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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาแบบผสานวิธี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสงัเคราะห์
รูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพ่ือการใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพรพืน้บา้น กลุ่มตวัอย่าง
เป็นประชาชนในลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพนู จ านวน 321 ครวัเรือน และผูมี้สว่นไดเ้สีย
เก่ียวกับสมุนไพรพื ้นบ้านในชุมชนลุ่มน ้าลี ้ จ  านวน 12 คน รวบรวมข้อมูล 
การเรียนรูก้ารใช้ประโยชน์สมุนไพรพื ้นบา้นโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต  
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการถอดบทเรียนชุมชน การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา และการวิเคราะหแ์ก่นสาระ 
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีระดบัความรูเ้ก่ียวกับการใชพื้ชสมุนไพรพืน้บา้น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (รอ้ยละ 75.80) ส่วนรูปแบบการเรียนรูชุ้มชนมี
หมอสมุนไพรพืน้บา้นเป็นแหล่งภูมิปัญญาท่ีเล่าเรื่องราวการใช้และการปรุง
ต ารบัยาจากพืชสมนุไพรพืน้บา้น ชมุชนเรียนรูก้ารพฒันาผลิตภัณฑพื์ชสมนุไพร
พื ้นบ้านเพ่ือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
พืน้บ้าน และเรียนรู้แนวทางการประยุกตใ์ช้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมในการ
อนรุกัษพื์น้ท่ีป่าสมนุไพรผา่นชมุชนตน้แบบ 

 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการเรียนรูช้มุชน,  สมนุไพรพืน้บา้น,  ลุม่น า้ลี ้
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ABSTRACT 
 

 This mixed methods research was to investigate the community 
learning model for the utilization of herbal plants in Li watershed, Lamphun 
province. Three hundred and twenty-one households and 12 stakeholders 
were participated. Data were collected by questionnaires, observation, 
informal interview and lesson learned techniques. Data were analyzed 
using descriptive statistics, content analysis, and thematic analysis.  
 The results showed that the people’s overall knowledge in using 
local herbs was found at the moderate level (75.80%). In respect of a 
learning model, the community had a local herbal scholar who transferred 
knowledge of utilizing and compounding original recipes of local herbs to 
the community. The people had learned developing local herbal products 
to become community products through the Local Herbal Learning Center. 
Besides, they also learned guidelines for applying cultural ecological 
concept to preserve herbal forest area towards prototype community.          
  
Keywords:  Community Learning Model,  Local Herb,  Li Watershed 
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1. บทน า 
 

พืชสมนุไพรไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตมนษุยแ์ตกตา่งกนัไปใน
แต่ละทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพรหลายชนิดผ่านการทดลอง บนัทึกและถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่การใชป้ระโยชนท์ัง้การเป็นยารกัษาโรคและอาหาร หรือถกูน ามาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑท่ี์สรา้งมูลค่าและมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ (Fatemeh et al., 2018) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันกระแสการพัฒนา
และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมส่่งผลใหก้ารใชป้ระโยชนจ์ากพืชสมุนไพร
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรพื ้นบ้านท่ีบรรพบุรุษสั่ งสมมาถูกลดความส าคัญลง 
อย่างไรก็ตามพืชสมุนไพรก็ยังมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา มีรายงานการน า
ต ารบัยาสมุนไพรพืน้บา้นมาผสมผสานเป็นทางเลือกในการสรา้งเสริมสุขภาพ
ประชาชนร่วมกับระบบการแพทยส์มัยใหม่ในประเทศอินเดีย (Saikat & Raja, 
2017) ในจงัหวดัทางภาคตะวันออกของประเทศปากีสถาน ประชาชนมีการใช้
สมุนไพร 30 ชนิดเพ่ือการป้องกันและรกัษาโรคเก่ียวกับทางเดินอาหาร และใช้
ส่วนใบมาปรุงเป็นต ารับยาสมุนไพรรอ้ยละ 30 (Aziz et al., 2018) ในส่วนของ
ประเทศไทยมีรายงานการศึกษา พบว่า ในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมี้พืช
สมุนไพรหลายชนิดท่ีนิยมน ามาใช้ในรักษาโรคหรือกลุ่มอาการผิดปกติของ
รา่งกายและ แตล่ะชนิดท่ีน ามาใชจ้ะมีสรรพคณุหลายอย่าง แตจ่ะมีช่ือเรียกของ
ชนิดและพนัธุพื์ชสมุนไพรท่ีแตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ และยงัพบว่ามีเพียงไม่ก่ี
ชนิดท่ีน ามาใชก้ับโรคหรือกลุ่มอาการท่ีเหมือนกัน (สพุฒัน ์ศรีสวสัดิ และคณะ, 
2556) เช่นเดียวกับประชาชนในอ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ท่ี
ชุมชนมีภูมิปัญญาในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชนใ์นดา้นยารักษาโรค 
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บ ารุงก าลงั 222 ต  ารบั รองลงมา คือ กลุ่มอาการไขแ้ละอาการปวด กลุ่มระบบ
ทางเดินอาหาร และกลุ่มระบบผิวหนัง (วิวรณ์ วงศ์อรุณ และคณะ , 2557) 
นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์สมุนไพรในด้านอ่ืน เช่น การยับยั้งเชื ้อรา 
(Aspergillus sp. (T2 23)) บนแผ่นยางพารา พบว่า น า้มันหอมระเหยจากผิว
มะกรูดและอบเชยสามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้ราไดถ้ึง 28 วัน ส่วนน า้มัน
หอมระเหยจากกานพลสูามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราไดเ้ป็นเวลา 3 วนั และ
ตะไครห้อมสามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราไดเ้ป็นเวลา 1 วนั (สายสมร ล าลอง 
และพงษ์นรินทร์ ยอดสิงห์, 2559) ทั้งนี ้การน าสมุนไพรมาใช้ต้องค านึงถึง
ธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด ฤดูกาล และช่วงเวลาท่ีเก็บส่วนต่าง ๆ ของ
สมนุไพรอนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดคณุภาพของสมนุไพรแตล่ะชนิด  

