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บทคดัย่อ 

      งานวิจยัชิ�นนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรของชาวกระเหรี�ยงโปว ์

ณ ชุมชนบา้นเขาเหลก็ ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี โดยการศึกษาวิจยันั�นมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา

พืชสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ตั�งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนั รวมทั�งวิธีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เรื� องสมุนไพร

ของคนในชุมชน อนัจะนาํไปสู่ความรู้ ความเขา้ใจและการตระหนักถึงความสาํคญัของสมุนไพรและนาํ

ความรู้ที�ไดม้าจดักิจกรรมทดลองถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ ซึ�งเป็นการให้บทบาทแก่ชุมชนในการ

สงวนรักษาพืชสมุนไพรที�เป็นของทอ้งถิ�น โดยใชว้ิธีการทดลองถ่ายทอดกิจกรรมที�เน้นไปที�กลุ่มเป้าหมาย

ที�เป็นเด็กและเยาวชน เพื�อให้เกิดการรักษาและอนุรักษ์พืชสมุนไพรที�มีความสําคญัให้คนในทอ้งถิ�น

สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ั�งยนื และสามารถรับมือกบัปัจจยัต่างๆที�เขา้มากระทบต่อชุมชนในปัจจุบนั 

เช่น การท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ การขโมยและทาํลายพนัธุพ์ืชรวมทั�งการแพทยแ์ละการสาธารณสุขสมยัใหม่ 

 

Abstract 

      The paper aims to study the practice of indigenous herbal medicine knowledge transfer of Karen Pow 

hilltribe at Baan Kaolek community of Thailand. The local people attempts to conserve indigenous herbal 

plant species by identifying herbal plant species of traditional medicine use and research into knowledge 

transfer to create mass awareness and empower the people of the next generation. The research is, for a 

very first time, to bring indigenous people to the forefront of conservation research, enabling them to 

become involved in vital scientific work. In the process of recent development, ecotourism combined 

with indigenous herbal medicine knowledge becomes alternative livelihood options but it at the same 

time brought biopiracy along. The research recommended that the intellectual property rights require 

national and international attention.   
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บทที�1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 หมู่บา้นเขาเหลก็ ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บา้นที�มีความน่าสนใจทั�งใน

ดา้นของชาติพนัธุข์องชาวกระเหรี�ยง รวมทั�งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน จาก

ขอ้มลูที�ไดจ้ากการศึกษาในเรื�องของจากการศึกษางานวิจยัภาคสนามครั� งที� 1 เรื� องการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์

ในหมู่บา้นเขาเหล็ก (นักศึกษาปีที�4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพฒันา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 2550 : 1) พบว่า ประชากรในหมู่บา้นเขาเหลก็เป็นชาวกะเหรี�ยงโปวใ์นกลุ่มความเชื�อ “กินนํ� าสุก” 

เป็นส่วนใหญ่  หมู่บา้นแห่งนี�มีความเก่าแก่ประมาณ มีผูค้นอยูอ่าศยัต่อเนื�องกนัมาหลายชั�วอายุคน (หมู่บา้น

มีอายปุระมาณ 200 ปี)   

 ที�ตั� งของ หมู่บ้านเขาเหล็กอยู่ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอศรีสวสัดิ�  จังหวดักาญจนบุรี1 พื�นที�

ทั�งหมดของหมู่บ้านเขาเหล็กมีประมาณ 3,000 ไร่ ซึ� งพื�นที�ทั� งหมดจะอยู่ในพื�นที�อุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ ในพื�นที�ผนืป่าหว้ยขาแขง้-ทุ่งใหญ่นเรศวรอนัมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพเป็นอยา่งมากทาํใหเ้ป็นพื�นที�ป่าที�ไดรั้บการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็นผืนป่ามรดกโลกเมื�อ

เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ.2534 (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล 2548) ความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�ตั�งของหมู่บา้นแห่งนี�

ยงัสะท้อนอยู่ใน เอกสารเรื�องสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง (2545:23) ที�ได้กล่าวถึงความอุดม

สมบูรณ์ของพื�นที�ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เอาไวว้่า เป็นบริเวณที�มีป่า 3 ประเภทอยู่ใน

บริเวณเดียวกนัไดแ้ก่ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าไผ ่โดยมีพนัธุ์ไมที้�สาํคญั ตลอดจนมีพืชพนัธุ์ต่างๆที�

ขึ�นในบริเวณดงักล่าวมากมายหลายชนิด เช่น ตะเคียนทอง ตะแบก มะค่าโมง สมอไทย ชิงชนั รวมทั�งไผ่

ชนิดต่างๆ เป็นตน้  

 ประชากรหมู่บา้นเขาเหลก็ส่วนใหญ่เป็นชนเผา่กะเหรี�ยงโปว ์ซึ�งมีประชากรทั�งหมดประมาณ 350 

คน ซึ�งประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพทาํไร่ เลี�ยงสตัว ์และหาของป่าเป็นหลกั  ในอดีตตั�งบา้นเรือนตามแนว

ลาํนํ� าแม่พรูแบ่งหมู่บา้นออกเป็นตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง  ต่อมานิยมตั�งบา้นเรือนผ่านเส้นทางหลกั 

คือถนนที�ตดัเขา้สู่หมู่บา้นตั�งแต่ปีพ.ศ.2516 และมีการราดยางถนนและทาํถนนคอนกรีตในช่วง2-3 ปีที�ผ่าน

มา  ชาวกะเหรี�ยงในพื�นป่ากาญจนบุรีนั�นมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ผา่น วิถีชีวิต  ความเชื�อ  

วฒันธรรม เนื�องจากวิถีการดาํรงชีวิตของคนกะเหรี�ยงมีความสมัพนัธเ์ชื�อมโยงกบัป่าอย่างแนบแน่น ตั�งแต่

การสร้างที�อยูอ่าศยั  อาหาร  การประกอบอาชีพ การใชส้มุนไพรเพื�อเป็นยารักษาโรค เหล่านี� ลว้นเป็นการ

พึ�งพิงทรัพยากรจากป่า  แต่เมื�อสงัคมเกิดเปลี�ยนแปลงไป อนัเนื�องมาจาก  อิทธิพลของวฒันธรรมภายนอก  

                                                
1 หมู่บา้นเขาเหล็กอยู่ห่างจากตวัอาํเภอศรีสวสัดิ�ประมาณ 54 กโิลเมตร 
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ไดแ้ก่  มีถนนตดัเขา้สู่หมู่บา้นทาํใหก้ารเดินทางติดต่อกบัภายนอกสะดวกขึ�น  การเกิดตลาดนดัขึ�นในชุมชน

ใกลเ้คียง  การบริโภคสื�อผ่านทางวิทยุโทรทศัน์  เป็นตน้  ซึ�งสิ�งเหล่านี� ส่งผลทาํให้วฒันธรรมการบริโภค

ของชุมชนเปลี�ยนแปลงไปดว้ย  เมื�อสงัคมเปลี�ยนแปลงไปความเชื�อเรื� องการดูแลธรรมชาติเหล่านี� ไดถู้กลด

บทบาทความสาํคญัลง (นักศึกษาปีที�4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพฒันา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร : อา้งแลว้) 

ในปี พ.ศ. 2525 พื�นที�ชุมชนไดถู้กประกาศให้เป็นส่วนหนึ� งของเขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมจ้าก

นโยบายการรักษาผืนป่าทั�วประเทศจากรัฐบาล ภายใตค้วามดูแลปกครองของ “อุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์”  หลงัจากการประกาศพื�นที�อุทยาน ทาํใหอุ้ทยานไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อเรื�องการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ส่งผลใหค้นในชุมชนตอ้งตระหนักดูแลพื�นที�ในชุมชนของตนเองเพื�อให้มี

ความสอคลอ้งเชื�อมโยงกบันโยบายต่างๆของทางอุทยานฯ อีกทั�งอุทยานฯยงัเป็นหน่วยงานที�เข้ามามี

บทบาทเกี�ยวขอ้งกบัการผลกัดนัโครงการต่างๆให้เกิดขึ�นจริงๆได ้ ประกอบกบัการประกาศเขตอุทยาน

แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ทบัพื�นที�ของหมู่บา้น  และโครงการจอมป่า (JOMPA) ซึ�งมีจุดประสงค์เพื�อให้

คนสามารถยูร่่วมกบัป่าและลดการพึ�งพิง ทาํลายและบุกรุกพื�นที�ป่าลง  เนื�องจากปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติ

ในภูมิภาคตะวนัตกลดนอ้ยลง ชุมชนจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีการจดัการตนเองเพื�อให้สอดรับกบันโยบายของ

โครงการจอมป่า  โดยการที�ชุมชนพยายามลดการขยายพื�นที�ทาํกิน  ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ลดการ

หาของป่าล่าสตัวโ์ดยเป็นลกัษณะการหาขอ้ตกลงร่วมกบัเจา้หนา้ที�อุทยานถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติป่า

อยา่งเหมาะสม  

 จากการศึกษาขอ้มูลพื�นฐานของหมู่บา้นและการศึกษาวิจยัภาคสนามในพื�นที�ศึกษาในเรื� องการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ ไดพ้บว่า หมู่บา้นแห่งนี� มีเอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตที�สืบต่อมาอย่าง

ยาวนาน และปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการรําตง ดื�มนํ� าสุก ทาํบุญทอดสะพาน คํ� าไทร เป็นตน้  

ซึ�งมิติหนึ�งที�น่าสนใจก็คือการถ่ายทอดความรู้ภายในชุมชนว่าเป็นลกัษณะของ “การสืบทอดการประกอบ

อาชีพจะทาํตามบรรพบุรุษและการถ่ายทอดจะใหล้กูหลานเขา้ร่วมพิธีกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที�ลูกหลาน

จะสังเกตทุกอย่างทั�งงานในบา้น และนอกบา้น เรียนรู้ทุกอย่างเป็นองค์รวม” (นักศึกษาปีที�4 สาขาวิชา

สงัคมศาสตร์การพฒันา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 : 15-16) ลกัษณะดงักล่าวทาํความรู้

และภูมิปัญญาต่างๆของชุมชน สามารถสืบทอดต่อมาไดจ้ากอดีตถึงปัจจุบนั แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจาก

ปัจจยัภายนอกที�เขา้มากระทบสภาพชุมชนอยูต่ลอดเวลา   

 ในแผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที�10 ที�กาํหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื�อทาํให้เกิดความสมดุล ย ั�งยืนระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้

กล่าวถึงความสําคัญของพืชสมุนไพรว่าเป็นหลักประกันถึงความมั�นคงและความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนซึ�งไดก้าํหนดว่าคนในชุมชนจะมีบทบาทในการจดัการทรัพยากรภายในชุมชน

ตนเอง (ผูจ้ดัการออนไลน์,2549) ดงันั�นการใชส้มุนไพรมีความสาํคญักบัคนในชุมชนแห่งนี� มาจากอดีตถึง
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ปัจจุบนันั�นเป็นการยนืยนัถึงสิทธิชุมชนในการที�จะเขา้ถึงและใชท้รัพยากรที�มีความจาํเป็นต่อวิถีชีวิตของ

ตนเอง 

  สาเหตุที�ทาํใหใ้นอดีตคนในชุมชนตอ้งใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร คือวิถีชีวิตของชาวบา้นที�ผกูพนั

อยูก่บัธรรมชาติและป่าเขาอนัอุดมสมบูรณ์และสภาพชุมชนที�อยูบ่นที�สูงและพื�นที�ห่างไกลความเจริญทาํให้

ขาดการรักษาพยาบาลที�ทันสมยัและทัดเทียม เป็นปัจจัยที�ทาํให้ชาวบ้านเรียนรู้ที�จะใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติที�อยูร่อบตวั ซึ�งรวมถึงการใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพรดว้ย จากการสอบถามขอ้มลูใน

เบื�องต้นจากคนในชุมชน ทาํให้ผูว้ิจ ัยได้ทราบว่าชาวบ้านในพื�นที�ศึกษามีการใช้พืชสมุนไพรในการ

ประกอบอาหารและมีบางหลงัคาเรือนที�มีความรู้ในการนาํพืชสมุนไพรมาทาํเป็นยารักษาโรคเพื�อบรรเทา

อาการเจ็บป่วยอีกด้วย สอดคลอ้งกับข้อมูลพื�นฐานชุมชนที�ระบุว่าโดยทั�วไปแลว้หากชาวบ้านมีอาการ

เจ็บป่วยเลก็นอ้ยก็จะรักษาดว้ยการใชย้าสามญัประจาํบา้น หาซื�อยามารับประทานเอง หรือใชส้มุนไพรที�มี

อยู่ในบริเวณบ้านในการรักษาโรคเช่นโรคปวดเมื�อย โรคหวดั อาการท้องเสีย เป็นต้น (นักศึกษาปีที�4 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพฒันา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อา้งแลว้ :36)   อย่างไรก็ตาม

สภาพของชุมชนที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างมากจากในอดีตทาํให้มีความน่าสนใจที�จะศึกษาในประเด็นว่า

สมุนไพรที�ชุมชนยงัคงใช้ประโยชน์จากอดีตในปัจจุบันมชีนิดใดบ้าง? 

 ในการศึกษาถึงชนิดของสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์เปรียบเทียบกนัในอดีตและปัจจุบนันั�นจะ

ไดท้าํควบคู่ไปกับการศึกษา สภาพการใช้สมุนไพร ของชุมชนในปัจจุบันเพื�อประโยชน์ในการทาํความ

เขา้ใจว่าสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์นั�น มีการใชส้มุนไพรในลกัษณะใดบา้งรวมทั�งการใชป้ระโยชน์จาก

สมุนไพรมีส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนในดา้นใดมากนอ้ยเพียงใด 

 ประการต่อมาการถ่ายทอดความรู้ต่างๆในชุมชนที�มีความสืบเนื�องมาจากในอดีตแสดงให้เห็นว่า

ชุมชนมีศกัยภาพในการถ่ายทอด “ภูมปัิญญาท้องถิ�น” ของตนเอง ซึ�งในบรรดาทุนทางสงัคมและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นที�ชาวบา้นเขาเหลก็มีอยูก่็คือ ความรู้เรื�องการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร เนื�องจากที�ตั�งของหมู่บา้น

เขาเหล็กอยู่บนพื�นที�สูงห่างไกลจากพื�นที�ราบหลายสิบกิโลเมตร  เมื�อมีการเจ็บป่วยของคนในหมู่บ้าน

เกิดขึ�น  การเดินทางไปยงัสถานีอนามยัหรือโรงพยาบาลจึงทาํไดย้ากลาํบากและตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง

นาน   ดงันั�นชาวบา้นจึงใชพ้ืชสมุนไพรที�เป็นทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บา้นเพื�อรักษาอาการเจ็บป่วยมา

ตั�งแต่ในอดีต การที�ความรู้เรื�องสมุนไพรยงัคงอยู่ในชุมชนและถูกส่งต่อผ่านรุ่นต่อรุ่นโดยไม่เลือนหายไป

กบัการเปลี�ยนแปลงและการเวลา วธิีการต่างๆที�ชุมชนใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรให้กับคนใน

ชุมชน วิธีการต่างๆที�ทาํให้ความรู้เรื� องสมุนไพรดาํรงอยู่ไดน้ั�นจึงมีความน่าสนใจที�จะศึกษา บนัทึกและ

เผยแพร่เพื�อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรในชุมชนและพื�นที�อื�นๆ ที�ตอ้งการรักษาองค์

ความรู้ของชุมชนไวอ้ยา่งย ั�งยนื และเพื�อเป็นการป้องกนัการสูญหายของความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�สืบ

ทอดกนัมาจากในอดีต ซึ�งเป็นสิ�งที�ผูน้าํและผูอ้าวุโสในชุมชนแห่งนี�กาํลงัวิตกกงัวล กบัการเลือนหายไปของ

ความรู้ในการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรอนัเนื�องมาจากกาลเวลาและปัจจยัการเปลี�ยนแปลงจากภายนอก

หลายปัจจยัที�เขา้มากระทบกบัชุมชน (นิคม สวสัดิ� คณาไพร,บานเยน็ เขาเหลก็สมบูรณ์  2550 : สมัภาษณ์) 
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 การศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรในชุมชนเพื�อให้บรรลุผลและทราบถึงวิธีการที�

เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริงนั� นควรจะใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

(PARTICIPATORY  ACTION RESEARCH) จากการศึกษาขอ้มลูจากเอกสารและขอ้มูลสนามที�เกี�ยวขอ้ง

ทาํใหผู้ว้ิจยัพบว่าในชุมชนที�มีการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพร เช่น กรณีชุมชนปักไมล้าย อ.กาํแพงแสน 

จ.นครปฐม นั�นในปัจจุบนัไดใ้ชว้ิธีการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชนซึ�งผูว้ิจยัจะ

ไดน้าํแนวทางดงักล่าวไปทดลองทาํกิจกรรมเพื�อถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ�งก็คือ

เด็กและเยาวชนในชุมชนที�ศึกษาเพื�อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ชุมชนในการใชว้ิธีการอื�นๆที�แตกต่างออกไปจาก

การถ่ายทอดความรู้ที�ชุมชนไดป้ฏิบติัมาตั�งแต่ในอดีต โดยความรู้ที�จะนาํมาถ่ายทอดใหก้บักลุ่มเป้าหมายนั�น

จะไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากชุมชนโดยใชว้ิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผูว้ิจยัและสมาชิกใน

ชุมชน เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและคนในชุมชนตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้าง

จิตสาํนึกในการรักษาความรู้เรื�องสมุนไพรไวคู้่กบัคนชุมชนไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 สาเหตุที�ผูศ้ึกษาวิจยัเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนมาเป็นผูม้ีส่วนร่วมกบัการวิจยัและเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการศึกษาในครั� งนี� เนื�องจาก ความสาํคญัของเด็กและเยาวชน 3 ประการคือ  

 1.เด็กและเยาวชนเป็นผูที้� เรียนรู้สิ�งต่างๆได้ง่ายและเป็นวยัที�มีความกระตือรือร้นที�จะเรียนรู้สิ�ง

ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

 2.เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มคนที�มีอิทธิพลต่อพ่อแม่ผูป้กครองเป็นวยัที�ไดรั้บความรักและการเอาใจ

ใส่จากคนในครอบครัวบ่อยครั� งที�สามารถเป็นผูที้�ชกัจูงให้ผูใ้หญ่ในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที�

ตนเองสนใจได ้ 

 3.เด็กและเยาวชนอยู่ในวยัที� เป็นความหวงัของชุมชนและสังคมที�จะเป็นอนาคตของชุมชนและ

สังคมต่อไปในอนาคตทั�งนี� หากสามารถปลูกฝังจิตสํานึกให้เห็นความสาํคัญของสมุนไพรได้ก็จะเป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนในแง่ของการรักษาองคค์วามรู้ไวคู้่กบัชุมชนในระยะยาว 

 ความสําคญัของการศึกษาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรในชุมชน รวมทั�งการ

แสวงหาวิธีในการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้กบัชุมชนอย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ชุมชนโดยสรุป 3 ประการดงันี�   

(1) เป็นการรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของชุมชนเกี�ยวกบัสมุนไพรให้คงอยู่ในชุมชนรวมทั�งเป็นการ

ยนืยนัถึงการดาํรงอยูข่องอตัลกัษณ์ในกลุ่มชาติพนัธุก์ระเหรี�ยงซึ�งเป็นผูพ้ึ�งพาใชป้ระโยชน์และ

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่คู่ก ับชุมชนอย่างย ั�งยืน ซึ� งเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวตามความหมายของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ซึ�งเป็นกิจกรรมที�มีการดาํเนินการอยู่ใน

พื�นที�ศึกษา 

(2) คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บา้นเกิดจิตสํานึกตลอดจนตระหนักใน

คุณค่าของการใชส้มุนไพรรวมทั�งกระตุน้ให้คนในชุมชนร่วมกนัแสวงหาแนวทางในการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เรื�องสมุนไพรที�เหมาะสมแก่ชุมชน 
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(3) ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจของคนในทอ้งถิ�นว่าชุมชนมีภูมิปัญญา อตัลกัษณ์ของตนเองสามารถ

ที�จะใชค้วามรู้ที�สืบทอดกนัต่อมาในชุมชนเพื�อดาํรงชีวิตและพึ�งพาตนเองได ้

 จากประเด็นคําถาม ความสําคัญและเหตุผลในการศึกษาต่างๆได้นําไปสู่ ค ําถามวิจัย ที�ว่า 

“สมุนไพรที�ชุมชนใช้ประโยชน์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง ชุมชนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน และแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรที�เหมาะสมต่อชุมชนควร

เป็นอย่างไร” 

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพื�อศึกษาสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. เพื�อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรของชุมชน 

3. เพื�อศึกษาแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรที�เหมาะสมต่อชุมชน 
 

คาํนิยามที�ใช้ในการศึกษา 
 

นิยามศัพท์  

 การถ่ายทอดภูมปัิญญาสมุนไพรที�เหมาะสมต่อชุมชน หมายถึง วิธีการใดๆที�คนในชุมชนและผูว้ิจยั

หาขอ้สรุปร่วมกนัในลกัษณะการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยไม่ไดม้าจากขอ้สรุปและมุมมองของผูว้ิจยัแต่ฝ่าย

เดียวโดยขาดมิติการกาํหนดวิธีการร่วมกับคนในชุมชน ในที�นี� ผูว้ิจ ัยเป็นเพียงผูเ้สนอแนวทางในการ

ถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรผ่านการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเด็กและเยาวชน ก่อนที�จะนาํผลที�ไดม้าหา

ขอ้สรุปถึงความเหมาะสมร่วมกบัคนในชุมชนต่อไป 
  

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร  

 อดีต ในงานศึกษาวิจัยชิ�นนี� หมายถึง  ช่วงระยะเวลาก่อนที�จะมีถนนตัดเข้ามาในหมู่บ้าน

 ปัจจุบัน หมายถึงช่วงระยะเวลาหลงัจากที�มีถนนตดัเขา้มายงัหมู่บา้น  จากขอ้มลูพื�นฐานทาํใหท้ราบ

ว่าถนนเขา้มาในหมู่บา้นเมื�อปีพ.ศ.2516 สาเหตุที�ผูศ้ึกษาวิจยัใชถ้นน เขา้มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งอดีตและ

ปัจจุบนั เนื�องมาจากว่าเป็นที�ทราบกนัดีว่า ถนน มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของชุมชนในดา้นต่างๆไดแ้ก่การ

คมนาคมขนส่ง รวมทั�งเป็นปัจจยัเกื�อหนุนให้เกิดการเปลี�ยนแปลงจากภายนอกเขา้มากระทบกบัชุมชนได้

ง่ายขึ�น 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 การศึกษาในครั� งนี�ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารต่างๆและผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการศึกษา2ดงันี�  
 

1.ความหมายของสมุนไพรและประโยชน์ของการใชส้มุนไพร 

2.แนวคิดเรื�องภูมิปัญญาชาวบา้นและปราชญช์าวบา้น 

3.แนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรต่อชุมชน 
 

ความหมายและประโยชน์ของการใช้สมุนไพร 

1. ความหมายของสมุนไพร 

“สมุนไพร” หมายถึง พืชที�ใชท้าํเป็นเครื�องยา อาจมาจากพืชหรือสัตว ์สามารถนาํมาเป็นยารักษา

โรคต่างๆ และบาํรุงร่างกาย  ซึ�งจากความหมายดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิทยานิพนธ์เรื� อง การพัฒนาชุด

การเรียนรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนสําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�2  (2546: 33) ในอีกความหมายหนึ� งที�

ใหไ้ว ้คือ สมุนไพร หมายถึง พืช  สตัว ์หรือแร่ธาตุ ที�ใชเ้ป็นเครื�องยา  หาไดต้ามพื�นเมือง    ใชเ้พื�อรักษาโรค

และอาการเจ็บป่วยต่างๆและใชบ้าํรุงรักษาร่างกายได ้ซึ�งความหมายดงักล่าวตรงกบังานวิทยานิพนธ์ เรื� อง

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเรื�องสมุนไพรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที� 1  (2546: 45)   จากทั�ง

สองความหมายทาํใหพ้อสรุปไดว้่า สมุนไพร หมายถึง พืช  หรือ  ส่วนต่างๆของพืชที�มีอยู่ในทอ้งถิ�น  และ

ยงัไม่ไดผ้า่นการผสม ปรุง หรือ แปรสภาพที�นาํมาใชป้ระโยชน์ทางยา  ทางอาหาร  และอื�นๆ   เช่น  ทาง

เครื�องสาํอาง  การฆ่าและกาํจดัแมลง  เป็นตน้  

 จากความหมายของพืชสมุนไพรที�ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ทั�งสองเล่มทาํให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึง

ความหมายของพืชสมุนไพรที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัประโยชน์ใชส้อย เช่นใชป้ระโยชน์เป็นยารักษาโรค ยา

บาํรุงร่างกาย ใชเ้ป็นอาหารรวมทั�งใชป้ระโยชน์ในดา้นอื�นๆ ผูว้ิจยัจึงจะนาํลกัษณะการใชป้ระโยชน์จาก

สมุนไพรต่างๆที�ไดจ้ากวิทยานิพนธ์ทั� งสองเล่มไดก้ล่าวถึงไปใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งหมวดหมู่ของพืช

สมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ทั�งในอดีตจนถึงปัจจุบนั  
 

 

 

  

                                                
2 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�อง กรอบความคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน แบบจาํลองกรอบความคิด 
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2. ประโยชน์ของการใช้สมุนไพร 

 จากความหมายของสมุนไพรที�ไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ พอจะทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นภาพในเรื�องของการ

ใช ้ประโยชน์จากสมุนไพรว่า สมุนไพรมีประโยชน์มากมายหลายดา้นและสมัพนัธเ์กี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของ

ชุมชนอยา่งแยกไม่ออกไม่ว่าจะใชเ้ป็นยารักษาโรค ถกูผสมอยูใ่นอาหารเพื�อใชบ้าํรุงร่างกาย สร้างรายได ้ใช้

เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชน รวมถึงใชป้ระกอบในพิธีกรรมที�สาํคญัๆ ของชุมชน  ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยั

