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บทคัดย่อ 

การศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในเขตต าบลกุดชมภู  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัด
อุบลราชธานี    ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรค  และเพื่อหา
แนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรค  พื้นที่ในการด าเนินการคือ ชุมชนในเขตต าบลกุดชมภู  อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มีจ านวน  21  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  แล้วน าเสนอเชิงพรรณนา 
สรุปผลการศึกษา  
 1.  สภาพการอนุรักษ์การใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในต าบลกุดชมภู  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ดังนี้คือ  หมอสมุนไพรหรือผู้ถ่ายทอดความรู้มีจ านวนน้อย  ขาดผู้สืบทอดความรู้  การขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เข้ามา
ช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง  ชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ แต่อาศัยความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของสังคมและประเพณี
ท้องถิ่นในการเข้ามาเป็นสมาชิกต่อกัน จึงขาดความเข้มแข็ง  ขาดการให้ความส าคัญในเชิงนโยบาย ไม่มีการประสานงาน  ชุมชน
ขาดความร่วมมือในกลุ่มด้วยกันเอง  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ท าให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ไม่เข้าใจ
และตระหนักถึงบทบาทในการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.  แนวทางในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนและการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น  มีดังนี้  สมาชิกชุมชน
ควรมีการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการ  ในการจัดการอนุรักษ์และการรักษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแบบมสี่วนร่วม  สมาชิกต้องมี
บทบาทในทุกกระบวนการ  เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และการรักษาพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน  ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านให้ชัดเจน  และมีการประชุมของสมาชิกในชุมชน  
รับฟังความเห็นของประชาชน  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ทุกครั้ง 

 
ค าส าคัญ: สมุนไพรพื้นบ้าน การอนุรักษ ์หมอสมุนไพร 
 

Abstract 
 The research aimed to study guidelines for conserving using local herbs for the treatment in 
Kudchomphoo sub-district, Phibunmangsahan district, Ubon Ratchathani Province. The qualitative study 
was applied to study the state of the local herbs and to find ways to conserve the use of local herbs to 
treat diseases. The area of the study was in the communities in Kudchomphoo sub-district, 
Phibunmangsahan district, Ubon Ratchathani province. The target group was 21 people. The tool used to 
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collection data was the interviewing forms. The data were analyzed and proposed by the descriptive 
presentation. 
The resuets of the study were as follows: 

1. The conservative states of the local herbs in Kudchomphoo sub-district,  Phibunmangsahan 
District, Ubon Ratchathani Province were the lack of the educated herbal specialists, knowledge 
successors, and participation of all organizers. Besides, people in the communities lived together 
unofficially. They used the structures of social relations and local traditions to become the members of 
the communities. As a result, the communities lacked of  strength, political importance, connection, and 
participation. These caused the members selfish rather than pay attention to their communities. When the 
communities were not strong, their members did not understand and realize in the collective 
management roles. 
 2. The conservative guidelines in using local herbs and the participation of the members toward 
the local administration were that the members of the communities should establish  formal 
organizations. In the collective conservation management and the collective local herb treatment, the 
communities’ members must have roles in all processes. They need to invite the related organizations to 
participate in the meetings to regulate the rules for the local herb conservation and treatment clearly and  
bring them to listen to each other. Therefore, everyone gets to join in managing everything in the 
communities.   
  
Keywords: local herbs, conservation, Herbal specialists 

 
บทน า 

สมุนไพรนอกจากใช้เป็นยารักษา บรรเทาอาการ
ของผู้ป่วยแล้วยังเป็นอาหารเสริมส าหรับผู้ที่ยังไม่ป่วย ท า
ให้เกิดสมดุลของการท างานของร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน
และป้องกันโรคบางชนิดได้ด้วย ในภาวะที่มีความต้องการ
การใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้น กลับพบว่าประเทศไทยยังไม่มีการ
พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลของสมุนไพรจ านวนมากถูกปล่อยปละละเลย ขาด
การสืบทอดและรวบรวม ส่วนใหญ่ ได้สูญหายไปตาม
อายุขัยของหมอพื้นบ้าน การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ก็เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้สมุนไพรมีจ านวนลดลง ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการหาสมุนไพรมาใช้รักษาโรคของหมอพื้นบ้าน 
สมุนไพรจะมีความหลากหลายไปตามสภาพนิเวศวิทยา
ของแต่ละท้องถิ่น การน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ใน
การรักษาโรค และการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ จึงมีความ
หลากหลายแตกต่างกันไปด้วย ความหลากหลายของพืช

สมุนไพรและความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้สมุนไพรรักษาโรคต่างๆ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
พืชกับมนุษย์ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเวลายาวนาน 
แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างยั่งยืน  
แต่ในปัจจุบัน ป่าซึ่งเป็นแหล่งของสมุนไพรตามธรรมชาติ
ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้พืชสมุนไพรลดลง และบาง
ชนิดอาจสูญพันธ์ไป ขณะเดียวกันการจากไปของบรรพ
บุรุษพร้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้สมุนไพร
เนื่องมาจากถูกทอดทิ้ง และไม่เห็นความส าคัญจากคนรุ่น
หลังสมุนไพรให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผน
ปัจจุบันและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่าแผนปัจจุบัน 
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมี
อยู่ทั่ วไปทั้ งในเมืองและชนบท มี ราคาถูก สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบันที่ต้องสั่งซื้อ
จากต่างประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า ใช้เป็น
ยาบ ารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เป็นอาหาร
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และปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กระเพรา โหระพา ขิง 
ข่า ต าลึง ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ 
และกานพลู  ใช้ปรุงแต่งอาหาร กลิ่น สี รส ของอาหาร
เช่น ลูกจันทร์ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวกขนมปัง เนย ไส้
กรอก แฮม เบคอน สมุนไพรสามารถปลูกเป็นไม้ประดับ
อาคารสถานที่ต่างๆ ให้สวยงาม เช่นคูณ ชุมเห็ดเทศ ใช้
เป็นเครื่องส าอางเพื่อเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ 
ประค าดีควาย ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก ผลไม้ เช่น 
สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ  รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองใน
การน าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามแบบแผนโบราณ ท าให้คนเห็นคุณค่าและกลับมา
ด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความภูมิใจใน
วัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย 
 สมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรคในเขตต าบลกุดชมพู 
มีมากมายหลายชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ขิง บัวบก กระชาย  
มะกรูด ว่านหางจระเข้  กล้วยน้ าว้า  กานพลู  กระเทียม  
ขี้เหล็ก  คูณ  ชุมเห็ดเทศ  ไพล  เทียนบ้าน กระเพรา ยอ  
ฟักทอง  มะเกลือ  ฟ้าทะลายโจร  กระเจี๊ยบแดง  หญ้า
หนวดแมว  หญ้าคา พลู  มะหาด  มะนาว  มะแว้งเครือ  
มะแว้งต้น แห้วหมู  ดีปลี  ย่านาง บอระเพ็ด  มะขาม และ
แมงลักการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านถือเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ล้ าค่าของสังคมไทยที่เกิดจากปรัชญาของหมอ
พื้นบ้านที่สามารถจ าแนกแยกแยะฤทธิ์และสรรพคุณของ
สมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการเยียวยารักษาความ
เจ็บป่วย การรักษาโดยระบบการแพทย์พื้นบ้านจึงเป็น
ระบบการรักษาโรคแบบประสบการณ์ของชุมชนที่ได้รับ
การสั่งสมถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปแต่ละสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ได้
มีการพัฒนาการใช้สมุนไพรในระบบการแพทย์พื้นบ้านมา
อย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าสมุนไพรเป็นรูปแบบการรักษา
หลักของระบบการแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรยังคงมี
บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด คน
ไทยโบราณจึงผูกพันกับหมอพื้นบ้านและยาสมุนไพรใน
การดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน 

จากสภาพปัญหาและข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษา ถึงแนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการรักษาโรค ในเขตต าบลกุดชมภู อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน าผลการวิจัยไป
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอนุรักษ์การใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการรักษาโรค ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
ในการรักษาโรคในเขตต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 2. เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการรักษาโรค ในเขตต าบลกุดชมภู  อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
แนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในเขตต าบล
กุดชมภู จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน  21  คน  ได้แก่   
(1)  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  คน 
(2)  ตัวแทนผู้น าชุมชน  13  คน 
(3)  ตัวแทนหมอชาวบ้าน  3  คน 

การศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการอนุรักษ์การใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในเขตต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภ าพ 
(Qualitative Research) โดยขอความอนุเคราะห์จาก
ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้น าชุมชน 
ตัวแทนหมอพื้นบ้าน  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเน้นการ
สัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) และบันทึก
ข้อมูลด้วยตนเอง  รวมทั้งจัดสนทนากลุ่มเพื่อหาแนว
ทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน และน าเอาผลจาก
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมาวิเคราะห์แบบพรรณนา
วิเคราะห์ และได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นลักษณะ
พรรณนา   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากสรุปผลการศึกษา ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้พิจารณา
ประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ในประเด็นดังนี้ 
     1.  การศึกษาเกี่ยวกับสภาพการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้านและการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการ
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รักษาโรคของต าบลกุดชมภู ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การ
จัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
สมุนไพรพื้นบ้านนั้นเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีได้ให้
ความรู้แก่ลูกหลานรุ่นหลัง  และการได้รับทราบจาก
ผู้สูงอายุแนะน าภูมิปัญญาเกี่ยวกับวิธีในการรักษา  เรียนรู้
มาจากค าบอกเล่าจากหมอพื้นบ้าน  เรียนรู้ตามผู้เฒ่าผู้แก่
ที่เราสืบต่อกันมาศึกษาจากครูบาอาจารย์จากสื่อต่างๆ  
ศึกษาจากต ารายาโบราณ  เรียนด้วยต าราปากต่อปากจาก
ประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กจนโต  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  สมชาย จันทร์อยู่ (2548: 126)  ซึ่งได้
ศึกษาการเรียนรู้ทางสังคมกับการด ารงอยู่ของภูมิปัญญา
พื้นบ้านด้านสมุนไพรไทยในชุมชนบนเกาะแห่งหนึ่งใน
ภาคใต้แล้วสรุปไว้ว่า  การเรียนรู้ทางสังคมที่มีผลต่อการ
ด ารงอยู่ของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพรไทย ในชุมชน
บน เก าะ  เป็ น การ เรี ยน รู้ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในวิ ถี ชี วิ ต  เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
คนในสั งคมหนึ่ งๆ  จะได้ เรียนรู้ ในคุณค่ า  กฎเกณฑ์ 
ระเบียบแบบแผน ที่สังคมนั้นๆ ก าหนด เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อาพ่อ 
แม่ ที่เป็นภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพื้นบ้านดั้งเดิมของชุมชน 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุตร หลานและคนใกล้ชิดใน
ครัวเรือน ซึ่งสถาบันครอบครัวจะท าหน้าที่อบรมสั่งสอน 
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญการ ถ่ายทอดประสบการณ์
ให้แก่บุตรหลาน ให้เกิดความรู้ ความเช่ือ ทัศนคติ แบบ
แผนกิจกรรมในครัวเรือนและพัฒนาพฤติกรรม  ซึ่ ง
กระบวนการเรียนรู้ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจ าวัน และการ
เยียวยารักษาเมื่อป่วยไข้ไม่สบาย ซึ่งได้มีการสั่งสมและ
กระจายความรู้ออกไป มีการกระจายความรู้ภายในกลุ่ม
ครอบครัวและเครือญ าติ  ด้ วยการบอกเล่ าพู ดคุ ย 
การศึกษาเอกสารต ารับต าราการจดบันทึก  ตลอดจน
ปฏิ สัมพันธ์ต่ างๆ  ของคนใน ชุมชน เดี ยวกัน  โดยมี 
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน และศาสนสถาน เป็น
สถาบันที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทาง
สังคม มีภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพรไทยในชุมชน เป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการบ าบัดรักษาด้วยสมุนไพร มี
การพัฒนาปรับปรุงความรู้และกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