รูปแบบการใชส้มุนไพรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ตอ่ประสิทธิภาพของสมนุไพรแตล่ะชนิด ทัง้นีอ้งคค์วามรูด้า้นสมนุไพรพืน้บา้นท่ี
สั่งสมเป็นทนุทางภมูิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสขุภาพท่ีมีอยูไ่ดเ้ผชิญการเปล่ียนแปลง
ภายในท่ีส าคญัทัง้องคค์วามรูท่ี้ขาดการสืบทอด และองคค์วามรูท่ี้มีอยู่ก็ยากต่อ
การท าความเขา้ใจของคนรุน่ใหม่ หมอสมนุไพรพืน้บา้นซึ่งมีบทบาทหลกัในการ
สืบทอดความรูล้ว้นแตเ่ป็นผูส้งูอาย ุขาดการรบัรองจากหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้
การเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชนส์มุนไพรพืน้บ้าน
อย่างมาก รวมถึงแนวคิดการบริโภคนิยมของชนชัน้กลางในเมืองซึ่งมีอ านาจซือ้
สูงไดเ้ข้ามากระตุน้และสรา้งแรงจูงใจการพัฒนาสมุนไพรเด่ียวมากกว่าการ
พฒันาต ารบัสมนุไพรพืน้บา้น การใชเ้ทคโนโลยี และความทนัสมยัทางการแพทย์
สมยัใหม่ท าใหส้มุนไพรพืน้บา้นถูกลดคุณค่าลง (ดารณี อ่อนชมจันทร,์ 2552) 
ส่วนการใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพรพืน้บา้นของประชาชนลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพูน  
มีวิ ธีการใช้ประโยชน์ผ่านการสืบทอดภูมิ ปัญญาพื้นบ้านตามแบบแผน 
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ภูมิปัญญาพืน้บา้นลา้นนาดา้นสขุภาพท่ีสามารถน ามาผสมผสานเป็นทางเลือก
ใหก้ับประชาชนในชุมชนเพ่ือการสรา้งเสริมสุขภาพ แนวทางดงักล่าวเป็นการ
พึ่งตนเองตามแบบวิถีชมุชนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าระบบการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐาน
มีความสอดคล้องกับชีวิตคนในชุมชนอย่างแยกไม่ออก โดยกระบวนการใช้
ประโยชนพื์ชสมนุไพรพืน้บา้นจะมีหมอสมนุไพรพืน้บา้นและหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และภาคประชาชนเป็นผูชี้น้  าและก าหนดปัจจยัการคงอยู ่ถึงแมใ้นสภาพปัจจบุนั
จ านวนหมอสมนุไพรพืน้บา้นท่ีมีความรูแ้ละประสบการณจ์ะลดลง แตบ่างท่านก็
ยังมีการบันทึกต ารับยาสมุนไพรเผยแพร่ให้ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ แต่
สถานการณ์สมุนไพรพื ้นบ้านในพื ้นท่ีลุ่มน ้าลีก้  าลังเผชิญปัญหาไฟป่าจาก
กิจกรรมการเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรกรรมและการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของพืชในป่า
ธรรมชาต ิปรากฏการณเ์หล่านีไ้ดส้ง่ผลกระทบตอ่ความเส่ียงในการสญูเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพืน้บา้น ปรากฏการณนี์ส้่งผลกระทบ 
ต่อความเส่ียงในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร
พืน้บา้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกในการดแูลรกัษาความเจ็บป่วย เช่น ปลาไหลเผือก 
(Eurycoma longifolia Jack.) ชะเอมป่า (Albizia myriophylla Benth.) ก้างปลา
แดง (Secuorinega Lencopyrus Muell Arg.) เป็นตน้ (สามารถ ใจเตีย้, 2562)  

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีภาคประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้พยายามแสวงหาแนวทางท่ีสามารถบูรณาการองคค์วามรู้และ
ศักยภาพจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างกิจกรรมชุมชนท่ีปฏิบัติได้ง่ายและ
ตอบสนองสภาพปัญหาท่ีแท้จริง แต่การด าเนินกิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม พืชสมนุไพรพืน้บา้นหลายชนิดประชาชนยงัลกัลอบน า
ออกจากป่าธรรมชาติน ามาปลูกไวต้ามหวัไร่ปลายนาหรือบริเวณบา้นพกัอาศยั 
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บางชนิดหายากและเป็นท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลายส่งผลใหบ้างช่วงเวลาเกิด
การแก่งแย่งเก็บหาออกจากป่าธรรมชาติจนเกินก าลงัผลิตท าใหผ้ลิตผลสมุนไพร
พืน้บา้นในป่าธรรมชาติลดลงไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการ (สามารถ ใจเตีย้, สิวลี 
รัตนปัญญา, และมุจลินทร ์แปงศิริ, 2562) จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น
รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื ้นบ้านจะน าไปสู่การ
เช่ือมโยงการเรียนรูข้องประชาชนและชุมชนเพ่ือใหเ้กิดเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีบูรณาการร่วมกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพืน้บ้านท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้ก่อเกิดแนวทางการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟภูมูิปัญญาดา้นสมนุไพรพืน้บา้นและ
แหลง่การผลิตพืชสมนุไพรในพืน้ท่ีลุม่น า้ลีใ้หค้งอยู่อยา่งยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 

เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพ่ือการใช้ประโยชนพื์ชสมุนไพร
พืน้บา้นในลุม่น า้ลี ้จงัหวดัล าพนู 
 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 
 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยฉบับนี ้ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method)  มีรายละเอียดการศกึษา ดงันี ้