ของ  วราภรณ์  ธญัผล ใน งานเรื�อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนสําหรับนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที�2 (2546 : 33) ทาํใหผู้ว้ิจยัทราบว่า สมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ในแต่ละทอ้งถิ�นมีมากมาย

หลากหลายชนิด เช่นในชุมชนแห่งหนึ� งในอาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สมุนไพรที�มีอยู่ในชุมชนส่วน

ใหญ่ชาวบา้นจะปลกูไวที้�บา้นเพื�อประโยชน์ในการทาํยารักษาอาการโรคต่างๆ เบื�องตน้ตามความเชื�อและ

ทศันคติที�มีต่อสมุนไพร เช่น ฟ้าทลายโจร ว่านหางจระเข ้  บางบา้นปลกูไวเ้พื�อใชใ้นครัวเรือนเป็นอาหารที�

รับประทานเป็นประจาํ  บางบา้นปลกูไวจ้าํนวนมากเพื�อจาํหน่าย  และสาํหรับสมุนไพรในชุมชนที�สามารถ

นาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ�นในการรักษาโรค

เบื�องตน้3  

นอกจากนั�นในภาคเหนือตอนบนของไทยไดใ้ชป้ระโยชน์จากพืชผกัพื�นบา้นที�ขึ�นอยูต่ามธรรมชาติ 

ตั�งแต่ในสวนหลงับา้น ตามหนองนํ� า ริมห้วย ไปจนถึงป่าใกลห้มู่บา้น มีพืชผกัที�ขึ�นตามฤดูกาล ตั�งแต่เห็ด 

หน่อไม ้พืชลม้ลุก ดอกไม ้ฯลฯ ซึ�งยศ สนัตสมบติั ใน ภูมปัิญญาท้องถิ�น เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน (2542 

:19-24) ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบนิเวศระบบนิเวศยงัไดเ้ชื�อมโยงวิถีชีวิต และระบบการผลิตของผูค้นในชุมชน 

ตั�งแต่การทาํไร่ นา สวน ไปสู่การเก็บอาหารที�ขึ�นอยูต่ามหว้ย ตามป่าซึ�งเปรียบเสมือนดั�งตลาดสดที�สามารถ

เลือกเก็บอาหารประจาํวนัไดต้ามฤดูกาล   

 อีกทั�งวงจรอาหารที�ทาํจากพืชผกัพื�นบา้นยงัไดส้อดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพอนามยัของชาวบา้น 

ดงัเช่น ในชนบทภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงปลายฝนตน้หนาว เดก็ๆ มกัป่วยเป็นไขห้วัลม อนั

เนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ ผูใ้หญ่จึงมกัเก็บดอกแคที�ออกดอกสะพรั�ง มาทาํอาหาร ดว้ย

การแกงสม้ ลวกจิ�มนํ� าพริก หรือ ทาํกบัขา้วต่างๆใหเ้ด็กกิน โดยเชื�อว่าดอกแค มีสรรพคุณในการตดัไขห้วั

ลมได ้ซึ�งพืชพื�นบา้นลกัษณะนี�มีอยูท่ั�งปี ไมว่่าจะเป็นขี� เหลก็ มะระขี�นก หรือผกัพื�นบา้นอื�นๆ ซึ�งมีสรรพคุณ

เป็นยาตามฤดูกาลไปดว้ยในตวั อกีทั�งยงัมกีารพฒันาเทคนิคในการนาํเอาพืชผกั ที�เป็นเครื�องเทศมาใชเ้ป็น

เครื�องปรุงรส เพิ�มรสชาติของอาหารไดอ้ีกดว้ย 

 
 

 

                                                
3 เช่น  ใชแ้กอ้าการทอ้งผกู  ใชแ้กอ้าการทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ  และแน่นจุกเสียด  ใชแ้กอ้าการทอ้งเดิน  ใชถ่้ายพยาธิ  ใชแ้กบ้ิด  ใชแ้กอ้าการคลื�นไส้

อาเจียน  ใชแ้กไ้อและขบัเสมหะ  ใชแ้กไ้ข ้ ใชแ้กอ้าการขดัเบา  ใชรั้กษากลาก  เกลื�อน  ใชรั้กษาฝีหรือแผลพุพอง  ไฟไหม ้ นํ� าร้อนลวก  ใชแ้ก ้

อาการปวดฟัน  ใชแ้กอ้าการนอนไม่หลบั  และเป็นยาเจริญอาหาร 
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ตารางที� 1 ตวัอย่างสมุนไพรที�ใช้ในการรักษาโรค 
 

ชื�อ ส่วนที�ใช ้ วิธีใช ้

แ ก้ อ า ก า ร

ท้องผูก 

ขี� เหลก็ 

 

 
 

แก่นหรือทั�งหา้ 

 

 
ใชแ้ก่นประมาณ 1 กอบ (ประมาณ 50 กรัม) 

หรือส่วนทั� งห้าประมาณ 4-5กํามือ(20-25 

กรัม) ต้มเอานํ� าดื�มก่อนอาหารเช้าหรือก่อน

นอน 

แ ก้ อ า ก า ร

ท้องอดื 

กระชาย 

 
เหงา้และรากทั�งสดหรือแหง้ 

 

ใชเ้หงา้รากประมาณ½ กาํมือ (สด 5-10 กรัม 

แหง้ 3-5 กรัม )ตม้เอานํ� าดื�ม 

 
แ ก้ อ า ก า ร

ท้องเดิน 

กลว้ยนํ� าวา้ 

 
เนื�อกลว้ยนํ� าวา้ห่ามหรือ 

กลว้ยนํ� าวา้ดิบทั�งเปลือก 

ใชเ้นื�อกลว้ยนํ� าวา้ห่ามรับประทานครั� งละ½-1

ผล หรือใชก้ลว้ยนํ� าวา้ดิบฝานเป็นแว่นตากแหง้ 

รับประทานนครั� งละ ½ -1ผล 

ที�มา : การพฒันาชุดการเรียนรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�2  

         ของ วราภรณ์  ธญัผล  (2546) 
 

 จากการศึกษาขอ้มลูดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยัทราบว่า ลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรนั�นมีความ

เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิ�นอยา่งแนบแน่น และสมุนไพรมีการใชป้ระโยชน์ในหลายๆ ดา้น ไม่ว่า

จะเป็น การใชส้มุนไพรในการรักษาโรค ใชส้มุนไพรเป็นส่วนประกอบอาหารเพื�อบาํรุงกาํลงั ใชใ้นการ

สร้างรายได ้ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม และอาจใชเ้ป็นแหล่งในการศึกษาขอ้มลูของชุมชน 

 และจากกรอบแนวคิดดังกล่าวผูว้ิจัยได้ใช้เป็นแนวทางในการลงไปศึกษาว่า ชุมชนแห่งนี� ใช้

ประโยชน์จากสมุนไพรในดา้นใดบา้ง  โดยเลือกช่วงเวลาของการศึกษาตั�งแต่อดีต (เริ�มตั�งแต่มีถนน) ถึง

ปัจจุบนั และศึกษาว่าสมุนไพรที�ชุมชนใชม้าตั�งแต่อดีต เมื�อถึงปัจจุบนัมีการปรับเปลี�ยนการใชส้มุนไพรไป

มากนอ้ยแค่ไหน สมุนไพรตวัไหนที�ยงัใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั ตวัไหนที�เลิกใชไ้ปแลว้ เพื�อใหไ้ดส้มุนไพร 5 ตวั

ที�ชุมชนใชม้าตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั อนัจะนาํไปสู่การสรรหากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ที�เหมาะสม

กบัชุมชนต่อไป 
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แนวคดิเรื�องภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้าน 

 1. ภูมปัิญญาชาวบ้าน 

องคค์วามรู้ที�มีอยู่ในแต่ละชุมชนอาจเรียกไดว้่า ภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular  Wisdom ) หรือ ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น (Local  wisdom)  หรือ ภูมิปัญญาไทย (Thai  Wisdom) ซึ�งมีผูส้นใจพูดถึงกนัมากในช่วง

ทศวรรษที�ผา่นมา  ทั�งองคก์รภาครัฐ (Government Organization) และองคก์รภาคเอกชน (Non Government  

Organization) การเข้าใจเรื� องภูมิปัญญาชาวบ้านทาํให้เข้าใจวฒันธรรมของชาวบา้นและเข้าใจภาพรวม

วฒันธรรมของชาติได ้ในการรักษาองคค์วามรู้ใหค้งอยูใ่นชุมชน จึงมีความจาํเป็นที�แต่ละชุมชนแต่ละสงัคม

ต้องมีวิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองผ่านวิธีการหลากหลายรูปแบบจากการศึกษางาน           

ของมณฑนา พิพฒัน์เพญ็ (2536 : 145-146) ทาํใหท้ราบว่า 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดจากการที�ในอดีตชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้ใช้สติปัญญาของ

ตนเอง    สั�งสมความรู้และประสบการณ์เพื�อการดาํรงชีพมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั  และยอมถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ที�สั�งสมไวจ้ากคนรุ่นหนึ� งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ� ง ดว้ยวิธีการต่างๆที�แตกต่างกนัไป

ตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถิ�น  ทั�งทางตรงและทางออ้มโดยอาศยัศรัทธาทางศาสนาความเชื�อต่างๆ

รวมทั�งความเชื�อบรรพบุรุษเป็นพื�นฐานในการถ่ายทอดและเรียนรู้สืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึง

ลกูหลานในปัจจุบนั  ซึ�งมีนกัการศึกษา  นกัวิชาการ  ไดก้ล่าวไวด้งัต่อไปนี�  

1. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นเรื�องอาชีพของหมู่บา้นที�แทบทุกครัวเรือนทาํ

เหมือนๆกนั  และเป็นอาชีพรอง  หรืออาชีพเสริมจากการทาํนา  ทาํไร่  เช่นการทาํเครื�องปั� นดินเผา  งานจกั

สาน   ทอผา้ และงานหตักรรมทั�วไป  อาชีพและความชาํนาญเหล่านี� สมาชิกไดค้ลุกคลี  และมีความคุน้เคย

มาตั�งแต่เด็กทุกคนจึงไดเ้รียนรู้และไดรั้บการถ่ายทอดมาเหมือนๆกนัเป็นไปโดยอตัโนมติั  ภายใตส้ภาพการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั มีการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้สืบต่อกนัมา 

2. การสืบทอดภายในครัวเรือนเป็นการสืบทอดความรู้ ความชาํนาญ  ที�มีลกัษณะเฉพาะ  กล่าวคือ

เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล  หรือเฉพาะครอบครัว  เช่น ความสามารถในการรักษาโรค  ความรู้เหล่านี�

จะมีการถ่ายทอดเฉพาะภายในครอบครัว  และเครือญาติ บางอย่างมีการหวงแหนและเป็นความลบัในสาย

ตระกลู 

3. การฝึกจากผูช้าํนาญเฉพาะอย่างเป็นการที�ผูส้นใจขอรับการถ่ายทอดวิชาจากผูรู้้  อาจเป็นญาติ

หรือไม่ใช่ญาติ  หรืออาจเป็นผูอ้ยูใ่นหรือนอกชุมชนก็ได ้ ซึ�งมีการถ่ายทอดโดยไปอยู่เป็นลูกมือฝึกงานบาง

รายไดรั้บค่าแรง  และบางรายไม่ไดค่้าแรงแต่ไดค้วามรู้ตอบแทน 

4. การฝึกฝนและค้นควา้ด้วยตนเอง อาชีพและความชาํนาญหลายอย่างเกิดขึ� นด้วยการคิดค้น  

ดดัแปลง  และพฒันาขึ�นมาดว้ยตนเองแลว้ถ่ายทอดไปสู่ลกูหลาน  หรือผูส้นใจการเรียนดว้ยตนเองนี� เกิดขึ�น

จากชอบสิ�งนั�นมาตั�งแต่เด็ก  เห็นตวัอยา่งคนอื�นทาํแลว้สนใจ  พยายามเลียนแบบและฝึกฝนจนชาํนาญ 
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5. ความรู้ความชาํนาญที�เกิดจากความบงัเอิญหรือสิ�งลึกลบั  มีความรู้บางอย่างเกิดขึ�นโดยตนเอง

ไม่ไดส้นใจ  หรือไม่ไดค้าดคิดมาก่อน  เป็นตน้ว่า  มีวิญญาณ  หรืออาํนาจลึกลบัมาเขา้สิง  มาบอกกล่าว  ทาํ

ใหม้ีความสามารถในการรักษาโรค  หรือความสามารถในการทาํนายทายทกัได ้  แมไ้ม่ใช่เป็นการเรียนรู้

ตามความหมายในทางวิชาการทั�วไป  แต่ก็เป็นวิธีหนึ�งที�ประชาชนไดรั้บประสบการณ์  เกิดความรู้บางอย่าง

ที�ยงัไม่สามารถอธิบายดว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได ้ตามที�ไดก้ล่าวในหลกัการและเหตุผลของงานวิจยั

แลว้ว่าผูว้ิจยัมีความเชื�อว่าชุมชนมี “ภูมิปัญญา”และมีศกัยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา

ของชุมชนไปสู่คนรุ่นหลงัไดใ้นงานชิ�นนี� ผูว้ิจยัจึงให้ความสาํคญักบัการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื�อง

สมุนไพรของคนในพื�นที�ศึกษาโดยใชก้รอบการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ (อา้งแลว้) 

เป็นแนวทางในการศึกษา 

ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนมกัทาํใหเ้กิดคนจาํพวกหนึ�งที�มีความรู้ในเรื�องนั�นๆ อย่าง

ถ่องแท ้ซึ�งกลายเป็นที�พึ�งพาของคนในชุมชนได ้เรียกคนเหล่านั�นว่า ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

2. ปราชญ์ชาวบ้าน   

ปราชญช์าวบา้น  หมายถึง  บุคคลที�มีความรู้ในหลกัการสามารถให้ขอ้คิดขอ้วิเคราะห์กบัชาวบา้น

ได ้ และไดรั้บการยกยอ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลที�มีภูมิปัญญาในระดบัชุมชน มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ (อา้งแลว้) 

ไดก้ล่าวถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ว่าเกิดจาก 

การสร้างสรรคส์ั�งสมภูมิปัญญาอนัเป็นกระบานการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษยท่์ามกลางสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มทางสงัคมที�มีพฒันาการมายาวนานแมส้ังคมมนุษยจ์ะเปลี�ยนแปลงกา้วหน้า

หรือผนัแปรไปอยา่งไร  มนุษยย์งัคงเป็นมนุษยอ์ยูด่งันั�นธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษยจึ์งยงัมีความสาํคญั  

และถือไดว้่าเป็นศกัยภาพอนัยิ�งใหญ่ของมนุษย ์ ถึงแมม้นุษยจ์ะสามารถสร้างโลกแห่งเทคโนโลยีขอ้มูล

ข่าวสารขึ�นมาไดส้ามารถเรียนรู้และเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วแต่คู่ขนานกนัมนุษยก์็ยงัตอ้งเรียนรู้จาก

การสัมผสัมนุษยด์้วยกันและเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษยไ์ดส้ั�งสมเป็นมรดกทางปัญญา  จึงยงัคงมี

ความสาํคญัเคียงบ่าเคียงไหล่กนักบัการเรียนรู้ดว้ยวิทยาการกา้วหน้าดงักล่าว  ซึ�ง สรุปกระบวนการเรียนรู้

ตามธรรมชาติของมนุษยไ์วด้งันี�  

 1.ในบรรพกาลมนุษยเ์รียนรู้ที�จะดาํรงชีวิตและรักษาเผา่พนัธุข์องตนใหอ้ยูร่อดดว้ยการลองผิดลอง

ถูกในการหาอาหารต่อสู้กบัภยัธรรมชาติ  การรักษาพยาบาลเมื�อเจ็บป่วยต่อสู้แย่งชิงสิ�งของที�อยู่ระหว่าง

มนุษยด์ว้ยกนัและเผชิญโชคดว้ยความเสี�ยงต่างๆเมื�อประสบความลม้เหลวก็ถึงกบัชีวิตดบั  หรือบาดเจ็บ  

จากประสบการณ์ของการลองผดิลองถกู  มนุษยก์็สะสมความรู้  ความเขา้ใจของตนไว ้ แลว้ถ่ายทอดส่งต่อ

ใหแ้ก่ลกูหลานเผา่พนัธุข์องตนนานๆเขา้สิ�งที�ปฏิบติั  หรือหา้มประพฤติปฏิบติัก็กลายเป็นจารีต  ธรรมเนียม    

หรือขอ้หา้ม ใน “วฒันธรรม” ของกลุ่มคนนั�นๆกาลเวลาล่วงไปมนุษยอ์าจลืมเหตุผลที�มาของธรรมเนียม

ปฏิบติัไปแลว้รู้แต่ว่าในสงัคมของตนตอ้งปฏิบติัเช่นนั�น 
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 2. มนุษยเ์รียนรู้ดว้ยการลงมือกระทาํจริงในสถานการณ์สิ�งแวดลอ้มทีมีอยู่จริง เช่น การเดินทาง 

ปลกูพืช  สร้างบา้น  ฯลฯ  ปฏิบติัจริงแลว้ส่งต่อไปยงัรุ่นลูกหลานแบบค่อยเป็นค่อยไปไดก้ลายเป็นธรรม

เนียมหรือวิถีปฏิบติั 

 3. การถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู้จากการทาํจริงไดพ้ฒันาต่อมาจนเป็นการส่งต่อ (Transmission )  

แด่คนรุ่นหลงัดว้ยการสาธิตวีธีการ  การสั�งสอนดว้ยการบอกเล่า (Oral tradition) ในรูปของเพลงกล่อมเด็ก  

คาํพงัเพย  สุภาษิต  และการสร้างองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ (Literary  Tradition) ซึ�งโดยทั�วไปการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบา้นทุกภูมิภาคจะนิยมสองวิธี คือ สาธิตวิธีการและสอนเป็นวาจา 

4. การเรียนรู้โดยพิธีกรรมกล่าวในเชิงจิตวิทยา  พิธีกรรมศกัดิ� สิทธิ�   และมีอาํนาจโนม้นา้วใหค้นที�มี

ส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที�ตอ้งการเน้นเขา้ไวใ้นตวั  เป็นการตอกย ํ�าความเชื�อกรอบ

ศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน   แนวปฏิบติัและความคาดหวงัโดยไม่ตอ้งใชก้ารจาํแนกแจกแจงเหตุผล  แต่ใช้

ศรัทธาความขลงั  ความศกัดิ� สิทธิ� ของพิธีกรรม  เป็นการสร้างกระแสความเชื�อและพฤติกรรมที�พึงประสงค ์ 

ถึงแมจ้ะมีภูมิปัญญาความรอบรู้อยูเ่บื�องหลงัพิธีกรรมก็ไม่มีการเน้นย ํ�าภูมิปัญญาเหล่านั�น  จะเน้นผลที�เกิด

ต่อสาํนึกของผูม้ีส่วนรวมเป็นสาํคญั 

ความรู้ที�ไดจ้ากการศึกษางาน มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงลกัษณะการถ่ายทอด

ความรู้ของปราชญ์ชาวบา้นว่ามีลกัษณะใดบา้งซึ�งผูว้ิจยัสามารถนําการแบ่งประเภทการถ่ายทอดความรู้

ดงักล่าวไปเป็นแนวทางในการศึกษาการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในพื�นที�ศึกษา 

 นอกจากนั�นในกลุ่มชาติพนัธุต่์างๆ ผูที้�มีความรู้เรื�องสมุนไพรพื�นบา้น เพื�อแกอ้าการเจ็บป่วยของคน

ในครอบครัวเป็นอยา่งดีจะเป็นผูห้ญิง ยศ สนัตสมบติั ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ “ความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื” (อา้งแลว้)  เนื�องจากผูห้ญิงมีบทบาทของผูห้ญิงในการดูแล

ลกู ทาํใหผู้ห้ญิงจาํเป็นตอ้งเสาะแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยของคนใน

ครอบครัว ดงันั�น เมื�อลูกเป็นไข ้แม่จึงมกัไปหายายเพื�อขอคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการใชย้าสมุนไพร  ความรู้

เกี�ยวกบัยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย จึงถกูส่งผา่นจากยายไปสู่แม่ สืบทอดกนัมาหลายชั�วคน แต่

เมื�อการรักษาตามตาํรับยาของครอบครัวไม่ไดผ้ล แม่ และยายก็จะเริ�มปรึกษาหารือกบัญาติคนอื�นๆและ

เพื�อนบา้น เพื�อสอบถามสูตรยาหรือเทคนิคตวัใหม่ๆ หรือ เริ�มพยายามมองหาสาเหตุของการเจ็บป่วยจาก

พลงัเหนือธรรมชาติ เมื�อรักษาแลว้ยงัไม่ดีขึ�นจึงไปขอความช่วยเหลือจากหมอพื�นบ้าน ซึ�งอาจมีชื�อเรียก

อยา่งหลากหลาย เช่น หมอเมือง หมอผ ีหมอยา หรือ ครูหมอ เป็นตน้ 

 หมอพื�นบา้นมกัเป็นบุคคลสถานะพิเศษในชุมชน คือ ไม่เพียงแต่เป็นผูที้�มีความรู้ ที�ไดรั้บการสืบ

ทอดจากครู หรือ จากบรรพบุรุษของตนเท่านั�น แต่บ่อยครั� งที�หมอยงัเป็นบุคคลที�ไดรั้บการเลือกสรรจาก

อาํนาจเหนือธรรมชาติ เช่น ผ ีเทวดา โดยไดรั้บอาํนาจในการรักษาพยาบาลจากการติดต่อสื�อสารหรือเป็น

ร่างทรงของสิ�งศกัดิ� สิทธิ� เหล่านี�  หมอพื�นบา้นจึงเป็นทั�งผูที้�สืบทอดความรู้เรื� องยาที�สั�งสมมาแต่บรรพบุรุษ 

เป็นผูสื้บทอดพิธีกรรมและความเชื�อเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่างๆ อีกทั�งยงัเป็นผูชื้�นชอบใน

การแสวงหาความรู้เกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลจากชนกลุ่มอื�นๆ หรือจากหมู่บา้นอื�นๆเป็นประจาํ หมอ
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พื�นบา้นจึงเป็นทั�งผูสื้บทอดภูมิปัญญาเดิมของชุมชน ผูสื้บทอดพิธีกรรมความเชื�อ และเป็นผูป้ระยุกต์ใช้

ความรู้เชิงปฏิบติั (practical knowledge) ที�หยบิยื�นจากแหล่งอื�นๆไปพร้อมๆกนั 

 และเมื�อดูจากสภาพของการตั�งถิ�นฐานของชาวกระเหรี�ยงที�มกัจะยดึโยงอยูก่บัป่าและใชชี้วิตอยู่กบั

ธรรมชาติ ดงันั�น จึงมีความรู้เรื�องสมุนไพรยาพื�นบา้นต่างๆมากมาย ในแต่ละหมู่บา้นจึงมกัจะมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ที�มี

ความรู้เรื�องสมุนไพรยาพื�นบา้นต่างๆ นอกจากนี� เนื�องจากชาวกะเหรี�ยงโปมีความเชื�อในเรื�องการนกัถือผ ีทั�ง

ผปีระจาํหมู่บา้น ผบีรรพบุรุษ ผบีา้นผเีรือน ฯลฯ อาการเจ็บป่วยต่างๆ จึงเชื�อว่ามีสาเหตุมาจากการกระทาํที�

ทาํให้ผีป่าไม่พอใจต่างๆนานา  การรักษามีทั� งขั�นตอนของการทาํนาย หาสาเหตุของการเจ็บไข ้และการ

รักษาโดยการเลี�ยงผ ีการผกูขอ้มือ ฯลฯ 

 จากการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปว่า การถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาชาวบา้น เกิดจากการที�ในอดีตชาวบา้นทุกหมู่เหล่าไดใ้ชส้ติปัญญาของตนเอง    สั�งสมความรู้และ

ประสบการณ์เพื�อการดาํรงชีพมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั  และยอมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที�สั�ง

สมไวจ้ากคนรุ่นหนึ�งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ� ง ดว้ยวิธีการต่างๆที�แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละ

ทอ้งถิ�น  ซึ�งกระบวนการถ่ายทอดความรู้นั�น มีทั�งการถ่ายทอดความรู้ทางตรง เช่น การสืบทอดและเรียนรู้

ผา่นผูรู้้ ผูม้ีประสบการณ์ทั�งที�เป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติ ทั�งที�บอกกล่าวโดยตรง หรือ เรียนรู้ผ่านการเป็น

ลกูมือของผูที้�มีความรู้ เป็นตน้  และการถ่ายทอดความรู้ทางออ้ม เช่น การสืบทอดความรู้ภายในชุมชนอนั

เกิดจากการไดค้ลุกคลี และมีความคุน้เคยของสมาชิกในชุมชนส่วนซึ�งก่อใหเ้กิดการไดเ้รียนรู้และไดรั้บการ

ถ่ายทอดมาเหมือนๆกันเป็นไปโดยอตัโนมติั  ภายใต้สภาพการดาํรงชีวิตประจาํวนั หรือ การเรียนรู้ผ่าน

พิธีกรรม ความเชื�อ เพลงกล่อมเด็ก ตาํนานเรื�องเล่าเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  อื�นๆ       

 นอกจากนั�นยงัทาํให้ทราบไดว้่า ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ โดยเฉพาะที�เป็นผูห้ญิง จะมีบทบาทเป็นอย่างมากใน

การรักษาอาการเจ็บป่วยดว้ยการใช้สมุนไพร หรือ เป็นผูที้�มีความรู้ในเรื�องของสมุนไพรเป็นอย่างมาก 

เนื�องจากผูห้ญิงมีบทบาทในงานบา้นงานเรือนและเป็นเจา้ของพื�นที� เพราะกะเหรี� ยงโปเป็นสังคมที�นับถือ

เครือญาติฝ่ายมารดา ทาํใหผู้ห้ญิงทราบว่าสมุนไพรแต่ละชนิดอยูใ่นบริเวณไหนและมีวิธีการใชอ้ยา่งไร 
 

 แนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรต่อชุมชน 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้นสามารถจาํแนกได ้2 ลกัษณะ สามารถ  จนัทร์สูรย ์(2533 : 55) คือ 

