 
 โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพร
พ้ืนบ้านของชุมชน  
  ๔) นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง นำเสนอผู้เชียวชาญ ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสัมภาษณ์ 
  ๕) นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น นำเสนอผู้เชียวชาญ มาทำการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาเป็นรายข้อ 
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  ๖)จัดพิมพ์ แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  ๒. แบบสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) คณะผู้วิจัย ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สนทนากลุ่ม โดยการวิจัยครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อม คือ 
   ๑.๑ การเตรียมความรู้ด้านเนื้อหาสาระและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน  โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการอ่าน
เอกสาร ตำรา ผลงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มที่
สามารถหาคำตอบและได้เนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน 
   ๑.๒ การเตรียมความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย โดยผู้วิจัยต้องมีความรู้ด้านการวิจัย     
เชิงคุณภาพและมีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที่ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
ตลอดจนการร่วมปรึกษาและมีการฝึกทักษะในการสนทนากลุ่ม เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการเก็บ
ข้อมูล 
   ๑.๓ การบันทึกการสนทนา ผู้บันทึกการสนทนา ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจดบันทึกการ
สนทนากลุ่ม โดยบันทึกคำพูดของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พูดคุยตามลำดับ เพื่อความสะดวกในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
   ๑.๔ ผู ้ดูแลความเรียบร้อยทั ่วไป ซึ ่งทำหน้าที ่ในการอำนวยความสะดวกทั่วไป 
ในขณะที่คณะผู้วิจัยดำเนินการสนทนากลุ่ม เช่น จัดเตรียมสถานที่ ดูแลเอกสาร ดูแลจัดเตรียมอาหาร
ว่าง เป็นต้น 
  ๒. แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สำหรับบันทึก
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล 
  ๓. แบบบันทึกภาคสนาม เพื่อบันทึกหมายเลขผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดเบื้องต้นของการ
สัมภาษณ์ เช่น วันที่ เวลาการสัมภาษณ์ 
  ๔. แนวทางการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของ
ชุมชน ซึ่งคณะผู้วิจัยทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นประเด็นที่สำคัญน่าสนใจ 
เพ่ือนำไปสร้างคำถาม 
  ๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๒ ลักษณะ คือ 
   ๕.๑ การสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการเก็บข้อมูลใน
การวิจัยครั ้งนี ้ โดยมีการจดบันทึกระหว่างสนทนากลุ ่ม ก่อนการสนทนากลุ ่มคณะผู้วิจัยชี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
   ๕.๒ การบันทึกภาคสนาม ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือการบันทึกภาคสนามโดย
คณะผู้วิจัยเอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม จะทำการบันทึกภาคสนาม เมื่อการสนทนา



 ๘๓ 

กลุ่มเสร็จสิ้น และส่วนที่ ๒ เป็นการบันทึกภาคสนามโดยผู้บันทึกสนทนาซึ่งจะทำการร่วมไปกับการ
บันทึกการสนทนากลุ่มโดยย่อ และนำข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามไปประกอบกับการวิเคราะห์
ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรชุมชนบ้านหัว
ฝายและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพร 
 ๓. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย แล้วบันทึกเป็นข้อมูล โดย
มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
   (๑) กิจกรรมการพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรท้องถิ่นจากทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (๒) กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั ้นตอนที่ ๑ คณะผู้วิจัยประชุมและวางแผนการดำเนินงาน  เพื ่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
    ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบเครื่องมือ 
คือ บท/ประเด็นการสัมภาษณ์  
    ขั้นตอนที่ ๓ ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน คุณสมบัติ
พืชสมุนไพร รวบรวมชนิดพันธุ์พืชสมุนไพร และการสกัดเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการสังเกต  
    ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการศึกษา รวบรวมวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
นำความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชสมุนไพรและสกัดเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ขั้นตอนที่ ๕ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โรงพยาบาล
พาน หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชสมุนไพร และสกัดเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ขั้นตอนที่ ๖ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปพืชสมุนไพร
ท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการศึกษาดูงานด้านสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และชมรมแพทย์แผนไทย 



 ๘๔ 

    ขั้นตอนที่ ๗ ส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินค้าของชุมชน โดยพัฒนา
รูปแบบสินค้าชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวฝายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
๓.๕.๑ นำข้อมูลที่ได้การเก็บรวบรวมจากเอกสาร (Document) และเก็บข้อมูลภาคสนาม

(Field Study) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) มาจัดระเบียบข้อมูลโดยจำแนกตามประเด็นการศึกษาให้ครบทุกองค์ประกอบที่ศึกษา 
โดยแยกแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

๓.๕.๒ วิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่บันทึกข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓.๕.๓ หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่มจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ และนำข้อมูลมาแจกแจงเป็นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วนำมาวิเคราะห์
และเรียบเรียงข้อมูล 

๓.๕.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ การประชุม การสังเกตประกอบการสนทนากลุ่ม จดบันทึกและทำการวิเคราะห์ข้อมูล 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน” เป็นการ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้าน
หัวฝาย จากการศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพร
พื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย 
สามารถจำแนกผลการศึกษาวิจัยได้ ๓ อย่าง ดังนี้ 
 ๔.๑ บริบทพื้นฐานและลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน        
บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ๔.๒ กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ๔.๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเอกสาร ความคิดเห็น การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย มี
ผลการวิจัยดังนี้  
 

๔.๑ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑.๑ สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝาย มี
จำนวน ๑๑ ชนิด ดังนี้ กระชาย ขม้ินชัน ข่า ไพล ตะไคร้ ตระไคร้หอม มะกรูด มะขามมะตูม เตยหอม 
และส้มป่อย พบว่าครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝายส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพร ไว้ใช้เป็นสมุนไพร มีครัวเรือน
บางส่วนที่ไม่ได้ปลูกไว้เป็นสมุนไพร แต่นำมาใช้เป็นสมุนไพรในการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อจำแนก



๘๖ 

สมุนไพรตามชื่อ ส่วนของสมุนไพรทีน่ำใช้ สรรพคุณทางยา ลักษณะและวิธีการใช้ ดังปรากฏในตาราง
ที ่๔.๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ 
สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใชใ้นชีวิตประจำวันของครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝาย 

 
ชื่อสมุนไพร ส่วนที่นำมาใช้ สรรพคุณทางยา ลักษณะและวิธีการใช้ 
กระชาย รากเหง้า  แก้ท้องร่วง ท้องเดิน แก้อาการ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ปวด
มวนในท้อง แก้บิด เป็นยาบำรุง
หัวใจ ยารักษาริดสีดวงทวาร 

ตำรากให้ละเอียดคั ้นน้ำ
ผสมน ้ำผึ้ งด ื ่ม หั่นตาก
แห้ง 

ขมิ้นชัน รากเหง้า  
 

รักษาโรคผิวหนังจำพวกพุพอง
น้ำเหลืองเสีย แก้อักเสบ ช่วยแก้
อาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยรักษา
อาการแพ ้ และไข ้หว ั ด  ช ่ วย
บรรเทาอาการไอ 

ใช้เหง้าสด หั ่นตากแห้ง
บดให้ละเอียด 

ข่า รากเหง้า รักษาท้องขึ ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขับลม แก้ท้องเดิน (ที ่เรียกโรค
ป่วง) แก้บิด อาเจียน ปวดท้อง 
รักษาลมพิษ รักษากลากเกลื ้อน 
โรคผิวหนัง 

ต้มน้ำดื่ม หั่นตากแห้ง 

ตะไคร้  ลำต้น ใบ  ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะลดความ
ร้อนในร่างกาย ช่วยขับลม แก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ฤทธิ์ในการขับ
ลม เป็นฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย
ในต้น และใบตะไคร้ 

ใช้สด ๆ ทุบพอแหลก ต้ม
เอาน้ำดื่ม หั่นตากแห้ง 

ตะไคร้หอม ใบ ลำต้น แผลในปาก ขับลมในกระเพราะ 
ลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ปวด
เมื่อย ใช้กันยุง 

นำมากลั่นได้น้ำมันหอม
ระเหย ทุบๆ วางทิ้ง หั่น
ตากแห้ง 

เตยหอม ต้นราก และใบ ใช ้เป็นยาขับปัสสาวะ ยาบำรุง
หัวใจ แก้เบาหวาน 

ต้มกับน้ำดื่ม ตำพอก ตำ
คั้นสดเอาน้ำ หั่นตากแห้ง 



๘๗ 

ชื่อสมุนไพร ส่วนที่นำมาใช้ สรรพคุณทางยา ลักษณะและวิธีการใช้ 
ไพล  รากเหง้า  

 
แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม 
แก้บิด ท้องเสีย ยารักษาหืด รักษา
อาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม 
ข้อเท้าแพลง 

ตำแล้วพอก คั ้นสด หั่น
ตากแห้งบดให้ละเอียด 

มะกรูด  ใบ ผล ผิวจากผล ใช ้เป็นยาบำรุงหัวใจ ขับลมใน
ลำไส้ แก้แน่น แก้เสมหะ ยาขับลม
ในลำไส ้ แก้แน ่น เป ็นยาบำรุง
หัวใจ 

คั้นเอาน้ำ หั่นตากแห้ง 

มะตูม เปลือก ผล ใบ
อ่อน  

แก้ท้องเดิน ท้องเสีย ท้องร่วง โรค
ลำไส้เร ื ้อร ังในเด็ก บำรุงกำลัง 
รักษาธาตุ ขับลม ยาระบายท้อง 
และยาประจำธาตุของผู้สูงอายุที่
ท้องผูกเป็นประจำ 

หั่นตากแห้ง นำมาต้มน้ำ
ด่ืม 
 

มะขาม ใบ ลำต้น ผล 
เมล็ด 

ถ่ายพยาธิ แก้ท้องผูก แก้ไอ ขับ
เสมหะ 

นำมาต้มน้ำด ื ่ม ค ั ้นสด 
ตากแห้ง 

ส้มป่อย ใบ ดอก ผล เมล็ด แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้เส้นเอ็นพิการ 
ช่วยบำรุงผิว แก้โรคผิวหนัง 

ใช้ใบสด นำมาต้มน้ำดื่ม 
ตากแห้ง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนในชุมชนบ้าน  
หัวฝายพบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝาย มีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งมี
สมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดมีสรรพคุณบำบัดโรคที่เกิดภายใน สามารถนำมาใช้รับประทานเพื่อรักษา
อาการของโรคต่าง ๆ อาทิเช่น แก้ท้องร่วง ท้องเดิน แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือนำมาใช้เป็นยา
ทาภายนอก เพื่อใช้แก้โรคผิวหนัง รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม เป็นต้น โดยสมุนไพรหนึ่ง
ชนิดสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งส่วน ซ่ึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ช่วยในการรักษาอาการเบื้องต้นและบรรเทาอาการต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีสำหรับวิธีการนำสมุนไพรมา
ใช้นั้นมีหลากหลายวิธี เช่น นำมาต้ม ชง ละลาย คั้นน้ำยาดื่ม สำหรับใช้เป็นยาภายใน หรือนำมาทา 
พอก ประคบ สำหรับใช้เป็นยาภายนอก อย่างไรก็ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์สมุนไพรที่ครัวเรือน
นิยมมากที่สุดคือ การนำมาต้ม ชง สำหรับด่ืม 
 
 



๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑.๒) การอนุร ักษ์ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่นในการใช้ประโยชน์สม ุนไพรพื ้นบ้าน ใน
ชีวิตประจำวันของครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝาย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์สมุนไพรพ้ืนบ้านได้จัดแบ่งประเภทสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ใช้ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านหัวฝาย 
ไว้ ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ ๒) 
สมุนไพรพ้ืนบ้านที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร 
  ๑) สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  พบว่า ชุมชนบ้าน 
หัวฝาย มีการนำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทได้
นำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดเดียวกันมาเป็นส่วนผสมหรือใช้สมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดผสมกัน มีการนำ
สมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจัดจำหน่าย  เมื่อจำแนกสมุนไพร
ตามชื่อ ส่วนที่นำมาใช้สรรพคุณทางยา และผลิตภัณฑ์ พบสมุนไพรพื้นบ้าน ดังปรากฏในตารางที่ ๔.๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ 
สมุนไพรพื้นบ้านทีม่าใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ชื่อของสมุนไพร ส่วนที่นำมาใช้ สรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ์ 
ไพล ขม้ิน ตะไคร้
มะกรูด มะขาม 
ส้มป่อย 

ลำต้น เหง้า ใบ/ยอด 
ผล/เมล็ด 

ช ่วยให ้ความร ู ้ส ึกสดชื่น 
บรรเทาอาการปวดเมื ่อย 
ทำให้หายใจโล่ง บรรเทา
อาการเป็นหวัดคัดจมูก 

ลูกประคบสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๑ 
การจัดเก็บสมุนไพรในธนาคารสมุนไพร  

ภาพที่ ๔.๒ 
สมุนไพรที่สมาชิกนำมาจำหน่าย 



๘๙ 

ชื่อของสมุนไพร ส่วนที่นำมาใช้ สรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ์ 
ขม ิ ้น  เตยหอม 
ไพล มะกรูด 

เหง ้า ใบ/ยอด ผล/
เมล็ด 

ทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย เคล็ด
ขัดยอก ปวดตามข้อ ฟกซ้ำ 
น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ แก้
พิษแมลงสัตว์กัดต่อย 
อัมพฤกษ์อัมพาต 

น้ำมันนวดสมุนไพร 

ไพล เหง้า บรรเทาอาการปวดเมื ่อย 
แก้พิษแมลงกัดต่อย แก้ฟก
ซ้ำแก้เคล็ดขัดยอก 

ยาหม่องไพล 

ตะไครห้อม ลำต้น ใบ ป้องกันยุงกัด สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง 

ขม้ิน ใบเตย ไพล เหง้า ลำต้น ใบ แก้ปวดเมื ่อยแก้เคล ็ดขัด
ยอก ปวดตามข้อ ฟกซ้ำ แก้
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แก้
พ ิ ษ แมล งส ั ต ว ์ ก ั ดต ่ อย 
บรรเทา อัมพฤกษ-์อัมพาต 

น้ำมันมนต์สมุนไพร 

มะตูม ส้ม ผล เมล็ด เปลือก บรรเทาอาการวิงเวียน หน้า
ม ืด ตาลาย เป ็นหว ัด คัด
จมูก 

ยาดมสมุนไพร 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ สมุนไพรพื้นบ้านที่มาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อนำมา
เป็นยารักษาอาการป่วยในชีวิตประจำวัน พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝาย มีการนำสมุนไพร
พื้นบ้านมาเป็นส่วนผสมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีรูปแบบและวิธีการใช้
ที่สะดวกมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้นและมีการผลิตเป็นการค้า มีการใช้ประโยชน์จากการนำ
สมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ลูกประคบสมุนไพร มีการนำสมุนไพรจำนวน ๖ ชนิดมา
เป็นส่วนผสม ยาหม่องไพล นำสมุนไพรจำนวน ๕ ชนิดมาเป็นส่วนผสม น้ำมันนวดสมุนไพร นำ
สมุนไพรจำนวน ๔ ชนิด มาเป็นส่วนผสม น้ำมันมนต์สมุนไพร นำสมุนไพรจำนวน ๓ ชนิด มาเป็น
ส่วนผสม และสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง นำสมุนไพรจำนวน ๑ ชนิด มาเป็นส่วนผสม  
 จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ ลักษณะและ
วิธีการใช้ทำผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ลำต้น เหง้า ใบ ยอด ผล เมล็ด และดอก โดยสมุนไพรหนึ่งชนิด 
สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งส่วน เช่นนำส่วนต่าง ๆ มาใช้สกัดน้ำมันหอม
ระเหย สมุนไพรในกลุ่มนี้เป็นพวกที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวสามารถนำมาสกัด โดยวิธีนำมากลั่น 
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๙๐ 

ซึ่งจะมีกลิ่นและปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยที่รู้จัก
กันดี เช่น ตะไคร้หอม นำมาสกัดได้น้ำมันตะไคร้หอมเพื่อใช้ในการผลิตสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ไพล 
นำมาสกัดได้น้ำมันไพล สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่องไพล น้ำมันมนต์สมุนไพร 
ใช้รักษาอาการปวดเมื่อย แก้พิษแมลงกัดต่อย แก้ฟกซ้ำ แก้เคล็ดขัดยอก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ๒) สมุนไพรที่พื้นบ้านที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝายมีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นอาหารหรือ
ส่วนประกอบอาหาร จำนวน ๒๓ ชนิด ดังปรากฏในตารางที่ ๔.๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ 
สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใช้เป็นอาหาร 

ชื่อสมุนไพร ส่วนทีน่ำมาใช้ สรรพคุณ 
กระชาย รากเหง้า แก้ท้องร่วงท้องเดิน แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด 

ปวดมวนในท้อง แก้บิด เป็นยาบำรุงหัวใจ ยารักษาริดสีดวง
ทวาร 

กระเทียม หัว ใบ รักษาโรคกลาก เกลื้อน แก้ไอ ลดอาการจุกเสียด 
กระเพรา ใบ แก้คลื่นไส้ อาเจียน (เกิดจากธาตุไม่ปกติ) อาการท้องอืด

เฟ้อ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง อาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ยาขับ
ลม ยารักษากลากเกลื้อน 

กล้วยน้ำว้า ผล หัวปลี แก้ท้องเสีย สมานแผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย   
ขนุน ใบ, เนื้อ เมล็ด บำรุงโลหิต ช่วยขับพยาธิ โรคลมชัก บำรุงกำลัง บำรุง

น้ำนม 

ภาพที่ ๔.๓ 
ครู กศน.สอนทำยาหม่อง  

ภาพที ่๔.๔ 
เรียนทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง  
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๙๑ 

ชื่อสมุนไพร ส่วนทีน่ำมาใช้ สรรพคุณ 
ขม้ินชัน รากเหง้า ลำต้น  แก้ท้องอืด แก้ท้องร่วง แก้โรคกระเพาะทา แก้ผื่นคัน โรค

ผิวหนัง พุพอง 
ข่า เหง้า ลำต้น  รักษาท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม แก้ท้องเดิน(ที่เรียก

โรคป่วง) แก้บิด อาเจียน ปวดท้อง รักษาลมพิษ รักษา
กลากเกลื้อน โรคผิวหนัง 

ขิง รากเหง้า ลำต้น ใบ  
 

ยาแก้อาเจียน ยาขมเจริญอาหาร แก้อาการท้องอืดเฟ้อ จุก
เสียดและปวดท้อง แก้ไอและขับเสมหะ ลดความดันโลหิต 

ขี้เหล็ก ใบ ยอด ดอก แก้ไข ้เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ แก้ริดสีดวง  
แคบ้าน ใบ ยอด ดอก แก้มูกเลือด บิดมีตัว แก้ท้องเดิน ท้องร่วง คุมธาตุ แก้ไข้ ลด

ความร้อน แก้ไข้หัวลม 
ชะพลู ใบ แก้ท้องอืด แก้เบาหวาน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ชะอม ใบ ยอด แก้ท้องอืด ขับลมในลำไส้ แก้ปวดท้องเสียวในท้อง  ช่วยลด

ความร้อนในร่างกาย 
ตะไคร ้ ลำต้น ใบ ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ลดความร้อนในร่างกาย ช่วยขับ

ลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ฤทธิ์ในการขับลม 
ตำลึง ใบ ยอด แก้เจ็บตา แก้เบาหวาน  
น้อยหน่า ใบ ผล กำจัดเหา แก้เป็นลม 
ฝรั่ง ใบแก่สด ผลอ่อน แก้ท้องเสีย ห้ามเลือด ระงับกลิ่นปาก แก้ฝี  
พริก เมล็ด แก้อาการปวดหัว รักษาแผล แก้อาการฟกช้ำ แก้อาการ

ปวดเอว แก้อาการปวดเมื่อยตามตัว  
ฟักทอง ยอด ผล ช่วยระบบขับถ่าย บรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหาร

และลำไส้  
มะกรูด ราก ใบ ผล ผิวจาก

ผล 
ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ขับลมในลำไส้ แก้แน่น แก้เสมหะ   
ขับลมในลำไส้ แก้แน่น เป็นยาบำรุงหัวใจ 

มะขาม ใบ, ผล ถ่ายพยาธิ แก้ท้องผูก แก้ไอ ขับเสมหะ 
มะนาว ผล เปลือก แก้ไอ ขับเสมหะ ป้องกันหรือแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน 