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย  
  3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี ้เป็นประชาชน
ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพนู จ านวน 50,482 ครวัเรือน เลือกใชว้ิธีการค านวณ
ขนาดตวัอย่างจากสตูรค านวณ (Cochran, 1977) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
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321 ครวัเรือน การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายชัน้ (Multistage 
random sampling) ทั้งนีใ้นการแบ่งชั้นแต่ละชั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยชัน้แรกแบ่งพืน้ท่ีเป็นชัน้ (Stratum) ในระดบัอ าเภอโดย
เลือกมา 1 อ าเภอ จากทั้งหมด 4 อ าเภอ ชั้นท่ีสองแบ่งออกเป็นระดับต าบล 
รอ้ยละ 30 ของอ าเภอ ชัน้ท่ีสามจะแบง่ออกเป็นระดบัหมู่บา้นรอ้ยละ 30 ของแต่
ละต าบล และชัน้สุดทา้ยแบ่งตามสัดส่วนครวัเรือนท่ีค านวณได้ การคดัเลือก
ครวัเรือนแต่ละหมู่บา้นมาศึกษาผูว้ิจัยใช้ตารางสุ่ม (Random number table) 
ตามสดัสว่นของจ านวนหลงัคาเรือนแตห่มูบ่า้น 
  3.1.2 เครื่องมือการเก็บขอ้มลู เป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิด แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
   สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของประชาชน ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน จ านวนสมาชิกใน
ครวัเรือน การใชบ้ริการสถานบริการสุขภาพ การใชบ้ริการกับหน่วยงาน/บุคคล
เม่ือเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน ความเช่ือในสิ่งท่ีท าให้หายจากการ
เจ็บป่วย การเรียนรูแ้ละการใชป้ระโยชนพื์ชสมนุไพรพืน้บา้น  
   ส่วนท่ี 2 ระดับความรูเ้ก่ียวกับพืชสมุนไพรพื ้นบ้าน
ของประชาชน ครอบคลุมประเด็นความรูใ้นการแสวงหาพืชสมุนไพรพืน้บ้าน 
ความรูใ้นการใชป้ระโยชนเ์พ่ือการเป็นแหล่งอาหาร ความรูใ้นการใชป้ระโยชน์
เพ่ือการรักษาความเจ็บป่วย และความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร
พืน้บา้น ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 2 
ระดับ แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตัง้แต่ 0-1 คะแนน การแปลผลระดับ
ความรูดี้ คะแนนตัง้แต่รอ้ยละ 80-100 ระดบัความรูป้านกลาง คะแนนตัง้แต่ 
รอ้ยละ 60-79 และระดบัความรูต้  ่า คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 (Bloom, 1975) 
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ขอ้ค าถามมีทัง้หมด 15 ขอ้ มีค่าความเท่ียงดว้ยวิธีคูเดอร ์ริชารด์สัน (Kuder-
Richardson, KR - 21) มีคา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.78 (Ebel & Frisbie, 1986) 
  3.1.3 การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ดงันี ้ขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง และระดบัความรูใ้นการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื ้นบ้านวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี (Frequency) คา่รอ้ยละ (Percent) คา่เฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ใชรู้ปแบบการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การสมัภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง รว่มกบัการถอดบทเรียนชุมชน
จากแหล่งเรียนรูส้มนุไพรพืน้บา้นท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Best practice) 
ประกอบดว้ย 
  3.2.1 ขอบเขตการศึกษา ผู้วิจัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
บริบทและเง่ือนไขแวดลอ้ม โดยเฉพาะสถานท่ี บคุคล และเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ในการเลือกสนามวิจยัผูว้ิจยัไดเ้ลือกสนามวิจยัซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีปรากฏการณท่ี์
ผูว้ิจยัตอ้งการศกึษา ประกอบดว้ย  
   ขอบเขตพืน้ท่ี การศึกษานีท้  าการคัดเลือกชุมชนท่ีมี
การประยกุตใ์ชส้มนุไพรพืน้บา้น โดยมีหลกัการเลือก 3 ประการ คือ 1) เป็นพืน้ท่ี
ท่ีผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงได ้2) เป็นพืน้ท่ีท่ีเม่ือผูว้ิจยัเขา้ถึงแลว้สามารถปฏิบตัิตน
ในบทบาทนกัวิจยัได ้และ 3) เป็นพืน้ท่ีท่ีนกัวิจยัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้ 
   ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท าเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลท่ีมาก
และลกึตรงประเดน็ท่ีตอ้งการศกึษา และเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีมีขอ้มลูเก่ียวกับสิ่งท่ี
ผู้วิจัยต้องการศึกษามาก (Information-rich case) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
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สมัภาษณแ์บบไมเ่ป็นทางการ จ านวน 12 คน ประกอบดว้ยหมอสมนุไพรพืน้บา้น 
จ านวน 2 คน ประชาชนทั่วไป จ านวน 6 คน เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุข จ านวน  
4 คน ส่วนการถอดบทเรียนชุมชน จ านวน 3 กรณี ประกอบดว้ย หมอพืน้บา้น 
ศนูยก์ารเรียนรูช้มุชน และการบวชป่า 
  3.2.2 เครื่องมือการเก็บขอ้มลู เป็นแบบบนัทึกการสงัเกตแบบมี
สว่นรว่มและไมมี่สว่นรว่ม และแบบบนัทึกการสมัภาษณแ์บบไมเ่ป็นทางการ  
  3.2.3 การวิเคราะหข์อ้มูล การสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ 
ใช้การวิ เคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) การถอดบทเรียนชุมชนใช ้
การวิเคราะหแ์ก่นสาระ (Thematic Analysis) จากนัน้จึงท าการสรุปเรียบเรียง
เป็นลายลักษณอ์ักษรและตรวจสอบความถูกตอ้งกับผูเ้ช่ียวชาญ (Matthew & 
Michael, 1994) 
 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ย
ละ 52.9 อายเุฉล่ีย 48.91 ปี เรียนจบระดบัประถมศึกษา รอ้ยละ 50.4 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รอ้ยละ 36.7 มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 5,483.44 บาท มีจ านวน
สมาชิกในครวัเรือนเฉล่ีย 3.39 คน ใชบ้ริการสถานบริการสขุภาพเฉล่ีย 0.92 ครัง้
ต่อเดือน เม่ือเจ็บป่วยใชบ้ริการจากโรงพยาบาลทัง้ของรฐัและเอกชน รอ้ยละ 
93.8 ไม่มีโรคประจ าตวั รอ้ยละ 70.5 เช่ือว่ายาแผนปัจจุบนัและสมุนไพรท าให้
หายจากความเจ็บป่วยได ้รอ้ยละ 89.9 

ส่วนการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่สืบทอดการใชป้ระโยชนพื์ชสมนุไพรพืน้บา้นจากบคุคลในครอบครวั รอ้ยละ 
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63.3 มีวัตถุประสงคข์องการใช้สมุนไพรพืน้บ้านเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วย  
ร้อยละ 83.1 ประชาชนจะใช้สมุนไพรพื ้นบ้านต่อเน่ืองทุกวันเม่ือเจ็บป่วย  
รอ้ยละ 49.4 แสวงหาสมุนไพรพืน้บา้นจากป่าธรรมชาติ/ป่าชุมชน รอ้ยละ 56.9 
เม่ือจะใช้สมุนไพรพื ้นบ้านจะเตรียมวัตถุดิบด้วยตนเอง ร้อยละ 58.6 และ
ลกัษณะสมนุไพรท่ีใชจ้ะใชส้มนุไพรสด รอ้ยละ 86.0 