การถ่ายทอดความรู้ใหว้ิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาใหแ้ก่ผูใ้หญ่ 

 วธิีการถ่ายทอดภูมปัิญญาแก่เด็ก  เด็กโดยทั�วไปมีความสนใจในช่วงสั�นในสิ�งที�ใกลต้วั  ซึ�งแตกต่าง

จากผูใ้หญ่กิจกรรมการถ่ายทอดตอ้งง่ายไม่ซบัซ้อน  สนุกสนาน  และดึงดูดใจ  เช่นการละเล่น  การเล่า

นิทาน  การลองทาํ วิธีการเหล่านี� เป็นการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพที�สังคมปรารถนา  ซึ�งส่วนใหญ่

มุ่งเนน้จริยธรรมที�เป็นสิ�งที�ควรทาํและไม่ควรทาํ  

 วธิีการถ่ายทอดภูมปัิญญาแก่ผู้ใหญ่  ผูใ้หญ่ถือว่าเป็นผูที้�ผา่นประสบการณ์ต่างๆมาพอสมควรแลว้  

และเป็นวยัทาํงานวิธีการถ่ายทอดทาํไดห้ลายรูปแบบ  เช่นการบอกเล่าโดยตรงผา่นพิธีสู่ขวญั  พิธีกรรมทาง
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ศาสนา ประเพณีของทอ้งถิ�นต่างๆ  ดงัเห็นไดโ้ดยทั�วไปในพิธีการแต่งงานของทุกทอ้งถิ�น  จะมีขั�นตอนมีคาํ

สอนที�ผูใ้หญ่สอน  คู่บ่าวสาวอยู่ทุกครั� ง  รวมทั�งการลงมือประกอบอาชีพตามอย่างบรรพบุรุษก็มีการ

ถ่ายทอดเชื�อมโยงประสบการณ์มาโดยตลอด 

ในการศึกษาวิจยัและทดลองจดักิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรให้แก่คนในชุมชน

ผูว้ิจยัจะไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัของประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาซึ�งมีทั� งกลุ่มเด็ก เยาวชนและ

ผูใ้หญ่ที�ใหค้วามสนใจในการมีส่วนร่วมในการวิจยักบัผูศ้ึกษาตั�งแต่ขั�นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจนถึง

ขั�นตอนของการสรุปผลโดยคาํนึงถึงสิ�งที�ไดจ้ากการศึกษางานของ สามารถ  จนัทร์สูรย ์โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

รูปแบบกิจกรรมที�เหมาะสมในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในพื�นที�ศึกษา 

ซึ�งในกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื�อความเขม้แข็งของชุมชน วชิระ เพ็งจนัทร์  และคณะ 

(2548)ไดก้ล่าวไวว้่า สามารถทาํไดโ้ดยผา่นกระบวนการที�สาํคญัใน 4 ขั�นตอน  คือ 

  

 ก.การเตรียมคนและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา องค์กรชุมชนจะเขม้แข็งไม่ไดห้ากผูน้าํ

ในชุมชนและประชาชนขาดจิตสาํนึก ขาดความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนดประเด็นปัญหา 

การพฒันาทางเลือกเพื�อดาํเนินกิจกรรม การบริหารจดัการ การจดักระบวนการถ่ายทอดความรู้ และขาดการ

พฒันาวิสยัทศัน์กระบวนการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เกิดจากการมีกลุ่ม

กิจกรรมร่วมกนั ซึ�งสามารถพฒันาคนใหม้ีศกัยภาพเหมาะสมแก่การดาํรงชีวิตในสงัคมนั�น ๆ ดงันั�นเพียงแต่

เขา้ไปร่วมจัดกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมที�เหมาะสมแก่ชุมชน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมอย่างเต็มที�และ

ต่อเนื�อง ในลักษณะพหุภาคี  โดยประชาชนในชุมชนเป็นผูม้ีบทบาทสําคัญ ถือเป็นหัวใจอันเป็น

กระบวนการหลกัของการพฒันาทรัพยากรบุคคลในชุมชน 

แนวทาง / ขั�นตอนการพฒันา “คน” ในชุมชน มีดงันี�  

 ก.1 การคน้หาทรัพยากรบุคคลในชุมชน เช่น ผูม้ีความรู้ความสามารถภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผูแ้ทนกลุ่ม

ต่าง ๆ ผูน้าํ กลุ่มอาสาสมคัร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มผูป้ระสบปัญหา ฯลฯ 

 ก.2 เนื�อหาสาระที�จะถ่ายทอด ตอ้งครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการและบริบท

สังคมนั�น ๆ ไดแ้ก่ สภาพชุมชน วิถีของชุมชน วิธีคิด ความรู้ความเชี�ยวชาญด้านอาชีพเพื�อการดาํรงชีวิต 

ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพและคุณภาพชีวิต อุดมการณ์และวฒันธรรมชุมชน 

 ก.3 วิธีการถ่ายทอดความรู้ ให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้ต่อเนื�องตลอดชีวิตที�สอดคลอ้งกบัวิธีคิด

และวิถีชีวิตของชุมชน โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น  

  ก.3.1การถ่ายทอดความรู้ อุดมการณ์ วฒันธรรม ระบบการศึกษาตอ้งให้ความสาํคญัจาก

การใชชุ้มชนเป็นฐานของการเรียนรู้อย่างจริงจงั เพื�อให้ประชาชนเขา้ใจรากเหงา้ของตนเอง และ

เกิดจิตสาํนึกรักทอ้งถิ�น ผา่นทางพิธีกรรมและการละเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ 



14 
 

  ก.3.2 การถ่ายทอดทกัษะทางสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ� งเกิดจากการ

รวมกลุ่มกนัดาํเนินกิจกรรม มีเครือข่ายเชื�อมโยง ทั�งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ตอ้งส่งเสริมให้

คนรวมกลุ่มและขยายกิจกรรมมากขึ�น 

 ก.3.3 การถ่ายทอดความรู้ความเชี�ยวชาญดา้นอาชีพ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงใน

ชุมชน (Learning by doing) โดยผูม้ีประสบการณ์เป็นผูถ้่ายทอดให ้

 ก.3.4 การถ่ายทอดความรู้ดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการทุนทางสงัคมเดิมเขา้

กบัความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 

 ข. การกาํหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพฒันาทางเลือกเพื�อดาํเนินกิจกรรม 

 เป็นการคน้หาปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ผา่นขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิเคราะห์

ขอ้มลู การวินิจฉยัชุมชน และการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา โดยการกาํหนดประเด็นปัญหาภายใตก้าร

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสและกระตุน้ให้ประชาชนในชุมชนเกิด

ความรู้สึกว่าตนเองเป็นผูร่้วมกาํหนดชะตากรรมของชุมชน และเป็นขั�นตอนแรกของการนาํประชาชนไปสู่

สาํนึกรับผดิชอบต่อปัญหาและการพฒันาร่วมกนั  
 

 ค. การดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 

 เป็นกิจกรรมที�เกิดขึ�นจากความสนใจและการมีเป้าหมายร่วมกนัของคนในชุมชน ทาํให้มีการรวม

พลงั 5 ร่วม “ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ร่วมสรุปบทเรียน ร่วมรับผลการกระทาํ” ลกัษณะความร่วมมือ

ในการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน จึงเป็นลกัษณะของเครือข่ายความร่วมมือ (Network) แบบพหุ

ภาคี โดยมีสํานึกและรู้สึกเป็นเจ้าของพื�นที�  มีการร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

ลกัษณะดงักล่าวถือเป็น “ประชาคม” หรือ สมชัชาชุมชน ที�มีเป้าหมายสาธารณะเพื�อพฒันาชุมชนนั�นเอง 
 

 ง. ขยายเครือข่ายความร่วมมือความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ�น 

 จาํเป็นตอ้งประสานความร่วมมือกนัทั�งสงัคม เพราะสภาพปัญหาและการพฒันาต่าง ๆ ลว้นกระทบ

ต่อชุมชน ชุมชนต้องเปิดตนเองเข้าสู่การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับสังคมภายนอก เพื�อให้มีความรู้และ

ประสบการณ์ที�เท่าทนัต่อการเปลี�ยนแปลง รวมทั�งเป็นการร่วมมือเพื�อพฒันาไปพร้อม ๆ กบัสงัคมโดยรวม 

 นอกจากนั�นผูว้ิจยัพยายามศึกษาถึงการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบั การทาํและประโยชน์ของธญัพืช 

เรื�อง รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลย ี ระดบัชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� 1 เรื� อง สนุกกับอาหาร “กรุบๆ กรอบๆ จากธัญพืช”   ซึ�งเป็นการถ่ายทอดความรู้อีกรูปแบบหนึ� งที�

แตกต่างไปจากการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพร โดยที�ผูว้ิจยัสามารถที�จะนํามาเป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมเพื�อถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรใหก้บัเด็กและเยาวชนในหมู่บา้นเขาเหลก็ได ้ โดยมีแนวทางการ

ถ่ายทอดความรู้ดงันี�  

ลาํดบัขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรื�อง     สนุกกบัอาหาร “กรุบๆ กรอบๆ จากธญัพืช” 
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1. ครูนาํตวัอยา่งขนมชนิดต่างๆ   เช่น   ขนมประเภทแป้งทอดกรอบต่างๆ  มาใหน้กัเรียนพิจารณาดู   

และใหน้กัเรียนช่วยกนัอ่านส่วนประกอบของขนมนั�นๆ 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นต่อขนมชนิดนั� นๆ  หลงัจากที�นักเรียนได้อ่าน

ส่วนประกอบแลว้ประกอบกบัการใชค้วามรู้เดิมที�นกัเรียนมีอยู ่  ซึ�งอาจไดรั้บจากผูป้กครองที�บา้น (ใชเ้วลา

คนละ 1-2 นาที)  คาํตอบที�คาดหวงัคือ  มีส่วนประกอบของแป้ง   นํ� ามนั  รับประทานแลว้มีประโยชน์

อยา่งไร 

 3. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตตวัอยา่งขนม 

 4. ครูถามนกัเรียน  เช่น   ขนมกรุบๆกรอบๆ จากธญัพืชมีอะไรที�เหมือนกนัและอะไรที�แตกต่างกนั  

เช่น อาจเป็นส่วนประกอบ หรือ ประโยชน์   เป็นตน้ 

 5. ครูและนกัเรียนช่วยกนัคิดสรุปแนวทางการทาํขนมกรุบๆ กรอบๆ  

 6. นกัเรียนลงมือปฏิบติังานโดยออกแบบลงในกระดาษตามความคิดสร้างสรรค ์

 7. นกัเรียนลงมือทาํจริง  โดยใชแ้ปรงชุบนํ� าผึ�งนาํมาทาบนขนมปังกรอบ  นาํเขา้เตาอบ  บรรจุถุง 

 8. นกัเรียนสรุปขั�นตอนการทาํขนมกรุบๆ กรอบๆ   จากธญัพืช 

   9. นกัเรียนบนัทึกขั�นตอนการทาํส่วนผสมลงในแฟ้มสะสมงาน  พร้อมวาดรูประบายสีใหส้วยงาม  
 

ซึ�งจากที�ไดก้ล่าวมาเราจะเห็นไดว้่า แนวทางการถ่ายทอดต่างๆ ที�ผูว้ิจยัพยายามศึกษา คน้ควา้เพื�อ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมทดลองถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรนั�น คือความพยายามของผูว้ิจยัที�

จะทาํใหก้ระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรของชุมชนมีความชดัเจน เหมาะสมกบัสภาพของชุมชน

ที�เปลี�ยนไป รวมถึงพยายามทาํให้กระบวนการถ่ายทอดมีความเป็นรูปธรรมมากขึ�น แต่อย่างไรก็ตาม 

รูปแบบการถ่ายทอดดงัที�ไดก้ล่าวมาก็มิไดย้นืยนัว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้จะมีความย ั�งยืน ดงันั�น จึง

ตอ้งมีการนาํเอาความรู้เรื� องสมุนไพรสอดแทรกไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนของชุมชน ซึ� งแนวคิด

ดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบั คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์และคณะ(อา้งแลว้) ในการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน

โดยบูรณาการความรู้เรื�องสมุนไพรในการพฒันา กระบวนการเรียนรู้เรื� องสมุนไพรสาํหรับชุมชนปลกัไม้

ลาย  โดย คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์ไดก้ล่าวไวว้่า แนวทางสาํคญัที�ช่วยใหค้น ในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

เกิดการเรียนรู้เรื�องสมุนไพร  โดยบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนภายในชุมชน เช่นการส่งเสริมให้

ครูกลุ่มโรงเรียนทุ่งขวาง  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม ทาํวิจยัในชั�นเรียนและพฒันาหลกัสูตร

ทอ้งถิ�น      
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ตารางที� 2 ตวัอย่างกจิกรรมส่งเสริมการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 

 

ชื�อโรงเรียน กจิกรรม 

วดัปลกัไม้ลาย การพัฒนาความสามารถในการ เคลื�อนไหว

กล้าม เนื� อมื อโดย การปั� น ดินนํ� ามัน เ ป็นรู ป

สมุนไพรในทอ้งถิ�นชั�นอนุบาล 1 

 การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการคดัลายมือ 

โดยใชค้าํสมุนไพร  ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 

 การจดบันทึกลักษณะและคุณประโยชน์ของ

สมุนไพรที�ขึ�นอยูบ่ริเวณรอบๆ อาคารเรียน   

ชั�นประถมศึกษาปีที� 3-4 

เมอืงเก่ากาํแพงแสน การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในเ รื� องพืช

สมุนไพร ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 

 การพฒันาแบบฝึกสงัเกตความแตกต่างและความ

เหมือนของพืชสมุนไพร ชั�นประถมศึกษาปีที� 3-4 

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคที�มี

ส่ ว น ข ย า ย โ ด ย ใ ช้ ชื� อ พื ช ส มุ น ไ พ ร   ชั� น

ประถมศึกษาปีที� 4 

 การทํา เค รื� อง ดื� มสมุ นไพรเพื� อสุขภาพ ชั� น

ประถมศึกษาปีที� 3- 4 

 การจัดกลุ่มนํา เสนอคุณประโยชน์ของพืช

สมุนไพรที� รู้จักและใช้ประโยชน์บ่อยๆ  ชั� น

ประถมศึกษาปีที� 5-6 

 การจดักลุ่มนาํเสนอความสาํคญัของสมุนไพร 

ตามที� นัก เ รียน ในก ลุ่มสามา รถคิ ดได้   ชั� น

ประถมศึกษาปีที� 5-6 

ที�มา : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้เรื� องสมุนไพรในการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้เรื�องสมุนไพรสาํหรับชุมชนปลกัไมล้าย ของ คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์และคณะ (2543) 
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 จากการศึกษาขอ้มลูแนวทางการถ่ายทอดความรู้ที�ไดก้ล่าวมาทั�งหมด ทาํใหผู้ว้ิจยัไดก้รอบความคิด

และแนวทางในการที�จะจดักิจกรรมส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที�เหมาะสมให้แก่ชุมชน   ซึ�งการ

จดักิจกรรมที�ดีนั�นตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของแต่ละวยั โดยเฉพาะวยัเด็กซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา

ครั� งนี�  และจะต้องคํานึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกขั�นตอนของ

กลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมเพื�อดาํเนินการศึกษาถึงแนวทางในการศึกษาการถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรนี�  จึงตอ้งมีกิจกรรมที�หลากหลาย เพื�อดึงดูดความสนใจ และกระตุน้การเรียนรู้ของเด็กๆ โดยตอ้ง

ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดที�ตอ้งเป็นแบบบูรณาการ ที�เนน้ผูเ้รียนและใหค้วามสาํคญักบั

ทอ้งถิ�นเป็นสาํคญั เช่น การฝึกทาํอาหารใหก้บัเด็กๆ โดยใชส้มุนไพรที�มีอยู่ในทอ้งถิ�นเป็นวตัถุดิบ การปั� น

ดินนํ� ามนัเป็นรูปสมุนไพรในทอ้งถิ�น การเล่นเกมส์ การแต่งประโยคที�มีส่วนขยาย โดยใชชื้�อพืชสมุนไพร 

การประกวดวาดภาพสมุนไพร  เป็นตน้  
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บทที� 3 

วธิีดาํเนินการศึกษา 
 

การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

       ประชากรที�ศึกษา คือ ชาวบา้นหมู่บา้นเขาเหล็ก ซึ�งมีประชากรทั�งสิ�น78หลงัคาเรือน โดยแบ่ง

พื�นที�ออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่   

       โซนบน 22 หลงัคาเรือน 

       โซนกลาง 33 หลงัคาเรือน 

        โซนล่าง 23 หลงัคาเรือน 

          รวม 78 หลงัคาเรือน 
  

 กลุ่มตวัอย่าง ในงานวิจยัชิ�นนี� ไดก้าํหนดใหม้ีกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม คือ  

  ก.  กลุ่มตวัอยา่งที�ศึกษา คือประชากรที�ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาแบบ Quota  

Sampling  โดยคิดเป็น 50% จากจาํนวนหลงัคาเรือนทั�งหมดในชุมชน    ดงันั�นจึงไดป้ระชากรที�ศึกษา

จาํนวน 39 หลงัคาเรือน เป็นตวัแทนของประชากรทั�งหมดที�ศึกษา    โดยไดจ้าํนวนครัวเรือนที�ศึกษา จาํแนก

ตามโซนต่าง ๆ  ดงันี�   

   โซนบน             11 หลงัคาเรือน 

   โซนกลาง 16 หลงัคาเรือน 

    โซนล่าง 12 หลงัคาเรือน 

 กลุ่มตัวอย่างที�ศึกษาดังกล่าวจะเป็นผูต้อบเกี�ยวกบัข้อมูลที� เกี�ยวกับสมุนไพรที�คนในชุมชนใช้

ประโยชน์ตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนัและการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�มีในชุมชน รวมทั�งเป็นกลุ่มคนที�จะ

สามารถใหก้ารแนะนาํผูที้�จะใหข้อ้มลูในเรื�องที�ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาต่อไป (snowball sampling) ซึ�งวิธีการนี�

จะทาํให้ผูศ้ึกษาวิจัยสามารถไปพบกับผูใ้ห้ข้อมูลหลกั (key informant)  ซึ� งมีความรู้ความเข้าใจเรื� อง

สมุนไพรเป็นอยา่งดีและอยูใ่นกลุ่มของผูที้�เป็นตวัอยา่งในการศึกษาอีกกลุ่มหนึ�ง 

 ข. กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informant) ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน หมอยา ผูอ้าวุโส  เพื�อศึกษาสมุนไพร

ของชุมชนที�ใชต้ั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนัและศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรในชุมชน จาก

มุมมองของผูรู้้ซึ� งจะไดข้้อมูลเชิงลึก และ หลากหลายมากขึ� นซึ� งกลุ่มตัวอย่างที�ได้มานั�นไดม้าจากการ 

snowball sampling  คือจากการสอบถามจากชาวบา้นที�ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูในแต่ละครัวเรือนแลว้จึงใหช้าวบา้น

แนะนาํต่อไปยงัผูม้ีความรู้เฉพาะเรื�องสมุนไพร 
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 ค. กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั�งชาวบา้นที�สนใจร่วมกิจกรรมกบัผูว้ิจยั เพื�อศึกษาหาแนวทางในการ

ถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้แก่ชุมชน  โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการทาํงานกบั

ผูว้ิจยั ตั�งแต่การเก็บรวบรวมขอ้มลู จนถึงการสรุปขอ้มลูการวิจยัซึ�งเป็นไปตามกระบวนการวิจยัอยา่งมีส่วน

ร่วม ทั�งนี� เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้รียนรู้ร่วมไปกับผูว้ิจยั และกลุ่มเด็กและเยาวชนยงัเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ในขั�นตอนของการทดลองทาํกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้กบัชุมชน เพื�อที�จะ

สามารถเสนอวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนและสามารถที�จะแสวงหาวิธีการที�เหมาะสมใน

การรักษาและถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรภายในชุมชนของตนเองไดใ้นอนาคต  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วธิีการเกบ็ข้อมูล 

วิธีการเก็บขอ้มลูที�ผูว้ิจยัจะนาํมาใชใ้นงานชุดนี�  คือวิธีการเก็บขอ้มูลแบบ การสาํรวจสนาม (Field 

survey) คือการศึกษาวิจยัและเก็บขอ้มลูจากพื�นที�จริง และเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกกระบวนการ

ศึกษาวิจยั กล่าวคือ ชาวบา้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั�งชาวบา้นที�สนใจจะเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการทาํงานของผูว้ิจยัตั�งแต่การสาํรวจ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ และสรุปผล รวมไปถึง

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  

งานวิจยัชิ�นนี� เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  และยงัไม่เคยมีผูใ้ดทาํการรวบรวมและวิจยัขอ้มูลเกี�ยวกบั

เรื� องนี� ในพื�นที�ศึกษา ณ หมู่บ้านเขาเหล็ก ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี มาก่อน   ซึ�งผูว้ิจยัไดเ้ลือก

วิธีการในการเก็บขอ้มลู4ดงัต่อไปนี�  

 1. สํารวจและการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื� องมือคือแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ์ชาวบ้านตาม

ครัวเรือนซึ� งก็คือชาวบ้านที�เป็นกลุ่มประชากรศึกษาจาํนวน 39 หลงัคาเรือน เพื�อศึกษาสภาพการใช้

สมุนไพรและการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรในชุมชน  

 2. การสาํรวจชนิดสมุนไพรและแหล่งสมุนไพรในชุมชน โดยใชเ้ครื� องมือคือแบบสาํรวจชนิด

สมุนไพร ทั�งนี� เพื�อจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํแผนที�และตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของ

พนัธุพ์ืชสมุนไพรที�อยูใ่นชุมชนแห่งนี� ไดใ้นทางหนึ�ง 

 3. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใชส้อบถามไปยงักลุ่มผูรู้้เรื� องสมุนไพรไดแ้ก่ หมอยา ผูน้าํชุมชน 

ผูอ้าวุโส เพื�อศึกษาถึงสภาพการใช้ กระบวนการถ่ายทอดความรู้และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการ

ถ่ายทอดสมุนไพรที�เหมาะสมใหแ้ก่ชุมชนต่อไป 

 4. การสนทนากลุ่ม(focus group) แบ่งเป็น 2 ครั� ง 

 - การสนทนากลุ่มครั� งที�  1 จัดขึ� นเพื�อหากิจกรรมที�จะใช้ในการทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย รวมทั�งใหชุ้มชนเป็นผูเ้สนอและตดัสินใจเนื�อหาต่างๆที�จะใส่เขา้ไปในการจดั

                                                
4 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตารางกาํหนดการเกบ็ขอ้มูลของกลุ่ม 



20 
 

กิจกรรมทดลอง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมคือผูน้าํชุมชน หมอยา ผูอ้าวุโส โดยมีชาวบา้นในชุมชนเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม

ในครั� งนี�  

  - การสนทนากลุ่มครั�งที� 2 จดัขึ�นเพื�อสะทอ้นขอ้มลูที�ผูว้ิจยัรวบรวมไดก้ลบัไปสู่การรับรู้ของชุมชน 

และปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรรวมทั�งการขอการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกเกี�ยวกบัการส่งเสริมการรักษาองคค์วามรู้นอกจากนั�นจะยงัมีการร่วมกนัแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

ความร่วมมือในการรักษาสมุนไพรไวใ้นชุมชนอยา่งย ั�งยนื 

 5. การทดลองจดักิจกรรม โดยมีเครื�องมือคือแบบบนัทึกการจดักิจกรรมมีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่กลุ่มเด็ก

และเยาวชนรวมทั�งชาวบ้านที�สนใจร่วมกิจกรรมกับผูว้ิจยั การทดลองกิจกรรมนี� เพื�อนําไปสู่การริเริ� ม

กิจกรรมที�มีความเหมาะสมสาํหรับถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนต่อไปในอนาคต 

 วธิีการศึกษาที�ปรับเปลี�ยนระหว่างลงศึกษาภาคสนาม 

 แมจ้ะมีการวางแผนการศึกษาวิจยัไวก่้อนที�จะลงพื�นที�เพื�อศึกษาวิจยันั�นผูว้ิจยัไดม้ีการวางแผนการ

ทาํงานไวเ้ป็นขั�นตอนตามที�ไดป้รากฏอยูใ่นหวัขอ้ที� 4.(ระเบียบวิธีวิจยั) อยา่งไรก็ตามเมื�อถึงเวลาที�ผูว้ิจยัได้

ลงไปทาํการศึกษาในพื�นที�จริงๆนั�นไดป้รับเปลี�ยนวิธีการทาํงานบางส่วนทั�งนี� เพื�อความเหมาะสมและตามที�

สถานการณ์ภายในชุมชนในขณะนั�นจะเอื�ออาํนวย ดงันี�   

 1.ในการสาํรวจสมุนไพรร่วมกบัคนในชุมชนซึ�งเป็นกิจกรรมที�ทาํขึ�นเพื�อศึกษาสภาพการใชแ้ละ

การมีอยู่ของสมุนไพรในชุมชน  ในขั�นการวางแผนผูว้ิจยัคิดว่าจะให้ผูน้าํชุมชนทั�งหมอยา ผูน้าํอย่างเป็น

ทางการไดแ้ก่ กาํนนั อบต. ครู กศน.และชาวบา้น แต่ในการปฏิบติังานจริงนั�นเนื�องจากมีอุปสรรคเงื�อนไข

ต่างๆเช่น เป็นช่วงมีงานบุญทอดกฐินซึ�งเป็นงานประเพณีใหญ่ประจาํหมู่บา้น หรือเป็นช่วงที�คนส่วนใหญ่

ในชุมชนใหค้วามสนใจในกิจกรรมเก็บเห็ดโคนเพื�อนาํไปขาย เป็นตน้ ทาํให้มีผูน้าํชุมชนมาร่วมเพียงคน

เดียว คือ อบต.ซึ�งเป็นผูที้�มีความรู้เรื� องสมุนไพรระดบั หมอยา นอกนั�นก็เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ�งเป็น