(ลักปิดลักเปิด) ห้ามเลือด ใส่แผลสด 
มะรุม เปลือกต้น ฝัก แก้พิษ ฝี แก้ปวด แก้อักเสบ ยาขับลมในลำไส้ แก้บวม 

บำรุงไฟธาตุ 



๙๒ 

ชื่อสมุนไพร ส่วนทีน่ำมาใช้ สรรพคุณ 
สะเดา ดอก ยอดอ่อน แก้พิษโลหิต กำเดา แก้ริดสีดวงในลำคอ บำรุงธาตุ ขับลม 

ใช้เป็นอาหารผักได้ดี 
โหระพา ใบ -แก้หวัด ช่วยในการขับเหงื่อ แก้อาการสะอึก  

บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน แก้เด็กเป็นแผล หรือมีหนอง
เรื้อรัง  

 
  จากตารางที่ ๔.๓ สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาใช้เป็นอาหารในชีวิตประจำวันของครัวเรือน โดย
การนำมาปรุงเป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝาย มีการนำ
สมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในการนำมาเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากชนิดหนึ่ง เพราะสมุนไพร
พ้ืนบ้านมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามินอยู่เป็น
จำนวนมาก และที่สำคัญคือ สารบางอย่างมีคุณค่าต่อร่างกาย นอกจากมีคุณค่าต่อร่างกายแล้ว 
สมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้ยังช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย 
 ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงรายมีการนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน
จำนวน ๒๙ ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
ซึ่งวิธีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นอาหาร อาจนำมาใช้เป็นผักสด หรือนำมาปรุงเป็นส่วนผสม
อาหารรับประทาน สมุนไพรพ้ืนบ้านดังกล่าวสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายใน
การดำรงชีวิต เนื่องจากสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรในแง่ของยารักษาโรคได้อีกด้วย ซ่ึงสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมี
สรรพคุณหรือคุณสมบัติ ดังปรากฎในตารางที่ ๔.๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ 
คุณสมบัติของสมุนไพรพื้นบ้าน 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
กระชาย -เป็นพืชล้มลุก ไม่มีลำต้นบนดิน มีเหง้าใต้

ดินซึ่งแตกรากออกไปเป็นกระจุกจำนวน
มาก อวบน้ำ ตรงกลางพองกว้างกวา่ส่วน
หัวและท้าย ใบ เดี ่ยว เร ียงสลับเป็น
ระนาบเดียวกัน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ 
ตรงกลางด้านในของก้านใบมีร่องลึก ดอก 
ช่อ ออกแทรกอยู่ระหว่างกาบใบที่โคนต้น 

-แก้ท้องร่วงท้องเดิน ใช้เหง้าสด ๑-๒ 
เหง้า ตำหรือฝนเหง้าที่ปิ้งไฟแล้วกับ
น้ำปูนใสหรือคั้นให้ข้นๆ รับประทาน
ครั้งละ ๑-๒ ช้อนแกง 
-แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด 
ปวดมวนในท้อง ใช ้เหง้าและราก



๙๓ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
กลีบดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน ใบประดับ
รูปใบหอกสีม่วงแดง  

ประมาณครึ ่งกำมือ ต้มเอาน้ำดื่ม 
หรือใช้ปรุงเป็นอาหารรับประทาน 
-แก้บิดใช้เหง้าสด ๒ เหง้า บดให้
ละเอียด เติมน้ำปูนใส คั้นเอาแต่น้ำ
ด่ืม 
-เป็นยาบำรุงหัวใจใช้เหง้าและราก
กระชายปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาด 
หั ่นตากแห้งบดเป็นผงใช้ผงแห้ง ๑ 
ช ้ อ น ช า ช ง น ้ ำ ร ้ อ น ½ ถ ้ ว ย ช า
รับประทานครั้งเดียว 

กระเทียม -เป็นพืชล้มลุก มีหัวใต้ดินสีขาว มีกลิ่น
แรง มีกลิ่นฉุนจัด มีลำต้นกลม ๆ ลำต้น
จะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบโดยรอบ ๆ ใบ
ยาวแคบ ใบของกระเทียมมีสีเขียว ช่อ
ดอกแบบช่อซี่ร่ม มีดอกสีขาว  

-รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น
จุกเส ียด ใช ้กลีบสดปลอกเปลือก
เคี้ยวรับประทาน ครั้งละ ๕-๗ กลีบ
หลังอาหารหรือเม่ือมีอาการ 
-รักษากลาก เกลื้อน ขูดบริเวณท่ีเป็น
พอแดง ๆ นำกลีบกระเทียมสดมาถู
หรือตำคั้นเอาน้ำทาวันละ ๒ ครั้งเช้า
เย็น 

กระเพรา -เป็นไม้พุ่ม โคนต้นค่อนข้างแข็ง กะเพรา
แดง ลำต้นสีแดงอมเขียว ส่วนกะเพรา
ขาว ลำต้นสีเขียวอมขาว ยอดอ่อนมีขนสี
ขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปรี 
ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบแหลม 
ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียว มี
ขนสีขาว ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด 
ดอกสีขาวแกมม่วงแดงมีจำนวนมาก กลีบ
เลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายเรียวแหลม 
ผล เป็นผลแห้ง เมื่อแตกออกจะมีเมล็ด สี
ดำ รูปไข่ 

-แก้คลื่นไส้ อาเจียน อาการท้องอืด
เฟ้อ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ใช้ใบ
และยอด ๑กำมือ โดยน้ำหนักสด
ประมาณ  ๒๕  ก ร ั ม  ห ร ื อ แห้ ง
ประมาณ ๔ กรัม นำมาต้มเอาน้ำดื่ม  
-รักษากลากเกลื้อน นำเอาใบกะเพรา
สด ๒๐ ใบ ล้างให้สะอาด แล้วนำมา
ตำละเอียดจนมีน้ำออกมา จากนั้นก็
นำมาทาที ่แผล แนะนำให้ถูแรง ๆ 
ปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออก เสร็จ
แล ้วก ็พอกใหม ่ ควรพอกบ่อย ๆ 
อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อวัน 



๙๔ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
กล้วยน้ำว้า -เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเกิดจากกาบหุ้มซ้อน

กัน ใบเป็นใบเดี่ยว ก้านใบยาว แผ่นใบ
กว้าง เส้นขอบใบ ขนานกัน ปลายใบมน 
มีติ่ง ผิวใบเรียบลื่น ใบสีเขียว ด้านล่างมี
ไขนวลหรือแป้งปกคลุม เส้นและขอบใบ
เรียบ ขนาดและความยาวของใบขึ้นอยู่
กับแต่ละพันธุ์ ดอก ห้อยลงมา มีกาบหุ้ม
สีแดงเป็นรูปกลมรี ช่อดอกเมื่อเจริญ ขึ้น
จะกลายเป็นผล  

-แก้โรคกระเพาะ นำกล้วยน้ำว้าดิบ
มาปอกเปลือก แล้วนำเนื ้อมาฝาน
เป็นแผ่นบาง ๆ ตากแดด ๒ วันให้
แห้งกรอบ บดเป็นผงให้ละเอียด ใช้
รับประทาน ครั ้งละ ๑-๒ ช้อนโต๊ะ 
ละลายน้ำข้าว น้ำผึ้ง(น้ำธรรมดาก็ได้) 
รับประทานก่อนอาหารครึ ่งชั ่วโมง 
และก่อนนอนทุกวัน 
-แก้ท้องผูก ให้ร ับประทานกล้วย
น้ำว้าสุกงอม ครั้งละ ๒ ผล วันละ ๓ 
ครั้ง ก่อนอาหาร ๑/๒ ชั่วโมง เวลา
รับประทานควรเคี้ยวให้ละเอียดที่สุด 
-แก้ท้องเดิน ใช้เนื้อกล้วยน้ำว้าห่าม
รับประทานหรือใช้กล้วยน้ำว้าดิบ 
ฝานเป็นแว่น ตากแห้งรับประทาน 

ขนุน -เป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ ลำต้นและกิ่ง
เมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้าย
น้ำนมไหล ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่น
ใบรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ผิว
ในด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน เนื้อใบหนา
ผิวใบด้านล่างจะสากมือ ดอก เป็นช่อ
แบบช่อเชิงสดแยกเพศอยู ่รวมกัน มัก
ออกตามปลายกิ ่ง ดอกเพศเมียจะออก
ตามกิ่งใหญ่และตามลำต้นยอดเกสรเพศ
เมีย เป็นหนามแหลม 

-แก่นขนุนหนังหรือขนุนละมุด มีรส
หวานชุ ่มขม บำรุงกำลังและโลหิต 
ทำให้เลือดเย็น สมาน 
-แก้ปวดหูและหูเป็นน้ำหนวก นำ
ใบขนุนละมุดเผาให้เป็นถ่านผสมกับ
น้ำปูนใสหยอดหู  
-แก้ตกเลือดทางทวารเบาของสตรีที่
มากไปให้หยุด รับประทานไส้ในของ
ขนุนละมุด  

ขม้ินชัน -เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อใน
ของเหง้ามี ๒ ชนิด คือ สีเหลืองเข้มจนถึง
สีแสดจัด และสีขาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 
เหง้าแต่ละเหง้าจะมีแง่งเล็ก ๆ เท่านิ้วมือ
แตกออกเป็นแขนง ตาม แง่งจะมีตาที่

-แก้ท ้องอืด แก ้ท ้องร ่วง แก ้โรค
กระเพาะ ใช้เหง้าแก่สดยาวประมาณ 
๒ นิ ้ว เอามาขูดเปลือก ล้างน้ำให้
สะอาดตำให้ละเอียดเติมน้ำคั้นเอา



๙๕ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
พร้อมจะแตกออกเป็นลำต้นและใบ ลำ
ต้นที่อยู่เหนือพื้นดิน มีลักษณะเป็นกาบ
ใบซ้อนทับกันเป็นชั้น ๆ จากโคนถึงปลาย 
ใบเร ียวยาวปลายแหลมคล้ายใบดอก
พุทธรักษา ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อแทง
จากเหง้าตรงบริเวณกลาง ระหว่างใบคู่ใน
สุด ดอกเป็นรูปทรงกระบอก มีสีขาวแถบ
คาดเหลืองและมีกลีบประดับสีขาวหรือ
เขียว 

แต่น้ำ รับประทานครั ้งละ ๒ ช้อน
โต๊ะ วันละ ๓-๔ ครั้ง 
-ทาแก้ผื่นคัน โรคผิวหนัง พุพอง นำ
เหง้าขมิ้นชันมาฝนใส่ลงในน้ำต้มสุก 
แล้วทาให้ทั่วบริเวณท่ีเป็น 
 

ข่า -เป ็นพืชล ้มล ุก เหง ้าม ีข ้อและปล ้อง
ชัดเจน ใบเดี ่ยวเรียงสลับรูปใบหอกรูป
วงรีหรือเกือบขอบขนาน ดอก  ช่อออกที่
ยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว 
โคนติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 
๓ กลีบ กลีบใหญ่ที ่ส ุดมีร ิ ้วส ีแดง ใบ
ประดับรูปไข่ ผล  เป็นผลแห้งแตกได้ รูป
กลม 

-รักษาท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับ
ลม แก้ท้องเดิน แก้บิด อาเจียน ปวด
ท้อง ใช้เหง้าข่าแก่สด ยาวประมาณ 
๑-๑ ½ นิ้วฟุต ตำให้ละเอียด เติมน้ำ
ปูนใส ใช้น้ำยาดื่ม ครั้งละ ๑/๒ ถ้วย
แก้ว วันละ ๓ เวลา หลังอาหาร 
-รักษาลมพิษ ใช้เหง้าข่าแก่ๆ ที่สด ๑ 
แง่ง ตำให้ละเอียดเติมเหล้าโรงพอให้
แฉะๆ ใช้ทั้งเนื้อและน้ำ ทาบริเวณที่
เป็นลมพิษบ่อย ๆ จนกว่าจะดีข้ึน 
-รักษากลากเกลื ้อน โรคผิวหนังใช้
เหง ้าข ่าแก่ เท ่าห ัวแม่ม ือ ตำให้
ละเอียดผสมเหล้าโรง ทาที่เป็นโรค
ผิวหนัง หลายๆ ครั้งจนกว่าจะหาย 

ขิง -เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดนิ สีน้ำตาลแกม
เหลือง เนื ้อในสีนวล มีกลิ ่นเฉพาะ จะ
แทงหน่อหรือลำต้นเที่ยมขึ ้นมาเหนือ
พ้ืนดิน ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูป
ขอบขนาน แกมรูปใบหอก ขอบใบเรียบ 
แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก ออกเป็น
ช่อ แทงออกจากเหง้าใต้ดิน ใบประดับ

-ยาแก้อาเจียน ใช้ขิงแก่สดหรือแห้ง 
ขิงสดขนาดหัวแม่มือ ทุบให้แตก ถ้า
แห้ง ๕-๗ ชิ้น ต้มกับน้ำดื่ม นำขิงสด 
๓ หัว หัวโตยาวประมาณ ๕ นิ้ว ใส่
น้ำ ๑ แก้ว ต้มจนเหลือ ½ แก้ว ริน
เอาน้ำดื่ม 



๙๖ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
เรียงเวียนสลับสีเขียวอ่อน ดอกสีเหลือง
แกมเขียว ผล เป็นผลแห้ง ทรงกลมเป็น 
๓ พู เมล็ดหลายเมล็ด 

-แก้อาการท้องอืดเฟ้อ จุกเสียดและ
ปวดท้อง ใช้น้ำกระสายขิง น้ำขิง ๓๐ 
กรัม มาชงด้วยน้ำเดือด ๕๐๐ ซีซี ชง
แช่ไว้นาน๑ ชั่วโมง กรองรับประทาน
ครั้งละ ๒ ช้อนโต๊ะ 
- โรคจุกเสียด ทำให้หลับสบาย ใช้ขิง
แก่ต้มกับน้ำ รินน้ำดื่ม 
-แก้ไอและขับเสมหะใช้ขิงสดฝนกับ
น้ำมะนาวแทรกเกลือใช้กวาดคอหรือ
จิบบ่อย ๆ 
-ลดความดันโลหิตใช้ขิงสดเอามา
ฝานต้มกับน้ำรับประทาน 

ขี้เหล็ก -เป็นไม้ยืนต้น แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ 
เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องตื ้นๆ 
ตามยาว ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 
ออกเรียงสลับ ปลายใบเว้าตื้นๆ โคนใบ
มน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว 
ก้านใบร่วมสีน้ำตาลแดง ดอกออกเป็นช่อ
แบบช่อแยกแขนงที ่ปลายก ิ ่ง ดอกสี
เหลือง กลีบเลี้ยงกลม ปลายมน โคนเรียว 
หลุดร่วงง่าย ผล เป็นฝักแบน เมล็ดมี
หลายเมล็ด 

แก้อาการนอนไม่หลับ กังวล เบื่อ
อาหารใช้ใบแห้งหนัก ๓๐ กรัมหรือ
ใบสดหนัก ๕๐ กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม
ก่อนนอน หรือใช้ใบอ่อนทำเป็นยา
ดองเหล้า ดื ่มครั ้งละ ๑-๒ ช้อนชา 
ก่อนนอน 
-แก้อาการท้องผูก เป็นยาระบาย ยา
ถ่ายใช้ใบอ่อน ๒-๓ กำมือหรือแก่น
ขนาดประมาณ ๒ องคุลี ใช้ ๓-๔ ชิ้น 
ใช้ใบอ่อนหรือแก่ต้มกับน้ำ ๑-๑½ 
ถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ดื่มเมื่อ
ตื่นนอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้ง
เดียว 

แคบ้าน -เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขา
มาก เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ 
แตกเป็นสะเก็ด ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนก ออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบ
มน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ดอกสีขาว

-แก้ท้องร่วง แก้บิด ร ักษาอาการ
ท้องเดิน โดยใช้ต้นสด ๒๐-๓๐ กรัม 
ขูดเปลือกนอกออกให้สะอาด สับ
เป็นชิ้นต้มในน้ำเดือด ๑ ลิตร เคี่ยว



๙๗ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
หรือแดงมีกลิ่นหอม ก้านเกสรเพศผู้สีขาว 
ผลเป็นฝัก ฝักแก่แตกเป็น ๒ ซีก เมล็ด
กลมแป้นสีน้ำตาลมีหลายเมล็ด 

ให้เหลือครึ่งหนึ่ง กรองเอาน้ำดื่ม ๓ 
เวลา 
-ขับเสมหะ โดยเอารากสด ๒๐ กรัม 
ล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นท่อนแล้ว
โขลกให้ละเอียด คั้นเอาน้ำนำมาผสม
กับน้ำผึ้งค่อย ๆ จิบ 
-แก้ไข้พิษต่าง ๆ บำรุงธาตุไฟและคุม
ธาตุ โดยใช้รากแคร่วมกับรากเพกา
และรากมะเด ื ่ออ ุท ุมพรอย ่างละ
เท่ากัน ล้างน้ำให้สะอาดสับเป็นท่อน
แล ้วโขลกให้ละเอ ียด ค ั ้นเอาน้ำ 
นำมาผสมกับน้ำผึ้งค่อยๆ จิบ 

ชะพลู -เป็นพืชล้มลุก ลำต้นทอดคลานไปตาม
พื้นดิน ลำต้นสีเขียว มีไหลงอกเป็นต้น
ใหม่ มีรากงอกออกตามข้อ ใบเป็นใบ
เดี ่ยวออกเรียงสลับ แผ่นใบบางผิวใบ
เรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบรูปหัวใจปลาย
ใบแหลม โคนใบเว้า ดอกออกเป็นช่อที่
ซอกใบรูปทรงกระบอก ดอกเล็กสีขาวอัด
แนน่อยู่บนแกนช่อดอก ดอกแยกเพศ ผล
เป็นผลสด กลม อัดแน่นอยู่บนแกน 

-รักษาโรคเบาหวานใช้ชะพลูสดทั้ง ๕ 
จำนวน ๗ ต้น ล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำ
พอท่วม ต้มให้เดือดสักพักนำมาดื่ม
เหมือนดื่มน้ำชา 
-แก้ท้องอืดเฟ้อ ขับลมใช้ราก ๑ กำ
มือ ต้มกับน้ำ ๒ ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้
เหลือ ๑ ½ ถ้วยแกว้ รับประประทาน
ครั้งละ ½  ถ้วยแก้ว 
-แก้บิดใช้รากครึ่งกำมือ ใช้ผล ๒-๓ 
หยิบมือต้มกับน้ำ ๒ ถ้วยแก้ว เคี่ยว
ให้เหลือ ๑ ถ้วยแก้ว รับประทานครั้ง
ละ ๑/๔ ถ้วยแก้ว 

ชะอม -เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม ลำต้นและกิ่งก้าน
จะมีหนามแหลม ส่วนลักษณะของใบ
ชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มี
ก้านใบย่อยแตกออกจากแกนกลางใบ มี
ล ักษณะคล ้ายก ับใบส ้มป ่อยหร ือใบ
กระถิน ใบอ่อนจะมีกลิ ่นฉุน ใบย่อยมี

-แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง 
และช่วยขับลมในลำไส้ ใช้รากชะอม
นำมาฝนกิน 
-ช่วยระบายท้อง แก้อาการท้องผูก 
ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ด้วยการนำ
ยอดอ่อนมารับประทาน 



๙๘ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
ขนาดเล็กออกตรงข้ามกัน คล้ายรูปรี 
ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบ
ในเวลาเย ็น และแผ่ออกเพื ่อร ับแสง
ในช่วงกลางวัน ส่วนดอกชะอม มีขนาด
เล็กออกตามซอกใบ มีสีขาวถึงขาวนวล 

-ลดความร้อนในร่างกาย ด้วยการนำ
ยอดอ่อนมารับประทาน  
 

ตะไคร ้ -เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีอายุหลายปี 
ขึ้นเป็นกอ ลำต้นตั้งตรง มีข้อและปล้อง
สั ้นแข็ง ส่วนลำต้นที่ อ่อนจะมีใบเรียง
ซ้อนสลับกันหนาแน่น กาบใบเป็นแผ่น 
ยาวโอบซ้อนกันจนแข็งใบเป็นใบเดี ่ยว 
เรียวยาว ปลายใบ เรียวแหลม ขอบใบคม 
มีขนเล็กน้อย ผิวใบทั้งสองด้านสาก ก้าน
ใบสีขาวนวลหรือสีม่วงอ่อนแผ่นเป็นกาบ 
ดอก ฟูสีขาว เป็นช่อกระจาย โดยช่อดอก
ย่อยจะมีก้านออกเป็น คู่ ๆ ในแต่ละคู่จะ
มีใบประดับรองรับ 

-แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แน่นจุก
เสียด ปวดท้อง ใช้ลำต้นแก่ ๆ ทุบพอ
แหลก ประมาณ ๑ กำมือ ต้มเอาน้ำ
ด ื ่มหร ือประกอบเป ็นอาหาร นำ
ตะไคร้ทั ้งต้นรวมทั้งรากจำนวน ๕ 
ต้น สับเป็นท่อน ต้มกับเกลือ ต้ม ๓ 
ส่วน ให้เหลือ ๑ ส่วน รับประทาน
ครั้งละ ๑ ถ้วยแก้ว รับประทาน ๓ 
วัน  
-แก้อาการขัดเบา ผู้ที่ปัสสาวะขัดไม่
คล่อง(แต่ต้องไม่มีอาการบวม) ใช้ต้น
แก่สด วันละ ๑ กำมือ ต้มกับน้ำดื่ม
ครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ ครั้ง ก่อน
อาหาร  

ตะไคร้หอม -เป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี สูง ๐.๗๕-
๑.๒ เมตร แตกเป็นกอ เหง้าใต้ดินมีกลิ่น
เฉพาะ ข้อและปล้องสั้นมาก กาบใบของ
ตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ยาวและ
หนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น ใบเดี่ยวเรียง
สลับ แผ่นใบและขอบใบสากและคม ดอก 
ช่อ สีน้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น 
ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก 

-แก้แผลในปาก แก้ปากแตกระแหง 
แก้ตานซางในลิ ้นและปาก ใช้ราก
และเหง้าต้มกิน 
-ไล่แมลง ยุง ใช้เหง้า ใบและกาบ 
นำมากลั ่นได้น้ำมันหอมระเหย นำ
น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมทาตาม
ตัว 

ตำลึง -เป็นไม้เลื้อย แบบมีมือสำหรับเกาะเพ่ือ
เลื ้อยไปตามหลัก ขึ ้นได้ดีในทุกสภาพ
อากาศ และทุกสภาพดิน แต่ขึ้นได้ดีที่สุด 

-แก้ตาแดง แก้ตาฟาง แก้ตาช้ำ แก้
ตาแฉะ แก้พิษอักเสบในตา นำน้ำต้ม
จากเถามาหยอดตา 



๙๙ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
ในที่ดินร่วนซุย ลักษณะใบของตำลึงเป็น
แบบใบรูปทรงกลม หรือรูปหัวใจ เป็น
การขึ ้นแบบใบเดี ่ยวสลับกันไปตามกิ่ง 
ดอกตำล ึงม ักจะม ีส ีขาว ผลร ี  คล ้าย
แตงกวา แต่มขีนาดเล็กกว่ามาก เมื่ออ่อน
ผลจะเป็นสีเขียวและมีลายสีขาว แต่เมื่อ
แก่ได้ที่จะมีสีแดง 

-ร ักษาโรคเบาหวาน แก ้อาการ
วิงเวียนศีรษะ แก้อาการผิดสำแดง 
แก ้ก ินของแสลง แก ้อ ักเสบ แก้
เบาหวาน โดยการนำเอาเถาแก่ของ
ตำลึงจำนวน ๑ กำมือมาต้มหรือคั้น
น้ำเพื่อดื่มวันละ ๒ เวลาเช้าเย็น 

เตยหอม -เป็นพืชล้มลุก พืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะ
แตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้อ 
ใบออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอด เมื่อโต
จะมีรากค้ำจุนช่วยพยุงลำต้นไว้ ใบเป็นใบ
เดี ่ยวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ ้นไป
จนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบ
หอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบ
เป็นมัน เส้นกลางใบเว้าลึกเป็นแอ่ง ถ้าดู
ด้านท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงู
เรือ ใบมีกลิ่นหอม 

-ใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้ต้น ๑ ต้น
หรือราก ครึ่งกำมือต้มกับน้ำดื่ม 
-ใช ้เป ็นยาบำร ุงห ัวใจใช้ใบสดไม่
จำกัดผสมในอาหาร ทำให้อาหารมี
รสเย็นหอม  รับประทานแล้วทำให้
หัวใจชุ่มชื่น หรือเอาใบสดมาคั้นน้ำ
รับประทาน ครั้งละ ๒-๔ ช้อนแกง 
-ใช้เป็นยาแก้เบาหวาน ใช้ราก ๑ กำ
มือ ต้มน้ำดื่ม เข้าเย็น 

น้อยหน่า -ไม้ยืนต้น สูง ๓-๕ เมตร ใบเดี่ยว เรียง
สลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง ๓-
๖ ซม. ยาว ๗-๑๓ ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่
ซอกใบ ห้อยลง กลีบดอกสีเหลืองแกม
เขียว ๖ กลีบ เรียง ๒ ชั้น ๆ ละ ๓ กลีบ 
หนาอวบน้ำ มีเกสรตัวผู้และรังไข่ จำนวน
มาก ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม 

-ยารักษาเหาใช้ใบสด ๘-๑๒ ใบ หรือ
เมล็ดที ่กะเทาะเปลือกแล้วตำให้
ละเอียด ๔-๕ ช้อนแกง นำมาผสม
กับน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว
หร ือน ้ำม ันถ ั ่วพอเป ียกเล ็กน ้อย 
(แฉะๆ) ชโลมบนเส้นผมที่เป็นเหา 
ทิ้งไว้ประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง สระออก
ให้หมด ทำเช่นนี้ติดต่อกัน ๒-๓ วัน 
ตัวเหาและไข่จะฝ่อหมด  

ฝรั่ง -เป็นไม้ยืนต้น เปลือกต้นเรียบ ใบ เดี่ยว
ออกเรียงตรงข้าม เป็นรูปวงรีหรือรูปวงรี
แกมขอบ ขนาน ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือ
เป็นช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบ ดอกมีสีขาว 

-แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน ระงับ
กลิ่นปาก ใช้ใบแก่ ๑๐-๑๕ ใบ ย่าง
ไฟให้กรอบต้มน้ำดื ่ม ๑ แก้ว เติม



๑๐๐ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
ร่วงง่าย เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก ผลเป็น
ผลสด เนื้อผลเป็นสีขาว มีเมล็ดจำนวน
มาก  

เกลือเล็กน้อย ดื่มต่างน้ำหรือใช้ผล
ดิบ ๑ ผล ฝนกับ น้ำปูนใสดื่ม 
- แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน แก้
บ ิดมูกเล ือด เปล ือก แก้ท ้องเสีย 
ท้องร่วง ท้องเดิน ใช้ผลอ่อน 

พริก -เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ใบเป็นใบ
เดี่ยว ออกตรงกันข้ามกัน ลักษณะใบจะ
กลมรี ตรงปลายจะแหลมจะออกตรงง่าม
ใบเป็นกลุ่มประมาณ ๑-๓ ใบ ดอกเป็นสี
ขาวมีกลีบดอก ประมาณ ๕ กลีบ ส่วน
เกสรตัวผู้จะมีอยู่ ๕ อัน จะขึ้นสลับกบ
กลีบดอก ผลสุกจะเป็นสีแดง หรือแดงปน
น ้ำตาล ล ักษณะผลม ีผ ิวล ื ่นเป ็นมัน 
ภายในผลนั้นจะกลวง และมีแกนกลาง 
รอบ ๆ แกนจะมีเมล็ดเป็นสีเหลืองเกาะ
อยู่มากมาย และเมล็ดจะมีรสเผ็ด 

-แก้อาการปวดหัว โดยนำใบพริก
ขี ้หนูสด มาตำให้ละเอียดผสมกับ
ดินสอพอง แล้วนำมาปิดบริเวณขมับ  
-ใช้รักษาแผล โดยการนำใบสดมาตำ
แล้วพอกบริเวณที ่เป ็นแผล ทิ ้งไว้
สักครู่แล้วนำออก อย่าทิ้งไว้ปิดนาน
เพราะจะทำให้รู้สึกร้อน 
-แก้อาการฟกช้ำ นำพริกขี้หนูสีแดง
ไปตากแห้ง นำมาบดจนเป็นผง ใส่  
วาสลีนลงไป เคี่ยวจนเหนียว นำมา
ทาบริเวณที ่มีอาการ ว ันละ ๑–๒ 
ครั้ง  
-แก้อาการปวดเมื่อยตามตัว นำพริก
ข ี ้หน ูตากแห ้งมาแช ่แอลกอฮอล์  
ประมาณ ๒ สัปดาห์ แล้วใช้สำลีชุบ
น้ำยาที ่ได้ ใช้ทาบริเวณที่มีอาการ
ปวด 

ไพล  -เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสี
น้ำตาล แกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกม
เขียว มีกลิ่นเฉพาะ แทงหน่อหรือลำต้น
เที่ยมขึ้นเป็นกอ ประกอบด้วยกาบหรือ
โคนใบหุ้มซ้อนกันใบเดี ่ยว กลีบดอกสี
นวล ใบประดับ สีม่วง ผลเป็นผลแห้ง รูป
กลม 

-แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม 
ใช้เหง้าแห้งบดเป็นผง รับประทาน
ครั้งละ ½ ถึง ๑ ช้อนชา ชงน้ำร้อน 
ผสมเกลือเล็กน้อยดื่ม 
-รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ
บวม ข ้อเท ้ าแพลงใช ้ เหง ้ า ไพล 
ประมาณ ๑ เหง้า ตำแล้วคั้นเอาน้ำ
ทาถูนวดบริเวณท่ีมีอาการ หรือตำให้



๑๐๑ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
ละเอียด ผสมเกลือเล็กน้อยคลุกเคล้า 
แล้วนำมาห่อเป็นลูกประคบ อังไอน้ำ
ให ้ความร ้อนประคบบริเวณปวด
เมื่อยและบวมฟกช้ำเช้า-เย็น จนกว่า
จะหาย  
-แก้บิด ท้องเสียใช้เหง้าไพลสด ๔-๕ 
แว่น ตำให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำเติม
เกลือครึ่งช้อนชา ใช้รับประทาน หรือ
ฝนกับน้ำปูนใส รับประทาน 
-ทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นและเป็นยาช่วย
สมานแผล ใช้เหง้าสด ๑ แง่ง ฝาน
เป็นชิ้นบาง ๆ ใช้ต้มรวมกับสมุนไพร
อื ่น ๆ เนื ่องจากไพลมี ่น ้ำมันหอม
ระเหย 

ฟักทอง -เป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้น ลำต้นเดี่ยว เป็น
ไม้เถาเลื้อย เถาใหญ่แข็งและเหนียว ผลมี
ลักษณะทรงกลมแป้น มีเปลือกแข็ง ผิว
ขรุขระ มีเนื้อในสีเหลือง มีรสชาติหวาน
มัน ตระกูลเดียวกับมะระ 

-ช่วยบำรุงสายตา แก้ไอกรน ช่วยให้
ม ีน ้ำนมมาก ใช ้แก ้และป ้องกัน
โรคเบาหวาน ใช้เนื้อในผลฟักทองมา
ต้มหรือนึ ่งรับประทานหรือจะปรุง
เป็นอาหารคาว-หวานรับประทาน 
-แก้อาการไอได้ และยังช่วยบำรุง
ร่างกาย นำรากฟักทอง น้ำมาต้มน้ำ
ใช้ดื่ม 
-ขับพยาธิตัวตืด ให้ใช้เมล็ดฟักทอง
สด ๖๐-๙๐ เมล็ด แกะเอาเฉพาะ
เนื้อในเมล็ด มารับประทาน หรือจะ
นำเนื ้อในเมล็ดไปบดละเอียด แล้ว
เติมน้ำตาลเล็กน้อยพร้อมด้วยน้ำสุก 
๒ แก้ว แล้วนำมาดื่ม ๓ ครั้งแต่ละ
ครั้งห่างกัน ๒ ชั่วโมง  



๑๐๒ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
-บำรุงสายตาและกระดูก ใช้ดอกและ
ยอดฟักทอง ลวกเป็นผัก 

มะกรูด -เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เปลือกต้นเรียบ 
สีน้ำตาล มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบ 
เป็นใบประกอบที่มีใบย่อยใบเดี่ยว ออก
เรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบ
เรียบ แผ่นใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม มี
ต ่อมน้ำม ันอยู ่ตามผิวใบ มีกล ิ ่นหอม
เฉพาะ ก ้านใบม ีป ีกด ูคล ้ายใบ ดอก 
ออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสี
ขาว โคนกลีบดอกติดกัน ผล เป็นรูปทรง
กลมหรือรูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิว
ขรุขระ มีต่อมน้ำมัน ผลอ่อนสีเขียวแก่ 
สุกเป็นสีเหลือง มีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สี
ขาว มีหลายเมล็ด 

-ยาบำรุงหัวใจ ขับลมในลำไส้ แก้
แน่น แก้เสมหะ ฝานผิวมะกรูดสด
เป็นช ิ ้น  เล ็ก ๆ ๑  ช้อนแกงเติม
การบูรหรือพิมเสน ๑ หยิบมือ ชง
ด้วยน้ำเด ือดแช่ท ิ ้งไว ้ ด ื ่มแต่น้ำ
รับประทาน ๑ ถึง ๒ ครั้ง แต่ถ้ายังไม่
ค่อยทุเลา จะรับประทานติดต่อกัน 
๒-๓ วันก็ได้ 
-รักษาชันนะตุ รังแค น้ำคั้นจากผล
สระผมทำให้ผมสะอาด 
- ยาขับลมในลำไส้ แก้แน่น ใช้ผิว
จากผล 
 

มะขาม -เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
เปลือก ต้นสีเทาแกมน้ าตาล ใบเป็นใบ
รวมออกเป็นคู่ ใบ ย่อยเป็นรูปขอบขนาด 
ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ ที่ปลายกิ่ง แต่ละ
ดอกมีกลีบรองดอกสีเหลืองอ่อน มีจุด
ประสีแดงอยู ่ตรงกลางดอก ฝักมะขาม 
แบ่งเป็นข้อ ๆ ฝักอ่อนสีเขียวเข้ม เนื้อสี
เขียวอ่อน ติดเปลือก มะขามที่เกือบสุกมี
ส ีเหลืองปนน้ำตาล เมื ่อส ุกเต ็มที ่ม ีสี
น้ำตาลเข้ม เมล็ดค่อนข้างกลม สี ดำและ
สีน้ำตาลเข้ม  

-ถ่ายพยาธิ ใช้เมล็ดในที่มีสีขาว ๒๐-
๒๕ เมล็ดต้มกับน้ำใส่เกลือเล็กน้อย 
รับประทานเนื้อทั้งหมด ๑ ครั้ง หรือ
คั่วให้เนื้อในเหลือง กะเทาะเปลือก 
แช่น้ำให้นิ่ม เคี้ยวรับประทานเช่นถั่ว 
-แก้ท้องผูก ใช้เนื้อหุ้มเมล็ดคลุกเกลือ
รับประทาน ระบายท้อง 
-แก้ไอ ขับเสมหะ ใช้เนื ้อในฝักแก่
ห ร ื อ ม ะ ข า ม เ ป ี ย ก จ ิ ้ ม เ ก ลื อ
รับประทาน 

มะตูม -เป็นไม้ยืนต้นเปลือกต้นสีเทา แตกเป็น
ร่องตามยาว ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้ว
มือ ออกเรียงสลับ มีใบย่อย ๓ ใบ ใบย่อย
ใบปลาย รูปไข่ ปลายใบแหลม แผ่นใบ

-แก้ท้องเดิน ท้องเสีย ท้องร่วง โรค
ลำไส้เรื้อรังในเด็ก นำผลโตเต็มที่ฝาน
เป็นชิ้นบาง ๆ ตากแห้งคั่วให้เหลือง
ชงรับประทาน  



๑๐๓ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
บางเรียบเกลี ้ยงเป็นมัน ก้านใบย่อยใบ
ปลายจะยาวกว่าใบที่คู่กัน ดอกออกเป็น
ช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกมี 
๔ กลีบ โคนติดกันปลายแยกเป็น ๔ แฉก 
รูปไข่กลับยาวด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้าน
ในสีขาวนวล มีน้ำเมือก มีกลิ่นหอม ผล 
รูปรีกลมหรือยาว ผิวเรียบเกลี้ยง เปลือก
หนา แข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกเป็นสี
เขียวอมเหลือง เนื้อในสีส้มปนเหลือง นิ่ม 
เมล็ดมีจำนวนมาก 

-บำรุงกำลัง รักษาธาตุ ขับลม ใช้ผล
แก ่จ ัดแต ่ย ั ง ไม ่ส ุก  นำมาเช ื ่ อม
รับประทานต่างขนมหวาน  
-ยาระบายท้อง และยาประจำธาตุ
ของผู ้สูงอายุ ที ่ท้องผูกเป็นประจำ
รับประทานผลสุกต่างผลไม้  

มะนาว -เป็นไม้พุ่ม ผิวเปลือกลำต้นเรียบเกลี ้ยง 
กิ ่งอ่อนมีหนามแหลมตามซอกใบ ใบ 
เรียงสลับรูปไข่ ปลายค่อนข้างแหลม ริม
ขอบใบหยัก ดอกเดี่ยวสีขาวเป็นช่อสั้น ๆ 
ออกตามซอกใบและปลาย กิ ่ง มีกลิ่น
หอม ผลกลมสีเขียวเกลี ้ยงเป็นมัน ผล
อ่อนมีสี เขียวเข้ม เมื่อแก่จะเป็นสีเหลือง 
ภายในผลมีถุงน้ำรูปร่างรี รสเปรี้ยว 

-ยาแก้ไอขับเสมหะ น้ำในผลที ่โต
เต ็มที ่  น ้ำมะนาว ๒ -๓ ช ้อนแกง 
เมล็ดมะนาว ๑๐-๒๐ เมล็ดนำไปคั่ว
ให้เหลือง บดให้ละเอียด เติมพิมเสน 
๒-๕ เกล็ด ชงน้ำร้อนรับประทาน 
-ยาขับเสมหะ นำน้ำมะนาวเติมเกลือ
เล็กน้อย จิบ จะช่วยทำให้เสมหะถูก
ขับออก และเสียงดี ถ้าเป็นเมล็ด
มะนาวนำไปคั ่วให ้เหล ือง บดให้
ละเอียด เติมพิมเสน ๒-๕ เกล็ดชงน้ำ
ร้อนรับประทาน  
-ยาป้องกันหรือแก้โรคเลือดออกตาม
ไรฟัน (ลักปิดลักเปิด) ใช้น้ำจากผลที่
แก่จัดไม่จำกัด เติมเกลือ น้ำตาล 
น้ำแข็ง ใช้เป็นเครื่องดื่มหรือจะใส่ใน
อาหาร  
-ยาห้ามเลือด ใส่แผลสด ใช้น้ำจาก
ผล ครึ่งช้อนชา หรือ ๑/๔ ช้อนแกง 
แผลถูกมีดบาด เลือดไม่หยุด บีบน้ำ
มะนาวลงไป ๓-๔ หยด เลือดจะหยุด 



๑๐๔ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
มะรุม -เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีขาว รากหนานุ่ม 

ใบสลับแบบขนนก ๒ หรือ ๓ ใบชั้นหนึ่ง
มีใบย่อย ๘-๑๐ คู่ ใบแบบรูปไข่รูปไข่หัว
กลับรูปคู่ขนาน ใต้ใบสีเขียวอ่อน ใบอ่อน
มีขนสีเทา ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง 
ออกตามซอกใบ กลีบดอก สีขาวหรือขาว
อมเหลืองแต้มสีแดงเข้าที ่ใกล้ฐานด้าน
นอก ผลยาวเป็นฝัก ๓ เหลี ่ยม เมล็ดมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร ๓ 
ปีก 

-แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้อักเสบ 
ใช้ใบสด 
- บำรุงร่างกาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำตา 
ใช้ดอก ต้มทำน้ำชาดื่มช่วยให้นอน
หลับสบาย 
-ร ักษาโรคปวดตามข้อ โรคเก๊าท์  
รักษาโรครูมาติซั ่ม และรักษาโรค
ผิวหนัง แก้ผิวแห้ง ใช้แทนยารักษา
ผิวให้ชุ่มชื้น รักษาโรคอันเกิดจากเชื้อ
รา นำเมล ็ดมะร ุมมาสก ัดน ้ำมัน
สามารถใช้ทำอาหาร 
-แก้ไอ รับประทานเนื้อในเมล็ด เป็น
ประจำสามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้
ร่างกายได้ 
-แก ้ โรค ปวดหล ั ง  ปวดตามข้อ 
เปลือกจากลำต้น มีรสร้อน นำมาสับ
ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ผ้าห่อทำเป็นลูก
ประคบนึ่งให้ร้อนนำมาใช้ประคบ 

ส้มป่อย -ไม้พุ ่มรอเลื ้อย มีหนามตามลำต้น กิ่ง 
ก้านและใบ ใบประกอบแบบขนนกสอง
ชั้น เรียงสลับ ยาว ๗-๒๐ ซม. ใบย่อยรูป
ขอบขนาน ขนาดเล็ก ดอกช่อ ออกที่ซอก
ใบ เป็นช่อกลม กลีบดอกเป็นหลอด สี
นวล ผลเป็นฝัก สีน้ำตาลดำ ผิวย่นขรุขระ 
ขอบมักเป็นคลื่น 

-แก้ไข้ ฝักนำมาต้มกับน้ำดื่ม 
 ขับเสมหะ ด้วยการนำฝักมาปิ ้งให้
เหลือง ใช ้ชงกับน้ำจิบกินเป ็นยา        
-แก้เส้นเอ็นพิการ ใบใช้ตำประคบ
หรือตำห่อผ้าประคบเส้นช่วยทำให้
เส้นเอ็นอ่อน 
-แก้โรคผิวหนังฝักใช้ตำพอกหรือชุบ
สำลีปิดแผล แก้โรคผิวหนัง ใช้ทำขี้ผึ้ง
ปิดแผล 

สะเดา -เป็นไม้ยืนต้นเปลือกต้นแตกเป็นร่องลึก
ตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็น
ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูป

-แก้พิษโลหิต กำเดา แก้ริดสีดวงใน
ลำคอ บำร ุงธาต ุ  ข ับลม ใช ้ เป็น
อาหารผัก 



๑๐๕ 

ชื่อสมุนไพร ลักษณะท่ัวไป สรรพคุณและวิธีใช้ 
ใบหอก โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจัก
เป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน 
ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบ
อ่อน ดอกสีขาวนวล ผล รูปทรงรี ผิว
เรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม 
เมล็ดเดี่ยว รูปรี 

-เป็นยาขมเจริญอาหาร ใช้ช่อดอกไม่
จำกัด ลวกน้ำร้อน จิ้มน้ำปลาหวาน 
หร ือน ้ ำพร ิก หรื อใช ้ เปล ือกสด 
ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ต้มน้ำ ๒ ถ้วย
แก้ว รับประทานครั้งละ ๑/๒ ถ้วย
แก้ว 

โหระพา -เป ็นพืชล ้มล ุก ลำต้นมีขนาดเล ็ก มี
ลักษณะหรือลักษณะพิเศษของโหระพา
ดังน ี ้  เป ็นพืชที ่ม ีอาย ุได ้หลายฤดู มี
ลักษณะลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมและเป็นพุ่ม 
ลำต้นจะแตกแขนงได้มากมาย กิ่งก้านมีสี
ม่วงแดง มีขนอ่อนๆ ที ่ผ ิวลำต้น ใบมี
รูปร่างแบบรูปไข่ปกติจะยาวไม่เกิน ๒ นิ้ว 
ใบจะเรียงตัวแบบตรงกันข้ามกัน ขอบใบ
หยักแบบฟันเลื่อย ใบมีสีเขียวอมม่วงและ
มีก้านใบยาว ดอกโหระพา ดอกมีขนาด
เล็กสีขาวหรือม่วงจะออกเป็นช่อคล้าย
ฉัตรที่ยอด ดอกมีทั้งสีม่วง แดงอ่อน และ
สีขาว ในแต่ละดอกจะมีเกสรตัวผู้ ๔ อัน 
รังไข่แต่ละอันจะมีสีม่วง เมล็ดมีสีดำมี
กลิ่นหอมท้ังต้น 

-ช่วยแก้หวัดและช่วยในการขับเหงื่อ 
ด้วยการนำใบและต้นสดมาต้มเข้า
ด้วยกันแล้วเอาน้ำมาดื่ม 
-แก้อาการสะอ ึก ด ้วยการนำใบ
โหระพาสดพร้อมขิงสดแช่ในน้ำเดือด
แล้วนำมาดื่มในขณะที่ยังร้อน 
-ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน 
ด้วยการนำใบโหระพามาคั้นเอาน้ำ
สดให้ได้ประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะ ผสม
กับน้ำอ้อย ๒ ช้อนผสมกับน้ำอุ่น 
แล้วนำมาดื่มวันละ ๒ ครั้ง 
-แก้อาการฟกช้ำจากการกระทบ
กระแทก หกล้ม งูกัด ด้วยการนำมา
ใบตำแล้วพอก 

 
 จากตารางที ่๔.๔ คุณสมบัติของสมุนไพรพ้ืนบ้านที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พบว่า 
ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝาย มีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แบ่ง
ออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้ ๑)พืชล้มลุก ประกอบด้วยสมุนไพร ๑๓ ชนิด ได้แก่ กระชาย กระเทียม กล้วย
น้ำว้า ขมิ้นชัน ข่า ขิง ชะพลู ตะไคร้ ตะไคร้หอม เตยหอม ไพล ฟักทองและโหระพา ๒) ไม้พุ่ม 
ประกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิด ดังนี ้ กระเพรา ชะอม พริก มะนาวและส้มป่อย ๓) ไม้ยืนต้น 
ประกอบด้วยสมุนไพร ๑๐ ชนิด ดังนี้ ขนุน ขี้เหล็ก แคบ้าน น้อยหน่า ฝรั่งมะกรูด มะขาม มะตูม 
มะรุมและสะเดา ๔)ไม้เลื้อย ประกอบด้วยสมุนไพร ๑ ชนิด ดังนี้ ตำลึง 



๑๐๖ 

 นอกจากนั้นผลจากการศึกษาพบว่า สมุนไพรพื้นบ้านที่ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝายนำมา
รักษาอาการเจ็บป่ายด้วยโรคต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มโรค ดังรายละเอียดต่อไปนี้๑  
   ๑) กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร รักษาอาการเจ็บป่วย ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสยีด 
อาการท้องผูก อาการท้องเสีย ถ่ายพยาธิ ประกอบด้วยสมุนไพร ๑๕ ชนิด ดังนี้ กระชาย กระเทียม 
กระเพรา กล้วยน้ำว้า ขมิ้นชัน ข่า ขิง ขี้เหล็ก ชะพลู ชะอม ตะไคร้ ไพล ฟักทอง มะขามและมะตูม  
   ๒) กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รักษาอาการเจ็บป่วย อาการไอ เจ็บคอและระคายคอ
จากเสมหะ ประกอบด้วยสมุนไพร ๖ ชนิด ดังนี้ ขิง ฟักทอง มะกรูด มะขาม มะนาวและส้มป่อย 
   ๓) กลุ ่มโรคระบบขับถ่าย รักษาอาการเจ็บป่วย เช่น อาการขัดเบา ขับปัสสาวะ 
ประกอบด้วยสมุนไพร ๓ ชนิด ดังนี้ ตะไคร้ เตยหอมและฟักทอง  
  ๔) กลุ่มโรคโรคผิวหนัง รักษาอาการเจ็บป่วย อาการกลาก เกลื้อน หิด ฝี แผลพุพอง 
อาการแพ้ อักเสบจากแมลง สัตว์กัดต่อย อาการลมพิษ ผื่นคันตามผิวหนัง ประกอบด้วยสมุนไพร ๔ 
ชนิด ดังนี้ กระเทียม กระเพรา ขม้ินชันและฟักทอง  
  ๕) กลุ่มโรคอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ รักษาอาการเจ็บป่วย อาการเคล็ด ขัดยอก อาการ
นอนไม่หลับ ร้อนใน ยาบำรุงกำลัง ประกอบด้วยสมุนไพร ๔ ชนิด ดังนี้  ขนุน ขิง ขี้เหล็ก ไพลและ
มะตูม 
 และพบว่ามีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในรูปแบบดั้งเดิม คือ 
การนำส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ๒ ดังนี้  
 ๑) ใช้ในรูปสมุนไพรสด ๆ ทั้งนี้สมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดนิยมนำมาใช้ในรูปสมุนไพรสดจึง
จะให้ผลดี เช่น กระเทียม ใช้รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด นำกลีบกระเทียมสดปลอก
เปลือกเคี้ยวรับประทาน ครั้งละ ๕-๗ กลีบหลังอาหารหรือเมื่อมีอาการ ไพล ใช้แก้บิด ท้องเสีย นำ
เหง้าไพลสด ๔-๕ แว่น ตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำเติมเกลือครึ่งช้อนชา ใช้รับประทานหรือฝนกับน้ำ
ปูนใสรับประทาน เป็นต้น 
  ๒) คั้นเอาน้ำดื่ม ใช้สมุนไพรสด ๆ ตำให้ละเอียดจนเหลว ถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไป
เล็กน้อย เพ่ือคั้นเอาน้ำยาที่ได้มาดื่ม เช่น โหระพา ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ด้วยการนำใบ

 
 ๑ อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ นิศานาถ แก้ววินัด, คู่มือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแแล
สุขภาพ, ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก https://i4biz.nrct.go.th/download/ebook/70017.pdf 
 ๒ อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ นิศานาถ แก้ววินัดและนิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย, ตามรอยสมุนไพรพื้นบา้นภูมิ
ปัญญาในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์, อ้างใน อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธ์ิ นิศานาถ แก้ววินัด, 
ค ู ่ม ือภ ูม ิป ัญญาการใช ้สม ุน ไพรพ ื ้นบ ้านในการด ูแแลส ุขภาพ ,  ข ้อม ูลออนไลน ์  เข ้ าถ ึ ง ได ้จาก 
https://i4biz.nrct.go.th/download/ebook/70017.pdf 



๑๐๗ 

โหระพามาคั้นเอาน้ำสดให้ได้ประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำอ้อย ๒ ช้อนผสมกับน้ำอุ่น แล้วนำมา
ดื่มวันละ ๒ ครั้ง เป็นต้น 
  ๓) ยาต้ม นำสมุนไพรใส่ภาชนะแล้วเติมน้ำสะอาดพอท่วมยาคนให้เข้ากัน แช่ทิ้งไว้
ประมาณครึ่งชั่วโมง ใช้ไฟขนาดกลางต้มให้เดือด พอเดือดแล้วลดไฟลงต้มต่อไป คอยคนอยู่เสมอเพ่ือ
ไม่ให้ยาไหม้ เช่น ขิง เป็นยาแก้อาเจียน ใช้ขิงแก่สดหรือแห้ง ขิงสดขนาดหัวแม่มือทุบให้แตก ถ้าแห้ง 
๕-๗ ชิ้น ต้มกับน้ำดื่ม นำขิงสด ๓ หัว หัวโตยาวประมาณ ๕ นิ้ว ใส่น้ำ ๑ แก้ว ต้มจนเหลือ ½ แก้ว ริน
เอาน้ำดื่ม ขี้เหล็ก แก้อาการนอนไม่หลับ กังวล เบื่ออาหาร นำใบขี้เหล็กสดหนัก ๕๐ กรัม หรือใบแห้ง
หนัก ๓๐ กรัม ต้มเอาน้ำดื่มก่อนนอน ดื่มครั้งละ ๑-๒ ช้อนชา ก่อนนอน เป็นต้น   
  ๔) ยาชง มักได้จากการนำเอาส่วนของสมุนไพรมาล้างให้สะอาด ผึ่งลมหรือตากให้แห้ง 
เติมนำ้เดือดลงในสมุนไพรแห้งนั้นทิ้งไว้ ๓-๕ นาที เช่น มะตูม แก้ท้องเดิน ท้องเสีย ท้องร่วง โรคลำไส้
เรื้อรังในเด็ก นำผลมะตูมโตเต็มที่ฝานเป็นชิ้นบาง ๆ ตากแห้งค่ัวให้เหลืองชงรับประทาน เป็นต้น 
  ๕) ยาลูกกลอน เหตุที่ต้องนำสมุนไพรมาทำเป็นยาลูกกลอนนั้น เนื่องจากสมุนไพร
ดังกล่าวมักจะมีรสที่ไม่ค่อยชวนรับประทาน การทำเป็นยาเม็ดแบบลูกกลอน(เม็ดกลม) เพื่อให้การใช้
หรือรับประทานสะดวกขึ้น เช่น ไพล-เป็นยารักษาหืด นำเหง้าไพลแห้ง ๕ ส่วน พริกไทย ดีปลี อย่าง
ละ ๒ ส่วน กานพลู พิมเสน อย่างละ ½ ส่วน บดผสมรวมกัน ใช้ผงยา ๑ ช้อนชา ชงน้ำร้อน
รับประทานหรือปั้นเป็นลูกกลอนด้วยน้ำผึ้งขนาดเท่าเม็ดพุทรา รับประทานครั้งละ ๒ ลูก 
  ๖) ยาพอก นำสมุนไพรสด ๆ ที่ล้างสะอาดดีแล้วมาตำให้ละเอียดและเติมเหล้าเพื่อให้
ออกฤทธิ์ดีขึ้น แล้วนำยาที่ได้ไปพอกแผลตามต้องการ เช่น ส้มป่อย แก้โรคผิวหนัง นำฝักส้มป่อยมา
ตำพอกหรือชุบสำลีปิดแผล โหระพา แก้อาการฟกช้ำจากการกระทบกระแทก หกล้ม งูกัด ด้วยการ
นำใบโหรามาตำแล้วพอกบริเวณแผล 
  ๗) ยาดอง การดองส่วนใหญ่นิยมดองกับเหล้า ด้วยการนำตัวยาห่อผ้าขาวบางสะอาดใส่
โหลเทเหล้าลงไปให้ท่วมยา ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ ๗-๑๔ วัน ก็สามารถรินเอาน้ำยามาใช้ได้ เช่น 
ขี้เหล็ก แก้อาการนอนไม่หลับ กังวล เบื่ออาหาร นำใบขี้เหล็กสดหนัก ๕๐ กรัม หรือใช้ใบแห้งหนัก 
๓๐ กรัม ใช้ใบอ่อนทำเป็นยาดองเหล้า ดื่มครั้งละ ๑-๒ ช้อนชา ก่อนนอน 
 ๔.๑.๓ การอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย มีวิธีการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ๔ วิธีดังนี้ 
  ๑) การปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสมุนไพร ใน
การปลูก การขยายพันธุ์และการรู้วิธีการนำสมุนไพรพ้ืนบ้านมาใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ ตามที่
บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้สอนนักเรียน
ผู้สูงอายุและกลุ่มสมาชิกรักษ์สมุนไพรให้ปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน อาทิเช่น ไพล กระชาย ตะไคร้ เป็นต้น 



๑๐๘ 

เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตลูกประคบสมุนไพร ทำยาดม ยาหม่อง เป็นต้น 
โดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่สนับสนุนด้าน
งบประมาณ๓ จนเกิดเป็นหมู่บ้านที่ปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพร และเพ่ือ
รับประทานเป็นอาหารได้จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝายยังขาดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรบ้านเพราะขาดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาด้านวิธีใช้สมุนไพรในการรักษาโรค รู้
เฉพาะบางชนิดที่ใช้อยู่เป็นประจำเท่านั้น๔ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักชนิดของสมุนไพรเพราะขาด
การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจึง
ได้เชิญแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้เรื ่องเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรและผู้สนใจทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพร เพื่อให้หันมาสนใจ
และตื่นตัวกับเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านมากขึ้น จากที่เคยเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนสมัยนี้ไปใน
ช่วงหนึ่ง โดยมีการชี้ชวน ชี้แนะให้เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น 
บริโภคโดยตรงด้วยการนำมาปรุงเป็นอาหารแต่ละมื้อ เป็นอาหารเสริมสุขภาพหรือนำมาใช้เป็นยา ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรผสมอยู่  
 อันที่จริงแล้วสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมีสรรพคุณหรือคุณสมบัติทางยาในตัวเอง เพ่ือบำบัด
โรคหรืออาการบางอย่าง แต่เพื่อให้มีสรรพคุณในการรักษาแตกต่างกันไปหรือมีผลดีขึ้น  จึงมีการนำ
สมุนไพรหลายชนิดมาผสมกัน แต่โบราณมีวิธีปรุงยาในลักษณะต่าง ๆ กันไป เช่น ต้ม บดแล้วผสมกัน 
ชงด้วยน้ำดื่มหรือรับประทาน จึงมีการเรียกยาที่มาจากสมุนไพรต่าง ๆ กันตามยุคสมัย ตามวิธีการ
ผลิตการใช้และอื่น ๆ เช่น ยาสมุนไพร ยากลางบ้าน พบว่าพืชผักต่าง ๆ ที่รับประทานเป็นอาหารทุก
วันหรือปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักดี ล้วนเป็นสมุนไพรทั้งสิ้น สมุ นไพรแต่ละชนิดมี
สรรพคุณต่าง ๆ กัน นำมาใช้ประโยชน์ในคราวจำเป็นได้กับอาการของโรคที่ไม่รุนแรงนัก เช่น ท้องผูก 
ท้องเดิน เคล็ดขัดยอก น้ำร้อนลวก เป็นต้น เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย 
 ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย ถึงความเป็นมาในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรพื้นบ้าน และวิธีใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านให้
คงอยู่ จึงร่วมกันหาแนวทางสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ให้มีการดำรงอยู่และมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านอย่างยั่งยืนภายในชุมชนและนำมาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปได้นั้น ชุมชนต้องทำอย่างไรที่จะทำให้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ นำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องไม่หายไปจากพื้นที่ ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย 

 
 ๓ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
  ๔ สัมภาษณ์ นางศรีประภา วาณิชพิพัฒกุล หมออนามัย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 

สมาชิกกลุ ่มร ักษ์สมุนไพรร่วมกับชุมชนบ้านหัวฝายจึง ได้จัดตั ้ง “ธนาคารสมุนไพร” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมสมุนไพร เพ่ือนำมาผลิตสินค้าเก่ียวกับสมุนไพร อาทิเช่น ลูกประคบสมุนไพร 
ทำยาดม  ยาหม่อง เป็นต้น ด้วยการซื้อสมุนไพรจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและเกษตรกร
ทั่วไป โดยมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยนักเรียนผู้สูงอายุสมัครเป็นสมาชิกและเข้าถือหุ้นสหกรณ์ และ
มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์๕ และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสมุนไพรและเพื่อให้ชุมชนรู้จักการใช้สมุนไพรรักษาโรคและนำมาเป็น
อาหารได้ ตลอดทั้งเป็นการสร้างหมู่บ้านที่อนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเหล่านั้นไม่ให้สูญหายไปและเป็น
สืบทอดภูมิปัญญาเก่ียวสมุนไพรพื้นบ้านให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒) การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ ่มรักษ์สมุนไพรและ
เกษตรกรในชุมชนบ้านหัวฝาย ปลูกสมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรยังขาด
ความรู้เรื่องวิธีการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์ ส่วนใหญ่ปลูกไว้ในบริเวณหัวไร่ปลายนา ริมรั้วรอบ
บ้านและพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โรงเรียนร้างในชุมชนบ้านหัวฝาย นอกจากนั้น มี
การส่งเสริมให้นักเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรปลูกสมุนไพรที่บ้านก่อน เพื่อความสะดวก
แก่การดูแลและมีเวลาดูแลอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลูกที่บ้านตนเองแล้ว จากนั้นก็จะขยายไปยังชุมชน
ใกล้เคียงต่อไป๖ การปลูกสมุนไพรในชุมชนในปัจจุบันพบว่ามีการปลูกสมุนไพรอยู่ในบริเวณทั่วไป มี
การให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุได้เชิญนักวิชาการเกษตร มาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน แก่นักเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกกลุ่มรักษ์
สมุนไพรและเกษตรกร และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านสำหรับรักษาโรค

 
 ๕ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๖ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มสมุนไพร ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

ภาพที่ ๔.๕ 
ธนาคารสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๖ 
สมุนไพรที่สมาชิกธนาคารสมุนไพรนำมาจำหน่าย 