ทัง้นีย้งัพบสมนุไพรพืน้บา้นท่ีประชาชนมกัจะน ามาปรุงเป็นต ารบัยาตม้
เพ่ือใชใ้นการดแูลและรกัษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป เชน่ ลกูมะปิน (มะตมู)  ไมฝ้าง 
แหนต้น  แหนเครือ  ต้นตันขอ (เล็บเหย่ียว)  หญ้าม้าแม่ก ่ า  กวางหีเป๊ียะ 
(สังกรณี)  ฮ่อสะปายควาย  หนามจ๋าย (ก าจาย)  หนามหานแดง สม้ป่อยตน้   
ไมม้ะขามป้อมตน้  ไมม้ะขาม (ตอ้งเลือกตน้ท่ีฝักยาว ๆ )  หนามเก็ด  เหงา้ไพล  
เหงา้ขา่  เปลา้นอ้ย  มะแตกเครือ เครือบา่หนงั  เครือไสช้า้ง  หญา้หลบัเมินหลวง 
(ใหญ่)  หญา้หลบัเมินนอ้ย  มะเขือแจเ้ครือ   มะเขือแจห้นาม  ไมม้ะดกู  ศรีเสือ้
นอ้ย  ไมแ้จะ  ไมน้มนางตน้  เครือป๋อเจ๋ียน  ปิดปิวแดง  ปิดปิวขาว  เครือหนาม
หารขาว  เปลา้ตองแตก  แก่นตน้ขีเ้หล็กบา้น (กระพี)้  แก่นตน้ลมแลง้ (คูณ)  
เครือมะบา้  เครือกอ้งแกบแดง  จะคา่น (สะคา้น)  โดไ่ม่รูล้่ม  ไมผี้เสือ้หลวง  ไม้
มะเกลือ  ก าลงัเสือ้โครง่  เปา้หลวง  ไมส้กั  ไมม้ะตึง่ (ตมูกาขาว)  ผกัฮว้นหม ู ไม้
กาสะลอง  ผักหนอก (ใบบวับก)  ก าลังชา้งสาร  ก าลังชา้งเผือก  เหง้าขิงแหง้  
สว่นใหญ่จะตม้สมนุไพรรว่มกบัขา้วเปลือกจา้วและน าน า้มาด่ืม 

 
4.2 ส่วนที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า 

ประชาชนสว่นใหญ่มีระดบัความรูเ้ก่ียวกบัพืชสมนุไพรพืน้บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (รอ้ยละ 75.8) เม่ือแยกวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความรู้
วิธีการแสวงหาพืชสมนุไพรพืน้บา้นอยู่ในระดบัดี (รอ้ยละ 80.5) ระดบัความรูใ้น
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การใชป้ระโยชนเ์พ่ือการเป็นแหล่งอาหารอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 76.3) 
ระดับความรู้ในการใช้ประโยชน์เพ่ือการรักษาความเจ็บป่วยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (รอ้ยละ 75.2) และระดบัความรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร
พืน้บา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 69.3) แสดงดงั ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ความรูเ้ก่ียวกบัสมนุไพรพืน้บา้นของประชาชน (n = 321) 
 

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพืน้บา้น ความรู้ (%) ระดับ 

วิธีการแสวงหาสมนุไพรพืน้บา้น 80.5 ดี 
การใชป้ระโยชนเ์พือ่การรกัษาความเจ็บป่วย 75.2 ปานกลาง 
การใชป้ระโยชนเ์พือ่การเป็นแหลง่อาหาร 76.3 ปานกลาง 
การอนรุกัษ์ภมูิปัญญาสมนุไพรพืน้บา้น 69.3 ปานกลาง 

รวม 75.8 ปานกลาง 

 
นอกจากนีป้ระชาชนยงัใหค้วามเห็นว่าการใชป้ระโยชนส์มนุไพรพืน้บา้น

เป็นกระบวนการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท่ีเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน 
รวมถึงสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื ้นท่ีรู ้จักการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรในท้องถ่ิน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สรุปได้ว่า 
หมอสมนุไพรพืน้บา้นยงัคงมีอิทธิพลต่อองคค์วามรูก้ารใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพร
ในพืน้ท่ี กระบวนการถ่ายทอดสูตรต ารับยาสมุนไพรจากบรรพบุรุษจะจ ากัด
ขอบเขตเฉพาะสมาชิกในครอบครวัเท่านัน้ การปรุงสตูรต ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้น
จะใชส้มนุไพรท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินน ามาปรุงเป็นต ารบัยาแตล่ะต ารบั แตใ่นปัจจบุนั
สมุนไพรพืน้บ้านในป่าธรรมชาติเริ่มหายากหมอสมุนไพรบางท่านจะน าต้น
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จังหวัดล าพูน 

สมุนไพรจากป่ามาปลูกในบริเวณพืน้ท่ีของตนเอง รวมถึงหาซือ้จากตลาดใน
เมืองเชียงใหม่ ในส่วนของการปรุงยาสมุนไพรจะมีแนวทางท่ีหมอสมุนไพร
พืน้บา้นสืบทอดวิธีการมาตัง้แต่อดีต โดยเช่ือว่าวนัท่ีจะเก็บสมุนไพรและปรุงยา
สมุนไพรแลว้เกิดประสิทธิภาพในการรกัษาความเจ็บป่วยจะตอ้งเก็บสมุนไพร
จากป่า (ม่อนยา) ในวนัอาทิตยแ์ละวนัองัคาร หมอสมนุไพรจะน าสมนุไพรท่ีเก็บ
ไดล้า้งท าความสะอาด พึ่งแดดใหแ้หง้หลงัจากนัน้จะน าสมุนไพรมาสับเป็นชิน้ 
พึ่งแดดอีก 7 วนัถึงจะเก็บใสภ่าชนะหรือถงุกระสอบ ดงัภาพท่ี 1-2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-2 การตากแหง้และเก็บสมนุไพรของหมอพืน้บา้น 
 