ประชากรศึกษาที�ร่วมสาํรวจสมุนไพรกบักลุ่มผูว้ิจยั 

 2. ในการเลือกชนิดสมุนไพรเพื�อทาํการทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้แก่กลุ่มเด็กและ

เยาวชน ในขั�นวางแผนการทาํงานผูว้ิจยักาํหนดว่าจะทดลองถ่ายทอดสมุนไพรทั�ง 5 ชนิดที�เลือกมาศึกษา

ไดแ้ก่ ขมิ�นชนั เห็ดโคน นํ� าผึ�ง พริกกระเหรี�ยงและกระวาน แต่ในขั�นตอนปฏิบติังานจริงนั�นผูว้ิจยัไดเ้ลือก

สมุนไพรมาทดลองจดักิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ 3 ชนิดคือ ขมิ�นชนั เห็ดโคน และกระวาน เนื�องจาก

ติดขดัในเรื�องของเวลาแต่ได ้และมีการเพิ�มเติมกิจกรรมที�ทดลองถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจาก 3 

กิจกรรมดว้ยกนัคือ กิจกรรมร้องเพลง เล่านิทาน และการจดัเวทีสนทนากลุ่ม เพื�อประเมินความเขา้ใจในการ

ใชแ้ละรักษาพืชสมุนไพรของคนในชุมชนรวมทั�งเป็นการตอกย ํ�าความรู้ที�ผูว้ิจยัไดถ้่ายทอดไปในกิจกรรม

ก่อนหนา้นี�  และสอดแทรกเนื�อหาของการถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรอยา่งย ั�งยนื 

 เหตุผลประการสาํคญัอีกขอ้หนึ�งที�ทาํใหผู้ว้ิจยัเลือกสมุนไพรมาทาํการทดลองถ่ายทอดเพียง3ชนิดก็

คือ รูปทรง ของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดคือ กระวาน ขมิ�นและเห็ดโคนนั�น มีความสะดวกที�กลุ่มเป้าหมายจะ
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เรียนรู้จาก อุปกรณ์ที�ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมเขา้ไปในพื�นที�ศึกษา ซึ�งจะไดอ้ธิบายในประเด็นของกิจกรรมที�ใชใ้น

การถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนตามที�ไดก้าํหนดไวต่้อไป 

 3. กลุ่มเป้าหมายที�เป็นเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุที�ผูว้ิจ ัยตอ้งการจะทาํการทดลองถ่ายทอด

กิจกรรมให้ไดผ้ลนั�น ควรจะเป็นกลุ่มเด็กที�ไม่เล็กจนเกินไปคืออยู่ในช่วงวยัประถมศึกษาเป็นตน้ไป แต่

เนื�องจากขอ้จาํกดัในจาํนวนเด็กและเยาวชนในหมู่บา้นไม่ไดม้ีแต่กลุ่มที�ตรงตามเป้าหมายที�กาํหนดไวเ้พียง

เท่านั�นแต่ยงัมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที�อยูใ่นวยัเด็กกว่านั�น ประกอบกบักลุ่มเด็กและเยาวชนที�ยงัเลก็อยู(่อายยุงั

ไม่ถึงวยัประถม)นั�นมีความสนใจที�จะมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ ทั�งจากการแนะนําของ

ผูป้กครองและเด็กและเยาวชนที�เป็นรุ่นพี�ในชุมชน ผูว้ิจยัเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนรู้ของคนในชุมชน จึง

ยนิดีใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย  

ประการต่อมาก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนที�อยูใ่นช่วงวยั ที�เป็นกลุ่มหมายของผูว้ิจยัตั�งแต่แรกเริ�มนั�นมี

บางส่วนที�ไปร่วมกิจกรรม อนัเป็นวิถีชีวิตปกติในรอบปีของชุมชน นั�นก็คือ การเก็บเห็ดโคนที�ขึ�นในช่วง

นั�นพอดีกลายเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ� งที�ทาํให้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนขาดหายไป ดงันั�นจึงถือว่าเป็น

ผลดีที�มีกลุ่มเยาวชนที�มีอายนุอ้ยเขา้มาร่วมกิจกรรมดว้ย ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายที�ตรงกนักบัที�กลุ่ม

วิจยัตอ้งการเสียทีเดียวแต่ผูว้ิจยัก็คิดว่าเป็นความทา้ทายที�จะทดลองถ่ายทอดกิจกรรมใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายที�มี

อายนุอ้ยและมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจาํ ไดน้อ้ยกว่ากลุ่มเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ�งกลายเป็นที�มา

ของกิจกรรมที�เพิ�มเขา้มาในตอนทา้ยของการลง พื�นที�ภาคสนาม ก็คือกิจกรรมร้องเพลงและเล่านิทาน ที�มี

เนื�อหาเกี�ยวกบัสมุนไพร ซึ�งจะไดอ้ธิบายในผลการเรื�องกิจกรรมที�เหมาะสมกบัการถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรที�เหมาะสมแก่คนในชุมชนต่อไป 

 ผลการศึกษาวิจยัในที�ไดจ้าการทาํงานภาคสนาม ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการใช้

สมุนไพรและการถ่ายทอดสมุนไพรอย่างมาก รวมไปถึงได้รับความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกับประเด็นต่างๆที�

เกี�ยวข้องเชื�อมโยงอยู่ก ับการใช้สมุนไพรของชุมชน  โดยผูว้ิจัยจะได้อธิบายเชื�อมโยงจากภาพรวม

ความสาํคญัของสมุนไพร 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสาํรวจและแบบสมัภาษณ์5โดยใชใ้นการสมัภาษณ์ประชากรศึกษาจาํนวน39 หลงัคาเรือนซึ�ง

เป็นตวัแทนของประชากรศึกษาในพื�นที�ศึกษา เพื�อใหท้ราบถึงการใชแ้ละการถ่ายทอดสมุนไพรในชุมชน 

2.  เพื�อศึกษาแบบสาํรวจสมุนไพร6และแผนที�หมู่บา้นเพื�อศึกษาสภาพการใชส้มุนไพรของชุมชน  

และเป็นขอ้มลูในการทาํแผนที�สมุนไพรที�พบในชุมชน 

                                                
5 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตวัอย่างแบบสาํรวจและแบบสัมภาษณ ์
 
6 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก.  เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน  ตวัอย่างตารางการพบสมุนไพรในหมู่บา้นเขาเหล็ก 
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3. แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก7 เพื�อ ศึกษาการใชส้มุนไพรจากอดีตถึงปัจจุบนั การถ่ายทอดความรู้

เรื�องสมุนไพรและวิธีการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรที�เหมาะสม 

4. แบบบนัทึกการทดลองจัดกิจกรรม8 เพื�อให้ได้ขอ้มูลเบื�องตน้ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถ

เรียนรู้สิ�งต่างๆจากกิจกรรมไดที้�ทดลองจดัไดห้รือไม่รวมทั�งสามารถวิเคราะห์ไดว้่า กิจกรรมที�ทดลองจดันั�น

มีขอ้ดี ขอ้เสียหรือมีจุดอ่อนที�ควรปรับปรุงหรือไม่อยา่งไร   

5. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มครั� งที�19 เพื�อร่วมกันระหว่างผูว้ิจยักบัชาวบา้น ในการเสนอแนะ

กิจกรรมที�จะทดลองจดัเพื�อแสวงหาแนวทางการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรที�เหมาะสมกบัชุมชน 

6. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มครั� งที�210 จดัขึ�นเพื�อสะทอ้นขอ้มูลที�ผูว้ิจยัรวบรวมไดก้ลบัไปสู่การ

รับรู้ของชุมชน รวมทั�งปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรรวมทั�งขอการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกเกี�ยวกบัการส่งเสริมการรักษาองคค์วามรู้เรื�องสมุนไพรไวใ้นชุมชนอยา่งย ั�งยนื 
  

 อุปกรณ์ที�ช่วยในการเกบ็ข้อมูล 

1. เทปบนัทึกเสียง เพื�อใชใ้นการสมัภาษณ์ 

2. กลอ้งถ่ายภาพ  เพื�อบนัทึกภาพกิจกรรมที�เกิดขึ�นในระหว่างการศึกษาวิจยั รวมทั�งบนัทึกภาพ

สมุนไพรที�พบในพื�นที�ศึกษา 

3. สมุดจดบนัทึก 

4. สารานุกรมสมุนไพร11 
 

ขั�นตอนการดําเนินงาน  

 ขั�นตอนก่อนการลงภาคสนาม 

ผูว้ิจยัสรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื�นที�ศึกษาในครั� งที�ผา่นมา   และกาํหนดออกมาเป็นโจทยว์ิจยั   

วตัถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจยั   หลงัจากนั�นทาํการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งและวางแผนการ

ทาํงานในภาคสนาม   ออกแบบแบบสอบถามและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที�จะจดัขึ�นเพื�อทดลองถ่ายทอด

ความรู้เรื� องสมุนไพรแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บา้นในรูปของโครงร่างวิจยั     และทาํการจดัเตรียมวสัดุ

อุปกรณ์    ของรางวลัเพื�อใชใ้นการจดัการทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้แก่เด็กและเยาวชนใน

หมู่บา้น   
 

 

                                                
7 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
8 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตวัอย่างแบบบนัทึกการทดลองจดักจิกรรม 
9 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตวัอย่างแบบบนัทึกสนทนากลุ่ม ครั� งที� 1 
10 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตวัอย่างแบบบนัทึกสนทนากลุ่ม ครั� งที� 2 
11 ซึ� งใชใ้นการเปรียบเทียบสมุนไพรที�พบในพื�นที�ศึกษากบัสมุนไพรในสารานุกรมว่าเป็นชนิดเดียวกนัหรือไม่ 
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ขั�นตอนขณะลงภาคสนาม 

ขั�นตอนแรก  วนัที� 22 ตุลาคม 2550 

ติดต่อกบัผูน้าํชุมชนทั�ง เจา้อาวาส กาํนนั อ.ไพรัช อบต.เกษม ซึ�งทางผูว้ิจยัจะที�ติดต่อกบัผูน้าํชุมชน

ไวก่้อนหน้าลงหมู่บา้น เพื�อขอความร่วมมือในการจดักิจกรรมของกลุ่มผูว้ิจยั ในการช่วยประชาสัมพนัธ์

และร่วมชี� แจงรายละเอียดถึงสาเหตุของการเข้าไปในหมู่บ้านของนักศึกษาให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน     

พร้อมกบัเขา้ไปพดูคุยสร้างความสมัพนัธก์บัชาวบา้นเพื�อกระตุน้และเชิญชวนชาวบา้น     เด็กและเยาวชน

ในหมู่บา้นในการเขา้มามีส่วนร่วมตอบคาํถามและร่วมทาํกิจกรรมทดลองถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพร กบั

ผูว้ิจยั     โดยในโอกาสนี� ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงการเขา้มาของกลุ่มผูว้ิจยัว่าจะมาทาํกิจกรรมและเก็บขอ้มูล

เกี�ยวกบัความรู้เรื� องสมุนไพรและการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรในพื�นที�    และจดัทาํกิจกรรมเพื�อ

ทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บา้นต่อไป    โดยในขั�นตอนนี� เป็นการ

ประสานงานเพื�อใหเ้กิดความราบรื�นในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท์ั�ง 3 ขอ้ 
 

ขั�นตอนที�สอง   วนัที� 22 – 24  ตุลาคม 2550 

กลุ่มผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มลูในวตัถุประสงค ์ขอ้ที� 1 และวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 คือ โดยการสาํรวจ

และสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  โดยไปตามแต่ละบา้นทั�ง 3 โซน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างที�เป็นไปตามโอกาส

ทางสถิติ (Quota  Sampling ) โดยคิดเป็น 50% จากจาํนวนหลงัคาเรือนทั�งหมดในชุมชนแห่งนี� และทาํการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth  interview)  แบบมีโครงสร้างกบัชาวบา้นตามจาํนวนหลงัคาเรือนที�ผูว้ิจยั

กาํหนดไว ้เพื�อให้ไดข้อ้มูลเกี�ยวกบัสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั   และเพื�อให้เป็น

ประโยชน์ในการทาํแผนที�แหล่งที�พบสมุนไพรในหมู่บา้น รวมทั�งเพื�อแนะนาํให้ผูศ้ึกษาวิจยัไปพบกบัผูที้�มี

ความรู้เฉพาะเรื�องสมุนไพร ไดแ้ก่ผูน้าํชุมชน หมอยา และผูอ้าวุโส เป็นตน้   ซึ�งขั�นตอนนี�จะช่วยใหผู้ว้ิจยัได้

ทราบถึงสมุนไพรที�สาํคญัในหมู่บา้น    ความสาํคญัของสมุนไพรในมิติต่างๆ   แหล่งที�ขึ�น     การถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรที�มีอยูใ่นพื�นที�   เพื�อเป็นแนวทางทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้แก่เด็กและ

เยาวชนในหมู่บา้น  รวมทั�งทาํใหท้ราบถึงผูที้�มีความรู้เฉพาะเรื�องสมุนไพรในหมู่บา้นที�จะสามารถให้ขอ้มูล

เชิงลึกแก่ผูว้ิจยัในขั�นตอนต่อไปไดจ้ากนั�นสรุปผลการเก็บขอ้มูล ในขั�นตอนนี� ตรงกบัวตัถุประสงค์ขอ้ที� 1 

และ 2 
 

ขั�นตอนที�สาม   วนัที� 22 – 24  ตุลาคม 2550 

 ทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กบับุคคลที�มีความรู้เฉพาะเรื�องสมุนไพร   ที�

ชาวบา้นทั�วไปในหมู่บา้นไม่สามารถให้ขอ้มูลได ้   ซึ�งขั�นตอนนี� จะช่วยให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบั

ความรู้เรื�องสมุนไพร  และการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน   รวมทั�งเป็นการตรวจสอบขอ้มูลที�

ผูว้ิจยัไดท้าํการสอบถามและสมัภาษณ์ชาวบา้นทั�วไปมาในขั�นตอนที�สอง    ตลอดจนเป็นการสอบถามถึง

สภาพและปัญหาในการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรในปัจจุบนั    เพื�อเป็นแนวทางทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� อง
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สมุนไพรใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในหมู่บา้น  จากนั�นสรุปผลการเก็บขอ้มลู ในขั�นตอนนี�ตรงกบัวตัถุประสงค์

ขอ้ที� 1 และ 2 
 

 ขั�นตอนที�สี�  วนัที� 25 – 26 ตุลาคม 2550 

นาํขอ้มลูที�ไดม้าวิเคราะห์ แยกประเภทขอ้มูลและจดัหมวดหมู่ของสมุนไพรและการใชส้มุนไพร

ร่วมกนักบัชุมชนโดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่มครั� งที� 1 (Focus group 1) ร่วมกบัอาสาสมคัรและผูน้าํชุมชน   

เพื�อสรุปขอ้มลูของวตัถุประสงคข์อ้ที�1 และ 2 เพื�อเป็นแนวทางทดลองจดักิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรใหแ้ก่เด็กและเยาวชนต่อไปในวตัถุประสงคข์อ้ที� 3   

ซึ�งในขั�นตอนนี�จะไดข้อ้มลูที�สามารถสรุปไดจ้ากการรวบรวมดงัต่อไปนี�  

- ชนิดของสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

- ตารางเปรียบเทียบให้เห็นว่าในอดีตมีการใชส้มุนไพรใดในปัจจุบันมีการใชส้มุนไพรใดบ้าง 

เพื�อใหท้ราบว่าสมุนไพรใดที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ทั�งในอดีตและปัจจุบนัและนาํขอ้มลูนั�นไปเป็นแนวทางใน

การศึกษาเกี�ยวกบัวิธีการถ่ายทอดความรู้ที�เหมาะสมซึ�งจะทาํใหค้วามรู้เรื�องสมุนไพรประเภทนั�นดาํรงอยู่ได ้

โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มไดแ้ก่ ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มผูที้�มีความรู้เฉพาะเรื�องสมุนไพร 

เช่น หมอยาและผูอ้าวุโส เป็นตน้ 

- สามารถคดัเลือกสมุนไพรที�จะนาํมาศึกษาอย่างละเอียดเกี�ยวกบัประเด็นในการถ่ายทอดความรู้

เรื�องสมุนไพรชนิดดงักล่าวในชุมชน โดยเกณฑที์�ใชใ้นการคดัเลือกคือมาจากสมุนไพรที�ชุมชนใชบ่้อย หรือ

ศึกษาสมุนไพรที�มีความสาํคญัและสะทอ้นถึงการใชภู้มิปัญญาของชุมชนรักษาทรัพยากรสมุนไพรเอาไว้

อยา่งย ั�งยนื 

-  แนวทางและรูปแบบการทดลองจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรแก่เด็กและเยาวชนใน

หมู่บา้น 
  

ขั�นตอนที�ห้า  วนัที� 27 – 31 ตุลาคม 2550 

 นาํกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�ผูว้ิจยัคน้ควา้หาตวัอยา่งมาจาก

การทดลองถ่ายทอดกิจกรรมความรู้เรื�องสมุนไพรในพื�นที�อื�น เช่น ชุมชนปักไมล้าย จ.นครปฐม     และจาก

การสรุปผลเพื�อหาแนวทางและรูปแบบการทดลองจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรแก่เด็กและ

เยาวชนในหมู่บา้นจากการสนทนากลุ่มครั� งที� 1 (Focus group 1) ร่วมกบัอาสาสมคัรและผูน้าํชุมชน    และ

สอบถามกบัชาวบา้นทั�วไปมาทดลองปฏิบติัร่วมกนักบัชาวบา้น และกลุ่มเด็กเยาวชนในพื�นที�ศึกษา    และ

ทาํการบนัทึกผลที�ไดจ้ากการทดลองจดักิจกรรมนั�นและสรุปผลโดยใหค้นในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่มครั� งที� 2 (Focus group 2 ) รวมทั�งร่วมกันสะทอ้นปัญหาและอุปสรรคที�อาจ

เกิดขึ�นจากการใช้กิจกรรมต่างๆในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั�งเพื�อจะเสนอแนะว่าควรจะปรับเปลี�ยน
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กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ต่อไปอยา่งไรเพื�อที�จะใหเ้หมาะสมต่อการเรียนรู้ของคนในชุมชนอยา่งย ั�งยืน  

ขั�นตอนนี� เป็นการดาํเนินงานในวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 

ตารางที� 3 แผนกาํหนดเวลาการทํางาน 

กจิกรรม วนัที�  22  ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน 2550 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

สมัภาษณ์และสาํรวจ เพื�อตอบ

วตัถุประสงค์ขอ้ 1 ,2  เพื�อทาํ

สํา ร ว จ แ ห ล่ ง ที� มี สมุ น ไ พ ร

ขึ� นอยู่ในหมู่บ้านและเพื�อหา

ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก  ( key 

informant)  

         

สมัภาษณ์key informant           

สน น า ก ลุ่ม ค รั� ง ที� 1( เ พื� อ ห า

แนวทางและรูปแบบในการจดั

กิจกรรม) 

           

เตรียมการจดักิจกรรม             

ทดลองจัด กิจ กรรมในกา ร

ถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพร

ร่วมกนักบัคนในชุมชนซึ�งเป็น

กลุ่มเป้าหมายรวมทั�งบนัทึกผล

ที�ได ้

          

สรุปขอมูลและผลในการจัด

กิจกรรม ประเมินผล  

           

สน ท น า ก ลุ่ ม ค รั� ง ที� 2  เ พื� อ

ส ะ ท้ อ น ข้ อ มู ล ที� ไ ด้ ใ ห้ แ ก่

ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

รวมทั�งหาแนวทางที�เหมาะสม

ในการถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรร่วมกนั 

           

สรุปงานทั�งหมด            
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  การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูล 
 เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูจากการศึกษาวิจยัที�ถูกตอ้งจะใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) 

โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบดา้นขอ้มลูและการตรวจสอบดา้นผูว้ิจยั 
 

 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 

 คือการพิสูจน์ว่าขอ้มลูที�ผูว้ิจยัไดม้านั�นถกูตอ้งหรือไม่โดยวิธีการตรวจสอบคือ พิจารณาจากแหล่ง

เวลา สถานที�และบุคคล หมายถึง ถา้ไดข้อ้มลูต่างช่วงเวลาหรือต่างสถานที�และขอ้มูลที�มาจากต่างกลุ่ม

คน ข้อมูลที�ไดจ้ะเหมือนกันหรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช 2543 : 129) ดังนั�น ข้อมูลที�ผูว้ิจ ัยไดจ้าก

การศึกษาภาคสนามในส่วนของสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรตอ้งมี

การนาํขอ้มูลที�ไดท้ั� งหมดมาตรวจสอบความเหมือน ความแตกต่าง โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นเวลา 

สถานที�และบุคคล นอกจากนี�ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูโดยการสะทอ้นขอ้มูลที�ไดก้ลบัไปยงัคน

ในชุมชนเพื�อสอบถามถึงความถูกต้องของข้อมูลโดยตรง ทั� งนี� เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ถูกต้องและมี

ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัมากที�สุด 
 

 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิยั (investigation triangulation) 

 คือการตรวจสอบว่าผูว้ิจยัแต่ละคนไดข้อ้มูลที�เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร โดยในการสังเกต

และสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย อนัไดแ้ก่ ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้สมาชิกในกลุ่มทุก

คนดาํเนินการเก็บขอ้มลูเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ตามครัวเรือนโดยแบ่งเป็น 3 

โซน จากนั�นผูว้ิจยัทุกคนจึงนาํขอ้มลูที�ไดม้าแลกเปลี�ยนกนัเพื�อตรวจสอบความถกูตอ้งและเพื�อเป็นการ

ป้องกนัอคติส่วนตวัของผูว้ิจยัที�จะมีผลทาํใหค้วามถกูตอ้งของขอ้มลูที�ไดล้ดนอ้ยลง 
 

 การตรวจสอบสามเส้าด้านวธิีรวบรวมข้อมูล (Methological triangulation)  

 คือการใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มลูในเรื�องเดียวกนัแต่ใชว้ิธีการหลายๆ แบบ (สุภางค์ จนัทวานิช อา้ง

แลว้ : 130) ในการตรวจสอบขอ้มูลของผูว้ิจยัจะใชก้ารรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการที�หลากหลาย ไดแ้ก่ 

การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการศึกษาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งจากเอกสารต่างๆ เพื�อให้ขอ้มูลที�เก็บไดจ้าก

พื�นที�ศึกษามีความถกูตอ้งมากที�สุด  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เนื�องจากงานวิจยัชิ�นนี� เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพจึงใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะหรือขอ้มูล

เชิงคุณภาพโดยใชก้ารสรุปขอ้มลูแบบจดักลุ่ม ตามวตัถุประสงค ์และตีความขอ้มลูที�ไดเ้พื�อเชื�อมโยงกบั

แนวคิดที�ใชใ้นการศึกษาและรายงานผลการศึกษาดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ดงัต่อไปนี�  
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 การวเิคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic induction)  

 คือ วิธีตีความสร้างขอ้มลูจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที�มองเห็น เช่น พิธีกรรม การทาํมาหากิน 

ความเป็นอยู่ในสังคม เมื�อเห็นเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ ผูว้ิจยัจึงลงมือสร้างขอ้สรุปให้เป็นสมมติฐาน

ชั�วคราว เช่น สงัเกตการณ์ถ่ายทอดความรู้สมุนไพรในงานประเพณีพิธีกรรม ความสาํคญัของสมุนไพรที�มี

ต่อการประกอบอาชีพของชาวบา้น บทบาทของผูที้�มีความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน เป็นตน้ 
 

 การวเิคราะห์โดยการจาํแนกข้อมูล (Typological analysis)  

 การวิเคราะห์โดยการจาํแนกขอ้มลู สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบใชท้ฤษฎี และ ไม่ใช้

ทฤษฎี โดยในงานวิจยัชิ�นนี�  ผูว้ิจยัจะใชก้ารวิเคราะห์จาํแนกขอ้มลูทั�ง 2 แบบร่วมกนั  
 

 แบบใช้ทฤษฎี สุภางค ์จนัทวานิช (อา้งแลว้ : 134) ไดก้ล่าวถึง กรอบทฤษฎีของ Lofland ซึ�งแยกการ

วิเคราะห์ขอ้มลูในดา้นการกระทาํ กิจกรรม ความหมาย ความสมัพนัธ ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสภาพ

ของสังคมโดยผูว้ิจัยจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบนี� ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการศึกษากิจกรรมที�

เหมาะสมต่อคนในชุมชน โดยดูจากการกระทาํ กิจกรรมของชุมชน เช่น พิธีกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสมุนไพร 

รวมทั�งวิเคราะห์จากความหมายและความสําคญัของสมุนไพรที�คนในชุมชนใช้ประโยชน์ตั� งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนั นอกจากนี�  ในดา้นสภาพสังคมก็มีประโยชน์ต่อการศึกษาถึงความเปลี�ยนแปลงของชุมชนที�เป็น

ปัจจยัซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชส้มุนไพรภายในชุมชน 
 

 แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ การจาํแนกขอ้มลูที�วิเคราะห์ตามความเหมาะสมวิธีการคือ ผูว้ิจยัจาํแนกขอ้มูล 

เช่น แบ่งชนิดของเหตุการณ์ ระยะเวลาในการเกิดเหตุการณ์ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง สภาพแวดลอ้ม แลว้จึง

พิจารณาขอ้มลูโดยใชก้ารอธิบายปรากฏการณ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล ซึ�งในศึกษาวิจยัในเรื�องนี�  เนื�องจากเป็น

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเป็นการศึกษาข้อมูลจากการศึกษาพื�นที�ในลกัษณะการวิจยัสนาม ดงันั�น

นอกจากจะใชก้ารสอบถามขอ้มูลที�ได้จากการสัมภาษณ์ ขอ้มูลที�ได้จากการสังเกตและวิธีอื�นๆ เช่นการ

สาํรวจพื�นที�รอบๆหมู่บา้นเพื�อดูวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร

ทั�งในทางตรงและทางออ้ม หรือใชก้ารสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมในงานประเพณีพิธีกรรมเพื�อใหท้ราบว่า 

ชาวบา้นมีความเชื�อหรือใชส้มุนไพรในงานประเพณีสาํคญัๆของชุมชนหรือไม่อยา่งไร ซึ�งขอ้มลูที�ไดม้าจาก