๑๑๐ 

ต่าง ๆ ชนิดพันธุ์สมุนไพรและสรรพคุณของสมุนไพร ตลอดทั้งให้ความรู้ในการนำสมุนไพรที่ปลูกไว้มา
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกประคบสมุนไพร สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ยาดมสมุนไพร 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓) การฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้เหมาะสมกับยุค
สมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการ
รวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ มีการนำความรู้ด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิตสินค้าสมุนไพร การตลาดและการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านไว้กินเอง ทำยากินเอง หันกลับมาใช้และศึกษาเรื่อง
ของสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งสมัยก่อนคนกินสมุนไพรเป็นอาหาร ไม่ได้กินเป็นยา
รักษาโรคเหมือนอย่างเช่นในปัจจุบัน เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับธรรมชาติ จากวัฒนธรรมการกินอาหารแต่ละชนิดจะอุดมไปด้วยยาสมุนไพรและ
สารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกาย คนในอดีตมีความเชื่อว่าสมุนไพรคือ อาหารและยาของทุกคน ดังนั้น
ชุมชนควรจัดกิจกรรมรวมพลังปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นต่อไป๗ ซึ่งสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ที่จะนำมาปลูกนั้นควรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของชุมชน โดยให้การสนับสนุนใน
การรักษาสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 นอกจากนั้นพบว่ามีการรณรงค์ให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พืชสมุนไพร โดยการดูแลรักษาฟื้นฟูพื้นที่ที่เป็นแหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน และขยายพันธ์ปลูกเพิ่มใน
พื้นที่สวนครัวรอบบ้าน เพื่อสะดวกแก่การใช้ประโยชน์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้แก่ชุมชน มี
การปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านให้เป็นระบบ โดยให้มีสาระในการ

 
 ๗ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มสมุนไพร ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

ภาพที่ ๔.๘ 
สอนผู้สูงอายุปลูกพืชสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๗ 
นักวิชาการเกษตรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน 
กลุ่มรักษ์สมุนไพร 



๑๑๑ 

ถ่ายทอดที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์สมุนไพรทางตรงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งใช้เป็น
อาหารเป็นยา มีการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกเป็นครัวรั้วกินได้รอบบ้านและอยู่ในป่าธรรมชาติ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการฟื้นฟูสิ ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งผู ้ถ่ายทอดเป็นผู้รู ้หรือปราชญ์
ชาวบ้านเป็นหลักและเสริมโดยนักวิชาการ โดยมีผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนซ่ึงกระบวนการถ่ายทอดมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ การให้ความรู้ การสร้างเจตคติและการฝึกทักษะ 
ส่วนวิธีการถ่ายทอดควรใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น การบรรยายจากปราชญ์และนักวิชาการ การใช้สื่อ 
การประชุมปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ศึกษาจากกรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติโดย มีสื่อที่เป็น
คู่มือความรู้พืชสมุนไพร วีดีทัศน์และของจริงใช้ในการถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอดเป็นผู้สนใจอยากรู้
และสมัครใจเข้าร่วม ได้แก่ นักเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ผลของการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาทำให้คนในชุมชนเป็นผู้รู้ที่มีความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการอนุรักษ์และใช้สมุนไพรทั้ง
จากแหล่งธรรมชาติและปลูกเพ่ิมในครัวเรือน ทำให้ชุมชนมีความหลายหลายทางชีวภาพของสมุนไพร
พ้ืนบ้านเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนบ้านหัวฝาย  
 
        
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๔) การเผยแพร่และแลกเปลี ่ยนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ชุมชนบ้าน     
หัวฝายมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านอย่างกว้างขวาง โดยการใช้สื่อ
และวิธีการต่าง ๆ อาทิเช่น การนำเสนอสินค้าสมุนไพรแก่หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มา
ศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย กว่า ๔๐๐ คณะ ตลอดทั้ง
ออกบูธนิทรรศการ แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที ่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ ้น ๘ 
นอกจากนั้นคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายยังไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

 
 ๘ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ภาพที ่๔.๙ 
อบรมทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง 

ภาพที ่๔.๑๐ 
ผู้สูงอายุเรียนรู้การสกัดสมุนไพร 



๑๑๒ 

ด้านสมุนไพรแก่เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย กว่า ๑๔๐ แห่งเครือข่ายใน ๑๘ จังหวัด
ภาคเหนือและกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุต่างจังหวัดนอกจากภาคเหนือที่มีความสนใจติดต่อให้ไปเป็ น
วิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตสมุนไพร๙  ตลอดทั้งมีการเสริมสร้างปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้าน
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรอย่างเต็มที่ ด้วยการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น 
มอบเกียรติบัตร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 นอกจากนั้น พบว่า นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายที่เป็นสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรและ
เกษตรกรทั่วไป มีการแลกเปลี ่ยนพันธุ ์สมุนไพรกันเพื ่อเป็นการขยายพันธุ ์สมุนไพรให้มีความ
หลากหลายเพื่อปลูกในบริเวณบ้าน พื้นที่ของแต่ละครอบครัวและขยายพื้นที่ไปสู่ชุมชนอื่น๑๐ ทำให้มี
การอนุรักษ์พันธุ ์สมุนไพรบ้านให้คงอยู่ เป็นการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรนำไปสู่การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้มีความหลากหลาย  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพาะพันธุ์สมุนไพรให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
 สรุปขบวนการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มี ๔ วิธีดังนี้ ๑)การปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ ในการ
ปลูก การขยายพันธุ์และการรู้วิธีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ ๒)การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓)การฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้เหมาะสมกับยุค
สมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และ๔)การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านดังได้แสดงไว้ ในภาพที่ ๔.๑๓  

 
 ๙ สัมภาษณ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ ตัวลือ ครูอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๐ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

ภาพที ่๔.๑๒ 
 นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่าย 

ภาพที ่๔.๑๑ 
จัดบูธนิทรรศการและจัดแสดงสินค้า 

 



๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 ๔.๑.๔ ปัญหาของสมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
 ๑) สภาพปัญหาด้านการดำเนินงาน พบว่าปัจจุบันกลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝาย ได้
ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ๔ ด้าน ดังนี้๑๑ 
  ๑.๑ ด้านการขนส่งสินค้า เมื่อมีผู้สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ
และจัดส่งสินค้า โดยใช้วิธีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ทำให้มีอัตราค่าจัดส่งค่อนข้างแพง ปัจจุบัน
สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศจะใช้บริการของKerry ซึ่งอัตราค่าขนส่งจะถูกลงเล็กน้อย๑๒ 
ส่วนการส่งสินค้าไปต่างประเทศใช้บริการของไปรษณีย์ 
  ๑.๒ ด้านการทำสมุนไพร สำหรับเครื่องมือในการผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มรักษ์
สมุนไพรที่ใช้ยังไม่ทันสมัย เช่น ใช้เขียง ใช้มีดทำครัวในการหั่นสมุนไพร ใช้วิธีตากแดดแบบธรรมชาติ 
ไม่มีเครื่องอบสมุนไพร ทำให้เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถตากสมุนไพรได้ ซึ ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
สมุนไพรที่รับซื้อมาจากสมาชิกนั้นราขึ้นทำให้เกิดความเสียหาย๑๓ ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 
ไดน้ำคณะสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรไปศึกษาดูงานวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพรและดูวิธีการผลิตสมุนไพร 
การปลูกสมุนไพร ที่ไม้หมอนฟาร์ม ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการ

 
  ๑๑ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ นางจันทร์ ตาแปง สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ภาพที่ ๔.๑๓ 
แผนผังการอนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

 



๑๑๔ 

แก้ปัญหาความเสียหายของสมุนไพรจากการขึ้นรา ด้วยการสั่งซื้อเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้
ในการอบสมุนไพร ทำให้สามารถเก็บรักษาสมุนไพรไว้ทำผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 ๑.๓ ด้านการปลูกสมุนไพร ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มรักษส์มุนไพรและเกษตรกรจะปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่บริเวณบ้าน บริเวณไร่สวนปลายนาของตนเอง๑๔ ซึ่งสมุนไพรที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก
พื้นบ้านที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วย อาทิเช่น ขมิ้น ไพล ตะไคร้ มะกรูด ใบเตย พริก ข่า    
เป็นต้น๑๕ทำให้บางครั้งสมุนไพรที่ปลูกได้จึงไม่มีคุณภาพสำหรับการนำมาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
สมุนไพร ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจึงได้เชิญวิทยากรมาอบรมและสอนนักเรียนผู้สูงอายุให้มี
ความรู้ตั้งแต่การตระเตรียมดิน ปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกสมุนไพร ตลอดทั้งการ
สอนวิธีการปลูกสมุนไพรและการดูแลรักษาสมุนไพรที่ถูกต้อง 
 นอกจากนั้นพบว่า วัดหัวฝายร่วมกับบริษัทโตโยต้า สาขาพาน ชุมชนบ้านหัวฝาย ได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้านสมุนไพร เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ไพล ขมิ้น และเรื่องการ
ผลิตสินค้าสมุนไพร เช่น ลูกประคบ น้ำมันนวด เป็นต้น๑๖  
 
 
 
 
 

 
 ๑๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์คำ ต้นหล้า สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕ สัมภาษณ์ นางพิศมัย วงศ์แก้ว สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.. 

ภาพที่ ๔.๑๕ 
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในการอบสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๑๔ 
ดูงานวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพร 



๑๑๕ 

 
 
 
 
        
   
 
 
 
 ๑.๔ ด้านการตลาด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและกลุ่มรักษ์
สมุนไพรที่ผลิตขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายนั้น พบว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์ไม่มีความดึงดูดใจลูกค้า๑๗ จึงได้มี
แนวคิดที่จะออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสวยงามและดึงดูดลูกค้าต่อไป นอกจากนั้น
พบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพร เน้นเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด มีการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าทุกชิ้นและจะทำการผลิตสินค้าสมุนไพรเมื ่อมีผู ้สนใจสั่งซื ้อไปจำหน่ายและเมื ่อมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่โรงเรียนผู ้สูงอายุวัดหัวฝายได้รับเชิญไปร่วมงานหรือกิจกรรม โดยจะไม่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกักตุนไว้ เพื่อความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีการจัดส่งไปจำหน่ายใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ ่น ไต้หวัน เป๋นต้น โดยการประสานจากคนไทยที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของวัดหัวฝายและได้ผลดี จึงรับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศนั้น ๆ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๑๗ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.. 
 ๑๘ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.. 

ภาพที่ ๔.๑๖ 
คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เกษตรกรเตรียมปลูกสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๑๗ 
เตรียมพื้นทีป่ลูกพืชสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๑๘ 
สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรเตรียมสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๑๙ 
กลุ่มรักษ์สมุนไพรเตรียมจัดส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 



๑๑๖ 

 ๒)สภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า ชุมชนบ้านหัวฝายมี
การเรียนรู้การใช้สมุนไพรจากบรรพบุรุษ โดยหมอพื้นบ้านเป็นผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพ
บุรุษ ตามความสามารถ ในการเลือกใช้สมุนไพรมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพ่ือการดำรงอยู่ได้ มีการ
เรียนรู้การแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมและการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ แพทย์พื้นบ้าน มีการนำความรู้การใช้
สมุนไพรมาใช้รักษาคนป่วย โดยการใช้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านด้วยวิธีต่าง ๆ การใช้สมุนไพร
รักษาโรคร่วมกับการนวดแผนโบราณที่ใช้ลูกประคบสมุนไพรในสมัยโบราณ มีการใช้คาถาอาคม
ประกอบกับการใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยและมีการประเมินผู้ป่วยด้วยถ้าไม่หายก็แนะนำให้ไปรักษากับ
แพทย์แผนปัจจุบัน  

ปัญหาการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย พบว่า ปัญหาของการอนุรักษ์
สมุนไพรพื้นบ้าน คือ ไม่มีผู้สืบทอดความรู้ ไม่มีเกษตรรุ่นใหม่ที่สนใจ เพราะเกษตรที่มีความรู้การปลูก
สมุนไพรพื้นบ้านและมีประสบการณ์หรือประสบความสำเร็จในการปลูกสมุนไพร ไม่มีการจดบันทึก
เป็นตำราหรือเอกสารไว้ เกษตรที่ปลูกสมุนไพรพื้นบ้านส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้สูงอายุและปลูกตาม
ยถากรรม๑๙ นอกจากนั้นพบว่าผู้ปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านเป็นการปลูกตามคำแนะนำของวิทยากรและครู
ที่มาสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ทำให้นักเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรสามารถ
ปลูกสมุนไพรพื้นบ้านที ่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น๒๐ แต่การปลูกสมุนไพรพื้นบ้านยังคงจำกัดอยู่กับ
ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่มีคนรุ่นใหม่ทีส่นใจในการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน เพราะคนรุ่นใหม่ไม่
สนใจในอาชีพเกษตรของบรรพชน ซึ่งทำให้เกิดปัญหา ๓ ประการดังนี้ 
   ๑) ปัญหาขาดผู้รับการถ่ายทอด เป็นปัญหาที่คนรุ่นใหม่และผู้ปกครองในชุมชนไม่สนใจ
ภูมิปัญญาการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน เนื่องมาจากการได้รับวัฒนธรรมและค่านิยมสมัยใหม่และการไม่
เห็นความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรพ้ืนบ้าน นอกจากนี้เกษตรกรปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ยังขาดลูกหลานรับการสืบทอด  
   ๒) ปัญหาเนื้อหาในการถ่ายทอด ยังไม่มีการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการ
ถ่ายทอด ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ปราชญ์ท้องถิ่นมองว่าไม่มี
ผู้รับการถ่ายทอดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับการถ่ายทอดเนื้อหาภูมิปัญญาการปลูกสมุนไพร
พ้ืนบ้านที่มีความเหมาะสม สำหรับผู้ที่จะต้องสืบทอดภูมิปัญญาการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านต่อไป  
   ๓) ปัญหาการถ่ายทอดผู้ถ่ายทอด ซึ่งขาดหลักการและเทคนิคการถ่ายทอดของปราชญ์
ท้องถิ่น ที่จะทำให้ผู้รับการถ่ายทอดหันมาสนใจการเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน การ
ถ่ายทอดจึงต้องอาศัยทักษะการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านโดยการสาธิตวิธีการ การบอกเล่าโดยตรงและ

 
 ๑๙ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๐ สัมภาษณ์ นายสุภาพ วงศ์แก้ว สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 

การเรียนรู้แบบครูพักลักจำ เพราะปราชญ์ท้องถิ่นมองว่าเป็นเรื่องที่ควรจะถ่ายทอดให้แก่บุตรหลาน
เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
 

๔.๒ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพร
พ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การเก็บข้อมูลกระบวนการใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝายนั้น เป็นการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อย โดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบกิจการสมุนไพร
พ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย พบว่า 
 ๑. กระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย เพื่อให้ได้
สมุนไพรที่มีคุณภาพ เริ ่มตั้งแต่พื้นที ่ปลูกสมุนไพร สภาพแวดล้อม ความชื้นที่เหมาะสมกับชนิด
สมุนไพรพื้นบ้าน พันธุ์สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาเป็นพันธุ์ที่ถูกต้องและให้สารสำคัญออกฤทธิ์สูง ส่วนที่
ใช้ทำพันธุ์มีคุณภาพดี ปราศจากโรค และแมลง สำหรับส่วนของสมุนไพรที่จะนำมาทำพันธุ์ เช่น เหง้า 
เมล็ด ต้นพันธุ์ต้องมีความสมบูรณ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวจนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพันธ์ไว้ ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อ
คุณภาพของสมุนไพรที่จะนำมาผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการผลิตสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้าน
หัวฝาย จะเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรพ้ืนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย  
  ๑) คุณภาพของวัตถุดิบ มีความสำคัญมาก เพราะวัตถุดิบมีเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณภาพของวัตถุดิบเริ่มต้นจากการเพาะปลูกสมุนไพร การเลือกสายพันธุที่ดทีี่ให้
สารออกฤทธิ์สูง แหล่งเพาะปลูกท่ีดี การใหปุ้ย๋ทีพ่อเหมาะ การให้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จะมีผลต่อ
คุณภาพของวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว มีความรู้เรื่องการนำส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร เช่น ลำต้น ราก ใบ 
เปลือกไม้ เนื้อไม้ ฯลฯ มาใช้เป็นยาได้นั้น ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจะเน้นตั้งแต่คุณภาพวัตถดุิบ
ที่จะนำมาผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจึงเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรแก่นักเรียนผู้สูงและสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรเป็นบางครั้งบางครา 
  ๒) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพดี ใช้ได้ผล ต้องมีตัวยาออก
ฤทธิ์ ซึ่งจะต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเท่านั้น สาระสำคัญออกฤทธิ์ในแต่ละส่วนของพืชมีความ
แตกตางกัน ควรจะเก็บเกี่ยวที่อายุเท่าไร ฤดูกาลในการเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและวิธีเก็บเกี่ยว 
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการสร้างสารสำคัญในสมุนไพร ซึ่งมีสว่นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสรรพคุณทางยาของ
สมุนไพร ในการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพร จะต้องกำหนดปริมาณของสาระสำคัญนี้ด้วย การ
บรรจุและเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของสมุนไพรจากการทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ ต้อง
เก็บสมุนไพรในที่แห้ง สะอาด ปราศจากความอับชื้น ปิดฉลากระบุชื่อสมุนไพร ซึ่งพบว่าสมาชิกกลุ่ม
รักษ์สมุนไพรได้มีการจัดทำบัญชีสมุนไพรทั้งชนิด จำนวน วันที่รับซื้อสมุนไพรจากสมาชิกมาจัดเก็บไว้



๑๑๘ 

ในธนาคารสมุนไพร และจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาทำผลิตภัณฑ์ตามวันเวลาก่อนหลังการจัดเก็บ และ
จะทำการตรวจคุณภาพของสมุนไพรเป็นระยะ ๆ ถ้าพบสมุนไพรขึ ้นราหรือเสื ่อมคุณภาพจะนำ

สมุนไพรเหล่านั้นมาทำลายทิ้งทันที๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. นวัตกรรม ปัจจุบันมีการนสมุนไพรมาใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติในการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งในแง่การผลิต การแปรรูป และวิธีการ
นำไปใช้ จะทำให้สามารถจดสิทธิบัตรและต่อยอดไปสู่การเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ดังนั้นเพื่อทำให้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ ่มรักษ์สมุนไพรมีคุณภาพและได้มาตราฐาน พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ 
ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายจึงไดน้ำสมาชิกรักษ์สมุนไพรไปศึกษาดูงานที่ไม้หมอนฟาร์ม ตำบล
เจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อดูวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพร วิธีการผลิตสมุนไพร และ
การปลูกสมุนไพร นอกจากนั้นไม้หมอนฟาร์มได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายในการนำ
สมุนไพรจากธนาคารสมุนไพรของวัดหัวฝายมาสกัดน้ำมันสมุนไพรที่ไม้หมอนฟาร์ม และน้ำมัน
สมุนไพรที่สกัดได้นั้น จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาดม
สมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น และได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาในฐานะที่
ปรึกษาด้านการแปรรูปสมุนไพร ได้จัดทำเตาอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำมัน
สมุนไพร และเครื่องบดสมุนไพร ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายสั่งมาเพื่อผลิตสมุนไพรออกจำหน่าย

เพื่อเป็นรายได้ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ๒๒ เป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตสมุนไพรของชุมชน
บ้านหัวฝายให้ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับของผู้สนใจ 

 

 
๒๑

 สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑.. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ นางละมัย จันทร์ทะรัง ประธานกลุ่มรักษ์สมุนไพร ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

ภาพที่ ๔.๒๑ 
การเก็บรักษาสมุนไพรในธนาคารสมุนไพร  

 

ภาพที่ ๔.๒๐ 
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 



๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน
บ้านหัวฝาย มีการจัดการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
  ๓.๑ การส่งเสริมการตลาด ชุมชนบ้านหัวฝาย มีการส่งเสริมการตลาดด้วยการนำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีการช่องทางการส่งเสริมการตลาดด้วยการ
จำหน่ายสินค้าแก่คณะที่มาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย การนำสินค้าไปจำหน่ายและ
แสดงในงานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นและส่งจำหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบันสินค้าของโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป จำนวน ๕ รายการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ๔ ชนิด ดังนี้ ๑)ลูกประคบสมุนไพร ๒)น้ำมันมนต์สมุนไพร ๓)ยาหม่องสมุนไพร ๔)สเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุง และ๕)ตะกร้าหวาย นอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกหลายรายการที่รอขึ้นทะเบียนโอ