สว่นการปรุงต ารบัยาสมนุไพรจะปรุงในวนัพฤหสับดีโดยเริ่มตน้จากการ
ท่องคาถาถอนพิษออกจากสมุนไพร “ตัง้นโม 3 จบ อมค าแดง แสงดบัป๊ิด (พิษ) 
ป๊ิดยาทกุชนิดมาอยู่ยาท่ีขา้พเจา้จะไดฮ้อ้ง (เรียก) ป๊ิดยามาฮ่วมกั๋น (รวมกนั) ใน
วนัพฤหสับดีหือ้ป๊ิดยาตงัหลาย (ทัง้หมด) มาฮ่วมกั๋นท่ีขา้พเจา้” ท่องคาถานีเ้ป่า
น า้มนต ์แล้วใช้ดอกไม้หรือใบไม้พรมน า้มนตล์งบนสมุนไพรท่ีจะใช้ปรุงยา
สมนุไพร (หา้มพ่นน า้มนตจ์ากปากเด็ดขาดจะท าใหพ้ิษยาไม่หมดจากสมุนไพร 
(แปป๊ิ้ดยา) 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

256 

4.3 ส่วนที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชนพ์ืชสมุนไพร
พื้นบ้าน พบว่า ชุมชนมีรูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากพืชสมุนไพร
พืน้บา้นใน 3 ลกัษณะ คือ การเรียนเรียนรูผ้่านตวับคุคล การเรียนรูผ้่านศนูยก์าร
เรียนรูส้มนุไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเตา่ และการอนรุกัษพื์น้ท่ีป่าสมนุไพรพืน้บา้น
ผา่นการบวชป่า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การเรียนรู้ผ่านตัวบุคคล ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลีมี้หมอสมุนไพรพืน้บ้าน
กระจายอยู่ทั่วไป หมอสมนุไพรส่วนใหญ่จะปรุงต ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้นเพ่ือใช้
บรรเทาอาการเจ็บป่วยทั่วไปของคนในหมู่บา้น และจ าหน่ายใหก้ับผูส้นใจทั่วไป 
แตมี่หมอสมุนไพรพืน้บา้นท่านหนึ่งท่ีมีผลงานโดดเด่นและเป็นแหล่งเรียนรูข้อง
ชุมชน คือ พ่อหมออินสม สิทธิตัน อายุ 68 ปี หมอพื ้นบ้านท่ีได้รับรางวัล
ระดบัประเทศ หมอไทยดีเดน่แหง่ชาต ิพ.ศ. 2557 จากกรมพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข ไดเ้รียนรูค้าถาจากปู่  เรียนรู้
พิ ธีกรรมและการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคจากตา นอกจากนี้ยังได้รับ 
การถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นต ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้นจากครูบาปวน เหมวณัโณ 
อีกทัง้ยงัเป็นผูใ้ฝ่รูเ้ก่ียวกบัการแพทยพื์น้บา้นจากคมัภีรภ์าษาลา้นนา ไดแ้ก่ 
  1) องคค์วามรูด้า้นกายบ าบดั (การนวดตอกเสน้) 
  2) องคค์วามรูด้า้นพิธีกรรมบ าบดั (การดฤูกษ์ยาม ขจดัปัดเป่า 
ตัง้ศาลพระภูมิ การส่งเคราะห ์ส่งจน ส่งปู่ แถนย่าแถน ท าเทียนบูชา เรียกขวญั 
และการสืบชะตา) 
  3) องคค์วามรูเ้ก่ียวกับสมุนไพรพืน้บา้นบ าบัด เช่น ต ารบัยา
บ ารุงธาตุ ยาขาง (ยาแก้โรคปากนกกระจอก) ยาแก้โรคลมต่าง ๆ ยาหอม ยา
บ ารุงหัวใจ ยาแก้ปวดเส้นเอ็นตึง ยาแก้อัมพฤกษ์ ยาแก้หอบหืด ยารักษา
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จังหวัดล าพูน 

ริดสีดวงทวาร/ริดสีดวงจมูก ยาช่วยระบายทอ้ง ยาตม้อาบ ยาอบตวั ยาหม่อง
สมนุไพร ยาน า้มนัแกป้วดกระดกู ขอ้ตดิ และโรคผิวหนงั เป็นตน้ 

การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่ชมุชน พอ่หมออินสมไดถ้่ายทอดองคค์วามรู้
ผ่านการเป็นวิทยากรหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหก้ับสถาบนัการศกึษาทัง้ขัน้พืน้ฐานและ
ระดบัอดุมศกึษาทัง้ในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี เชน่ โรงเรียนปะถมศกึษา มธัยมศกึษา 
(สายสามญัและปริยตัิธรรม) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพื์น้บา้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรงัสิต 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร เป็นตน้ รวมถึงไปจัดรายการเผยแพร่องคค์วามรูผ้่านทางสถานีวิทยุ
ชุมชนคนบา้นโฮ่ง FM 98.50 ทุกวนัพุธ เวลา 10.00-11.00 น. และไดส้รา้งต ารา
ไวม้ากมาย อาทิต  าราการแพทยพื์น้บา้นล้านนา เล่ม 1-4 ต  าราคู่มือเก่ียวกับ
สมุฏฐานโรค หลกัการวินิจฉัย และองคค์วามรูเ้ก่ียวกับโรค ต าราระบบโรคและ
กระบวนการดแูลรกัษาสขุภาพ คูมื่อการรกัษาลมมะเฮ็งคดุ (มะเรง็ผิวหนงั) คูมื่อ
การรักษาโรคลมผิดเดือนคู่มือการรักษากลุ่มโรคไข้ คู่มือการรักษากลุ่มโรค
สนันิบาต คูมื่อการรกัษากลุ่มโรคป๊ิด (โรคแพพ้ิษ) เป็นตน้ รวมทัง้ช่วยสนับสนุน
การสรา้งเครือข่ายหมอพืน้บา้นภาคเหนือ 17 จงัหวดั จดัท าระบบขอ้มลูสมุนไพร 
จังหวัดล าพูน รวบรวมและแปลคัมภีร ์ใบลานและสมุดข่อยภาษาล้านนา
เปรียบเทียบภาษาลา้นนากับภาษาไทยภาคกลาง และเปิดใหบ้ริการการรักษา
โดยใชบ้ริเวณบา้นเป็นสถานท่ีใหบ้ริการเพ่ือบ าบดัความเจ็บป่วยแก่ประชาชน
ทั่วไป 
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ภาพที่ 3-4 การใหบ้ริการรกัษา
ความเจ็บป่วยของพ่อหมอ 
อินสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  การเรียนรู้ผ่านศูนยก์ารเรียนรู้สมุนไพรพืน้บ้านบ้านสัน-
ตับเต่า “การถ่ายทอดความรูด้า้นพืชผกัพืน้บา้น สมนุไพรใกลต้วัท่ีมีอยู่ทั่วไปใน
ชุมชนให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไปไดเ้รียนรู ้และสามารถน ามาประกอบ
อาหารพืน้บา้นท่ีหลากหลายรบัประทาน” เป็นปณิธานท่ีกลุ่มผูร้ิเริ่มก่อตัง้ศูนย์
การเรียนรูส้มุนไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเต่าตัง้ไว ้แตก่ารด าเนินงานช่วงท่ีผ่านมา
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จังหวัดล าพูน 