2.  ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้
พืชสมุนไพรพื้นบ้านและแนวทางในการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน  ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัญหา
ในการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านนั้นเกิดจาก 2 สาเหตุคือ 1. 
ปัญหาจากหมอสมุนไพร  หมอพื้นบ้าน  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศุภยา วิทักษบุตร(2544: 64) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด ารงอยู่ของหมอสมุนไพรพื้นบ้านแล้วสรุปไว้ว่า  หมอ
สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรประกอบคาถาอาคมจะได้รับ
ความนิยมเช่ือถือเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากการรักษา
ให้ผลทั้งทางกายและจิตใจจากการประพฤติตนที่น่า
เลื่อมใส  โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยบวชเรียนมาก่อนจะรักษา
ศีลห้า  ศีลแปด  คือข้อคะล าอย่างเคร่งครัดท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม  การรักษาโรคจะมีพิธีกรรมที่น่า
ศรัทธา  มีขั้นตอนการไหว้ครูยกขันห้าขันแปด  อ้างถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  แม่ธรณี  เทวดา  ฟ้าดิน  สิ่งเหนือธรรมชาติ
ตามความเช่ือของคนในสังคมและยังระลึกถึงครูบา
อาจารย์  ท าสมาธิให้จิตนิ่ง  การตรวจวินิจฉัยโรคอย่าง
รอบคอบ  สอบถามอาการด้วยความห่วงใยเอาใจใส่เป็น
กันเอง  ท าให้ผู้ป่วยเกิดขวัญก าลังใจเป็นอย่างยิ่ง  ท าให้
หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  ท าให้มีผู้มารักษาเพิ่มขึ้น  และ
ก่อให้เกิดความผูกพันแน่นแฟ้นแม้จะไม่ใช่ญาติระหว่าง
ผู้รักษากับหมอสมุนไพร  2.ปัญหาจากการน าสมุนไพรไป
ใช้ผิดวิธี เกิดจากการขาดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณต่างๆ 
ของสมุน ไพร ขาดความรู้ เกี่ ยวกับวิธีการในการใช้
ประโยชน์ในทางยารักษาโรค  น าสมุนไพรไปใช้แบบผิดวิธี
หรือใช้ตัวสมุนไพรผิดส่วนโดยไม่ศึกษาวิธีการให้ถูกต้อง  
หรือไม่มีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์คอยให้ค าแนะน าในการใช้
สมุนไพร  ท าให้สมุนไพรที่น าไปใช้ไม่เกิดผลในการรักษา  
หรือได้ผลไม่เต็มที่  สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภยา  
วิทักษบุตร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่
ของหมอสมุนไพรพื้นบ้านว่า  ตัวยาสมุนไพรเป็นปัจจัยที่
ส าคัญเพราะตัวยาที่ใช้รักษาโรคไม่ได้มีเพียงขนานเดียว  
ต้องมีหลายขนานประกอบเข้าด้วยกันและการรักษาโรค
ของหมอสมุน ไพรจะต้ องรักษาป้องกันบ ารุ งไปใน
ขณะเดียวกัน  ยกตัวอย่างเช่น  โรคปวดหลัง  ปวดเอว  
อ่อนเพลีย  ท าให้นอนไม่หลับ  ยาที่ใช้รักษาต้องมีแก้ปวด  
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มีบ ารุงก าลัง  บ ารุงหัวใจ  บ ารุงโลหิต  บ ารุงประสาท  ยา
ที่ใช้เช่น  ม้ากระทืบโรง ว่านเกล็ดทราย  ว่านหอยแครง  
ดอกค าฝอย  กระเช้าฝีมด  กระท่อมเลือด  หมักรวมกัน
ต้มดื่มและตามด้วยยาอายุวัฒนะ และน้ ามันนวดทา  ตัว
ยาแต่ละบางชนิดก็หายาก  บางชนิดมีอยู่ทั่วไปตามรั้วบ้าน
หรือในป่าลึก  ป่าโคก  หมอสมุนไพรต้องดูแหล่งรู้วิธีการ
เก็บรู้วิธีรักษาให้สมุนไพรคงคุณภาพ การจดจ าตัวยาแต่ละ
ขนานเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะสร้างความศรัทธาน่าเช่ือถือและ
ทักษะความช านาญการแสวงหาสมุนไพรมาสะสมไว้จึงเป็น
หน้าที่หลักอย่างหนึ่ง  ต้องซื้อรู้ราคาต้อง  รู้หมอยาติดต่อ
ซื้อขายหรือท าการแลกเปลี่ยน   

3  แนวทางในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
มีดังนี้  จากการศึกษา  ผู้วิจัยได้ข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์
พืชสมุนไพรพื้นบ้านได้ว่า  ต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็น
ส าคัญ  สมาชิกชุมชนควรมีการจัดตั้งองค์กรหรืรวมกลุ่ม
กันอย่างเป็นทางการ  ในการจัดการอนุรักษ์และการรักษา
พืชสมุนไพรพื้นบ้านแบบส่วนร่วม  ท าการวางแผนและหา
แนวทางในการจัดการจัดการอนุรักษ์และการรักษาพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน  โดยมีองค์กรในท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  สอดคล้องกับสมพร พวง
ประทุม(2543: 118)  ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สมุนไพรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของชาวบ้านใน
ชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือแล้วสรุปไว้ว่า  ชาวบ้านใช้มิติทาง
วัฒนธรรมในการจัดระบบการจัดการสมุนไพร  ดังจะเห็น
ได้ว่ามีการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีความเช่ือที่ใช้
เป็นกลไกในการจัดการและพัฒนารูปแบบโดยการ
ประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือต่างๆ  เป็น
กฎเกณฑ์ในการดูแลป่า  เช่นการบวชป่า  การเลี้ยงผี  เป็น
ต้น  ซึ่งท าให้ป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันพืชต่างๆ  และ
รวมทั้งสมุนไพรองค์กรในชุมชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และโดยการรวมตัวของชาวบ้าน  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
การดูแลป่าชุมชน  เช่น  การเดินป่าส ารวจสมุนไพร  
กิจกรรมดับไฟป่า  กิจกรรมอนุรักษ์สมุนไพรในโรงเรียน  
เป็นต้น  การก่อตั้ งกลุ่มต่างๆ  ในชุมชน  เช่น  กลุ่ม
แม่บ้าน  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มสมุนไพรกรรมการป่าชุมชน  
ซึ่งแต่ละกลุ่มผนึกก าลังในการท าหน้าที่ของกลุ่มอย่าง
เข้มแข็งเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน  กิจกรรมหนึ่งที่
สามารถส่งผลให้บ้านทุ่งยาวมีการอนุรักษ์สมุนไพรให้คงอยู่

คือการจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ด้วยวิธีการต่างๆ  คือการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการเช่น  การให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการริเริ่มศึกษาปัญหา  วางแผนด าเนินการ  และ
ประเมินผลในทุกกิจกรรมของการอนุรักษ์  และส่งเสริมให้
คนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน  เยาวชน  
พระสงฆ์  ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ซึ่งกระบวนการนี้
สอดคล้องกับ  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างถึงในกิตติ แสงศิริวุฒิ 
2546: 8) ได้อธิบายไว้ว่า “สาระส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชนนั้นหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  ที่มีผลกระทบ
มาถึงตัวประชาชนเอง”   

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการอนุรักษ์การใช้พืช
สมุนไพรพื้นบ้านและแนวทางในการอนุรักษ์พืชสมุนไพร
พื้นบ้านในชุมชนและการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น   
 1. การอนุรักษ์การใช้พืชสมุนไพรในต าบลกุดชมพู  
มีสภาพดังนี้   
  1.1 หมอสมุนไพรหรือผู้ถ่ายทอดความรู้
มีจ านวนน้อย 
  1.2 ขาดผู้สืบทอดความรู้  ผู้สนใจรับ
ความรู้มีน้อย  
  1.3 การขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง   
  1.4 ชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ แต่อาศัยความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของสังคมและ
ประเพณีท้องถิ่นในการเข้ามาเป็นสมาชิกต่อกัน จึงขาดความ
เข้มแข็ง  
  1.5 ขาดการ ให้ ความส าคั ญ ใน เชิ ง
นโยบาย ไม่มีการประสานงาน   
  1.6 ชุมชนขาดความร่วมมือในกลุ่มด้วย
กันเอง  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม   
  1.7 ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ไม่เข้าใจ
และตระหนักถึงบทบาทในการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2. แนวทางในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านใน
ชุมชนและการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น  มีดังนี้   
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  2.1 สมาชิกชุมชนควรมีการจัดตั้งองค์กร
อย่างเป็นทางการ  ในการจัดการอนุรักษ์และการรักษาพืช
สมุนไพรพื้นบ้านแบบส่วนร่วม       
  2.2 ส ม า ชิ ก ต้ อ งมี บ ท บ า ท ใน ทุ ก
กระบวนการ 
  2.3 เชิญ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งร่วม
ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และการรักษาพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน 
  2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และการรักษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านให้ชัดเจน 
  2.5 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน รับฟัง
ความเห็นของประชาชน  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องต่างๆ ทุกครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  พัฒนาและใช้องค์ความรู้หรือภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน  โดยให้มี
หน่วยงานหรือองค์กรชุมชนเข้ามารับผิดชอบในหน้าที่นี้
โดยตรง  มีนักวิชาการการแพทย์แผนโบราณเข้ามาร่วมกับ
หมอยาสมุน ไพรพื้ นบ้ าน เพื่ อพัฒนาองค์ความรู้ ให้
กว้างขวางต่อไป 
 2. ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณประโยชน์
ของพืชสมุนไพร  และการอนุรักษ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่ใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 3.  ควรมีการถ่ายทอดการอนุรักษ์สมุนไพรให้
คนในท้องถิ่นโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  สามารถ
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตใน
ชุมชนได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สมุนไพร
พื้นบ้านของชุมชนอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อน ามา
เปรียบเทียบข้อแตกต่างและใช้ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ในชุมชนตนเอง 
 2. ควรจะมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาท
ของหมอสมุนไพรพื้นบ้านท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์และการคง
อยู่ของพืชสมุนไพร 
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