ทอป๒๓ จึงเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร
เป็นยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป 
 ๓.๒ ช่องทางการตลาด สมุนไพรไทยจะไปตลาดโลกได้นั ้นจะต้องอาศัยกลยุทธ์ด้าน
การตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้า คือ ต้องมีการวิจัยตลาดเพ่ือค้นหาความต้องการของลูกค้า แล้วนำพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมาค้นหาสินค้า และบริการที่ตรงตามความต้องการเปลี่ยนจากการเพิ่มมูลค่า  เป็นการ
สร้างมูลค่า ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝายนอกจากจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังมี
การส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย ผ่านคนไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย
แล้วเห็นผลจริง จึงของเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย 
สิงคโปร์ เป็นต้น 

 
 ๒๓ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ภาพที่ ๔.๒๓ 
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์  

ภาพที่ ๔.๒๒ 
ดูวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพร ที่ไม้หมอนฟาร์ม 

 



๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค สมุนไพรของประเทศไทยมีชื่อเสียงมาก
ในระดับนานาชาติทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องปรุงรสอาหาร ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะทำให้สมุนไพร จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์
สมุนไพรไดน้ำไปสู่ผลผลิตที่สามารถวัดผลเชิงประจักษ์ได้ดังนี้  
   ๓.๓.๑ วัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาดที่สามารถสนับสนุนการบริการ
เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ มะกรูด ส้มป่อย เตยหอม มะขาม กระชาย ข่า ตะไคร้หอม 
มะตูม เป็นต้น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีมูลค่าทางการตลาดสูง  
   ๓.๓.๒ มีสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลากหลายชนิดสามารถจำหน่ายและต่อยอด
สู่ภาคบริการเพื่อสุขภาพ และอ่ืน ๆ ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง รวมทั้งส่งออกได้เพ่ิมข้ึน 
 ๔. ผลลัพธ์ พบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย มีการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้อง 
ชัดเจนและ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังอาทิเช่น กรม
กิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โรงพยาบาลพาน สาธารณสุข
อำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์(อพม.)พาน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)พาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตาม
อัธยาศัย(กศน.) อำเภอพาน เป็นต้น ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ ดังนี้  
  ๔.๑ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
  ๔.๒ มูลค่าการจำหน่ายสินค้าสมุนไพรเพิ่มขึ้น ทั้งจากการจำหน่ายในรูปวัตถุดิบ การ
แปรรูปขั้นต้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวด
สมุนไพร สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ยาหม่องไพล น้ำมันมนต์สมุนไพร เป็นต้น 
  ๔.๓ ทดแทนพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหา โดยการปลูกสมุนไพรที่ใช้พื้นท่ีน้อยมีมูลค่าสูง 
 

ภาพที ่๔.๒๕ 
 นำสินค้าออกจัดนิทรรศการ  

ภาพที ่๔.๒๔ 
 น้ำมันมนต์สมุนไพรหนึ่งในห้าของสินค้าโอทอป 



๑๒๑ 

 ๔.๓ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้าน 
หัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา
กลุ่มตัวแทนสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร จำนวน ๒๐ รูป/คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑ์ที ่นำออกจำหน่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 
จังหวัดเชียงรายนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป จำนวน ๕ รายการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี ่ยวข้องกับสมุนไพร ๔ รายการดังนี้ ๑)ลูกประคมสมุนไพร ๒)น้ำมันมนต์สมุนไพร ๓)ยาหม่อง
สมุนไพรและ๔)สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง นอกจากนั้นกลุ่มรักษ์สมุนไพรยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
อีก ๑ ชนิด คือ ยาดมสมุนไพร จากการศึกษาพบว่า สมุนไพรส่วนใหญ่ทีก่ลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้าน
หัวฝายนำมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น เป็นสมุนไพรที่สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรปลูก
และนำมาจำหน่ายที่ “ธนาคารสมุนไพร” ของวัดหัวฝาย ประกอบด้วยสมุนไพรจำนวน ๗ ชนิด ดังนี้ 
ขม้ิน ไพล ตะไคร้ เตยหอม มะกรูด มะขามและส้มป่อย ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย 
 ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างแนวคิด  
 เป็นการค้นหาและสร้างแนวคิดใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพขององค์การ ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า สมาชิกกลุ่มรักษ์
สมุนไพร มีความสามัคคีในการทำงานซึ่งเป็นผลมากจากระยะเวลาในการทำงานร่วมกันที่มีนานแล้ว
ตั้งแต่ก่อนจัดตั้งกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายอยู่แล้ว 
นอกจากนั้นประธานกลุ่มยังมีความเสียสละในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม รวมถึง
สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศต่อไป แต่สมาชิกกลุ่มบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการ
เพ่ือรับการรับรองมาตรฐาน(มผช.)  
 นอกจากนี้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ยังสามารถหา
ได้ง่ายในชุมชนและสามารถเพาะปลูกได้ตามพื้นที่ว่างในบริเวณบ้าน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
ได้เป็นอย่างดี สำหรับการผลิตลูกประคบสมุนไพรนั้นได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก 
เนื่องด้วยกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน ส่งผลให้ในแต่ละเดือนมีผู้สนใจสั่งซื้อลูกประคบสมุนไพรเป็น
จำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง จึงส่งให้เกิดรายได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำหรับช่วงไหนที่การสั่งซื้อ
ลูกประคบสมุนไพรลดลง สมาชิกกลุ่มยังสามารถผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสมุนไพรได้อีก อาทิเช่น 



๑๒๒ 

น้ำมันนวดสมุนไพร ยาหม่องไพล สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง น้ำมันมนต์สมุนไพรออกจำหน่ายแทนได้อีก
ด้วย ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มไม่หยุดชะงัก ซ่ึงศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย
จังหวัดเชียงรายที่เหมาะสมแก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์สมุนไพรมี ๕ ชนิด คือ ลูกประคบ
สมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร ยาหม่องไพล สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำมันมนต์สมุนไพร ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดี  
  สำหรับผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มรักษ์สมุนไพรมีลักษณะ
และคุณลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างจากลูกประคบสมุนไพรที่ชุมชนต่าง ๆ ทำขึ้นมากเท่าใดนัก 
เนื่องจากส่วนประกอบและการผลิตมักคล้ายคลึงกัน  แต่ลูกประคบสมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพร
ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากการมัดหรือผูกลูกประคบสมุนไพรที่
แน่นหนาซึ่งทำให้คุณภาพของสมุนไพรยังคงอยู่ได้นาน นอกจากนั้นมีการตรวจคุณภาพลูกประคบทุก
ลูกก่อนส่งถึงมือลูกค้า๒๔ 
 นอกจากนั้นชุมชนบ้านหัวฝายยังมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์เดียวกันคือ
น้ำมันนวดสมุนไพร ยาหม่องไพลซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถพัฒนาสูตรจน เกิดความแตกต่างทั้งทางดา้น
ของคุณสมบัติและกลิ่นจนเป็นอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์และเป็นความต้องการทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการสัมภาษณ์ยังพบอีกว่าพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝายร่วมกับบริษัท    
โตโยต้าเชียงราย จำกัด (สาขา พาน)ได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างวัดหัวฝาย บ้านหัวฝายกับ
บริษัทโตโยต้าเชียงราย เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้านสมุนไพร เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร อาทิเช่น 
ไพร ขมิ้น และเรื่องการผลิตสินค้าสมุนไพร เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร เป็นต้น 
พร้อมกันนี้วัดหัวฝาย ได้จัดเตรียมสถานที่ที่จะปลูกสมุนไพร พื้นที่ ๕ ไร่ ไว้สำหรับปลูกพืชสมุนไพร

 
 ๒๔ สัมภาษณ์ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ภาพที๔่.๒๖ 
ลูกประคบสมุนไพรโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 

ภาพที่ ๔.๒๗ 
การตรวจคุณภาพลูกประคบสมุนไพร 



๑๒๓ 

สำหรับนำมาผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนบ้านหัวฝายมีสมุนไพรใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินแนวความคิด  
 เป็นขั ้นตอนในการคัดเลือกแนวคิดที ่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค การตลาด และการเงิน ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน พบว่า ศักยภาพของกลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝายมีความพร้อมในการดำเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการเสริมความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้น จากการแสดงความ
คิดเห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ชนิดพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนา ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์หลัก ๓ ชนิด ดังนี้ ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร และน้ำมันมนต์สมุนไพร ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดีและมี
ลูกค้าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันนำไปสู่การสร้างจุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ เพื่อผลด้าน
การส่งเสริมการตลาด โดยแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพร
ชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 หลังจากคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว จะต้อง
มีการผลิตจริงและนำไปทดสอบตลาด เพื ่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด พบว่า 
ศักยภาพของกลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝายมีความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภายหลังจากการเสริมความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้น จากการแสดงความคิดเห็นถึง
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ท้ังสามชนิดพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนาคือ ลูกประคบสมุนไพร ซึ่ง
สามารถนำไปพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันนำไปสู่การสร้าง
จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ เพื ่อผลด้านการส่งเสริมการตลาด โดยแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต่อไป 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  
  เป็นขั้นตอนในการทำการตลาดเพื่อการนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จไปออกจำหน่ายในเชิง
พาณิชย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มรักษ์สมุนไพร 
ชุมชนบ้านหัวฝาย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด เพ่ือจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
๑)จำหน่ายแก่คณะผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ๒) จัดจำหน่ายในงานที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นและได้มีหนังสือเชิญโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ๓)จัด
จำหน่ายในต่างประเทศ โดยผ่านลูกค้าคนไทยที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดี จึงมีคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ อาทิ
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซยี สิงคโปร์ เป็นต้น 
 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของ
ชุมชนบ้านหัวฝาย เพ่ือให้การศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรพ้ืนบ้านดำเนินการไปได้
จึงต้องบูรณาการจากภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติกับกลุ่มสังคมทุกภาคส่วน ในประเด็นของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน พบองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านให้คงอยู่ จึงร่วมกันหา
แนวทางสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้มีการ
ดำรงอยู่และมีการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืนภายในชุมชนและนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
ได้โดยชุมชนต้องให้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องไม่หายไปจาก
พื้นที่ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง “ธนาคารสมุนไพร” เพื่อเป็นรวบรวมสมุนไพร เพื่อนำมาผลิตสินค้า
เกี่ยวกับสมุนไพร และมีการค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู ่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือลูกประคบสมุนไพร เพ่ือผลด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับตามข้อ

ภาพที่ ๔.๒๘ 
ทำน้ำมันนวดสมุนไพร 

ภาพที่ ๔.๒๙ 
สินค้าสมุนไพรพร้อมจำหน่าย 



๑๒๕ 

สั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสมุนไพรไทย ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สมุนไพรไทย จนเกิดเป็นแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพร
ไทยที่เป็นระบบ มีความยั่งยืน มีการวิจัยพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื ่อเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบาย 
Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื ่อง “การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย 
ศึกษากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้บริหารกลุ่มรักษ์สมุนไพร จำนวน ๕ รูป/คน สมาชิก
สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร จำนวน ๑๐ คน และ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพร 
จำนวน ๕ คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐ รูป/คนและโดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
group qualitative study) เก็บข้อมูลจากตัวแทนกลุ่มรักษ์สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๒๐ 
รูป/คน 
 คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ ่มย่อยและวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการวิจัย แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลนำเสนอ ดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย  
 จากการศึกษาวิจัยลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้าน   
หัวฝาย สรุปได้ดังนี้ 

ครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ปลูกสมุนไพร ๒ ประเภท ดังนี้  
  ๑) สมุนไพรพื้นบ้านทีป่ลูกเพ่ือนำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีจำนวน ๑๑ ชนิด 
ดังนี้ กระชาย ขมิ้นชัน ข่า ไพล ตะไคร้ ตระไคร้หอม มะกรูด มะขาม มะตูม เตยหอม และส้มป่อย 
เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ดังนี้ ลูกประคบสมุนไพรนำสมุนไพร ๖ ชนิดมา
เป็นส่วนผสม ยาหม่องไพลนำสมุนไพร ๕ ชนิดมาเป็นส่วนผสม น้ำมันนวดสมุนไพรนำสมุนไพร ๔ 
ชนิดมาเป็นส่วนผสม น้ำมันมนต์สมุนไพรนำสมุนไพร ๓ ชนิดมาเป็นส่วนผสม และสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงนำสมุนไพร ๑ ชนิด มาเป็นส่วนผสม  
  ๒) สมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกเพื่อนำมาใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร 
โดยครัวเร ือนในชุมชนบ้านหัวฝายมีการนำสมุนไพรพื ้นบ้าน เพื ่อนำมาเป็นอาหารหรือเป็น



๑๒๗ 

ส่วนประกอบอาหาร ๒๙ ชนิด ดังนี้ กระชาย กระเทียม กระเพรา กล้วยน้ำว้า ขนุน ขมิ้นชัน ข่า ขิง 
ขี้เหล็ก แคบ้าน ชะพลู ชะอม ตะไคร้ ตะไคร้หอม เตยหอม ตำลึง น้อยหน่า ฝรั่ง พริก ฟักทอง ไพล 
มะกรูด มะขาม มะตูม มะนาว มะรุม สะเดา ส้มป่อยและโหระพา 
 ซึ่งคุณสมบัติของสมุนไพรพื้นบ้านที่ครัวเรือนในชุมชนบ้านหัวฝาย นำมาใช้ประโยชน์ในการ
รักษาอาการกลุ่มโรคต่าง ๆ จำแนกออกเป็น ๕ กลุ่มโรค ดังนี้ ๑) กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร มี
สมุนไพร ๑๕ ชนิด ดังนี้ กระชาย กระเทียม กระเพรา กล้วยน้ำว้า ขมิ้นชัน ข่า ขิง ขี้เหล็ก ชะพลู 
ชะอม ตะไคร้ ไพล ฟักทอง มะขามและมะตูม เพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วย ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุก
เสียด อาการท้องผูก อาการท้องเสีย ถ่ายพยาธิ ๒) กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ มีสมุนไพร ๖ ชนิด 
ดังนี้ ขิง ฟักทอง มะกรูด มะขาม มะนาวและส้มป่อย เพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วย อาการไอ เจ็บคอ
และระคายคอจากเสมหะ ๓) กลุ่มโรคระบบขับถ่าย มีสมุนไพร ๓ ชนิด ดังนี้ ตะไคร้ เตยหอมและ
ฟักทอง เพื่อใช้รักษาอาการ อาการขัดเบา ขับปัสสาวะ ๔) กลุ่มโรคโรคผิวหนัง มีสมุนไพร ๔ ชนิด 
ดังนี้ กระเทียม กระเพรา ขม้ินชันและฟักทอง เพ่ือใช้รักษากลาก เกลื้อน หิด ฝี แผลพุพอง อาการแพ้ 
อักเสบจากแมลง สัตว์กัดต่อย อาการลมพิษ ผื่นคันตามผิวหนัง และ๕) กลุ่มโรคอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ 
มีสมุนไพร ๔ ชนิด ดังนี้ ขนุน ขิง ขี้เหล็ก ไพลและมะตูม เพ่ือใช้รักษาอาการเคล็ด ขัดยอก อาการนอน
ไม่หลับ ร้อนใน ยาบำรุงกำลัง  