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ยังเป็นแบบลองผิด ลองถูกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างท่ีตัง้ปณิธานไว ้ทัง้ท่ีในพืน้ท่ีมีองคค์วามรูว้ฒันธรรมสขุภาพท่ี
หลากหลายจากโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และหมอพื ้นบ้าน จากสภาพปัญหา
ดงักลา่วขา้งตน้การด าเนินกิจกรรมของศนูยก์ารเรียนรูไ้ดป้รบัรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมท่ีมุง่เนน้วิถีการบริโภคท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตและฐานทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยก่อเกิดการจดัการความรูใ้นชมุชนท่ีเหมาะสมผ่านกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งเนน้การพฒันาแนวทางการผลิตพืชผักพืน้บา้นใน
ชมุชนทัง้การผลิตและการบริโภคสู่ความมั่นคงดา้นอาหารและจิตส านึกของผูค้น
ตอ่คณุคา่ของอาหารพืน้บา้น  
  ปี พ.ศ. 2553 จึงไดจ้ดัตัง้ศูนยก์ารเรียนรูส้มุนไพรพืน้บา้นจาก
งบประมาณโครงการการเช่ือมโยงบรูนาการองคก์รพฒันาเอกชนเพ่ือการพฒันา
ศกัยภาพเยาวชนดา้นศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาจากโฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญา
ลา้นนา จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมโยงกลุ่มชมรมเด็กและเยาวชนอ าเภอบา้นโฮ่ง 
ด  าเนินกิจกรรมผ่านกิจกรรมท่ีเป็นการสืบทอดองคค์วามรูจ้ากปราชญช์าวบา้น
หรือครูภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง และมีการด าเนินกิจกรรม
อยา่งตอ่เน่ืองเรื่อยมาดว้ยความรว่มมือของชมุชนและเครือข่ายทกุภาคส่วน 
  ปี พ.ศ. 2554 ศนูยก์ารเรียนรูไ้ดร้บังบประมาณสนับสนุนการ
วิจยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั ฝ่ายทอ้งถ่ิน (สกว.ทอ้งถ่ิน) ศึกษา
เรื่อง “การดแูลสุขภาพของชุมชนบา้นสันตบัเต่า” เพ่ือตอบโจทยป์ระเด็นความ
มั่นคงดา้นอาหารภายใตค้วามเจ็บป่วยของผูค้นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การด าเนินกิจกรรมในการวิจัยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นแกนน า ร่วมกับชาวบา้นในการเก็บขอ้มูล และ



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

260 

บูรณาการกระบวนการวิจยัร่วมกับโรงพยาบาลบา้นโฮ่ง ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอบา้นโฮง่ และสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (โรงเรียนบา้นหว้ยหา้)  
  กิจกรรมของศูนย์ในปัจจุบันมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน รวมถึงผูส้นใจทั่วไปเขา้มาเรียนรูก้ระบวนการผลิตและการใชผ้กัพืน้บา้น 
สมุนไพรพืน้บา้นโดยการศึกษาภาคสนามในพืน้ท่ีป่าสมุนไพรของชุมชน การ
น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมของศนูยก์ารเรียนรูใ้นงานประชุมของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑส์มนุไพรพืน้บา้นเพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ดงั
ภาพท่ี 5-6 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-6 ผลติภณัฑส์มนุไพรของศนูยก์ารเรยีนรูส้มนุไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเตา่ 
 

การเรียนรู้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษพ์ืน้ที่
ป่าสมุนไพรพืน้บ้าน การน าแนวคิดนิเวศวฒันธรรมมาใชเ้พ่ือปกป้องพืน้ท่ีป่า
จงึก่อเกิดขึน้ในชมุชนท่ีเห็นความส าคญัและมีผูน้  าเขม้แข็ง ดงัเชน่ ชมุชนบา้นป่า
ด า ชมุชนบา้นดงหว้ยเย็น ชมุชนบา้นดงมะเฟือง โดยกิจกรรมนิเวศวฒันธรรมท่ี
เด่นชัด คือ การบวชป่า ซึ่งพิธีบวชป่ามีวิธีคิดดว้ยการต่ออายุให้เจริญยั่ งยืน
สืบไปตามคติความเช่ือ ส่วนท่ีมาของการ “บวชป่า” มาจากวิธีการห่มจีวรใหก้ับ
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ตน้ไมเ้ช่นเดียวกับการบวชพระส่งผลใหส้ถานภาพของคนและตน้ไมเ้ปล่ียนไป 
นับเป็นการน าความเช่ือทางศาสนามาประยุกตใ์ช้ในการดูแลรักษาป่าตน้น า้ 
นิยมท ากนัเหมือนงานบญุทั่วไปโดยเจา้พิธีจะใชส้ายสิญจนล์อ้มอาณาบริเวณท่ี
จะบวชตน้ไม้ แล้วนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดมนตเ์พ่ือเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้าน 
ตน้ไมท่ี้จะท าพิธีการบวชใหต้น้ไมใ้ดบา้งก็ขึน้อยู่กับความเช่ือและเจตนาของ
ชุมชนเอง บวชไดต้ัง้แต่ตน้ไมข้นาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่ส่วนมากจะเนน้ตน้ไมท่ี้
ขนาดใหญ่ มีความส าคญัตอ่การด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดลอ้ม 
แมก้ระทั่งตน้ไมใ้นป่าท่ีผ่านการรุกท าลาย เพราะจะสามารถฟ้ืนคืนสภาพเป็นป่า
สมบรูณไ์ดใ้นเวลาเพียงไมก่ี่ปี ถา้ไมถ่กูรบกวนอีก ดงัภาพท่ี 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-8 การบวชป่าบา้นดงหว้ยเย็น 
 