พื�นที�ศึกษานอกเหนือจากการใช้ทฤษฎีในการมองปรากฏการณ์และนําข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์ให้เห็น

ความสมัพนัธก์็จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัในงานชิ�นนี� เช่นเดียวกนั  
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บทที� 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาในครั�งนี�ผู้วจิยัได้แบ่งผลของการศึกษา ดังนี� 
 

1. สมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ 

2. การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน  

3. แนวทางการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�เหมาะสมของชุมชน 
 

 สมุนไพรที�ชุมชนใช้ประโยชน์  

 ความสาํคญัของสมุนไพรที�มีต่อชุมชนในภาพรวมนั�น ผูว้ิจยัพบว่า ในชุมชนบา้นเขาเหล็กนั�นรู้จกั

พืชสมุนไพรในดา้นที�เป็นส่วนประกอบของอาหารมากที�สุด ส่วนในการใชส้มุนไพรเป็นยารักษาโรคนั�นก็

จะเป็นความรู้ที�จาํกดัอยูใ่นโรคทั�วๆไปไม่กี�ชนิด เช่น โรคปวดทอ้ง โรคหวดั เป็นตน้ นอกจากนั�นในมิติทาง

เศรษฐกิจ สมุนไพรหลายชนิดไดท้าํใหเ้กิดอาชีพเสริมรายไดห้ลกัใหแ้ก่ชุมชนสมุนไพรที�มีความสาํคญัมาก

ในแง่ของเศรษฐกิจก็คือ นํ� าผึ�ง กระวานและเห็ดโคนที�ทาํรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชนเป็นประจาํทุกปี ในมิติ

ทางดา้นเศรษฐกิจสะทอ้นใหเ้ห็นว่า นอกจากรายไดห้ลกัที�มาจากการทาํนา ทาํไร่ และหาของป่าแลว้รายได้

จากสมุนไพรบางชนิดนั�นก็บ่งบอกไดว้่าชุมชนเขาเหลก็นั�นดาํรงอยูไ่ดก้็เนื�องจากมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ที�อุดมสมบูรณ์ 

 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าห้วยขาแขง้ ส่วนหนึ� งของผืนป่า

ดา้นตะวนัตกไดรั้บการรับรองจากองคก์าร UNESCO ใหขึ้�นบญัชีเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก (กฤษฎา 

ศุภวรรธนะกุล ,อา้งแลว้)แสดงใหเ้ห็นว่าป่าผนืนี�มิไดส้าํคญัเฉพาะต่อคนไทยเท่านั�น แต่มีความสาํคญัต่อคน

ทั�งโลกดว้ย หากจะมองผนืป่าดา้นตะวนัตกใหก้วา้งขึ�นไม่ยดึติดแต่เฉพาะความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้

และสตัวป่์าก็จะเห็นว่าป่าผนืนี� ไดม้ีชุมชนกะเหรี� ยงตั�งถิ�นฐานกนัมายาวนาน ตั�งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอน

ปลายจนถึงปัจจุบนั ผืนป่าดา้นตะวนัตกจึงสัมพนัธ์ธ์กับชุมชนกะเหรี� ยงอย่างแน่นแฟ้นตลอดมาการอยู่

ร่วมกบัป่าของชุมชนกะเหรี� ยง ทาํให้ชาวกะเหรี� ยงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ธรรมชาติรอบกาย เพื�อให้รู้จกัการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จกัว่าจะใชอ้ยา่งไรใหม้ีใชต้ลอดไปชั�วลกูหลาน ชุมชนกะเหรี� ยงจึง

เป็นชุมชนป่า รู้จกัอยูก่บัป่าและใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งลึกซึ�ง 

 ช่วงเวลาของการตั�งถิ�นฐานของชุมชนกะเหรี�ยงที�ยาวนาน ไดส้ั�งสมประสบการณ์และภูมิความรู้ให้

ชาว กะเหรี�ยงอยา่งมากมาย สืบทอดกนัมารุ่นแลว้รุ่นเล่ายึดถือปฏิบติัจนกลายเป็นวฒันธรรมและความเชื�อ

ทุกช่วงตอนการดาํเนินชีวิตของชาวกะเหรี�ยง ลว้นตอ้งใชค้วามรู้ดา้นธรรมชาติผสมปนเปกบัความเชื�อที�เป็น

สิ�งเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ�งความเชื�อต่อสิ�งทั�งปวงว่ามีเจา้ของ มีสิ�งศกัดิ� สิทธิ� คุ ้มครอง การใช้
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ประโยชน์จึงตอ้งขออนุญาตก่อน อนัเป็นลกัษณะของชุมชนป่าและชุมชนดั�งเดิมทั�วไป จุดนี� เองที�ทาํให้ภูมิ

ความรู้และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนกะเหรี�ยงลึกซึ�งกว่าความรู้ในตาํราเรียนและการ

ใชป้ระโยชน์ของคนเมืองค่อนขา้งมาก 

  อยา่งไรก็ตามเนื�องจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั�นจะเกิดขึ�นไดน้ั�นย่อมมีความเกี�ยวขอ้ง

กบัการรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชน สอดคลอ้งกับสิ�งที�ผูว้ิจยัพบในการศึกษาวิจยัครั� งนี� ว่า ในการใช้

สมุนไพรภายในพื�นที�ศึกษานั�นจะมีภูมิปัญญากาํกบัการใชส้มุนไพรอยู่ดว้ยเพื�อให้เกิดการใชส้มุนไพรได้

อย่างย ั�งยืน โดยเฉพาะในการใชส้มุนไพรทั�ง5ชนิดที�ผูว้ิจยัได้เลือกมาเพื�อทาํการศึกษานั�นจะมีภูมิปัญญา

กาํกบัการใชอ้ยา่งชดัเจน ยิ�งไปกว่านั�นเมื�อพิจารณาและวิเคราะห์ในรายละเอียดทาํให้พบว่าภูมิปัญญาที�ใช้

กาํกบัการใชส้มุนไพรแต่ละชนิดนั�น ยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มในพื�นที�ศึกษาซึ�งตั�งอยู่ในเขต

ป่าอุดมสมบูรณ์ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถ ํ�าธารลอด  

 ปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาที�กาํลงัเกิดขึ�นในพื�นที�ก็คือ บริบททางสงัคมและชุมชนที�เปลี�ยนไปทาํให้

ความนิยมการใชส้มุนไพรในชุมชนลดลง การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนที�เคยดาํเนินสืบต่อใน

วิถีชีวิตของคนในชุมชนไม่สามารถที�จะตอบสนองต่อการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรไดเ้หมือนกบัใน

อดีต รวมทั�งปัญหาการเขา้มาของคนภายนอกชุมชนเพื�อแสวงหาผลประโยชน์จากสมุนไพรในพื�นที� ใน

ลกัษณะของการทาํลายพนัธุพ์ืช (เจา้หนา้ที�อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ,2550 : สัมภาษณ์) สิ�งนี� ถือ

ไดว้่าเป็นปัญหาใหม่ที�ชุมชนยงัไม่มีการจดัการ ประเด็นปัญหาดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดลอ้มโดยรวมของพื�นที�ป่าอนัเป็นที�ตั� งของชุมชนที�ผูว้ิจ ัยไดเ้ขา้ไป

ศึกษา 

 จากขอ้มลูที�กลุ่มผูว้ิจยัไดศ้ึกษาก่อนลงภาคสนามทาํให้ทราบว่าในพื�นที�อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระ

เกียรติรัตนโกสินทร์มีพืชสมุนไพรที�ไดรั้บการสาํรวจ มีสมุนไพรที�ไดรั้บการสาํรวจจาํนวน52 ชนิด12  

 ปริมาณพืชสมุนไพรที�มีการสาํรวจในเวลาดงักล่าวนั�นไดย้นืยนัถึงความสาํคญัของพืชสมุนไพรที�มี

อยูใ่นพื�นที� รวมทั�งเป็นสิ�งที�บ่งบอกไดว้่าพื�นที�ศึกษามีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาวิจยัครั� งนี�ผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจสมุนไพรร่วมกบัคนในชุมชนโดยกาํหนดพื�นที�

ในการสาํรวจบริเวณในหมู่บา้นและพื�นที�รอบๆหมู่บา้น ผลจากการสาํรวจนั�นพบพืชสมุนไพรมากถึง 10413 

ชนิด ซึ�งช่วยยนืยนัถึงความสาํคญัของสมุนไพรที�มีต่อชุมชน รวมถึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความอุดม

สมบูรณ์ของพื�นที�ศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าถึงสมุนไพรและความรู้ที�คนในชุมชนมี

เกี�ยวกบัการใชส้มุนไพรอนัจะนาํไปสู่การวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวต่้อไป  

                                                
12 เช่น กลว้ยป่า กาํลงัโคถึก กระไดลิง กวาวเครือ การะเวกป่า กาํลงัเจ็ดชา้งสาร แกแล ข่อย หนาม ไข่เน่า ข่าป่า กระทงลาย รางแดง คดัเคา้ งิ�วป่า 

จนัทนา แจง ตะคร้อส้ม เจตมูลเพลิงแดง ชิงชี� ชมพู่ป่า ตีนเป็ด ตองแตก นางแยม้ป่า ตาเสือ นมควาย บอระเพด็พุงชา้ง ปอขี�แฮด ผกัหนาม 

ฝีหมอบ พญาสัตบรรณ พระเจา้5พระองค ์เพกา พฤกษ ์มหาปราบ มา้กระทืบโรง มะคงัขาว โมกหลวง มะกา มะพลบั ยมหอม ยอป่า ระย่อม 

รางจืด เร่ว ว่านธรณีเยน็ สะคา้น ส่าเหลา้ สมดั สลอดป่า กระเจา สัมเสี� ยว สะแกวลัย ์สบู่เลือด แสลงพนัเครือ สมอพิเภก หมากลิงหมากค่าง เอื�อง

หมายนา เป็นตน้ 
13 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ข.  เรื�องแผนที�แสดงจุดที�พบสมุนไพรในพื�นที�ศึกษา 104 ชนิด 
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 ผูว้ิจ ัยได้ก ําหนดว่าจะใช้เครื� องมือได้แก่แบบสัมภาษณ์ชุด ข.14 ที�มีประเด็นคําถามเกี�ยวกับ

ความสาํคญัของสมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์จากอดีตถึงปัจจุบันและสอบถามถึงลกัษณะการขึ�นของ

สมุนไพร(ขึ�นตามธรรมชาติหรือชาวบา้นนาํมาปลกู) รวมไปถึงภูมิปัญญาในการใชแ้ละการรักษาสมุนไพร

ของคนในชุมชน ซึ�งแนวทางในการสอบถามนั�นจะถามถึงชนิดของสมุนไพรที�แต่ละหลงัคาเรือนคิดว่ามี

ความสาํคัญต่อชุมชน ตลอดถึงใชแ้บบสอบถามชุดเดียวกนันั�นสอบถามถึง     ภูมิปัญญาในการอนุรักษ ์ 

และแบบสงัเกตการใชส้มุนไพรในชุมชนเพื�อใชเ้ก็บขอ้มลูสมุนไพรชนิดต่างๆที�ชาวบา้นใชป้ระโยชน์ตั�งแต่

ในอดีตถึงปัจจุบนัรวมทั�งตรวจสอบภูมิปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพรและดูถึงการถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรในชุมชนทางหนึ�งดว้ย โดยกาํหนดจาํนวนในการสมัภาษณ์เป็นแบบโควตา จาํนวนร้อยละ50 ของ

จาํนวนหลงัคาเรือนทั�งหมดในชุมชน จากการเก็บขอ้มูล มีสมุนไพรที�คนในชุมชนพูดถึงจาํนวน 67 ชนิด

โดยมีสมุนไพร11ชนิดที�มีความถี�ในการใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัสมุนไพรชนิดนั�นๆมากกว่า5หลงัคาเรือน15 

 อยา่งไรก็ตามทา้ยที�สุดผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกเลือกสมุนไพร 5 ชนิดเพื�อศึกษาและทดลองถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายนั�นกลุ่มผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกโดยคาํนึงถึงเหตุผลและเกณฑ์16ในการ

เลือก 3 ประการคือ 

 1. เป็นสมุนไพรที�มีความสาํคญัต่อชุมชนตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั โดยความสาํคญันั�นนอกจากชื�อของ

สมุนไพรจะปรากฏในการสมัภาษณ์เก็บขอ้มลูจากชาวบา้นและ ผูม้ีความรู้เฉพาะเรื�องสมุนไพรเช่นหมอยา 

ผูน้าํชุมชนและผูอ้าวุโส  ความสาํคญัของสมุนไพรแต่ละชนิดที�ผูว้ิจยัเลือกมานั�นตอ้งมีความเกี�ยวขอ้งกบัคน

ในชุมชนอยา่งครอบคลุมทั�งมิติที�เป็นอาหาร ยา เศรษฐกิจและประเพณีพิธีกรรม 

 2. เป็นสมุนไพรที�ชุมชนมีภูมิปัญญาในการใชแ้ละรักษา หรือการดาํรงอยู่ของสมุนไพรชนิดนั�น

หรือการมีภูมิปัญญากาํกบัรักษาใหส้มุนไพรชนิดนั�นดาํรงอยูส่่งผลใหเ้กิดการอนุรักษ์ป่าหรือรักษาพืชชนิด

อื�นๆรวมทั�งสภาพแวดลอ้มโดยรวมของป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเอาไวเ้อาไวไ้ดอ้ีกดว้ย 

 3. สมุนไพรชนิดนั�นเป็นสมุนไพรที�มีเฉพาะในพื�นที�ศึกษา หรือเป็นสมุนไพรที�บ่งบอกความอุดม

สมบูรณ์ของพื�นที�ศึกษา 

กล่าวโดยสรุปทั�ง 3 เกณฑนี์�จะนาํไปสู่ความย ั�งยนืของพืชสมุนไพรในชุมชน และเป็นหลกัประกนั

ถึงความมั�นคงในเรื�องของอาหาร การประกอบอาชีพ และการเขา้ถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกบัคน

ในเมืองซึ�งอยู่ใกลแ้หล่งรักษาพยาบาลและมีปัจจยัทางเศรษฐกิจดีกว่าคนในพื�นที�ห่างไกลจากการบริการ

การแพทย ์และสาธารณสุขอยา่งหมู่บา้นเขาเหลก็ จะเห็นไดว้่าหากพิจารณาจากเกณฑใ์นการเลือกสมุนไพร

เพื�อทาํการศึกษาทั�ง3 ขอ้นั�นนอกจากสมุนไพรที�ผูว้ิจยัจะเลือกเพื�อทาํการศึกษาจะเห็นไดว้่านอกจากจะเป็น

สมุนไพรที�บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของพื�นที�ศึกษาและเป็นสมุนไพรที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวกระเหรี� ยง

ในพื�นที�ศึกษาตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ความสาํคญัของสมุนไพรในพื�นทีศึกษายงัครอบคลุมมิติของการเขา้ถึง

                                                
14 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก. เรื�องกรอบแนวคิดและเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ใน ตารางการกาํหนดการเกบ็ขอ้มูลของกลุ่ม 
15 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ค. เรื�องตารางสมุนไพร ใน ตารางที� 1  ความถี�ของสมุนไพรที�ถูกพดูถึงในการสัมภาษณ ์
16 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ค. เรื�องตารางสมุนไพร ใน ตารางที�  2  เหตุผลและความสาํคญัในการเลือกสมุนไพร5ชนิดเพื�อศึกษา 
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การรักษาพยาบาลโดยวิธีการแบบแพทยท์างเลือก ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการพึ�งพาตนเองไดข้องชุมชนในปัจจุบนั

และอนาคต  ความสําคัญของเกณฑ์ในการเลือกสมุนไพรเพื�อศึกษานั�นแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรนั�นมี

ความสาํคญัต่อคนในชุมชนมากไปกว่าเพียงมิติใดมิติหนึ�ง ซึ�งไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะในการใชเ้ป็นอาหาร  

ยารักษาโรค เศรษฐกิจหรือประเพณีพิธีกรรมดา้นใดดา้นหนึ�งเท่านั�น ซึ�งสามารถนาํเสนอและอธิบายเหตุผล

ในการเลือกสมุนไพรที�ใชใ้นการศึกษาจาํนวน5ชนิดไดด้งัต่อไปนี�  

สมุนไพรที�ผูว้ิจยัเลือกศึกษา5ชนิดไดแ้ก่ 

1. ขมิ�นชนั 

2. นํ�าผึ�ง 

3. กระวาน 

4. พริกกระเหรี�ยง 

5. เห็ดโคน  

  
ขมิ�นชัน 

 “ขมิ�น” มีชื�อเรียกกันตามท้องถิ�นต่างๆแตกต่างกันออกไปอีกหลายชื�อด้วยกัน คือขมิ�นชัน 

ภาคเหนือเรียกขมิ�นแกง ขมิ�นหยวก ขมิ�นหวั ส่วนภาคใตเ้รียกว่า ขี�มิ�น หมิ�น ชุมชนกระเหรี�ยงเรียกว่า สะยอ  

 ขมิ�นมีชื�อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn อยูใ่นวงศข์องZingiberaceae  

  ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจยัในห้องปฏิบติัการ ผลปรากฏออกมาว่าในเหงา้

ของขมิ�นนั�น มีสารประกอบสาํคญัซึ�งเป็นนํ� ามนัระเหยหอม (Essential oil) ซึ�งเป็นสารที�สามารถออกฤทธิ�

ฆ่าเชื�อแบคทีเรีย เชื�อราไดดี้มาก รวมทั�งลดอาการอกัเสบ สามารถใชใ้นการรักษาโรคผิวหนังไดดี้อีกดว้ย 

นอกจากนั�นก็สามารถแกอ้าการแน่นจุกเสียด มีสรรพคุณในการขบันํ� าดีให้ออกมาทาํหน้าที�ตามปกติและมี

สรรพคุณในการรักษาโรคมากกว่า 50 ชนิด และผลจากการทดลองในสตัวท์ดลองพบว่าการใชข้มิ�นไม่มีพิษ 

การใชข้มิ�นจึงมีความปลอดภยัสูง อา้งจาก ภานุทรรศน์ ใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(2544 : 9-13) 

 ชุมชนกระเหรี�ยงในบา้นเขาเหล็กรู้จกัการใชป้ระโยชน์จาก ขมิ�นชนัมาเป็นเวลานาน นอกจากใช้

เป็นอาหารและยารักษาอาการเจ็บป่วยบางชนิด ขมิ�นชนัยงัเป็นพืชสมุนไพรที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิต

ของชาวกระเหรี�ยงในดา้นประเพณีพิธีกรรมในการสมัภาษณ์ตามโซนนั�นพบว่ามีจาํนวน 8หลงัคาเรือนที�พดู

ถึงขมิ�นในฐานะที�เป็นสมุนไพรที� ชุมชนใช้ประโยชน์ตั� งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (จัดเป็นลาํดับที�5) โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 ในส่วนของความสาํคญัที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัวีชีวิตคนในชุมชน พบว่าขมิ�นชนันั�นมีความสาํคญัต่อ

วิถีชีวิตของชาวกระเหรี� ยง ครอบคลุมทั�ง 4 มิติคือ ในด้านที�ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค เศรษฐกิจและ

ประเพณีพิธีกรรม 
  

 ด้านอาหาร 
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  ภายในชุมชนเขาเหลก็ ใชข้มิ�นเป็นส่วนผสมของเครื�องแกงกะเหรี� ยง  ซึ�งเป็นอาหารเฉพาะประจาํ

ทอ้งถิ�นโดยการใชข้มิ�นเป็นอาหารที�ผสมกบัเครื�องแกงกระเหรี�ยงส่วนผสมที�สาํคญัอีกชนิดก็  คือ  

พริกกระเหรี�ยง (จะไดอ้ธิบายถึงรายละเอียดในหวัขอ้ถดัไป) เท่ากบัว่าการดาํรงอยู่ของขมิ�นเท่ากบัเป็นการ

รักษาสมุนไพรหรือพืชชนิดอื�นให้ดาํรงอยู่ต่อไปซึ� งเป็นเกณฑ์ในการเลือกสมุนไพรอีกอย่างหนึ� งด้วย 

นอกจากนั�นพบว่าชาวบา้นใชข้มิ�นในการดบักลิ�นความของเนื�อสตัวแ์ลใชเ้ป็นสีผสมอาหาร รวมทั�งมีการกิน

สดกบันํ� าพริกชนิดอื�นๆอีกดว้ย 
  

 ด้านยารักษาโรค  

 จากการสัมภาษณ์ชาวกระเหรี� ยงใชข้มิ�นเป็นยาที�ใช้บรรเทาอาการผิดปกติเกี�ยวกับผิวหนังเช่น

อาการคนั กลากเกลื�อน โดยวิธีการใชก้็คือใชบ้ดเป็นผงละเอียดละลายกบันํ� าแลว้ทาตามเนื�อตวัและบริเวณที�

คนัและนอกจากใชเ้ป็นยาสมุนไพรในการรักษาอาการดงักล่าวแลว้ ขมิ�นยงัมีความสาํคญัต่อคนในชุมชนใน

แง่ที�เป็นยาป้องกนัสตัวม์ีพิษขนาดเลก็จาํพวกแมลงหรือเห็บหมดั จากการสมัภาษณ์และสาํรวจพบว่าคนใน

ชุมชน จะทาขมิ�นตามแขนขาลาํคอก่อนที�จะเดินทางเขา้ไปในป่าลึก นอกจากนั�นในการสมัภาษณ์เจา้อาวาส

วดัเขาเหลก็ซึ�งเป็นผูม้ีความรู้เกี�ยวกบัการใชพ้ืชสมุนไพรและถือว่าเป็นหมอยาคนหนึ� งในชุมชนพบว่า เวลา

ที�ท่านเขา้ไปทาํวิปัสสนากรรมฐานในป่าท่านไดใ้ชข้มิ�นเป็นสมุนไพรทาตามตวัเพื�อป้องกนัการรบกวนจาก

สตัวม์ีพิษขนาดเลก็ เช่นเห็บป่าซึ�งอยูก่นัเป็นฝงูตามที�ชื�นในป่าตน้นํ� าซึ�งอยูล่ึกเขา้ไปในป่าและห่างไกลจากก

หมู่บา้น 
  

 ด้านเศรษฐกจิ  

 พบในชุมชนบา้นเขาเหลก็มีหลายครอบครัวที�ปลกูขมิ�นมากพอที�จะนาํไปขายเป็นอาชีพเสริม โดย

จากการสมัภาษณ์นั�นมี12หลงัคาเรือน ที�จาํหน่ายขมิ�น โดยจะมีพ่อคา้ภายนอกเขา้มารับซื�อถึงในชุมชน เฉลี�ย

ราคาในการขายกิโลกรรมละ100บาท (รายไดที้�ได้จากการขายขมิ�นโดยประมาณรวมกันทั�งชุมชนปีละ 

18,000บาทต่อปี) อยา่งไรก็ตามการจาํหน่ายขมิ�นนั�นไม่สามารถระบุเวลาที�แน่นอนไดว้่าจะจาํหน่ายในช่วง

ใด ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัผลผลิตว่ามีปริมาณมากหรือไม่ หากมีหลายๆหลงัคาเรือนที�มีปริมาณผลผลิตมากกว่าความ

ตอ้งการที�ชุมชนจะใช ้ก็จะมีการติดต่อไปยงัพ่อคา้จากภายนอกให้เขา้มาซื�อขมิ�นถึงในชุมชน ซึ�งจากการ

สอบถามคนในชุมชนทาํให้ทราบว่าโดยเฉลี�ยแลว้การขายขมิ�นจะอยู่ในช่วงเวลา 4 เดือนต่อครั� งแต่ละ

ครอบครัวที�ขายขมิ�นจะมีรายไดเ้ฉลี�ย 500 บาทต่อครัวเรือนต่อการขายขมิ�นใหก้บัพ่อคา้ภายนอกที�มารับซื�อ

ขมิ�นในชุมชน  
  

 ด้านประเพณพีธิีกรรม  

 อยา่งที�ทราบกนัดีว่า ชุมชนเขาเหลก็เป็นชุมชนกระเหรี�ยงที�มีประเพณีพิธีกรรมของตนเอง จากการ

วิจยัพบว่า ขมิ�นเป็นพืชสมุนไพรที�เป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมต่างๆของชุมชน มากมายหลายต่อหลาย

พิธีกรรม ผูรู้้เรื� องสมุนไพรและหมอยาหลายคนให้คาํจาํกดัความว่า “ขมิ�นเป็นสมุนไพรที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถี
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ชีวิตของชาวกระเหรี� ยงตั� งแต่เกิดจนตาย” โดยสามารถแบ่งพิธีกรรมของชาวกระเหรี� ยงที�มีขมิ�นเข้าไป

เกี�ยวขอ้งอยูด่ว้ยออกเป็น2ประเภทคือ ประเพณีพิธีกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตและประเพณีพิธีกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

กบัชุมชน 

  ประเพณพีธิีกรรมที�เกี�ยวข้องกับชีวิต เริ�มตั�งแต่แรกเกิดจะมีพิธีตั�งชื�อเด็กและเรียกชื�อเด็กคนนั�น

โดยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนเพื�อเป็นการประกาศชื�อเด็กสู่การรับรู้ของสิ�งศกัดิ� สิทธิ� และบรรพบุรุษชาวกระเหรี� ยง

ว่าเด็กคนนี�  ชื�อนี� ได้กาํเนิดขึ� นมาแลว้ขอให้สิ�งศกัดิ� สิทธิ� และบรรพบุรุษให้การคุ้มครองก่อนที�จะมีการ

เรียกชื�อเด็กตามพิธีนั�นผูท้าํพิธีจะดีดนํ� าที�ที�มีส่วนผสมของขมิ�นชนั ใส่ตวัเด็กสามครั� งแลว้จึงเทนํ� านั�นลง

พื�นดิน 

• พธิีแต่งงาน  ในการรดนํ� าให้คู่บ่าวสาวจะใชน้ํ� าขมิ�นแทนนํ� าสังข์ ฝ่ายหญิงที�จะเขม้าเป็น