นอกจากนั้นสมุนไพรยังแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ๑)พืชล้มลุก ประกอบด้วยสมุนไพร 
๑๓ ชนิด ได้แก่ กระชาย กระเทียม กล้วยน้ำว้า ขมิ้นชัน ข่า ขิง ชะพลู ตะไคร้ ตะไคร้หอม เตยหอม 
ไพล ฟักทองและโหระพา ๒) ไม้พุ่ม ประกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิด ดังนี้ กระเพรา ชะอม พริก มะนาว
และส้มป่อย ๓) ไม้ยืนต้น ประกอบด้วยสมุนไพร ๑๐ ชนิด ดังนี้ ขนุน ขี้เหล็ก แคบ้าน น้อยหน่า ฝรั่ง
มะกรูด มะขาม มะตูม มะรุมและสะเดา ๔)ไม้เลื้อย ประกอบด้วยสมุนไพร ๑ ชนิด ดังนี้ ตำลึงและมี
การนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ใช้สมุนไพรสด ๆ 
เนื่องจากสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดนิยมนำมาใช้ในรูปสมุนไพรสดจึงจะให้ผลดี เช่น กระเทียม ใช้รักษา
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ๒) คั้นเอาน้ำดื่ม โดยการนำสมุนไพรสด ๆ มาตำให้ละเอียดจน
เหลว ถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อย เพื่อคั้นเอาน้ำยาที่ได้มาดื่ม เช่น โหระพา ช่วยบรรเทาอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ๓) ยาต้ม นำสมุนไพรใส่ภาชนะแล้วเติมน้ำสะอาดพอท่วมยาคนให้เข้ากัน แช่ทิ้งไว้
ประมาณครึ่งชั่วโมง ใช้ไฟขนาดกลางต้มให้เดือด พอเดือดแล้วลดไฟลงต้มต่อไป คอยคนอยู่เสมอเพ่ือ
ไม่ให้ยาไหม้ เช่น ขิง เป็นยาแก้อาเจียน ขี้เหล็ก แก้อาการนอนไม่หลับ กังวล เบื่ออาหาร ๔) ยาชง มัก
ได้จากการนำเอาส่วนของสมุนไพรมาล้างให้สะอาด ผึ่งลมหรือตากให้แห้ง เติมน้ำเดือดลงในสมุนไพร
แห้งนั้นทิ้งไว้ ๓-๕ นาที เช่น มะตูม แก้ท้องเดิน ท้องเสีย ท้องร่วง ๕) ยาลูกกลอน เหตุที่ต้องนำ
สมุนไพรมาทำเป็นยาลูกกลอนนั้น เนื่องจากสมุนไพรดังกล่าวมักจะมีรสที่ไม่ค่อยชวนรับประทาน การ
ทำเป็นยาเม็ดแบบลูกกลอน(เม็ดกลม) เพื่อให้การใช้หรือรับประทานสะดวกขึ้น เช่น ไพล  ใช้เป็นยา
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รักษาหืด ๖) ยาพอก นำสมุนไพรสด ๆ ที่ล้างสะอาดดีแล้วมาตำให้ละเอียดและเติมเหล้าเพื่อให้ออก
ฤทธิ์ดีขึ้น แล้วนำยาที่ได้ไปพอกแผลตามต้องการ เช่น ส้มป่อย แก้โรคผิวหนัง และ๗) ยาดอง ด้วยการ
นำตัวยาห่อผ้าขาวบางสะอาดใส่โหลเทเหล้าลงไปให้ท่วมยา ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ ๗-๑๔ วัน ก็สามารถ
รินเอาน้ำยามาใช้ได้ เช่น ขี้เหล็ก แก้อาการนอนไม่หลับ กังวล เบื่ออาหาร  
 สำหรับการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหัวฝาย มีวิธีการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔ วิธี ดังนี้ 
  ๑) การปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการปลูก การ
ขยายพันธุ์และการรู้วิธีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ  
วัดหัวฝายได้สอนนักเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มสมาชิกรักษ์สมุนไพรให้ปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อนำไป
แปรรูปสมุนไพรสำหรับผลิตลูกประคบสมุนไพร ทำยาดม ยาหม่อง เป็นต้น โดยการสนับสนุนของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่สนับสนุนด้านงบประมาณ จนเกิดเป็น
หมู่บ้านที่ปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพร และเพ่ือรับประทานเป็นอาหารได้
จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนั้นชุมชนบ้านหัวฝายมีการจัดตั้ง “ธนาคารสมุนไพร” เพื่อเป็น
สถานทีร่วบรวมสมุนไพรที่รับซื้อจากสมาชิกธนาคารสมุนไพรเพ่ือนำมาผลิตสินค้าเก่ียวกับสมุนไพร  
  ๒) การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน กลุ่มรักษ์สมุนไพรและเกษตรกรในชุมชนบ้านหัวฝาย ได้
ปลูกสมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปลูกไว้ในบริเวณหัวไร่ปลายนา บริเวณริมรั้วรอบบ้าน 
และพื้นที่สาธารณะ นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรและ
เกษตรกรทั่วไป โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง
ดินให้เหมาะกับการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน การนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้สำหรับรักษาโรคต่าง ๆ ชนิด
พันธุ์สมุนไพรและสรรพคุณของสมุนไพรและให้ความรู้เกี ่ยวกับการนำสมุนไพรที่ปลูกไว้มาผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิดต่าง ๆ  
  ๓) การฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิปัญญา โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายมีการรณรงค์ให้มีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชสมุนไพร โดยการดูแลรักษาฟื้นฟูพื้นที่ที่เป็น
แหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน การขยายพันธ์ปลูกเพิ ่มในพื้นที่สวนครัวรอบบ้าน เพื่อสะดวกแก่การใช้
ประโยชน์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้แก่ชุมชน มีการปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้เป็นระบบ โดยให้มีสาระในการถ่ายทอดที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์
สมุนไพรทางตรงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งใช้เป็นอาหารเป็นยา มีการอนุรักษ์สมุนไพร
พื้นบ้านที่ปลูกเป็นครัวรั้วกินได้รอบบ้านและอยู่ในป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งผู้ถ่ายทอดเป็นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านเป็นหลักและเสริมโดยนักวิชาการ 
โดยมีผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนซึ่งกระบวนการถ่ายทอดมี ๓ ขั้นตอน 
ดังนี้ การให้ความรู้ การสร้างเจตคติและการฝึกทักษะ ส่วนวิธีการถ่ายทอดควรใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น 
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การบรรยายจากปราชญ์และนักวิชาการ การใช้สื่อ การประชุมปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ศึกษา
จากกรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติโดยมีสื่อที่เป็นคู่มือความรู้พืชสมุนไพร วีดีทัศน์และของจริงใช้ใน
การถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอดเป็นผู้สนใจอยากรู้และสมัครใจเข้าร่วม ได้แก่ นักเรียนผู้สูงอายุ         
วัดหัวฝาย สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ผลของการถ่ายทอดภูมิปัญญาทำให้คนในชุมชนเป็นผู้รู้ที่มีความรู้ 
และเจตคติที่ดีต่อการจัดการอนุรักษ์และใช้สมุนไพรทั้งจากแหล่งธรรมชาติและปลูกเพิ่มในครัวเรือน 
ทำให้ชุมชนมีสมุนไพรพ้ืนบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนบ้าน
หัวฝาย จังหวัดเชียงราย  
  ๔) การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายมีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาด้านสมุนไพรด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิเช่น การนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แก่หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย นำผลิตภัณฑ์ไป
ร่วมจัดบูธนิทรรศการและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น นอกจากนั้นคณะ
ครูและนักเรียนของโรงเรียนผู ้สูงอายุวัดหัวฝายยัง ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เกี ่ยวกับการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แก่เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วภาคเหนือและนอกเครือข่าย ที่มีความสนใจและ
ติดต่อให้ไปเป็นวิทยากร  
 ๕.๑.๒ กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย มี ๔ ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการผลิต ชุมชนบ้านหัวฝายมีการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเริ่มต้น
จากกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ สำหรับการผลิตสินค้า
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบดังนี้  
  ๑.๑ คุณภาพของวัตถุดิบ เริ่มต้นจากการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มรักษ์
สมุนไพร ตั้งแต่เรื่องการเพาะปลูกสมุนไพร การเลือกสายพันธุที่ดีที่ให้สารออกฤทธิ์สูง แหล่งเพาะปลูก
ที่ดี การให้ปุ๋ยที่พอเหมาะ การให้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว ความรู้เรื่องการนำส่วนต่าง 
ๆ ของสมุนไพร เช่น ลำต้น ราก ใบ เปลือกไม้ เนื้อไม้ ฯลฯ มาใช้เป็นยารักษาโรค เป็นการให้ความรู้
ทุกขั้นตอนของการจัดเตรียมสมุนไพรเพ่ือการผลิตสมุนไพรต่อไป 
  ๑.๒ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรได้มีการจัดทำบัญชีสมุนไพร
จัดเก็บไว้ในธนาคารสมุนไพร ทั้งชนิด จำนวน วันที่รับซื้อสมุนไพรจากสมาชิกที่นำมาจำหน่าย สำหรับ
การนำสมุนไพรเหล่านี้มาผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะนำมาใช้ตามวันเวลาก่อนหลังการจัดเก็บ และจะ
ทำการตรวจคุณภาพของสมุนไพรเป็นระยะ ๆ ถ้าพบสมุนไพรขึ้นราหรือเสื่อมคุณภาพจะมีการนำ
สมุนไพรเหล่านั้นมาทำลายทันทีเพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุก
ขั้นตอนการผลิต 
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 ๒. นวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย มีคุณภาพและได้มาตราฐาน 
จึงมีการนำสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรไปศึกษาดูงานวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพรและวิธีการผลิตสมุนไพร 
การปลูกสมุนไพร ที่ไม้หมอนฟาร์ม จังหวัดเชียงรายและได้มีการทำข้อตกลงให้นำสมุนไพรจาก
ธนาคารสมุนไพรของวัดหัวฝายมาสกัดน้ำมันสมุนไพรที่ไม้หมอนฟาร์ม และน้ำมันสมุนไพรที่สกัดได้นั้น
นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร 
เป็นต้น และมีการจัดทำเตาอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพร และทำเครื่อง
บดสมุนไพร มาช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝายให้ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับ
ของผู้สนใจ 
 ๓. การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชุมชน
บ้านหัวฝาย มีการจัดการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
  ๓.๑ การส่งเสริมการตลาด สำหรับสมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย มีการส่งเสริม
การตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งกลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้าน
หัวฝายมีการช่องทางการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการดังนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่คณะ
ที่มาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย การนำสินค้าไปจำหน่ายและแสดงในงานที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสินค้าของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า      
โอทอป เฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑)ลูกประคมสมนุไพร ๒)น้ำมันมนต์
สมุนไพร ๓)ยาหม่องสมุนไพร และ๔)สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง  
  ๓.๒ ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝายนอกจากจำหน่าย
ภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย ผ่านคนไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝายแล้วเห็นผลจริงจึงของเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น          
 ๓.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย นำไปสู่ผลผลิตที่
สามารถวัดผลเชิงประจักษ์ได้ดังนี้ ๑) วัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาดที่สามารถสนับสนุน
การบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ มะกรูด ส้มป่อย เตยหอม มะขาม กระชาย ข่า 
ตระไคร้หอม มะตูม เป็นต้น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีมูลค่าทางการตลาดสูง และ๒) มี
สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลากหลายชนิดสามารถจำหน่ายและต่อยอดสู่ภาคบริการเพื่อสุขภาพ 
และอ่ืน ๆ ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง รวมทั้งส่งออกได้เพ่ิมข้ึน 
 ๔. ผลลัพธ์ โรงเรียนผู ้สูงอายุวัดหัวฝาย มีการวางกลยุทธ์ที ่ถูกต้อง ชัดเจนและและมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การขับเคลื่อนอย่างจริงจังอาทิเช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลพาน สาธารณสุขอำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์(อพม.)พาน อาสาสมัคร



๑๓๑ 

สาธารณสุข(อสม.)พาน ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอพาน  เป็น
ต้น ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ ดังนี้ ๑) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูก
สมุนไพรพื้นบ้าน ๒) มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ิมขึ้นและ๓) เป็นการทดแทนพืช
เศรษฐกิจที่มีปัญหา  
 ๕.๑.๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหัวฝาย มี ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑.การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายของโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงรายนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป จำนวน ๕ รายการ ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสมุนไพร ๔ รายการดังนี้ ๑)ลูกประคบสมุนไพร ๒)น้ำมันมนต์สมุนไพร ๓)
ยาหม่องสมุนไพรและ๔)สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง นอกจากนั้นกลุ ่มรักษ์สมุนไพรยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อีก ๑ ชนิด คือ ยาดมสมุนไพร จากการศึกษาพบว่า สมุนไพรส่วนใหญ่ที่กลุ่มรักษ์
สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝายนำมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น เป็นสมุนไพรที่สมาชิก
กลุ่มรักษ์สมุนไพรปลูกและนำมาจำหน่ายที่ “ธนาคารสมุนไพร” ของวัดหัวฝาย ประกอบด้วยสมุนไพร
จำนวน ๗ ชนิด ดังนี้ ขม้ิน ไพล ตะไคร้ เตยหอม มะกรูด มะขามและส้มป่อย ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรหลัก
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนบ้านหัวฝาย 
 ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างแนวคิด พบว่า สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร มีความสามัคคีในการทำงาน
มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพื่อสร้างจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ต่อไป โดยโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายร่วมกับบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด (สาขาพาน)ได้จัดทำ
โครงการความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้านสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร อาทิเช่น ไพล 
ขมิ้น เพื่อนำมาผลิตสินค้าสมุนไพร เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร เป็นต้น และวัด     
หัวฝายได้จัดเตรียมสถานที่ที ่จะปลูกสมุนไพร พื้นที่ ๕ ไร่ ไว้สำหรับปลูกพืชสมุนไพรนำมาผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนบ้านหัวฝายมีสมุนไพรใช้อย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินแนวความคิด พบว่า ศักยภาพของกลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้าน
หัวฝายมีความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการเสริมความรู้ความเข้าใจถึง
ขั้นตอน กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ทางด้าน
ตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้น จากการแสดงความคิดเห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งสี ่ชนิด  พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก ๓ ชนิด ดังนี้ ลูกประคบสมุนไพร น้ำมัน
นวดสมุนไพร และน้ำมันมนต์สมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องและ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดีและมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดั งกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันนำไปสู่การสร้าง



๑๓๒ 

จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ เพื ่อผลด้านการส่งเสริมการตลาด โดยแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพรชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ศักยภาพของกลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝาย
มีความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการเสริมความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน 
กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู ่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ทางด้านตัว
ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มนั้น จากการแสดงความคิดเห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทั้ง  ๓ ชนิดสรุปว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนาคือ ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันนำไปสู่การสร้างจุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ เพ่ื อผลด้าน
การส่งเสริมการตลาด โดยแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรของกลุ่มรักษ์สมุนไพร
ชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ ๕ การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด พบว่า กลุ่มรักษ์สมุนไพร ชุมชนบ้านหัวฝาย นำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด เพ่ือจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ๓  ช่องทาง ดังนี้ ๑)จำหน่ายแก่คณะ
ผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ๒) จัดจำหน่ายในงานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
ขึ ้นและได้มีหนังสือเชิญโรงเรียนผู ้ส ูงอายุว ัดหัวฝายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ๓) ส่งไปจำหน่าย
ต่างประเทศ ผ่านลูกค้าคนไทยที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดี จึงมีคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้าน
ของชุมชน โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญและนำมาอธิบายผล ดังนี้ 
 ๑) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้าน ประชาชนในชุมชนบ้านหัวฝายปลูก
สมุนไพรพื้นบ้านไว้ใช้เป็นยาสมุนไพรและนำมาใช้เป็นอาหาร จำนวน ๒๙ ชนิด แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภทดังนี้ ๑)สมุนไพรพื้นบ้านที่นำใช้เป็นยา เพื่อรักษาอาการของโรคต่าง ๆ จำนวน ๑๑ ชนิด ใช้
เป็นยาทาภายนอกที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อย รวมทั้งบรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด 
ตาลาย เป็นหวัด คัดจมูก เป็นต้น ๒)สมุนไพรพื้นบ้านที่นำใช้เป็นอาหารที่ จำนวน ๒๓ ชนิด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเอกศักดิ์ เฮงสุโข วิสิทธิ์ มะณี๑ ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ

 

  ๑ เอกศักดิ์ เฮงสุโข, วิสิทธิ์ มะณี, รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร”, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 
๖ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, หน้า ๒๗๘. 



๑๓๓ 

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพร 
จังหวัดบึงกาฬ เริ่มจาก ๒ ลักษณะ คือ การได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัวกับการได้รับการ
ฝึกอบรมจากสถาบันทางการแพทย์ ซึ่งลักษณะแรกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับสมุนไพรมากกว่า แต่ลักษณะหลังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความมั่นคงใน
อาชีพหมอสมุนไพร จึงพบว่า ไม่ว่าจะเริ่มจากลักษณะใด แต่ประธานกลุ่มสมุนไพรทุกกลุ่มล้วนผ่าน
การฝึกอบรมจากสถาบันทางการแพทย์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่าง ๆ อาทิ ลูกประคบ ยาชนิดผง ยาลูกกลอนและยาชนิดแคปซูล ซึ่งทำให้
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมีความหลากหลายและสะดวกต่อการรับประทานและการเก็บรักษายิ่งขึ้น ส่วน
การถ่ายทอดและการสืบทอดส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลในครอบครัว  ถ่ายทอดโดยการฝึกปฏิบัติและ
แนะนำในระหว่างการปฏิบัตินั ้น ๆ โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑) เป้าหมายในการรักษา ๒) 
เป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสงเคราะห์  และ ๓) เป้าหมายในการอนุรักษ์หลังจากได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรแล้ว ผู้สืบทอดมีการปฏิบัติ ๓ ด้าน คือ ๑)การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรดูแล
สุขภาพตนเอง บุคคลใกล้ชิด และคนอื่น ๆ ๒) การถ่ายทอดให้บุคคลใกล้ชิด และ ๓) การกระตุ้นให้
เห็นความสำคัญของสมุนไพรและการอนุรักษ์สมุนไพร 
 ๒) กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ ่มของสมุนไพรพื้นบ้าน  แบ่งออกเป็น ๔ ขั ้นตอน ดังนี้        
๑)กระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่พ้ืนที่ปลูก สภาพแวดล้อม ความชื้นที่
เหมาะสมกับชนิดสมุนไพรพื้นบ้าน พันธุ์สมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาเป็นพันธุ์ที่ถูกต้อง  สำหรับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เริ่มตั้งแตม่ีการจัดทำบัญชีสมุนไพรที่รับซื้อจากสมาชิกมาจัดเก็บไว้ในธนาคาร
สมุนไพร เมื่อจะนำสมุนไพรมาผลิตเป็นสินค้า จะนำสมุนไพรตามวันเวลาก่อนหลังการจัดเก็บ และมี
การตรวจคุณภาพของสมุนไพรเป็นระยะ ๆ เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ๒)นวัตกรรม มีการนำสมาชิก
กลุ่มรักษ์สมุนไพรไปศึกษาดูงานวิธีการสกัดน้ำมันสมุนไพรและวิธีการผลิตสมุนไพร การปลูกสมุนไพร 
ที่ไม้หมอนฟาร์ม จังหวัดเชียงรายเพ่ือเรียนรู้การผลิตสมุนไพรโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ๓) การตลาด
และประชาสัมพันธ์ มีการจัดการดังนี้ (๑) การส่งเสริมการตลาด ด้วยการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ออกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป แก่คณะที่มาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย การนำสินค้าไป
จำหน่ายและแสดงในงานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ ้น (๒) ช่องทางการตลาด นอกจากจำหน่าย
ภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งสินค้าออกจำหน่ายต่างประเทศ อีกด้วย ๔)ผลลัพธ์ มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การขับเคลื่อนอย่างจริงจังอาทิเช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลพาน สาธารณสุขอำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 
เป็นต้น สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ ดังนี้ ๑) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ๒) 
มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มขึ้นและ๓) เป็นการทดแทนพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหา 



๑๓๔ 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์๒ ได้ทำการศึกษาเรื่อง ยาดมสมุนไพรและ
แนวคิดการสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า ยาดมสมุนไพรจัดเป็นยา
สมุนไพรประจำบ้านที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนเมารถ หน้ามืด ตาลาย 
เป็นหวัด คัดจมูก อ่อนเพลีย การผลิต/ ธุรกิจยาดมสมุนไพรช่วยเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริม เป็น
ภูมิปัญญาสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่สมุนไพรไทย นอกจากคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรแล้ว สิ่งที่
มีผลต่อการเลือกใช้ยาดมสมุนไพรในยุคที่มีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงนี้ จำเป็นต้องพัฒนา
นวัตกรรมความแตกต่าง เพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรเนื่องจากยาดมสมุนไพรสามารถทำได้ง่ายทำให้มีการแข่งขันกันสูง 
รูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์คล้ายกัน เช่นเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก ไม่จุดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การ
สร้างนวัตกรรมยาดมสมุนไพรจึงมีแนวคิดมาจากการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องงานปั้น ด้วยการ
ปั ้นเป็นรูปทรงวรรณกรรมไทยผนวกเข้ากับขวดยาดมสมุนไพรที ่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สร้างโอกาสในการขายและได้กำไรมากข้ึน 
 ๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนดังนี้ ๑)การรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
สินค้าโอทอป ที่เก่ียวข้องกับสมุนไพร ๔ รายการดังนี้ ๑)ลูกประคมสมุนไพร ๒)น้ำมันมนต์สมุนไพร ๓)
ยาหม่องสมุนไพรและ๔)สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง สมุนไพรส่วนใหญ่ที ่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น เป็นสมุนไพรที่สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพรปลูกและนำมาจำหน่ายที่ “ธนาคาร
สมุนไพร” ๒) การสร้างแนวคิด สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร มีความสามัคคีในการทำงานมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจทำงานและการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างจุดแข็ง
ของผลิตภัณฑ์ที ่สามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป ๓ ) การ
ประเมินแนวความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก ๓ ชนิด ดังนี้ ลูก
ประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร และน้ำมันมนต์สมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มดำเนินการผลิต
อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดีและมีลูกค้าสนใจสั่งซื ้อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อันนำไปสู่การสร้างจุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ เพ่ือผลด้านการส่งเสริมการตลาด ๔) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การพัฒนาคือ ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันนำไปสู่การสร้างจุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อผลด้านการส่งเสริมการตลาด เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป ๕) การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด เพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ๓  ช่องทาง ดังนี้ จำหน่ายแก่คณะผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

 

 ๒ จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์, ยาดมสมุนไพรและแนวคิดการสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพร, 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ ๑๓ ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒, หน้า ๔๗๙- ๔๘๐. 



๑๓๕ 

ด้านโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จัดจำหน่ายในงานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นและได้มีหนังสือเชิญ
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจัดจำหน่ายในต่างประเทศ โดยผ่านลูกค้าคน
ไทยที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ สุภรัชต์ อินทรเทพสุวารีย์ ศรีปูณะและผมหอม เชิดโกทา๓ได้ทำการศึกษา
เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ในการดำรงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาการถ่ายทอด  คือ 
ปราชญ์ในชุมชนมุ่งถ่ายทอดให้เฉพาะคนในครอบครัวและญาติเท่านั้น  ทำให้มีจำนวนผู้รู้ที่สามารถใช้
สมุนไพรในชีวิตประจำวันในชุมชนมีน้อย ไม่มีการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ขาด
ผู้นำและหน่วยงานสนับสนุนในการถ่ายทอด ส่วนคนรุ่นใหม่ไม่นิยมสืบทอดภูมิปัญญาการอนุรักษ์และ
การใช้สมุนไพร วิธีการถ่ายทอดของปราชญ์ใช้การบอกเล่าและฝึกปฏิบัติขาดความเป็นระบบ ส่งผลให้
พืชสมุนไพรในป่าและในสวนรอบบ้านลดลงเป็นการเสียสมดุลของทรัพยากรชีวภาพ  แนวทาง
พัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ควรรณรงค์ให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการ
ดูแลรักษาฟื้นฟูป่าที่เป็นแหล่งสมุนไพร และขยายพันธุ์ปลูกเพ่ิมในพื้นที่สวนครัวรอบบ้านเพื่อสะดวก
แก่การใช้ประโยชน์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้แก่ชุมชน ควรปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้เป็นระบบ โดยให้มีสาระในการถ่ายทอดที่ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์ 
การใช้ประโยชน์และการแปรรูปทั้งเพื่อเป็นอาหารเป็นยา ผู้ถ่ายทอดหลักควรเป็นปราชญ์ โดยมี
นักวิชาการเสริมและสนับสนุนโดยผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระบวนการถ่ายทอด
ควรมี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การให้ความรู้ การสร้างเจตคติและการฝึกทักษะ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดที่
หลากหลาย เช่น การบรรยาย การใช้สื่อ การวิเคราะห ์ศึกษาจากกรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติ ควร
สร้างสื่อ วีดีทัศน์ ที่ใช้ในการถ่ายทอดเป็นคู่มือความรู้พืชสมุนไพร ผู้รับการถ่ายทอดต้องสมัครใจและ
มุ่งเพื่อให้เกิดความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และใช้สมุนไพรเพื่อการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 

 

 ๓ สุภรัชต์ อินทรเทพ สุวารีย์ ศรีปูณะและผมหอม เชิดโกทา, สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว, วารสารวิจัย
และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่  ๑๒ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐), หน้า ๒๗๕. 