ชาวบ้านเช่ือว่าผืนป่าท่ีผ่านพิธีบวชเป็นเสมือนดินแดนอัน
ศกัดิส์ิทธ์ิ ไมว่า่ผูใ้ดก็ไม่อาจเขา้ไปท าลายได ้ท าใหต้น้ไมมี้โอกาสคืนความชุ่มชืน้
แก่แผ่นดินไดเ้ต็มท่ี และสายน า้ล  าธารท่ีเกิดจากป่าตน้น า้ดงักล่าวก็จะฟ้ืนคืน
ชีวิตอีกครัง้หนึ่ง การบวชป่าจึงเป็นกศุโลบายท่ีใหช้มุชนท่ีร่วมมือกันรกัษาความ



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

262 

อดุมสมบรูณข์องป่าธรรมชาติไวใ้หก้บัลกูหลาน เป็นการเรียกรอ้งสิทธ์ิของชมุชน
ในการดูแลรักษาป่าและแหล่งตน้น า้ล  าธารเองดว้ย พิธีบวชป่าจึงเป็นความ
ปรารถนาท่ีดีท่ีส่งตอ่ไปสู่คนรุน่หลงั  

แหล่งเรียนรูท้ั้งตัวบุคคลและสถานท่ีดงักล่าวข้างตน้อาจจะ
เป็นปัจจัยก าหนดการคงอยู่ของสมุนไพรพื ้นบ้านในพื ้นท่ีลุ่มน ้าลี ้ ภายใต้
สถานการณก์ารเปล่ียนแปลงของโครงสรา้งสงัคม และแบบแผนการดแูล รกัษา
ความเจ็บป่วยตามแบบแพทยแ์ผนปัจจุบันท่ีบางครัง้ไม่สามารถรักษาความ
เจ็บป่วยให้หายขาดได ้การด าเนินกิจกรรมของแหล่งเรียนรูไ้ดส้ะท้อนให้เห็น
ความหวงแหน ห่วงใยและเต็มใจในการถ่ายทอดองคค์วามรูข้องหมอพืน้บา้น
และประธานศูนยก์ารเรียนรูเ้พ่ือให้สมุนไพรพืน้บา้นด ารงอยู่ และก่อเกิดแนว
ทางการประยกุตใ์ชเ้พ่ือการดแูลสขุภาพของประชาชนตอ่ไป 
 
5. อภปิรายผลการศึกษา 
 

จากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชนพื์ช
สมนุไพรพืน้บา้นในลุ่มน า้ จงัหวดัล าพนู มีรูปแบบการเรียนรู ้3 ลกัษณะ คือ การ
เรียนเรียนรูผ้่านตวับคุคล การเรียนรูผ้่านศนูยก์ารเรียนรูส้มนุไพรพืน้บา้นบา้นสนั
ตบัเต่า และการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสมุนไพรพืน้บา้นผ่านการบวชป่า โดยใชน้ิเวศ
วัฒนธรรมของ Steward (1955) พบว่า ชุมชนในลุ่มน ้าลี ้ จังหวัดล าพูน มี
กระบวนการปรบัตวัภายใตอิ้ทธิพลของสิ่งแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีคง
อยู่ เน่ืองจากในพืน้ท่ีลุม่น า้ลีก้  าลงัเผชิญปัญหาการลดลงของพืน้ท่ีป่าธรรมชาตท่ีิ
เป็นแหล่งแสวงหาสมุนไพรพืน้บ้าน ปรากฏการณ์เหล่านีย้ังส่งผลถึงการใช้
สมุนไพรพืน้บา้นท่ีจ ากัดเฉพาะประชาชนบางกลุ่มท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับสมุนไพร
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พืน้บา้น และตอ้งการถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่คนรุน่ตอ่ไป ซึ่งสะทอ้นถึงวิถีชมุชนท่ี
เช่ือมโยงกบัทรพัยากรธรรมชาตภิายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ลี ้รวมถึงการยึดถือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือการดแูลสขุภาพเบือ้งตน้ตามแบบ
แผนภูมิปัญญาพืน้บา้นลา้นนาดา้นสุขภาพท่ีเป็นระบบเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของธรรมชาติกับวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และการสรา้งความเท่าเทียมสู่การเสริม
ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพซึ่งกันและกัน (ประพจน์ เภตรากาศ, 2551; 
Mcevoy and Duffy, 2008) 