ลกูสะใภจ้ะมีประเพณี ลา้งเทา้พ่อและแม่ของสามีและสามีดว้ยนํ� าขมิ�น  หลงัพิธีแต่งงานภรรยาจะ

ใชน้ํ� าขมิ�นลา้งเทา้ใหส้ามีทุกๆวนัพระใหญ่เชื�อว่าจะทาํใหค้รองชีวิตคู่ย ั�งยนื ครอบครัวใด 

 มีสามีเป็นหมอผึ�งก่อนที�สามีจะออกไปป่าเพื�อตีผึ�งภรรยาก็ตอ้งใชน้ํ� าขมิ�นลา้งเทา้ใหส้ามีและ 

 อวยพรใหส้ามีกลบัมาบา้นอยา่งปลอดภยั 

•  พิธีบวช นาคชาวกระเหรี� ยงจะใชผ้งขมิ�นทาที�ศีรษะเพื�อป้องกนัและบรรเทาอากรแสบ

หนงัศีรษะ ลกัษณะเหมือนชุมชนอื�นๆ 

• พธิีศพ นํ� าขมิ�นถกูเอามาใชใ้นการอาบนํ� าศพและรดนํ� าศพทั�งนี�อาจะเนื�องมาจากสรรพคุณ

ทางยาของขมิ�นที�สามารถฆ่าและระงบัเชื�อแบคทีเรียและเชื�อราซึ�งส่งผลโดยตรงต่อการเน่าเปื� อย

ของศพผูต้ายที�จะชะลอเวลาในการเน่าเปื� อยออกไปเนื�องจากพิธีศพของชาวกระเหรี� ยงจะไม่มีการ

ใชฟ้อร์มารีนเพื�อป้องกนัการเน่าของศพผูต้าย  

 ประเพณพีธิีกรรมที�เกี�ยวข้องกับชุมชน มีคาํเปรียบเทียบของครู กศน.คนหนึ� งในชุมชนที�เป็นผูม้ี

ความรู้เรื�องสมุนไพร เกี�ยวกบัขมิ�นและมีความน่าสนใจว่า “ นํ� าขมิ�นของคนกระเหรี� ยงมีความสาํคญัมาก 

เปรียบไดก้บันํ� ามนตข์องคนไทยพุทธ ” จากคาํพดูดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นความสาํคญัของขมิ�นในพิธีกรรม

ของชุมชนดงัต่อไปนี�  

•  พธิีทําสะพาน คํ�าไทร ซึ�งทาํในวนัหลงัจะใชน้ํ� าขมิ�นที�ถือว่าเป็นนํ� าศกัดิ� สิทธิ�  

ลา้งที�ไมที้�จะใชท้าํพิธี โดยมีความหมายว่าเป็นการอวยพรใหผู้ร่้วมพิธีมีอายยุนื 

• พธิีขอขมานํ�า พิธีจดัในวนัที�มีงานทอดกฐินหลงัวนัออกพรรษา โดยใส่ดอกไมที้�สวยงาม

ลงในนํ� าขมิ�น ก่อนที�จะมีการนาํเอาไปริมลาํธารสวดคาถาและกล่าวคาํขอขมาจาก นั�นจึงเทลงในลาํ

ธารในหมู่บา้นเพื�อแสดงความขอบคุณต่อแหล่งนํ� าภายในหมู่บา้นที�ใหใ้ชต้ลอดปี 

• พธิีสงกรานต์ นํ� าขมิ�นใชใ้นการสรงนํ� าพระพุทธรูป รดนํ� าขอพรพระสงฆ ์

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และใชน้ํ� าผสมขมิ�นสาดพรมใหค้นในชุมชน 
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 ขมิ�นกบัภูมปัิญญาของชุมชน  

 ภูมิปัญญาในการเก็บ จากการสัมภาษณ์และสังเกตทาํให้ทราบว่าชุมชน มีภูมิปัญญาในการเก็บ

รักษาขมิ�นชนั โดยในการขุดขมิ�นขึ�นมาใชน้ั�น ชุมชนจะมีหลกัปฏิบติั2 ขอ้คือ 

 1. ขุดขึ�นมาใชต้ามปริมาณที�จะใชจ้ริง ดงันั�นการขุดขึ�นมาใชส่้วนใหญ่จึงไม่นาํขึ�นมาใชท้ั�งหวัแต่จะ

ตดัขึ�นมาในปริมาณที�เพียงพอต่อการใชเ้ท่านั�น 

 2. การขุดเอาขมิ�นขึ�นมาใชน้ั�นชาวบา้นจะใชภู้มิปัญญาในการขุดโดยจะขุดขึ�นมาเพียงครึ� งหวัเพื�อให้

ขมิ�นมีการขยายพนัธุแ์ตกหวัต่อไปได ้ถือเป็นภูมิปัญญาสาํคญัในการรักษาพนัธุข์มิ�นขนัไวใ้นชุมชน 

 

นํ�าผึ�ง 

 ในหนงัสือชุดความรู้ไทยขององคก์รการคา้ของคุรุสภา สิริวฒัน์ วงษศ์ิริ (2530 : 35-36) ไดก้ล่าวถึง

ความสาํคญัของนํ� าผึ�งไวว้่า นํ� าผึ�งเป็นผลิตผลของนํ� าหวาน (nectar) จากดอกไมแ้ละจากแหล่งนํ� าหวานอื�นๆ

เช่นนํ� าหวาน(honey dew) จากเพลี�ยที�ผึ�งไปเก็บมาและผ่านขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ

บางประการแลว้สะสมไวใ้นรังผึ�ง สรรพคุณของนํ� าผึ�งไดถ้กูกล่าวถึงมาตั�งแต่ยคุโบราณ เล่ากนัว่านํ� าผึ�ง 

เป็นของหวานชนิดแรกที�คนรู้จกั คนโบราณรู้จกัลิ�มรสหวานตามธรรมชาติของนํ� าผึ�งมานานนบัหมื�นปี  

จากหลกัฐานภาพวาดบนผนงัถํ�าในประเทศสเปนซึ�งอายปุระมาณ9,000 ปี รูปวาดนั�นแสดงให้เห็นว่าคนใน

ยคุหินกาํลงัปีนขึ�นไปตีรังผึ�งที�อยูใ่นโพรงตามธรรมชาติและเก็บนํ� าผึ�งใส่หมอ้ดินไวกิ้นกนั เมื�อพิจารณา 

ในแง่ของประวติัศาสตร์ต่อไปก็จะพบว่านํ� าผึ�งนั�นไดรั้บการยอมรับและใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนื�องทั�งใน 

สมยัอียปิตโ์บราณ ที�มีการนาํไขผึ�งมาทาํเทียนจุดบูชาเทพเจา้ แพทยช์าวอียปิตใ์ชน้ํ� าผึ�งช่วยสมานแผลใน 

การผา่ตดัเพื�อฆ่าเชื�อโรค ในสมยักรีกโบราณนกักีฬาจะดื�มนํ� าผึ�งก่อนที�จะทาํการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

เพราะเชื�อว่า นํ� าผึ�งช่วยขจดัความเมื�อยลา้ได ้ในปัจจุบนัเราทราบแลว้ว่าคุณสมบติัขิงนํ� าผึ�งสามารถป้องกนั 

การเจริญเติบโตของเชื�อโรค เนื�องจากมีความชื�นนอ้ย มีแรงดูดซึม (osmotic pressure) สูงดงันั�นจึงดูดซึม 

นํ� าจากเซลลจุ์ลินทรียต่์างๆออกมาหมดทาํใหเ้ชื�อโรคตายได ้ 

 ในเอกสารโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดาเรื�อง “ นํ� าผึ�ง ” (2550) กล่าวถึงสารอาหารในนํ� าผึ�ง 

ว่าประกอบไปดว้ยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตสูง มีเกลือแร่ วิตามิน โปรตีนและสารอาหารอื�นๆที�มี

ประโยชน์มากและเหมาะกบัทุกเพศทุกวยัตั�งแต่เด็กจนถึงผูสู้งอายุโดยเฉพาะผูที้�อ่อนเพลียหรือผูป่้วยใน

ระยะพกัฟื� น นํ� าผึ�งช่วยบาํรุงสุขภาพ ขจดัความเมื�อยลา้ ช่วยเพิ�มภูมิคุม้กนั ช่วยสมานแผลกนัเชื�อโรคเขา้สู่

บาดแผล  
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 ความรู้ของชาวกะเหรี�ยงในการแยกชนิดของผึ�ง 

 วีรวธัน ์ธีรประสาธน ์(2541) ในเอกสาร การตีผึ�งของชาวกะเหรี�ยง: การใชท้รัพยากรอยา่งย ั�งยนื 

กล่าวถึงการแบ่งชนิดผึ�งของชาวกะเหรี�ยงว่ามีการแยกผึ�งออกเป็น 4 ชนิด คือ ผึ�งมิ�น ผึ�งโพรง ผึ�งหลวง และ

ผึ�งผา 

 1. ผึ�งมิ�นหรือผึ�งหวี� เป็นผึ�งที�เชื�อว่ามีบารมีต ํ�าสุดในบรรดาผึ�งทั�งหมด ชาวกะเหรี� ยงจะไม่ตีและ

ใชน้ํ� าหวานของผึ�งชนิดนี� เลย 

 2. ผึ�งโพรง ชาวกะเหรี�ยงจะไม่นิยมตีเอานํ� าผึ�ง นอกจากว่ามีความจาํเป็นตอ้งใชน้ํ� าผึ�ง ซึ�งมกัจะเป็น

รังที�อยูใ่นโพรงที�เก็บไดง่้ายเท่านั�นขี�ผึ�งของผึ�งโพรงชาวกะเหรี� ยงจะไม่เก็บ เพราะเชื�อว่าเมื�อนาํไปทาํเทียน

บูชาพระ จะไม่ไดบุ้ญกุศล 

 วิธีการตีผึ�งโพรง ผูตี้จะเปิดปากโพรงให้กวา้ง แลว้เอายาฉุนบุหรี� เป่าเขา้ไปในรังให้ตวัผึ�งมึนงง 

จากนั�นก็จะผา่โพรงเอารวงผึ�งออกมา 

 

 ชาวกะเหรี�ยงสามารถรู้ว่าผึ�งโพรงมีนํ� าผึ�งพร้อมที�จะตีไดห้รือไม่ โดยสงัเกตดูจากตวัผึ�งงานว่าขาติด

เกสรดอกไมห้รือไม่ ถา้ขาผึ�งงานติดเกสรดอกไมแ้สดงว่ารังยงัไม่มีนํ� าผึ�ง หรืออาจรู้ไดจ้ากการฟังเสียง ถา้

ภายในโพรงยงัมีเสียงขยบัปีกดงัแสดงว่ายงัไม่มีนํ� าผึ�งหรือมีแต่ยงัไม่เต็มที� แต่ถา้เสียงเบาจะมีนํ� าผึ�งเต็มรัง 

ชาวกะเหรี�ยงรู้ว่า นํ� าหวานที�ผึ�งไปเอาจากเกสรดอกไมจ้ะเป็นกอ้นแข็ง ๆ เป็น 2 สี คือ สีเหลืองและ สีเขียว 

นํ� าหวานที�ยงัเป็นกอ้นอยูจ่ะไม่มีรสหวานแต่จะมีรสเปรี� ยว การสงัเกตว่าผึ�งโพรงมีนํ� าหวานเต็มรังหรือยงั ดู

ไดจ้ากตวัผึ�งที�ออกมาอยูป่ากโพรงมาก ๆ ก็แสดงว่ามีนํ� าหวานเต็มที�แลว้ เพราะโพรงเริ�มคบัแคบ 

 3.ผึ�งใหญ่หรือผึ�งหลวง ( ผึ�งรังเดียวและผึ�งตน้ ) การเกาะของผึ�งหลวงมี 2 แบบ คือ แบบรังเดียวและ

แบบรวมกนัหลายรังในตน้ไมต้น้หนึ�ง ผึ�งหลวงรังเดียวจะไม่เกาะประจาํทุกปีและจะยา้ยไปเกาะที�อื�นในปี

ต่อไป ชาวกะเหรี� ยงเรียกว่าผึ�งรังเดียว ส่วนผึ�งตน้จะเกาะประจาํที�ตน้นั�นทุกปี ซึ�งจะเกาะรวมกนัจาํนวน

หลายรัง ถา้มีรังเดียวแต่เกาะที�ตน้ไมป้ระจาํทุกปีก็ถือว่าตน้ไมน้ั�นเป็นตน้ผึ�ง 

  มีความเชื�อว่าผึ�งรังเดียว ตอ้งอยูโ่ดดเดี�ยวและปิดบงั มีเถาวลัยปิ์ดบงัรกทึบมองยาก เนื�องจากผึ�งรัง

นั�นบารมียงันอ้ยไม่สามารถไปเกาะตน้ผึ�งที�มีบารมีสูงได ้

 4.ผึ�งผา มีลกัษณะตวัคลา้ยกบัผึ�งหลวงมาก แต่ขนาดตวัจะเล็กกว่าเล็กน้อย สีบริเวณกน้จะออกดาํ 

ซึ�งต่างกบัผึ�งหลวงที�สีบริเวณกน้จะออกเหลือง ผึ�งผาเป็นผึ�งที�ชาวกะเหรี�ยงเชื�อว่ามีบารมีมากที�สุด ดงันั�นการ

ตีผึ�งตอ้งใชห้มอผึ�งที�เก่งมากและมีบารมี การใชขี้�ผึ�งของผึ�งผาทาํเทียนบูชาพระจะไดบุ้ญกุศลมากที�สุด 
 

 หมอผึ�ง 

 หมอผึ�งประจาํหมู่บา้นจะรับหน้าที�ตีผึ�ง (หมอผึ�งภาษากะเหรี� ยงเรียกว่า ตะมะเส้ย ตะมะ หมายถึง 

ช่าง เสย้ หมายถึง ตน้ไม)้ บางหมู่บา้นอาจมีหลายคน เช่น ในบา้นเขาเหลก็มีอยูป่ระมาณ 5 คน  
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 ลกัษณะของหมอผึ�ง 

 ใครคอืหมอผึ�ง? 

 ในอดีตหมอผึ�งยงัเป็นคนที�มีวิชาอาคมแก่กลา้ เป็นที�ยาํเกรงของคนในชุมชน ปัจจุบนัเป็นคนที�มี

ความสามารถในการปีนตน้ไม ้เป็นคนที�มีประสบการณ์ตีผึ�งและมีความเข้าใจในธรรมชาติของผึ�งและ

สามารถเป็นผูน้ ําในการประกอบพิธีกรรมที� เกี�ยวข้องกับรังผึ� งได้ จนเป็นผู ้ที�ได้รับการยอมรับใน

ความสามารถจากคนในชุมชนและใหค้วามไวว้างใจในการร่วมกลุ่มไปตีผึ�งดว้ย  ปัจจุบนัจากการสอบถาม

พบว่าชุมชนเขาเหลก็มีหมอผึ�ง 5 คนดว้ยกนัซึ�งคนเหล่านั�นไดรั้บการยกย่องนับถือจากคนในชุมชนอย่าง

สูง17  

 หมอผึ�งไม่จาํเป็นตอ้งสืบทอดทางสายเลือด แต่จะเกิดจากเป็นคนที�ปีนตน้ไมเ้ก่ง มีประสบการณ์

มากและมีความกลา้หาญ การตีผึ�งโพรงคนทั�วไปสามารถตีได ้แต่ถา้เป็นผึ�งหลวงและผึ�งผาหมอผึ�งเท่านั�นที�

จะตีได ้เพราะมีบารมีพอ ส่วนคนทั�วไปจะถกูหา้มไม่ใหตี้ เพราะบารมีไม่พอซึ�งอาจไดรั้บอนัตราย หมอผึ�ง

นอกจากจะมีบารมีถึงแลว้ยงัตอ้งเป็นผูที้�มีสจัจะนอกจากเป็นผูช้าํนาญในการตีผึ�ง และมีสจัจะแลว้หมอผึ�งยงั

ตอ้งเป็นคนทาํพิธีขอนํ� าผึ�ง ขี�ผึ�งจากตน้ผึ�งและผึ�งซึ�งเป็นเจา้ของ ในอดีตหมอผึ�งยงัเป็นคนที�มีวิชาอาคมแก่

กลา้ หมอผึ�งสามารถทาํพิธีขอนํ� าผึ�งที�เกาะตน้ผึ�ง 2 ตน้ใกล ้ๆ กนัใหโ้ยกยา้ยไปรวมอยู่ยงัตน้เดียวกนัได ้เพื�อ

สะดวกในการตีผึ�งในแต่ละครั� ง 

 หมอผึ�งที�เก่ง ๆ บางคนกลา้ที�จะตีตอนกลางวนัแต่ตอ้งเป็นวนัที�แดดจา้ไม่ครึ� มฝน เพราะถา้ครึ� มฝน

ผึ�งจะดุมาก หมอผึ�งจะรู้ว่าถา้โดนผึ�งต่อย ตอ้งไม่กลวัแลว้ถอยออกห่าง แต่จะตอ้งรีบเขา้ใกลรั้งแลว้รีบเอานํ� า

ผึ�งทาตวัทนัที เพื�อดบักลิ�นผึ�งซึ�งตวัที�ต่อยปล่อยไวม้ิฉะนั�นผึ�งตวัอื�นไดก้ลิ�นก็จะรุมกนัต่อยหมอผึ�งจะไม่ตี

หมดทุกรัง อยา่งนอ้ยตอ้งเก็บไว ้1รัง เช่น ถา้เกาะ 2 รัง ก็จะตีรังเดียว แต่ถา้ผึ�งเกาะหลายรังก็จะเวน้ไวห้ลาย

รัง โดยทั�วไปถา้มี 100 รัง หมอผึ�งจะตีแค่ 40 รัง เหลือไว ้60 รังถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการเก็บสมุนไพรมาใช้

ที�ไม่ทาํลายรังผึ�งและตวัผึ� งจนหมดแต่ให้ผึ� งได้มีโอกาสขยายพนัธุ์ในรุ่นต่อๆไป รวมทั�งให้สัตวอ์ื�นๆใน

ระบบนิเวศน์ของป่าไดใ้ชป้ระโยชน์จากนํ� าผึ�งและตวัผึ�งในฐานะห่วงโซ่อาหารหนึ�งในระบบนิเวศน์อีกดว้ย 
 

 สิทธิในการได้นํ�าผึ�ง 

 สดัส่วนในการแบ่งปันนํ� าผึ�งสาํหรับผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการตีผึ�ง มี 2 ส่วน คือ 

 1.เจา้ของตน้ผึ�งและหมอผึ�ง 

 2.สมาชิกทั�วไปที�ร่วมเดินทางไปตีผึ�ง 

 สดัส่วนในการแบ่งปันนํ� าผึ�งของสมาชิกในกลุ่มที�ตีผึ�งนั�นคือระหว่างเจา้ของตน้ผึ�งและหมอผึ�งนั�น

จะแบ่งนํ� าผึ�งที�ไดใ้นสดัส่วนเท่ากนั ที�เหลือนั�นสมาชิกที�เป็นลูกทีมที�ไปร่วมตีผึ�งจะไดรั้บส่วนแบ่งเท่าๆกนั 

ตวัอยา่งเช่นในการตีผึ�งครั� งหนึ�งไดน้ํ� าผึ�ง100แกลอน หมอผึ�งและเจา้ของตน้ผึ�งจะแบ่งนํ� าผึ�งกนัในสัดส่วน

ต่อคนร้อยละ30 เท่ากบัร้อยละ60 กรณีในตวัอยา่งนี�หมอผึ�งและเจา้ของตน้ผึ�งจะไดน้ํ� าผึ�ง60แกลอน ที�เหลือ

                                                
17 ตวัอย่างคนในชุมชน เช่น กาํนนั ลุงแดง เป็นตน้ 
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อีก40 แกลอนนั�นจะเป็นสัดส่วนที�สมาชิกในกลุ่มทุกคนที�เดินทางไปตีผึ�งดว้ยกนัจะนาํมาแบ่งในสัดส่วน

เท่าๆกนั โดยความเชื�อที�ควบคุมการจดัสรรผลประโยชน์ในการตีผึ�งนั�นจะมีความเชื�อกาํกบัใหทุ้กคนยอมรับ

ในการจดัสรร ทุกฝ่ายจะประนีประนอมไม่ใหม้ีการทะเลาะเบาะแวง้อนัส่งผลใหเ้กิดความสามคัคีในชุมชน 

 ถา้เป็นตน้ผึ�งใหม่ ผูที้�เห็นคนแรกจะมีสิทธิในนํ� าผึ�งนั�น แต่เนื�องจากการตีผึ�งตอ้งใชที้มงานอย่าง

นอ้ย 3 คน คือ หมอผึ�ง 1 คน อยูบ่นตน้ผึ�งช่วยส่งภาชนะใส่นํ� าผึ�งใหห้มอผึ�ง 1 คน และอีก 1 คนอยู่พื�นดินทาํ

หนา้ที�ถ่ายรังผึ�งลงภาชนะเมื�อคนที�อยู่บนตน้ผึ�งหย่อนลงมาถา้ผูพ้บเห็นคนแรกซึ�งอาจเป็นหมอผึ�งหรือคน

ทั�วไปในชุมชน แต่ถา้คนที�พบครั� งแรกไม่ร่วมทีมไปตี แต่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ� าผึ�ง ผูตี้ตอ้งแบ่งให้ ซึ�งอาจจะแบ่ง

ใหน้อ้ยกว่าทีมตีก็ไดแ้ต่ถา้คนพบครั� งแรกไม่ตอ้งการนํ� าผึ�งทีมตีจะตอ้งร่วมกนัลงขนัทาํบุญใหว้ดั เพื�อใหบุ้ญ

กุศลตกแก่ผูพ้บเห็นผึ�งเกาะคนแรกผูเ้ห็นคนแรกจะไดรั้บการปฏิบติัดงักล่าวจนตาย 

 การตีผึ�งในแต่ละครั� งก็จะบอกกล่าวใหท้ราบกนัทั�วทั�งชุมชนเพื�อครอบครัวไหนอยากไดน้ํ� าผึ�งก็จะ 

ไปร่วมตี ซึ�งอาจรับหน้าที�หุงหาอาหาร เตรียมฟืน ช่วยบีบนํ� าผึ�ง เป็นตน้ ซึ�งทุกยกเวน้หมอผึ�งและเจา้ของ

ตน้ผึ�จะไดส่้วนแบ่งเท่า ๆ กนั หมอผึ�งถึงแมว้่าจะทาํงานหนกักว่าคนอื�นแต่ก็ไม่ไดย้ดึสิทธิในการครอบครอง

นํ� าผึ�งไวแ้ต่ผูเ้ดียว แต่เป็นคนจดัการแบ่งนํ� าผึ�งใหส้มาชิกทุกคนอย่างทั�วถึงและเป็นธรรมถือว่าไดช่้วยเหลือ

ชุมชนตามหน้าที�ของตน ทาํให้ปัญหาการแย่งซึ�งผลประโยชน์จากการตีผึ� งในชุมชนเขาเหล็กจึงไม่เคย

ปรากฏใหเ้ห็นตราบจนทุกวนันี�  
 

 การค้นหารังผึ�ง 

 โดยปกติผึ�งหลวง ผึ�งผาจะเกาะประจาํที�ทุกปีแต่บางครั� งผึ�งอาจทาํรังที�ใหม่ หรือมีตน้ผึ�งเกิดขึ�นใหม่ 

ซึ� งชาวกะเหรี� ยงที�ไม่จาํเป็นต้องเป็นหมอผึ� งก็สามารถรู้ได้ว่าผึ� งทาํรังอยู่ ณ ที�ใดโดยการสังเกตจาก

พฤติกรรมของผึ�ง โดยการสังเกตขณะที�ผึ�งออกหานํ� าหวาน ถา้ผึ� งบินกลบัรังโดยบินตํ�าขนานไปกับพื�น 

แสดงว่ารังจะอยูไ่กลจากจุดที�สงัเกตมาก ถา้ผึ�งบินกลบัรังโดยบินสูงพุ่งตรงดิ�งขึ�นสู่อากาศแสดงว่ารังอยู่ไม่

ไกลมากนกั ถา้ผึ�งหานํ� าหวานมืดคํ�าแลว้ยงัไม่บินกลบัรังแสดงว่ารังอยูใ่นบริเวณใกล ้ๆ นั�นเอง ส่วนทิศทาง

ที�อยูข่องรังผึ�ง ก็จะสงัเกตจากทิศที�ผึ�งบินกลบัรัง 

 วิธีคน้หารังผึ�งนอกจากการสงัเกตจากการบินของผึ�งแลว้ ยงัสามารถคน้หาไดใ้นช่วงเยน็ที�ผึ�งออก

ฝึกบิน ซึ�งจะสงัเกตไดง่้ายเพราะผึ�งจาํนวนมากจะออกบินทาํใหเ้กิดเสียงดงัและจะเห็นรังไดง่้าย  

 การสงัเกตตอนผึ�งหานํ� าหวาน ยงัสามารถบอกไดว้่าผึ�งที�กาํลงัหานํ� าหวานอยู่เป็นผึ�งจากกี�รัง หรือกี�

ตน้ผึ�ง ซึ�งถา้ผึ�งจากรังเดียวกนั หรือแมแ้ต่จากตน้ผึ�งเดียว กนัจะไม่กดักนั แต่ถา้เป็นผึ�งรังเดียวคนละรังจะกดั

กนัหรือผึ�งรังเดียวจากตน้ผึ�งคนละตน้ก็จะกดักนัเช่นกนัดงันั�นการสงัเกตพฤติกรรมการต่อสูร้ะหว่างตวัผึ�งก็

จะบอกไดว้่า มีตน้ผึ�งกี�ตน้ หรือมีผึ�งรังเดียวกนักี�รัง 

  จากการศึกษาโดยการสมัภาษณ์และการสอบถามนํ� าผึ�งเป็นสมุนไพรที�ชาวกระเหรี� ยงในหมู่บา้น

เขาเหลก็ใชป้ระโยชน์มายาวนานตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนัจากการสมัภาษณ์มีจาํนวน8 หลงัคาเรือนที�ให้ขอ้มูล