๑๓๖ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   ๒) ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านขยายเครือข่ายหน่วยงานภายนอกพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
   ๓) ควรสร้างเครือข่ายปราชญ์ด้านภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้แก่คนในชุมชนให้ได้เรียนรู้ และนำนวัตกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนไปใช้ในการดำรงชีวิต ใน
การพ่ึงตนเองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ความยั่งยืน 
  ๔) ควรนำรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านนี้ไปใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา สาธารณสุข พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดการบูรณาการ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ๑) ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านในระดับชาติ 
  ๒) ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๓) ควรวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
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เจมส์. แอล เครตัน. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตันสินใจของชุมชน. แปลโดย ศ.นพ.

วันชัย วัฒนศัพท์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สันติวิธีเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย. ๒๕๔๓.  
ชลทิตย์ เอ่ียมสำองค์ และวิศนี ศิลตระกูล. ภูมิปัญญาชาวบ้านเทคโนโลยีพื้นบ้านและแหล่ง

วิทยาการในชุมชน. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน. 
นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๓๓. 

ธำรง อุดมไพจิตรกุล. เศรษฐศาสตร์การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World. 
๒๕๔๒. 

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา. แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท. พิมพ์ครั้งที่ 
๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ๒๕๓๘.  

น้อย สุวรรณมณี. หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑ เลือก ภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : เสมา-
ธรรม. ม.ป.ป. 



 ๑๓๖ 

นิคม ชมภูหลง. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. กลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
ฉบับปรับปรุง. มหาสารคาม : หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม. ๒๕๔๒.  

นิธิ เอียวศรีวงศ์. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทิศทางไทย. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. 
๒๕๓๖.  

นิวัติ  เรืองพานิช . การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๔๖. 

บัณฑูร อ่อนดำและสามารถ ศรีจำนงค์. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม . เชียงใหม่ : 
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. ๒๕๔๔.  

บุญศรี นุเกตุและคณะ. โรคและสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน-
พระบรมชนก. ๒๕๕๑.  

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.“การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร”. ประมวลสาระชุดวิชาการ 
วิจัยเพ่ือการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรหน่วยที่ ๙. คณะรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช. ๒๕๔๔.  

ประเวศ วะสี. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์-
พับลิชชิ่ง. ๒๕๓๖.  

-------------------. การสร้างภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ. 
๒๕๓๐. 

ปรีดา จันทร์แจ่มศรี วาสนา แสงสิทธิ์และสมหวัง อินทร์ไชย . วัฒนธรรมล้านนา : มิติด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ . 
๒๕๕๓.  

พร้อมจิต ศรลัมพ์. สมุนไพรกับโรคระบบทางเดินอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : คณะ-
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๓๗. 

พิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์. การจัดการธุรกิจเบื้องต้น. นนทบุรี : เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์. ๒๕๔๖. 
พิบูล ทีปะปาล. หลักการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค.. 

๒๕๔๕. 
พัชรินทร์ สิรสุนทร. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. ๒๕๔๖.  
พัทยา สายหู. ลักษณะของชุมชนในสังคมไทย. พิมพครั้งที่ ๒. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

ธิราช. ๒๕๓๔.  



 ๑๓๗ 

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน . 
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. 
๒๕๔๘.  

เพ็ญศร ีเขมะสุวรรณ. การวิจัยตลาด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. ๒๕๔๘. 
ไพฑูรย์ ทองสม. แนวทางอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาชุมชน . สงขลา : มหาวิทยาลัย-

ทักษิณ. ๒๕๕๕.  
ไพรัตน์ เตชะรินทร์. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบัน 

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศักดิ์โสภา-   
การพิมพ์. ๒๕๒๖.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สภาวะตลาดปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่. กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๔. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร : อักษร-
เจริญทัศน์. ๒๕๒๕. 

------------------- . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค-
พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖.  

รุจิ จันทร์  วิชิ วานิ เวศน์ . การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้ านการรักษาโรคด้วยสมุน ไพร . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา. ๒๕๕๔.  

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์- 
ศิริวัฒนอินเตอร์พริ้น. ๒๕๔๖.  

วันดี กฤษณพันธ์. สมุนไพรสารพัดประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัช
ศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๓๘. 

วุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์      
โอ. เอส. พริ้นท์ ติ้งเฮ้าส์. ๒๕๔๐. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซแท็กซ์. ๒๕๔๓. 
-------------------.การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร. ๒๕๔๖. 
สาคร ถือเจริญ. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ.

มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. ๒๕๔๗. 
สามารถ จันทรสูรย์. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์

พริ้นติ้งกรุ๊ฟ. ๒๕๓๖. 
สุธี นวราช. สมุนไพรใกล้ตัว สยบโรคร้าย. กรุงเทพมหานคร : ไพลิน. ๒๕๕๖. 



 ๑๓๘ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
๒๕๔๖. 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๔๔. 

สุปัญญา ไชยชาญ. การบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : พี เอ ลิฟวิ่ง. ๒๕๔๓. 
สุรเชษฐ์ จิตตะวิกูล. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน. คณะครุศาสตร์. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. ๒๕๔๒.  
สัญญา สัญญาวิวิฒน์. ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สถาบันไทยศึกษา. ๒๕๓๔. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๕๘.  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี. ๒๕๔๒.  
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๔ ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน

ไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๐.  
--------------.ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนและปรับตัวของชาวบ้านไทย . กรุงเทพ-   

มหานคร : สำนักพิมพ์อัมรินทร์. ๒๕๔๔.  
 
ข. รายงานการวิจัย 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการ
ชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี , รายงานวิจัย. คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๖๐. 

นงคราญ กาญจนประเสริฐ. ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก . พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูล-
สงคราม. ๒๕๔๔. 

พินพัสนีย์ พรหมศิริ. อ้างใน ปวีณา ผาแสง และคณะ. การศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอ
พื้นเมืองน่าน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัด
น่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ๒๕๖๐. 

สุภรัชต์ อินทรเทพ. รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการ
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว. ดุษฎี



 ๑๓๙ 

นิพนธ์. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน    
พระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. ๒๕๖๑. 

สุภาพร วิสุงเร . การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงาน
การวิจัย. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ๒๕๕๗.  

สัมพันธ์ กล่ำโกมล. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะที่เกี่ยวกับการ
ดูแลสมรรถภาพทางเพศชายและความเสื่อมตามคัมภีร์กษัย. ดุษฎีนิพนธ์. มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์. ๒๕๕๙ 

 
ค. วารสาร 
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Folkrice. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 
๔. ๒๕๖๐. 

ปรีชา วงศ์ทิพย์. การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของชุมชนบ้านแม อำเภอสันป่าตอง 
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๑๒ ฉบับที่ ๒. ๒๕๕๔. 
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4 (2013) ฉบับพิเศษประจำปี ๒๕๕๖. 

สุภรัชต์ อินทรเทพ สุวารีย์ ศรีปูณะและผมหอม เชิดโกทา. สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ ๑๒ ฉบับที ่๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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เอกวิทย์ ณ ถลาง. แนวคิดการศึกษากับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น . วารสารครุศาสตร์. ๒๗๒. 
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เอกศักดิ์ เฮงสุโข. วิสิทธิ์ มะณี. รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร. วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยปีที่ ๖ ฉบับที ่๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑. 

 
ง. สัมภาษณ์ 
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 สัมภาษณ์ นางละมัย จันทะรัง ประธานกลุ่มสมุนไพร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
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ง. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ชไมพร บรูณ์ เจริญ . การศึ กษาวิธี การทำสบู่ ส มุน ไพ ร . ข้อ มูลออนไลน์  เข้ าถึ งได้ จาก . 
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SMEfriend. การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใครก็อยากทำ. ข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จาก
http://smefriendblog.blogspot.com/2011/09/value-added.htm.  
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หนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
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หนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
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หนังสือเรียนเชิญวิทยากร 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

แบบสัมภาษณ ์
เรื่อง การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน  

 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ชื่อ...................................................สกุล......................................................  
 ตำแหน่ง...................................................................................................................... .............. 
 สัมภาษณ์เมื่อ................................................................................................................ ............ 
 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชน 
 ๒.๑ ท่านคิดว่าสภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนบ้าน  
หัวฝาย เป็นอย่างไร 
 ๒.๑.๑ ปัญหาด้านแนวคิด 
  ๑) สภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอย่างไร 
........................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
  ๒) แนวคิดในการอนุรักษ์สมุนไพรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
  ๓) หลักการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
  ๔) กระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
  ๕) วิธีการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 ๒.๒ ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนบ้านหัวฝาย
เป็นอย่างไร  
 ๒.๒.๑ การการเพาะปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านหัวฝายเป็นอย่างไร 



๑๕๐ 

  ๑) การอนุรักษ์และรวบรวมการปลูกรักษาพันธุ์สมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนบ้านหัว
ฝายเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
  ๒) วิธีการขยายพันธุ์สมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านหัวฝายเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 ๒.๒.๒ การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน 
  ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบจากสมุนไพรพ้ืนบ้านเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................. .. 
  ๒) การนำสมุนไพรพ้ืนบ้านมาใช้ 
................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................................................. .. 
  ๓) การปลูกสมุนไพรใช้ได้เองในบ้าน 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
  ๔) การนำสมุนไพรบางชนิดใช้ประโยชน์เป็นอาหารและยาในสมุนไพร 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

แบบสนทนากลุ่มย่อย( Focus Group Discussion) 
เร่ือง การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน  

 
ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อย 
 ๑. สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝายเป็นอย่างไร 
  ๒. สมุนไพรพื้นบ้านพ้ืนบ้านที่ประชาชนนำมาปลูกและใช้ในชุมชนบ้านหัวฝายมีอะไรบ้าง 

ชื่อพืช ส่วนของพืชที่ใช้ สรรพคุณทางยา ลักษณะแลวิธีการใช้ อ่ืน ๆ 
     
     
     
     

 
 ๓. การอนุรักษ์สมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย มีหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ทำให้ผลได้อย่างไร มี
ปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ 
 ๔.ความคิดเห็น/แนวทางในการอนุรักษ์ เช่นต้องการให้ทำอะไร ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดับนโยบาย 
 ๕.กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรในชุมชนบ้านหัวฝาย ควรทำอย่าไร 



๑๕๔ 
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ภาพถ่ายการลงพื้นที่ทำวิจัย/การสัมภาษณ์ 
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ภาพถ่ายการลงพื้นที่ทำวิจัย/การสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการเกษตรบรรยายให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มรักษส์มุนไพร 

 
กลุ่มรักษ์สมุนไพร 

คณะผู้วิจัยชี้แจงสมาชิกกลุ่มรักษส์มุนไพร 

สัมภาษณ์พระครูปิยวรรณพิพัฒน์  พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ชี้แจงแก่สมาชิก 
กลุ่มรักษ์สมุนไพร 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

คณะผู้วิจัยจัดอบรมการทำยาดมสมุนไพร 

คณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มรักษส์มุนไพร(บางส่วน) 
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คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 

อุปกรณ์ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร สมุนไพรที่สมาชิกนำมาฝาก 



๑๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะผู้วิจัยเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

คณะผู้วิจัยและตัวแทนสมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ศึกษาดูงาน 
  
 

สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร ศึกษาดูงาน 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๐ รูป/คนประกอบด้วย 
 ๑. พระครูปิยวรรณพิพัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ผู้อำนวยโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 
  ๒. นางชมพร สีเงิน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน 
     จังหวัดเชียงราย 
  ๓. นางศรีประภา วาณิชพิพัฒกุล  หมออนามัย 
 ๔. นางจิราพรรณ คงไทย  ข้าราชการบำนาญ และปราชญ์ด้านความรู้วิชาการ 
 ๕. นางอัจจิมา  รินเที่ยง  ครูอาสา 
 ๖. นางสาว.นพรัตน์ เมืองมาลี ครูอาสา 
 ๗. นางสาวจันทร์เพ็ญ ตัวลือ ครูอาสา 
 ๘. นางเพียรทอง คำพุทธ  ครูอาสา 
 ๙. นางละมัย จันทร์ทะรัง  ประธานกลุ่มรักษ์สมุนไพร และครูอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุ 
     วัดหัวฝาย 
 ๑๐. นางสมพร วง วงศ์แก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
     สมุนไพร 
 ๑๑. นางอำไพ เชื้อเมืองพาน  ประธานนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและ 
     สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๒. นางหนูพร ยศเมือง   รองประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและ 
     สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๓. นายอนุพงษ์ ตาบุญ  รองประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและ 
     สมาชิกกลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๔. นางบัวลอย เมืองมาเหล้า  กรรมการนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิก 
    กลุ่มรักษ์สมุนไพร 
 ๑๕. นางภัทราพร พงษ์สวัสดิ์   นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
     สมุนไพร 
 ๑๖. นายสุภาพ วงศ์แก้ว  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
     สมุนไพร 
 ๑๗.นางพิศมัย วงศ์แก้ว  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
     สมุนไพร 
 ๑๘.นางจันทร์ ตาแปง    นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
     สมุนไพร 
 



๑๖๑ 

๑๙.นางจันทร์ทา วงศ์จินา นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
สมุนไพร 

๒๐. นางจันทร์คำ ต้นหล้า นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายและสมาชิกกลุ่มรักษ์ 
สมุนไพร 



ภาคผนวก จ 

ประวัติผู้วิจัย 



๑๖๓ 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
๒. วัน เดือน ปีเกิด 
๓. วุฒิการศึกษา  

๔.  ตำแหน่ง  

๕.  ที่อยู ่

ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค  
- 
ศศบ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๓๐ 
MA(Pol.Sc.) Banaras Hindu University พ.ศ. ๒๕๔๔ 
Ph.D. (Soc.Sc.) Magadh University India พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย(ส่วนแยก) บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง 
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๑-๗๐๕๕,  มือถือ ๐๘-๓๕๗๓-๗๖๘๓ 
โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖ 

E-mail : kamnak2507@gmail.com
๖. ผลงานวิจัย 

๑) เรื่อง “ศึกษาสภาพปัญหาในการทำวัตร-สวดมนต์ของชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย” ๒๕๕๓ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๒) เรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทยภูเขาที่ศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๓) เรื ่อง “การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น”  
๒๕๕๗ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๔) เรื่อง “การบูรณาการหลักไตรสิกขากับจิตวิทยาวัยรุ่นในการพัฒนาเชิงบวกแก่เยาวชน 
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย”  ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๕) เรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามแนวพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญา
ล้านนา” ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย  

๖) เรื่อง “ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุ
วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ๒๕๕๙ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๗) เรื่อง “ กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของวัด
และชุมชนในล้านนา” ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการ  

๘) เรื่อง “ การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนใน
ล้านนา” ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการย่อย  



๑๖๔ 

๙) เรื ่อง “ การจัดการแหล่งท่องเที ่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์”๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย  

๑๐) เรื ่อง “ ศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณลุ่มแม่น้ำกก-แม่น้ำลาว ในพื้นที ่จังหวัด
เชียงราย”๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย  

๑๑. เรื่อง “ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของ
ชุมชน” ๒๕๖๒  ที่ปรึกษาโครงการ  

๑๒) เรื่อง “ งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียง
กาหลง” ๒๕๖๒ ที่ปรึกษาโครงการ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย ๑ 

๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์  ธนปญฺโญ) ผศ. ดร. 
๒. วัน เดือน ปีเกิด 
๓. วุฒิการศึกษา  

- 
น.ธ.เอก,  
พธ.บ.(สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.  
๒๕๔๕ 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา),มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

Ph.D.(Local Wisdom), Bodhisastra University, FL. USA., พ.ศ.๒๕๖๐ 
๔.  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.  ที่อยู ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ 
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๑-๗๐๕๕,  มือถือ ๐๘-๑๙๖๑-๓๓๔๕ 
โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖ 
E-mail: wcp48@hotmail.com

๖. ผลงานวิจัย 
๑) เรื่อง “การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

เชียงราย” ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการ  



๑๖๕ 

๒) เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์มิติทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาที่ปรากฏในพระเวสสันดร
ชาดก ภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร” ๒๕๕๖ หัวหน้าโครงการ  

๓) เรื่อง “การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย” ๒๕๕๗ ผู้ร่วมวิจัย  

๔) เรื่อง “การวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาใน ๕ เชียง”
๒๕๕๗ หัวหน้าโครงการ  

๕) เรื่อง “วิเคราะห์เนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาค่าวสี่บทพระยา
พรหม” ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ  

๖) เรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามแนวพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญา
ล้านนา”๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย  

๗) เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน และคุณภาพชีวิต ตามกรอบแผน กพด.” ๒๕๕๙ หัวหน้าโครงการ  

๘) เรื่อง “วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายการวิเคราะห์จาก
เอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี” ๒๕๕๙ หัวหน้าโครงการ  

๙) เรื ่อง “การจัดการแหล่งท่องเที ่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที ่ปรากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์” ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย  

๑๐) เรื่อง “The city of Art : ศิลปะ สถาปัตยกรรมในวัดที่เป็นพระอารามหลวง จังหวัด
เชียงราย” ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการ  

๑๑) เรื่อง “กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของวัด
และชุมชนในล้านนา” ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย  

๑๒) เรื ่อง “ศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณลุ ่มแม่น้ำกก-แม่น้ำลาว ในพื ้นที ่จ ังหวัด
เชียงราย” ๒๕๖๐  หัวหน้าโครงการ  

๑๓) เรื ่อง “เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ: วัด โบราณสถานในเขตอำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย” ๒๕๖๑  ผู้ประสานงาน  

๑๔) เรื่อง “Chiang Rai city of art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย” ๒๕๖๑ หัวหน้าโครงการ  

๑๕) เรื ่อง “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั ่งยืนของ
ชุมชน” ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย  

๑๕) เรื ่อง “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั ่งยืนของ
ชุมชน” ๒๕๖๒ หัวหน้าโครงการย่อย  



๑๖๖ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย ๒ 

๑. ชื่อ /นามสกุล นางสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ 
๒.  วัน เดือน ปีเกิด  
๓.  วุฒิการศึกษา 

๔.  ตำแหน่ง 
๕.  ที่อยู่ 

-  
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ๒๕๓๐ 
รปศ. มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย ๒๕๕๕ 
นักวิจัยอิสระ  
๖๔๙/๒ ถนนวัดใหม่หน้าค่าย ซอย ๑๕ ตำบลเวียง 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
โทรศัพท์  มือถือ ๐๘๘—๘๕๙๕๕๓๗ 

E-mail kataynoi29507@gmail.com
๖.ผลงานวิจัย 

๑) เรื่อง “ การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาล
มาลีปกรณ์"  ๒๕๕๖ ผู้ร่วมวิจัย 

๒) เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วน” ๒๕๕๗ ผู้ร่วม
วิจัย 

๓) เรื่อง “การบูรณาการหลักไตรสิกขากับจิตวิทยาวัยรุ่นในการพัฒนาเชิงบวกแก่เยาวชน 
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย “ ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย 

๔) เรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัด
หัวฝายตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ๒๕๕๙  ผู้ร่วมวิจัย 

๕) เรื่อง “ กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของวัด
และชุมชนในล้านนา” ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย  

๖) เรื ่อง “ การจัดการแหล่งท่องเที ่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์”๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย  