รูปแบบการเรียนรูก้ารใช้ประโยชนพื์ชสมุนไพรในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลีย้ังได้
สะท้อนความต้องการการเรียนรู้และความห่วงแหนภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
ภายใตปั้จจัยความแตกต่างทัง้ครอบครวัและวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นปัจจัย
ก าหนดท่ีท าใหป้ระชาชนบางส่วนตอ้งเผชิญปัญหาทางสุขภาพ และสงัคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด ทัง้นีก้ารก่อเกิดกระบวนการเรียนรูย้งัสง่ผลให้
เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลการใชส้มุนไพรพืน้บา้นเพ่ือการดแูลสุขภาพระหว่าง
หมอพืน้บา้น ประชาชน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สว่นแนวทางการอนรุกัษ์แหล่ง
สมุนไพรพื ้นบ้านเป็นแนวทางท่ีเช่ือมโยงความเช่ือ ความศรัทธาสิ่งเหนือ
ธรรมชาติท่ีตนเองและชุมชนเคารพนับถือ อนัเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ียังคงมี
ประสิทธิภาพในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีภาคเหนือ สอดคลอ้งกับ
กิจกรรมของชมุชนลาหูจ่งัหวดัแมฮ่่องสอนท่ีการเลีย้งผี ไหวผี้ (ซาบี) พิธีทรายก่อ 
(เซก่อเว) พิธีการไหวต้น้ไม ้ขอขมาตน้ไม ้โดยบริเวณท่ีมีการประกอบพิธีกรรมจะ
มีความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิอยู่และหา้มตดัตน้ไมห้รือเขา้ไปบุกรุกในบริเวณนัน้ 
ซึ่งชาวบา้นมีความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือมีผีเฝ้า จะไม่ไปตดัตน้ไมแ้ละไม่มี
การบกุรุกป่าในบริเวณนัน้ ทรพัยากรป่าไมใ้นบริเวณนัน้จึงมีความอุดมสมบูรณ ์
(พินิจนันท ์พรหมารัตน์, 2562) แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้และการ
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ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสมุนไพรพืน้บ้านยังไม่ต่อเน่ืองจากฐาน
วัฒนธรรมเดิมของชุมชนอาจเน่ืองจากในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลีมี้ความแตกต่างทาง 
ชาตพินัธุ ์สภาพภมูิประเทศ และการเขา้ถึงแหลง่เรียนรูท่ี้จะมีเฉพาะสว่นพืน้ท่ีลุ่ม
แม่น า้ลีต้อนล่าง (เขตอ าเภอบา้นโฮ่ง) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีหน่วยงานภาครฐัและภาค
ประชาสงัคมด าเนินกิจกรรมดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ใน
การส่งเสริมการเรียนรูเ้พ่ือประยุกตใ์ชส้มุนไพรพืน้บา้นนัน้ตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการยอมรบัว่าองคค์วามรูส้มนุไพรพืน้บา้นมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง มีวิธี
คิดและ กระบวนการท่ีเป็นประโยชนต์่อการสรา้งเสริมสุขภาพของประชาชนได้
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งโกมาตร จงึเสถียรทรพัย ์(2550) กลา่ววา่ แมว้า่วฒันธรรมดา้น
การแพทย์พืน้บ้านจะได้รับการยอมรับมากขึน้ภายใต้วาทกรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแต่ก็ยังเป็นความรูช้ายขอบท่ีถูกเบียดขับและกดทับจากความรู้แบบ
วิทยาศาสตร ์ และเป็นระบบการแพทยท่ี์รฐัไม่ไดส้่งเสริม และไม่ค่อยมีบทบาท
ในการพฒันาเท่าใดนกัในช่วงท่ีผา่นมาการแพทยท่ี์เป็นพิธีกรรมและเก่ียวขอ้งกับ
อ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตา่ง ๆ ไดร้บัการยอมรบัอยา่งเป็นทางการนอ้ย ซึ่งการสง่เสริม
กระบวนการเรียนรูว้ัฒนธรรมสุขภาพทัง้ในโรงเรียนทุกระดบั และชุมชนจะเป็น
การสรา้งแนวทางการสืบทอดองคค์วามรูไ้ม่ใหสู้ญหายไปกับกระแสการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับการศึกษาของจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ,  
วิรุณ ตัง้เจริญ, พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, และวิชยั วงษใ์หญ่ (2556) พบว่า กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอ้มของชมุชนลาดพรา้ว เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน ผลของการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และ
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบไดส้่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรูข้อง
ชมุชนทัง้ทางดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคตท่ีิมีตอ่การพฒันา 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

รูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพ่ือการใช้ประโยชนพื์ชสมุนไพรพืน้บ้านใน 
ลุ่มน า้ จังหวัดล าพูน ประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีวิธีการแสวงหาสมุนไพร
พืน้บ้านในระดับดี เน่ืองจากวิถีการด ารงชีวิตส่วนใหญ่ยังคงแบบแผนการ
ด ารงชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ และไดร้บัการถ่ายทอดวิธีการจากคนรุ่นก่อน 
นอกนั้นยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการรักษาความ
เจ็บป่วย เป็นแหลง่อาหาร และยงัคงมีการอนรุกัษภ์มูิปัญญาสมนุไพรพืน้บา้นใน
ระดับปานกลาง ทั้งนีเ้พราะสมุนไพรพืน้บ้านอาจเป็นทางเลือกท่ีประชาชน
บางส่วนใชร้่วมกับการรกัษาโรคแผนปัจจุบนั รวมถึงการมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
การอนรุกัษท์รพัยากร-ธรรมชาตท่ีิหน่วยงานไดด้  าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง โดย
รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื ้นบ้านในลุ่มน ้า 
จงัหวดัล าพูน มีรูปแบบการเรียนรู ้3 ลกัษณะ คือ การเรียนเรียนรูผ้่านตวับุคคล 
การเรียนรูผ้่านศนูยก์ารเรียนรูส้มุนไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเต่า และการอนุรกัษ์
พืน้ท่ีป่าสมนุไพรพืน้บา้นผ่านการบวชป่า 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะการประยุกตใ์ช้ผลการวิจัย 
1. รูปแบบการเรียนรูผ้่านตวับุคคล และสถานท่ีตอ้งแสวงหา

รูปแบบการผสมผสานกระบวนการปฏิบตัิการตัง้แตก่ารคน้หาปัญหา การรว่มกนั
เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการ
ติดตามประเมินผล จะก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในการใช้สมุนไพร
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พืน้บา้นของประชาชนภายใตผ้ลลพัธข์องการบริการสุขภาพท่ีอาจมีขอ้ก าจัดใน
พืน้ท่ี 
  2. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพหมอพืน้บา้นในพืน้ท่ีใหมี้
ส่วนส าคญัในการน าองคค์วามรูส้มุนไพรพืน้บา้นสู่การปฏิบตัิ ซึ่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรสนบัสนนุ แลว้สรา้งกิจกรรมท่ีใหเ้กิดการเรียนรูร้ว่มกนัอนัจะน าไปสู่
การสืบทอดองคค์วามรูไ้ม่ใหส้ญูหาย 
 

7.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. พฒันารูปแบบการสรา้งกิจกรรมของชมุชน เช่น การพฒันา
และสรา้งศนูยก์ารเรียนรูช้มุชน การสรา้งบทเรียนชมุชน การถ่ายทอดองคค์วามรู้
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การพัฒนาส่ือชุมชน งานวิจัยประเด็นเหล่านีจ้ะช่วย
สงัเคราะหแ์นวทางเพ่ือใหชุ้มชนน าไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือการเสริมสรา้งปัจจัยการ
ด ารงอยูข่องวฒันธรรมสขุภาพ 
  2. ศึกษาความตอ้งการการสนับสนุนทัง้ดา้นองคค์วามรู ้และ
กิจกรรมท่ีแทจ้ริงของประชาชนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรสู่วัย
สูงอายุ ความแตกต่างทางดา้นชาติพันธุ์ อิทธิพลของการขยายพืน้ท่ีเขตเมือง 
และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ช้
วฒันธรรมสขุภาพ 
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