ว่านํ� าผึ�งเป็นสมุนไพรที�มีความสาํคญัต่อชุมชนตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั(จดัเป็นลาํดบัที�5ค่าโดยใชฐ้านนิยม)   
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ชาวกระเหรี�ยงเรียนรู้การใชป้ระโยชน์จากแหล่งรวมเกสรดอกไมน้บัพนัชนิด สมุนไพรจากนํ� าผึ�งนั�นจึงเป็น

สรรพยามีสรรพคุณที�หลาหลายในการรักษาโรคภยันานาชนิด เช่นโรคเกี�ยวกบัระบบอวยัวะภายใน อาการ

ป่วยร้อนใน อาการฝีพุพอง เป็นตน้ นอกจากนั�นความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�ศึกษา ทาํใหม้ีตน้ไมข้นาดใหญ่ 

อนัเป็นแหล่งที�ผึ�งหลวงและจาํนวนมากจะเขา้มาทาํรัง จากการประชุมร่วมกบัเจา้หน้าที�อุทยานแห่งชาติใน

การลงภาคสนามครั� งที�1ในเดือนเมษายนที�ผา่นมานั�นเจา้หน้าที�อุทยานไดบ้อกเล่าว่า การเก็บนํ� าผึ�งนั�นเป็น

การหาของป่าที�อุทยานแห่งชาติอนุโลมใหช้าวบา้นเขา้ไปเก็บหาไดใ้นช่วงฤดูกาลที�เหมาะสม กล่าวไดว้่า  

‘อาชีพตีผึ�ง’ ถือเป็นอาชีพรองที�มีความสาํคญัต่อคนในพื�นที�บา้นเขาเหล็กมากเนื�องจากแต่ละครอบครัวจะ

ทาํรายไดจ้ากการขายนํ� าผึ�งเป็นเงินตั�งแต่หลกัพนัจนถึงหลกัหมื�นบาท สามารถอธิบายความสาํคญัของนํ� าผึ�ง

ซึ�งมีความเกี�ยวขอ้งกบัคนในชุมชนบา้นเขาเหลก็ครอบคลุมทั�ง4 ดา้น คืออาหาร เศรษฐกิจ ยารักษาโรคและ

ประเพณีพิธีกรรมดงัต่อไปนี� 

 
 ด้านอาหาร  

 พบว่านํ� าผึ�งเป็นอาหารที�ชาวบา้นใชกิ้นแทนของหวานและนํ� าตาล เพื�อใชบ้าํรุงร่างกายให้พลงังาน  

ให้ความสดชื�นแก่ร่างกาย  เนื�องจากวิถีชีวิตของคนกระเหรี� ยงผกูพนักบัการทาํไร่  หาของป่า  ซึ�งตอ้งใช้

ร่างกายในการประกอบกิจกรรมดงักล่าว  ทาํใหค้นกระเหรี�ยงใชน้ํ� าผึ�งเป็นสารอาหารในการให้พลงังาน ให้

ความสดชื�นแก่ร่างกาย 
  

 ด้านยารักษาโรค   

 พบว่า นํ� าผึ�งถกูใชเ้ป็นส่วนผสมของยาลกูกลอน ซึ�งในการทาํยาลกูกลอนจะตอ้งใชบุ้คคลที�มีความรู้

ในเรื�องยาสมุนไพร เนื�องจากการทาํยาลกูกลอนจะตอ้งใชส้มุนไพรหลายชนิดมาผสมกนัแลว้ใชน้ํ� าผึ�งเป็น

ตวัผสานใหเ้ขา้กนั   นอกจากนั�น นํ� าผึ�งยงัมีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น  แกเ้จ็บคอโดย

การเอานํ� าผึ�งผสมกบันํ� าร้อนและผสมกบันํ� ามะนาว  แกฝี้ เอานํ� าผึ�งผสมปูนแดงแลว้ทาไปที�บริเวณที�ฝีเริ�มขึ�น

ใหม่ๆ   หรือแกร้้อนในโดยการกินนํ� าผึ�งสดๆ ซึ�งจะช่วยแกโ้รคที�เกิดจากภายในได ้
  

 ด้านเศรษฐกจิ  

 นํ� าผึ�งเป็นทรัพยากรของชุมชนที�สร้างรายไดใ้หก้บัคนกระเหรี�ยงมาหลายชั�วอายคุนเป็นรายไดเ้สริม

ที�ม ั�นคงใหก้บัคนในชุมชนขอ้มูลที�ไดจ้ากการสอบถามจากผูน้าํในชุมชนนั�นทาํให้ทราบว่าในหมู่บา้นเขา

เหล็กมีครอบครัวที�เป็นเจ้าของตน้ผึ�งประมาณ10-15 ครอบครัว นอกจากนั�นจากการบอกเล่าของคนใน

ชุมชนนั�นทาํให้ทราบว่าในแต่ละปีนั�นจะมีการคน้พบตน้ผึ�งใหม่หรือเกิดกรณีที�ตน้ผึ�งเดิมไม่สามารถให้

ผลผลิตนํ� าผึ�งๆไดอ้ีกเนื�องจากไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติเช่นไฟป่าเป็น หรือถกูสตัวป่์าที�กินนํ� าผึ�งง้

เป็นอาหาร (จาํพวกตระกลูหมี) จู่โจมทาํลายตน้ไมที้�มีผึ�งทาํรังอยู ่เป็นตน้  

  ในการเก็บผึ�งไปขายนั�นชาวบ้านจะเก็บกันเดือน 4-5 (ตรงกับเดือน มีนาคม-เดือนเมษายน) 

เนื�องจากในช่วงเวลาดงักล่าวนํ� าผึ�งจะมีคุณภาพดีที�สุด คือ จะไม่มีนํ� าฝนปน เพราะเป็นช่วงก่อนถึงฤดูฝน 
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และความชื�นในอากาศตํ�า  โดยราคาขายนํ� าผึ�งจะอยูที่�ราคาขวดละประมาณ 180-200 บาทต่อขวด เนื�องจาก

เป็นที�รับรู้ว่านํ� าผึ�งที�ไดจ้ากเขตป่าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถ ํ�าธารลอดนั�นมีคุณภาพดี มีสรรพคุณทาง

ยาสูงในแต่ละปีก็จะมีพ่อคา้จากภายนอกมารับซื�อทั�งที�เป็นคนในจงัหวดักาญจนบุรีและคนในพื�นที�จงัหวดั

อื�นๆเช่นในกรุงเทพมหานครก็จะเดินทางเขา้มารับซื�อถึงในชุมชน ซึ�งพิจารณาจากจาํนวนตน้ผึ�งที�คนใน

ชุมชนมีสิทธิในการเก็บผลประโยชน์ (นํ� าผึ�ง) ตามธรรมชาติประมาณ10-15ตน้ผึ�งและจากขอ้มูลที�ไดจ้าก

การสอบถามผูน้าํในชุมชนที�มีความรู้เกี�ยวกบัการตีผึ�งนั�นรายไดต่้อปีที�ชุมชนไดรั้บจากการขายนํ� าผึ�งต่อปี

โดยประมาณ จะอยูที่� 5-7 แสนบาท 
  

 ด้านพธิีกรรม  

 ขี� ผึ�งถูกนาํไปเป็นส่วนประกอบในการทาํเทียนเพื�อนาํไปใชใ้นการประกอบพิธีกรรมของคนใน

ชุมชน เช่น ใช้ในพิธีสร้างสะพาน  ค ํ� าโพธิ� และคํ� าไทร  ซึ� งจากการที�ชาวบา้นทาํเทียนใช้กนัเองถือเป็น

กิจกรรมของครอบครัวที�สร้างความสมัพนัธใ์นทางที�ดีของคนในครอบครัวใหม้ีกิจกรรมร่วมกนั และเท่ากบั

เป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายของครัวเรือน เพราะไม่ตอ้งไปซื�อเทียนมาจากภายนอก นอกจากนั�นจะเห็น

ไดว้่าพิธีกรรมที�เกี�ยวข้องกบัทาํเทียนจากผลผลิตจากนํ� าผึ� งนั�นไดก่้อให้เกิดพิธีกรรมที�เกี�ยวข้องกบัความ

ศรัทธาของคนในชุมชน ซึ�งส่งผลต่อการหลอมรวมจิตใจของคนในชุมชนตั�งแต่ระดบัครอบครัวไปสู่ใน

ระดบัชุมชนในที�สุด  
  

 ความสําคญัของนํ�าผึ�งในมติทิางด้านสังคม  

 นํ� าผึ�งเป็นสมุนไพรที�ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและความสัมพนัธ์นั�น

เป็นไปในลกัษณะของการเกื�อกูลแบ่งปันกัน ดังที�ได้อธิบายไปแลว้ว่าการตีผึ�งนั�นตอ้งอาศยัหมอผึ�งที�มี

ความรู้ความสามารถและตน้ผึ�งแต่ละตน้ก็มีเจา้ของซึ�งในบางกรณีตน้ผึ�งนั�นเปรียบเสมือนสมบัติประจาํ

ตระกลูที�ชาวบา้นจะตอ้งดูแลรักษาสืบต่อกนัไปชั�วลกูชั�วหลาน อยา่งไรก็ดีการเดินทางเขา้ไปตีผึ�งแต่ละครั� ง

นั�นตอ้งใชจ้าํนวนคนร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มที�เดินทางไปตีผึ�งจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการตีรังผึ�ง

บนตน้ไมที้�มีขนาดใหญ่มาก(รังผึ�งหลวง) ตอ้งมีการจดัการและบริหารกลุ่มที�ดี ชาวบา้นจะมีการแบ่งหน้าที�

กนัออกเป็นแผนกๆไดแ้ก่ แผนกรมควนั(ใชห้ยวกกลว้ยหรือเปลือกมะพร้าวตากแหง้เผาใตต้น้ผึ�ง) แผนกดึง

เชือกเพื�อบีบเอานํ� าผึ�งออกจากรัง ทางดา้นล่างก็จะมีแผนกที�คอยถือภาชนะขนาดใหญ่ลองนํ� าผึ�งที�ไหลออก

จากรังผึ�ง นอกจากนั�นในการเดินทางไปตีผึ�งในเขตป่าลึกที�ห่างไกลจากหมู่บา้นก็จะมีการพกัแรมในป่า

ชาวบา้นบางส่วนก็จะแยกออกไปเป็นฝ่ายอาหารจดัหาเสบียงอาหารการกิน มาให้สมาชิกทุกคนไดกิ้นจะ

เห็นไดว้่าในการเดินทางไปตีผึ�งนั�นจะมีบุคคลในชุมชนจาํนวนมากเขา้ร่วม แสดงใหเ้ห็นว่าการเก็บเอานํ� าผึ�ง

ออกจากป่านั�นในระหว่างกระบวนการนั�นไดใ้หบ้ทบาทแก่คนกลุ่มต่างๆในชุมชนอีกดว้ย จากการสมัภาษณ์

ชาวบา้นหลายคนที�มีประสบการณ์ในการไปตีผึ�งนั�นชาวบา้นเล่าให้ฟังว่าทุกคนที�ร่วมเดินทางไปดว้ยก็จะ

ไดรั้บการแบ่งปันผลประโยชน์ (นํ� าผึ�ง) ทุกคน โดยหมอผึ�งและเจา้ของตน้ผึ�งไดส้ดัส่วนในการแบ่งมากที�สุด
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เนื�องจากหมอผึ�งนั�นเป็นผูเ้สี�ยงชีวิตขึ�นไปตีผึ�งบนตน้ไมที้�มีความสูงหลายสิบเมตร ส่วนเจา้ของตน้ผึ�งนั�น

ส่วนแบ่งของเขานั�นไดจ้ากการที�เขาเป็นผูดู้แลตน้ไมที้�มีผึ�งมาทาํรังตลอดทั�งปีและมีความเชื�อว่าครอบครัวที�

ดูแลตน้ผึ�งนั�นจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลตน้ไมใ้หญ่ใหดี้ไม่เช่นนั�นในปีต่อๆไปผึ�งจะไม่พากนัมาทาํรังยงัตน้ไมต้น้

เดิมอีก  
  

 ความเชื�ออื�นๆที�เกี�ยวข้องกบันํ�าผึ�ง 

 เนื�องจากนํ� าผึ�งมีความสาํคญัต่อคนในชุมชนอยา่งมากดงัที�ไดก้ล่าวไปแลว้รวมทั�งการตีผึ�งยงั 

เป็นกิจกรรมหลกัที�โยงใยความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนโดยอยู่ในวิถีชีวิตที�ปฏิบัติกันเป็นประจาํทุกปี 

ดงันั�นในชุมชนเขาบา้นเขาเหลก็จึงมีการกาํหนดขึ�นมาเพื�อควบคุมการใชท้รัพยากร และไดรั้บการถ่ายทอด

ผา่นคนในชุมชนรุ่นสู่รุ่น ในรูปแบบของความเชื�อต่างๆ เช่น หมอผึ�งตอ้งเป็นผูที้�มีความยุติธรรมไม่คดโกง 

ซึ�งในส่วนนี�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการสร้างความเชื�อมั�นในกลุ่มสมาชิกที�อยู่ในกลุ่มที�ร่วมเดินทางไปตีผึ�ง ซึ�ง

จะส่งผลในการรวมคน รวมกลุ่มสมาชิกเพื�อไปตีผึ�งในครั� งต่อๆไป  

 นอกจากนั�นระหว่างทางที�เดินทางไปตีผึ�งที�ตน้ไมใ้หญ่ (ตน้ผึ�ง) หากระหว่างทางพบตน้ไมข้นาด

เลก็ที�มีผึ�งรัง (ผึ�งเลก็) ทาํรังอยูจ่ะตอ้งไม่ตีรังผึ�งที�อยูร่ะหว่างทางไม่เช่นนั�นหมอผึ�งจะไดรั้บอนัตราย ระหว่าง

เดินทางก็หา้มพดูจาโหวกเหวกโวยวายรบกวนธรรมชาติ จะเห็นไดว้่าหากพิจารณาในเชิงนิเวศน์วฒันธรรม 

ประเพณีความเชื�อดังกล่าวนั�นชุมชนได้กาํหนดความเชื�อที�แสดงถึงความเคารพธรรมชาติซึ� งถือว่ามี

ความสาํคญัต่อกระบวนการรักษาป่าของชุมชนดว้ย 

            สถานการณ์ที�ตอ้งเฝ้าระวงัในปัจจุบนัก็คือความไม่เขา้ใจวิธีการเก็บนํ� าผึ�งอยา่งถกูวิธี  

จากการสอบถามผูน้าํชุมชนปัญหาที�ชุมชนกาํลงัเผชิญเกี�ยวกบันํ� าผึ� งนั�นมีอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ

ประเด็นทางสิ�งแวดลอ้มและความอุดมสมบูรณ์ของป่าที�เริ�มไดรั้บผลกระทบจากการที�มีบุคคลภายนอกเดิน

ทางเขา้มามากขึ�นในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง การเขา้มาของบุคคลภายนอกไดน้าํเอาขยะที�ย่อยสลายยาก

เขา้มาดว้ยซึ�งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนที�เปลี�ยนไป มีการบริโภคอุปโภคสินคา้ซึ�งมีบรรจุภณัฑที์�ยอ่ยสลาย

ยากซึ�งผูน้าํหรือชาวบา้นบางคนก็ตระหนกัว่าสิ�งเหล่านี� ไดท้าํใหส้ภาพแวดลอ้มเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมและ

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตตามธรรมชาติที�ได้จากผึ�งอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ เพราะว่าเมื�อธรรมชาติไม่อุดม

สมบูรณ์ดงัเดิมปริมาณนํ� าหวานจากดอกไมป่้าที�ผึ�งเคยหามาเก็บไวใ้นรังซึ�งไดต้ามธรรมชาติก็จะลดปริมาณ

ลง ทาํใหน้ํ� าผึ�งที�ไดม้ีปริมาณและคุณภาพลดลงไปดว้ย 
 

 นํ�าผึ�งกบัภูมปัิญญาท้องถิ�น  

 ความเชื�อเรื�องผึ�งของชาวกะเหรี�ยง 

 ชาวกระเหรี�ยงมีความเชื�อหลายอยา่งเกี�ยวกบัผึ�งและการตีผึ�งซึ�งความเชื�อต่างๆนั�น เป็น 

กุศโลบายที�ช่วยรักษาใหน้ํ� าผึ�งดาํรงอยูอ่ยา่งย ั�งยนื เช่น ความเชื�อที�ว่าผึ�งมีบารมี โดยเฉพาะผึ�งตน้และผึ�งผาจะ

มีบารมีสูงมาก เชื�อว่าตน้ผึ�งก็มีบารมีสูงจึงทาํใหผ้ึ�งซึ�งมีบารมีสูงมากเกาะอาศยั ถา้ตน้ไมที้�ยงัไม่มีบารมีสูงผึ�ง



41 
 

จะไม่มาเกาะรวมกนัเป็นตน้ผึ�งดงันั�นบุคคลที�จะตีผึ�งตน้ซึ�งมีบารมีสูงทั�งผึ�งและ ตน้ผึ�ง จึงตอ้งมีบารมีสูง

เช่นกนั และยงัตอ้งเป็นผูที้�มีศีลธรรมดว้ย อนัไดแ้ก่ หมอผึ�งของหมู่บา้น 

 ในสมยัปู่ ย่าตายายของชาวกะเหรี� ยง การตีผึ�งไม่ไดเ้พื�อตอ้งการนํ� าผึ�ง แต่ตอ้งการรังผึ�งเพื�อใชท้าํ

เทียนถวายวดัและใชเ้องเป็นหลกั นํ� าผึ�งเป็นวตัถุประสงคร์องและจะตีเอานํ� าผึ�งในยามจาํเป็นเท่านั�น 

 เช่น ตอ้งการทาํยาให้เด็กที�ป่วย เป็นต้น ดงันั�นในสมยัก่อนจึงมกัจะปล่อยให้รังร้างก่อนซึ�ง ทาํให้ขี� ผึ� ง

บางส่วนเสีย การตีในขณะที�ผึ�งยงัไม่ทิ�งรังจะไดขี้�ผึ�งมากกว่าและคุณภาพดีกว่า 

 เหตุอีกประการหนึ�งที�ชาวกะเหรี�ยงรุ่นก่อนๆตอ้งปล่อยใหผ้ึ�งทิ�งรังไปก่อนจึงจะเอารังทาํขี�ผึ�งเพราะ

เชื�อว่าเป็นการแยง่ชิงบา้นของผูอ้ื�น ก่อนจะเริ�มลงมือตีผึ�งหมอผึ�งตอ้งทาํพิธีขอก่อนโดยเอาใบไม ้7 ใบ ตอก

ดว้ยทอยติดไวก้บัตน้ผึ�ง เป็นการบอกกล่าวและขออนุญาตจากผตีน้ไม ้(ตน้ผึ�ง) ป้องกนัผตีน้ผึ�งทาํร้ายเพราะ

มีความเชื�อว่าตน้ไมข้นาดใหญ่ลว้นมีผเีฝ้ารักษาอยู ่และหมอผึ�งยงัตอ้งพดูบอกกล่าวกบัผึ�งที�เกาะว่าขออยา่ได้

ทาํร้ายนํ� าผึ�งและขี�ผึ�งที�ตีไดจ้ะนาํไปถวายวดั และจะทาํบุญใหผ้ึ�งที�เกาะไดเ้กิดเป็นคนในชาติหนา้ ความเชื�อที�

จะไม่ตีผึ�งในรุ่นแรกเพราะเชื�อว่าเป็นบาป ตวัผึ�งรุ่นแรกเมื�อเลี�ยงลกูจนโตแลว้ ก็จะบินไปสู่ที�แห่งหนึ�งที�สงบ

ดุจสวรรค ์ภาระหนา้ที�ดูแลรังจะเป็นหนา้ที�ของลกู หมอผึ�งจะตีในรุ่นที� 2 หรือ 3 เท่านั�น 

 คุณสมบติัของหมอผึ�ง นอกจากจะเป็นคนกลา้หาญปีนตน้ไมเ้ก่งแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูม้ีสัจจะ มีความ

ซื�อสัตย ์ในวนัที�ตีผึ�งหรือในช่วงที�ใกลจ้ะถึงวนัตีจะไม่กระทาํอนัใดที�ผิดศีลธรรมโดยเด็ดขาด และไม่ใช่

เฉพาะหมอผึ�งเท่านั�นที�ตอ้งประพฤติตนให้อยู่ในศีลในวนัตีหรือใกลจ้ะตี ผูร่้วมงานทุกคนที�จะไปช่วยใน

การตีผึ�งก็ตอ้งไม่กระทาํใด ๆ ที�ผดิศีลดว้ย มิฉะนั�นอาจทาํใหค้นอื�นไดรั้บอนัตราย 

 เมื�อไปถึงตน้ผึ�งทุกคนในทีมตีผึ�งจะใชเ้ทียนคนละ1 เล่ม ดอกไมค้นละ 1 ดอก ไหวต้น้ผึ�งก่อน แลว้

หมอผึ�งจึงจะปีนขึ�นไปถา้คนใดคนหนึ�งในทีมมีเมียกาํลงัตั�งทอ้งถา้จะเขา้ไปร่วมตีและอยู่ใกล ้ๆ ตน้ผึ�งตอ้ง

ใชด้อกไมม้ากกว่าคนอื�นในการกราบไหวต้น้ผึ�ง มิฉะนั�นจะเขา้ไปใกลต้น้ผึ�งไม่ได ้ผูที้�มีเมียกาํลงัตั�งทอ้งจึง

มกัอยูห่่างจากตน้ผึ�ง และทาํหนา้ที�อยา่งอื�นแทน เช่น หุงหาอาหาร บีบนํ� าผึ�ง เคี�ยวขี�ผึ�ง เป็นตน้ 

 เมื�อหมอผึ�งตีเสร็จแลว้ หมอผึ�งจะดึงทอยที�ตอกใบไม ้7 ใบออกจากตน้ผึ�ง หมอผึ�งตอ้งใชเ้ทียน 5 

เล่มดอกไม ้5 ดอก กราบไหวต้น้ผึ�งอีกครั� งหนึ� งเพื�อแสดงความขอบคุณที�ไดใ้ห้นํ� าผึ�งและช่วยให้ปลอดภยั 

จากนั�นก็จะใชน้ํ� าขมิ�น-ส้มป่อยรดทาํความสะอาดให้ตน้ผึ�ง ถือว่าเสร็จพิธีการตีผึ�งสมบูรณ์ แต่ถา้หมอผึ�ง

ไม่ไดเ้ตรียมดอกไม ้เทียน หรือ นํ� าขมิ�น สม้ป่อย ก็จะตอ้งกลบัไปกราบไหวโ้ดยใชข้องเซ่นไหวเ้ช่นเดิม แต่

ทั�งนี�ตอ้งทาํก่อนที�ผึ�งจะมาเกาะในปีต่อไปมิฉะนั�นผึ�งจะไม่มาเกาะอีกเลย 

 หมอผึ�งสามารถจุดธูปเทียนขอใหผ้ึ�งที�อยูอ่ีกตน้หนึ�ง ยา้ยไปอยูร่วมกบัผึ�งอีกตน้หนึ�งที�อยู่ใกล ้ๆ กนั

ได ้แต่ทั�งนี�ตอ้งเป็นตน้ไมช้นิดเดียวกนั การขอใหผ้ึ�งยา้ยไปอยูร่วมกนั ก็เพื�อสะดวกที�หมอผึ�งจะตี เพราะไม่

ตอ้งตอกทอยและปีนทั�ง 2 ตน้ และหมอผึ�งก็จะขอใหย้า้ยจากตน้ที�ปีนยากไปยงัตน้ที�ปีนง่ายเชื�อว่าถา้ทีมที�ตี

ทาํไม่ดี ผึ�งจะหนีไปและไม่มาเกาะอีก เช่น แบ่งนํ� าผึ�งไม่เท่ากนั การจบัจองตน้ผึ�งการทาํพิธีไม่ถูกตอ้ง ไม่

ทาํบุญใหผู้พ้บตน้ผึ�งครั� งแรก 
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 การเกาะของผึ�งหลวงหรือผึ�งตน้ไมที้�มีผึ�งหลวงเกาะมีหลายชนิด แต่ตอ้งเป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ เช่น 

ตะเคียนทอง ยาง กะบากไทร สะเหลี�ยง ขมิ�นดาํ ผึ�งจะเกาะในราวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคมและราวเดือน

เมษายนก็จะตีได ้แต่ถา้เกาะเร็วกลาง เดือนมีนาคมก็สามารถตีได้ ในปีหนึ� งในธรรมชาติ ผึ� งหลวงจะ

ขยายพนัธุโ์ดยแยกเป็น 3 รุ่นคือรุ่นแรกเกาะตน้ผึ�ง ผึ�งงานจะหานํ� าหวานมาเลี�ยงตวัอ่อน เมื�อตวัอ่อนโตผึ�งรุ่น

แรกก็จะอพยพออกไปจากรัง ปล่อยให้ลูกอาศยัรังเดิมต่อไป ชาวกะเหรี� ยงเชื�อว่าผึ�งรุ่นแรกนี� จะไปอยู่ยงัที�

แห่งหนึ�งที�มนุษยไ์ม่สามารถรู้ได ้คลา้ย ๆ แดนสวรรค ์

 รุ่นที� 2 ซึ�งอยูรั่งที�แม่สร้างไว ้ก็โตพอที�จะหานํ� าหวานมาสะสมไวเ้พื�อเตรียมพร้อมในการเลี�ยงลูก

อ่อนซึ�งรุ่นนี� จาํนวนตวัผึ�งจะนอ้ยกว่ารุ่นแรก สามารถมองเห็นลายรัง และลกูอ่อนก็จะนอ้ยกว่าทาํใหม้ี 

นํ� าหวานค่อนขา้งมาก ซึ�งหมอผึ�งมกัจะตีรุ่นที� 2 การที�มีนํ� าผึ�งมากคาดว่ามีสาเหตุมาจากรุ่นที� 2 เป็นช่วงที�

ดอกไมใ้นป่ากาํลงัเบ่งบานและมีมาก ทาํใหผ้ึ�งงานสามารถหานํ� าหวานไดม้ากดว้ย 

 ผึ�งรุ่นที� 3 ถา้หมอผึ�งไม่ไดตี้รุ่นที� 2 รุ่นที� 2 ก็จะเลี�ยงลูกจนโตขึ� น แลว้รุ่นที� 2 ก็จะอพยพออกไป

ปล่อยใหล้กูรุ่นที� 3 ท ําหนา้ที�แทน ผึ�งงานก็จะทาํหนา้ที�ต่อไปเช่นเดียวกบัรุ่นที� 1, 2 และก่อนหน้าฝนจะมา

เยือนผึ�งก็จะทิ�งรังให้ร้าง แลว้อพยพไป เพื�อรอแลง้หน้าที�จะมาถึงอีกครั� งหนึ� งเพื�อช่วยกันสร้างรังแพร่

ลกูหลานต่อไปหมอผึ�งที�พลาดการตีในรุ่นที� 2 ก็จะตีในรุ่นที� 3แทน ซึ�งจะไดน้ํ� าผึ�งน้อยกว่ารุ่นที� 2 แต่จะได้

ขี�ผึ�งมากกว่า ทั�งนี� เพราะตวัผึ�งจะนอ้ยกว่ารุ่นที� 2 ซึ�งสามารถมองเห็นรังบาง เห็นลายรังอยา่งชดัเจน และคาด

ว่าช่วงปลายฤดูแลง้ดอกไมป่้าก็จะลดนอ้ยลง ผึ�งจะหานํ� าหวานไดน้อ้ยลงดว้ย ดงันั�นหมอผึ�งจะตีเฉพาะรุ่นที� 

2 หรือ 3 เท่านั�นส่วนรุ่นที� 1 จะไม่ตีอยา่งเด็ดขาดแมว้่าจะเป็นชนิดของตน้ไมที้�ผึ�งมกัชอบเกาะ และมีขนาด

ใหญ่ แต่ปรากฏว่าผึ�งไม่ยอมเกาะทาํรัง ชาวกะเหรี�ยงเชื�อว่า ตน้ไมที้�ผึ�งมาเกาะเป็นตน้ผึ�งเนื�องจากตน้ไมต้น้

นั�นมีบารมีถึงผึ� งหลวงซึ� งเป็นผึ�งมีบารมีสูงจึงสามารถมาเกาะทาํรังได้เมื�อย่างเข้าหน้าแลง้ในราวเดือน

กุมภาพนัธ-์มีนาคม ตน้ผึ�งก็จะเริ�มปรากฏรังผึ�งแรกประมาณ 4-5 รังแลว้จะค่อย ๆ มาจบัเพิ�มขึ�นผึ�งที�เกาะรัง

เดียวจะมีเถาวลัยบ์งัรังระเกะระกะเรียกว่า นี�ฉุน นี�ฉุนจะไม่เกาะตน้ผึ�งเพราะบารมีไม่ถึง 

 ตน้ผึ�ง จึงตอ้งยา้ยรังไปเรื�อย ๆ เป็นผึ�งที�อยูไ่ม่ประจาํที�ตน้ผึ�งจะตอ้งเป็นตน้ไมที้�ผึ�งเกาะประจาํทุกปี 

แมจ้ะเกาะรังเดียวแต่เกาะทุกปีก็เรียกว่า ตน้ผึ�งประจาํที�ต่างกบัผึ�งตน้ที�อยู่ประจาํที�เกาะกบัตน้ผึ�ง นี�ฉุนเมื�อ

บารมีถึงก็จะสามารถไปเกาะตน้ผึ�งได ้

 สรุปไดว้่าในการตีผึ�งของชาวบา้นจะตอ้งอาศยัภูมิปัญญาในการตีผึ�งเพื�อรักษาตน้ผึ�งและตวัอ่อน

ของผึ�งใหอ้ยูต่่อไป เพราะนํ� าผึ�งคือแหล่งรายไดเ้สริมที�สาํคญัของชุมชน และนํ� าผึ�งของหมู่บา้นเขาเหล็กถือ

ไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนที�ชุมชนจะตอ้งรักษาไวไ้ม่ใหสู้ญพนัธุ ์และยงัมีประโยชน์ต่อคนในชุมชนใน

หลายๆ ดา้น ซึ�งวิธีการตีผึ�งโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้นจะตีผึ�งโดยที�ไม่เอารังผึ�งลงมาแต่จะเอาแค่นํ� าผึ�งลงมา

เท่านั�นเพื�อรักษาตวัอ่อนของผึ�งไวเ้พื�อใหผ้ึ�งไดข้ยายพนัธุต่์อไปและจะทาํใหม้ีการสร้างนํ� าผึ�งไดม้ากขึ�น   

 ในส่วนของการดูแลตน้ผึ�งนั�นตน้ผึ�งแต่ละตน้จะมีเจา้ของที�ดูแลเป็นของตวัเอง  ลกัษณะที�บ่งบอก

ใหรู้้ว่าตน้ผึ�งนี�มีเจา้ของคือ ตน้ผึ�งที�มีเจา้ของจะมีการถางหญา้บริเวณรอบๆ ตน้ผึ�งเพื�อใหค้นอื�นไดรู้้ว่าตน้ไม้

ตน้นี�มีเจา้ของแลว้ ซึ�งการกระทาํดงักล่าวก็คือรูปแบบหนึ� งของการดูแลรักษาตน้ไมไ้ม่ให้มีวชัพืช ดงันั�น 
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การดูแลรักษาตน้ผึ�งและไม่ทาํลายตวัอ่อนของผึ�งก็คือการที�ชาวบา้นจะตอ้งดูแลรักษาป่าและตน้ไมไ้ปดว้ย 

ซึ�งตน้ไมใ้หญ่ๆ ตน้หนึ�งสามารถที�จะมีรังผึ�งไดถ้ึง 70-100 รังต่อ 1 ตน้ ยิ�งตน้ไมม้ีรังผึ�งมากเท่าไหร่นํ� าผึ�งก็

จะมีมากตามไปดว้ยชาวบา้นก็จะสามารถเก็บนํ� าผึ�งไดม้ากและมีรายไดม้ากขึ�น 

 บทบาทของหมอผึ�ง คนที�มีความรู้ความสามารถในการตีผึ�งจะไดรั้บการยอมรับจากคนในสังคม

เป็นการยกระดบัสถานภาพของคนใหม้าเป็นที�ยอมรับของคนในชุมชน การที�คนในชุมชนใหก้ารยอมรับกบั

บุคคลเหล่านี� เป็นเพราะว่าคนที�มีความรู้ในการตีผึ� งถือว่าเป็นคนที�สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

นอกจากนั�นหมอผึ�งยงัตอ้งเป็นผูม้ีความประพฤติดี มีความซื�อสตัยไ์ม่เอาเปรียบหรือคดโกงคนที�เป็นลกูนอ้ง 

ตวัอยา่งของหมอผึ�งที�ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชนก็คือกาํนัน เป็นอดีตหมอผึ�งที�คนในชุมชนยอมรับ

ในความสามารถและความสามารถนั�นนาํไปสู่การสร้างอาํนาจในการบริหารปกครองตามกลไกของรัฐ

ต่อไป 
 

 การตผีึ�งกบัการรักษาธรรมชาต ิ

 การรักษาตวัผึ�งโดยการไม่ตีรุ่นแรก และการใชค้บไฟที�ไม่มีเปลว เพื�อไม่ใหต้วัผึ�งไดรั้บอนัตรายตน้

ผึ�งจะไดรั้บการรักษาไวอ้ยา่งดี เพราะถา้ตน้ผึ�งใกลต้ายหรือตายผึ�งจะไม่เกาะอีกต่อไป เพราะตน้ไมน้ั�นหมด

บารมีแลว้ตน้ไมร้อบ ๆ สภาพรอบ ๆ จะถกูรักษาไม่ทาํใหเ้ปลี�ยนแปลง ถา้ตน้ผึ�งเป็นชนิดตน้ไมที้�ไหมไ้ฟได้

ง่าย หมอผึ�งจะตรวจดูหลงัตีอยา่งละเอียด เพื�อไม่ใหไ้ฟที�ร่วงจากคบเกิดลุกไหม ้ตน้ไมที้�ไหมไ้ฟง่ายเช่น ตน้

ตะเคียนตน้ยางเมื�อตวัผึ�งไม่ไดรั้บอนัตรายก็สามารถแพร่พนัธุต่์อไป ซึ�งมีส่วนช่วยผสมเกสรให้ตน้ไม ้สร้าง

ป่าใหส้มบูรณ์ตลอดไปเมื�อผึ�งมีจาํนวนมากก็จะถูกควบคุมโดยนกบางชนิด เช่น นกจาบคา ทาํให้นกบาง

ชนิดอยู่แพร่ลูกหลานต่อไปได ้ อนัเป็นการควบคุมความสมดุลของธรรมชาติและเป็นการทาํให้ห่วงโซ่

อาหารหล่อเลี�ยงสรรพสิ�งในธรรมชาติต่อไป 

 

กระวาน 

มีชื�อเรียกกนัต่างออกไปตามถิ�นที�พบพืชชนิดนี� ซึ�งสามารถพบไดท้ั�วไปแต่คุณภาพของกระวานกต็ะ

ต่างกนัโดยมีปัจจยัทางดา้นสิ�งแวดลอ้มเขา้มาเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพของกระวานที�ขึ�นอยูใ่นพื�นที�นั�นๆ   

ชื�อเรียกที�ต่างกนัไปเช่นภาคกลางเรียกกระวานขาว, กระวานโพธิสตัว ์ ภาคใตเ้รียก ปลา้กอ้ เป็นตน้ 

  กระวานเป็นพืชสมุนไพรที�สามารถใชป้ระโยชน์ทางดา้นสมุนไพร    ได้อย่างหลากหลายส่วน

ต่างๆลว้นแต่มีสรรพคุณทางยาทั�งสิ�นไดแ้ก่   ราก  แกโ้ลหิตเน่าเสีย  ฟอกโลหิต  แกล้ม  เสมหะให้ปิดธาตุ  

รักษาโรครํามะนาด หัวและหน่อ  ขบัพยาธิในเนื�อใหอ้อกทางผวิหนงั เปลือก  แกไ้ขผ้อมเหลือง  รักษาโรค

ผวิหนงั  แกไ้ขอ้นัง่วงเหงา  ขบัเสมหะ  บาํรุงธาตุ  แกไ้ขอนัเป็นอชินโรค แก่น  ขบัพิษร้าย  รักษาโรคโลหิต

เป็นพิษ กระพี�  รักษาโรคผิวหนัง  บาํรุงโลหิต ใบ  แก้ลมสันนิบาด  ขับผายลม  ขับเสมหะ  รักษาโรค

รํามะนาด  แกไ้ขเ้ซื�องซึม  แกล้ม  จุกเสียด  บาํรุงกาํลงั ผลแก่  รสเผด็ร้อน  กลิ�นหอม  มีนํ� ามนัหอมระเหย 

(Essential oil) 5-9 เปอร์เซ็นต์  มีฤทธิ� ขบัลมและบาํรุงธาตุยบัย ั�งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  แกล้มจุก
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เสียดแน่นเฟ้อ  วิธีใชแ้กอ้าหารทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ ขบัลมและแน่จุกเสียด โดยใชผ้ลกระวานแก่จดัประมาณ  

6-10 ผล  ตากแหง้ปดเป็นผง  รับประทานครั� งละ  1-3 ชอ้นชา  ตม้กบันํ� า  1  ถว้ยแกว้  เคี�ยวใหเ้หลือครึ� งถว้ย

แกว้  ใชรั้บประทานครั� งเดียว  นอกจากนี� ผลกระวานยงัใชผ้สมกับยาถ่าย  เช่น  มะขามแขกเพื�อบรรเทา

อาการทอ้งผกูเมล็ด  แกธ้าตุพิการ  อุจจาระพิการ  บาํรุงธาตุ เหง้าอ่อน  ใชรั้บประทานเป็นผกัได ้ มีกลิ�น

หอมและเผด็เลก็นอ้ย 

 กระวานเป็นพืชสมุนไพรที� ชุมชนเขาเหล็ก รู้จักใช้ประโยชน์มาตั� งแต่ในอดีตโดยใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหาร เป็นเครื�องเทศ แต่ในระยะ5-10ปีให้หลงัมานี�  กระวานไดม้ีความสาํคญัต่อชุมชน

ในแง่ของเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากจึงเป็นเหตุผลสาํคญัที�ทาํให้ ชาวบา้นกล่าวถึงกระวานในฐานะสุมนไพร

ชนิดหนึ�งที�มีความสาํคญัต่อชุมชนเป็นอยา่งมาก กระวานยงัเป็นสมุนไพรชนิดหนึ�งที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัคน

ในชุมชนกระเหรี�ยงครอบคลุมทั�ง 4 มิติ ไดแ้ก่ 

 ด้านอาหาร  

 พบว่าในชุมชนชาวบา้นใชก้ระวานเป็นเครื�องเทศ หรือสามารถใชแ้ทนพริกไทย ดีปลี โดยจะให้

รสชาติเผด็ร้อน 

 ด้านยารักษาโรค 

กระวานมีสรรพคุณในการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้เป็นยาขับลม แก้ไข้ มีการบอกเล่าจากคนใน

ชุมชนว่าบริษทัยาที�มารับซื�อกระวานจากภายในชุมชนนั�นจะเอากระวานไปสกดัเป็นยาแกโ้รคกระเพาะ 

 
ด้านเศรษฐกจิ 

ในมิติของเศรษฐกิจนบัว่าเป็นดา้นที�ทาํให้กระวานเป็นสมุนไพรที�มีความน่าสนใจ จากการศึกษา

พบว่า ในช่วงเดือน 8-9 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ของแต่ละปีหลายครอบครัวมีรายไดจ้ากการขายเม็ดกระวาน 

บางบา้นมีรายไดจ้ากการขายกระวานปีละนับหมื�นบาท (ไกรสร มานิตย ์ 2550 : สัมภาษณ์) อย่างไรก็ดี 

รายไดที้�ไดจ้ากกระวานนั�นเกี�ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าตน้นํ� าของชุมชน นั�นแสด

งงใหเ้ห็นว่าคนในชุมชนมีภูมิปัญญา ในการรักษาพื�นที�ป่าไวใ้หส้มบูรณ์ เนื�องจากกระวานเป็นพืชที�ชื�นชอบ

อากาศที�มีความชื�นสูง พื�นที�ปลูกกระวานจึงเขา้ไปในป่าลึก การปลูกกระวานนั�นเป็นการช่วยสร้างความ

รับผดิชอบของชุมชนที�จะตอ้งดูแลพื�นที�ป่าดว้ย 
 

ด้านประเพณพีธิีกรรม  

จากการสมัภาษณ์เจา้อาวาสวดับา้นเขาเหล็ก ทาํให้ทราบว่ากระวานเป็นหนึ� งในยาสมุนไพรที�เจา้

อาวาสใชป้รุง ‘ยาหมอ้’ ที�ปรุงขึ�นเป็นยาบาํรุงที�จะแจกจ่ายใหค้นในชุมชนและแขกเหรื�อที�เขา้มาร่วมใน พิธี
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งานบุญปริวาส โดยเจา้อาวาสระบุว่านํ� าที�มีส่วนผสมของสมุนไพร14ชนิดนอกจากจะมีสรรพคุณในการ

บาํรุงร่างกาย ช่วยในการเจริญอาหารคลายกงัวลนอนหลบั ยงัมีผลต่อความเชื�อเกี�ยวกบัความเป็นสิริมงคล

ต่อผูที้�ไดดื้�มกินนํ� าสมุนไพรสูตรของเจา้อาวาสซึ�งส่งผลในทางจิตใจอีกดว้ย  

จะเห็นไดว้่าความสาํคญัของกระวานนั�นในกรณีที�เป็นส่วนประกอบตามตาํรายาของเจา้อาวาส ที�

ต้องใช้สมุนไพรประกอบเข้าด้วยกันกว่า14 ชนิดย่อมจะเกิดประโยชน์ ในการรักษาและส่งเสริมให้

สมุนไพรชนิดอื�นๆมีคุณค่ามากขึ�นซึ�งถือว่าเป็นเกณฑ์ขอ้หนึ� งที�ผูว้ิจยักาํหนดไวใ้นการเลือกสมุนไพรเพื�อ

ทาํการศึกษา 
 

 
ภูมปัิญญาที�เกี�ยวข้องกบักระวาน  

การปลกูสมุนไพรกระวาน เพื�อจาํหน่ายนั�นเป็นการช่วยรักษา ป่าตน้นํ� าและป่าลึกเนื�องจากคนใน

ชุมชนทราบดีว่าพื�นที�ที�เขาเขา้ไปปลกูกระวานในเขตพื�นที�ป่าลึกและป่าตน้นํ� านั�น เขาจะตอ้งรักษาป่าไมเ้พื�อ

รักษาความสมดุลของสิ�งแวดล้อม เพื�อรักษาความชุ่มชื�นของป่าไวใ้ห้ตรงกับธรรมชาติการเติบโตที�

เหมาะสมของกระวาน เช่นการสร้างแนวกนัไฟธรรมชาติไม่ให้ไฟป่าสร้างความเสียหายให้แก่ตน้ไมใ้หญ่

ในป่าโดยเฉพาะในบริเวณป่าตน้นํ� า 

 
พริกกระเหรี�ยง 

 ด้านอาหาร 

  เนื�องจากวฒันธรรมในการกินของคนกระเหรี� ยงจะกินอาหารที�มีรสจดั (เผด็) พริกกระเหรี� ยงได้

กลายเป็นเครื�องปรุงในอาหารหลากหลายชนิด เช่น นํ� าพริกกระเหรี�ยง  แกงกะเหรี�ยง 
  

 ด้านยารักษาโรค  

 พริกกระเหรี�ยงนอกจากจะใชเ้ป็นเครื�องปรุงในอาหารแลว้ยงัมีสรรพคุณเป็นยาในการรักษาอาการ

เจ็บป่วยต่างๆ เช่น แกห้วดั  แกอ้าการเจ็บคอในเด็ก โดยที�หมอยาจะเป็นผูก้วาดยาให้แก่เด็ก  และใชข้ับ

หนองในบริเวณที�เป็นฝี นอกจากนั�นคนในชุมชนยงัมีความเชื�อว่าการบริโภคอาหารที�มีรสชาติเผด็นั�นจะทาํ

ใหร่้างกายแข็งแรง มีภูมิคุม้กนัโรคภยัไขเ้จ็บ บรรเทาอาการปวดเมื�อยจากการทาํงานหนกัได ้ 
  

 ด้านเศรษฐกจิ   

 พริกกระเหรี� ยงมีความสาํคญัในแง่ของเศรษฐกิจคือ เป็นรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัวที�ปลูกพริก

กระเหรี�ยง เมื�อเหลือจากการบริโภคก็จะนาํไปขายโดยการตากให้แห้งก่อน ซึ�งจะขายไดกิ้โลละ 200 บาท 

แต่ถา้ขายพริกสดก็จะขายไดใ้นราคาที�ถกูกว่าการการขายพริกแหง้ 
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 ด้านพธิีกรรม   

 พริกกระเหรี�ยงถกูนาํมาใชป้ระกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีบุญขา้วใหม่และพิธีหยอดขา้ว  

คนกระเหรี�ยงจะปลกูพริกคู่กบัการปลกูขา้วเนื�องจากมีความเชื�อว่า การปลกูพริกคู่กบัขา้ว พริกคือสญัลกัษณ์

ที�แสดงถึงความมั�นคงทางอาหารของชุมชนเพราะพริกถกูนาํมาใชใ้นการทาํอาหารแทบทุกชนิดของคนกระ

เหรี�ยง ชาวกระเหรี�ยงจะเชื�อว่าถา้เขาปลกูพริกในไร่ขา้วจะทาํให้เขามีอาหารการกินที�อุดมสมบูรณ์ตลอดปี 

ดงันั�น ประเพณีพิธีกรรมบุญขา้วใหม่ และพิธีหยอดขา้วจึงเป็นผลผลิตมาจากความเชื�อดงักล่าวของคนกระ

เหรี�ยงที�ตอ้งการใหต้นเองหรือครอบครัวมีความมั�นคงทางอาหาร 
  

 พริกกระเหรี�ยงกบัภูมปัิญญาของชุมชน 

 การปลูกพริกกระเหรี� ยงของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการรักษาพนัธุ์พริกกะเหรี� ยง 

เนื�องจากขา้วตอ้งปลูกเป็นประจาํทุกปี ฉะนั�นการเอาพริกมาปลูกพร้อมกบัขา้ว เท่ากบัเป็นการขยายพนัธุ์

พริกไปเรื�อยๆ  เพราะในความหมายของคนกระเหรี� ยงพริกและขา้วคือความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร  เป็น

หลกัประกนัและสร้างความมั�นใจว่าจะมีอาหารกินตลอดปี   ฉะนั�นคนกระเหรี� ยงจะตอ้งรักษาพนัธุ์พริก

ไม่ใหสู้ญพนัธุ ์และการรักษาพนัธุพ์ริกที�ดีที�สุดก็คือ ปลกูรวมไวก้บัไร่ขา้วรวมทั�งพริกกะเหรี�ยงที�ปลกูอยู่ใน

ไร่ขา้วนั�นจากการสาํรวจจะเห็นไดว้่ามีการปลกูรวมอยู่กบัพืชผกัอีกหลายชนิด เช่นแตงกวา ฟักทอง เผือก

เป็นตน้ ซึ�งการปลกูในไร่ขา้วนั�นจะไม่มีการใชย้าฆ่าแมลงใดๆทั�งสิ�น จะเห็นไดว้่าการปลกูพริกกะเหรี�ยงนั�น

นอกจากเอื�อต่อความหลากหลายทางพนัธุพ์ืชในพื�นที�ปลกูแลว้เงื�อนไขที�พริกกะเหรี� ยงเป็นพืชที�เติบโตตาม

ธรรมชาติโดยไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง จึงเท่ากบัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนซึ�งในประเด็นนี� จะเห็นได้

ว่ามีความแตกต่างจากพริกหอมที�ปลกูเป็นไร่และมีการใชย้าฆ่าแมลงในการปกป้องผลผลิตในไร่ 

 ภูมิปัญญาที�ถกูสะทอ้นให้เห็นจากการปลูกพริกกระเหรี� ยงอีกอย่างหนึ� งก็คือ ภูมิปัญญาในการใช ้ 

คนกระเหรี�ยงจะมีภูมิปัญญาในการใชพ้ริก คือ ถา้จะทาํให้พริกขายไดใ้นราคาดีตอ้งนาํพริกไปตากให้แห้ง

และพริกที�จะนาํมาตากนั�นจะไม่ใช่พริกที�เก็บมาจากตน้สดๆ แต่จะเป็นพริกที�มีลกัษณะแก่แลว้แต่ยงัไม่ร่วง

ออกจากตน้ ซึ�งมนัจะมีจาํนวนนอ้ยกว่าพริกสดๆที�อยูใ่นตน้  

 การปลูกพริกกระเหรี� ยงของชุมชนในปัจจุบันที�มีจ ํานวนน้อยลง ทาํให้เราเห็นภาพของการ

เปลี�ยนแปลงในอดีตถึงปัจจุบนั โดยในอดีตนั�นการปลูกพริกกระเหรี� ยงจะปลูกกนัจาํนวนมากมีทั�งปลูกไว้

เพื�อกินขายบา้งบางส่วน แต่มีช่วงหนึ� งที�ราคาของพริกหอมเริ� มมีราคาที�สูงขึ�นและตลาดตอ้งการพริกหอ

มมากขึ�น ทาํใหช้าวบา้นต่างพากนัหันมาปลูกพริกหอมเพื�อจาํหน่ายให้กบันายทุนที�เขา้มารับซื�อ และพริก

หอมก็ใหผ้ลผลิตที�เร็วกว่าพริกกระเหรี�ยงคนก็เลยหนัมาปลกูพริกหอมกนัมากขึ�น    
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เห็ดโคน 

มีชื�อทางวิทยาศาสตร์ว่า Termitomyces fuliginosus Heim เป็นเห็ดธรรมชาติที�ยงัไม่สามารถ

เพาะเลี�ยงไดเ้พราะเห็ดโคนเป็นเห็ดที�เกิดจากรังปลวกเท่านั�น อา้งจากดร.Heim ในวีระ เทพกรณ์ ( 2549 : 

21-23 ) ผูเ้ชี�ยวชาญเรื� องเห็ดชาวฝรั�งเศสได้ทําการศึกษาค้นควา้เกี�ยวกับเห็ดโคนในประเทศไทย เมื�อ

ประมาณปีค.ศ.1941 เขาระบุว่าเห็ดโคนในประเทศไทยมีทั�งหมด9ชนิด ทุชนิดสามารถนาํไปรับประทานได ้

โดยเขาแบ่งเห็ดโคนออกเป็น2พวก คือ  

1. เห็ดโคนพวกที�ขึ�นอยูบ่นผวิของจอมปลวก 

2. เห็ดโคนพวกที�ขึ�นจากใตดิ้น เห็ดพวกนี� รากจะหยั�งลึกถึงรังปลวกใตดิ้น  

เห็ดโคนเป็นเห็ดที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ ซึ�งสามารถเก็บมาบริโภคไดเ้พียงปีละหนึ�งครั� ง เป็นเห็ด

ที�ไดรั้บความนิยมนํามาบริโภคเป็นอาหาร มีลกัษณะเนื�ออ่อนนุ่ม มีความกรอบกรุบและรสชาติอร่อย มี

โปรตีน ไขมนั เกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆ รวมทั�งมีวิตามินบี1และบี2มากกว่าวิตามินชนิดอื�นๆ จากวีระ เทพ

กรณ์ ( อา้งแลว้ ) เมื�อพิจารณาจากสารอาหารที�อยู่ในเห็ดโคนก็ทาํให้วิเคราะห์ต่อไปไดว้่าในการบริโภค

เห็ดโคนของประชากรในพื�นที�ที�ศึกษานั�นถือว่าเป็นการบริโภคเพื�อทดแทนเนื�อสัตวไ์ดใ้นช่วงเวลาหนึ� ง 

เนื�องจากเห็ดโคนนั�นมีโปรตีนสูงสามารถบริโภคแทนเนื�อสตัวไ์ดแ้ละไดรั้บสารอาหารใกลเ้คียงกนักบัการ

บริโภคเนื�อสตัว ์ซึ�งถือว่าเป็นผลดีที�ในชุมชนมีพืชที�ใหส้ารอาหารดา้นโปรตีนเพราะในชุมชนบา้นเขาเหล็ก

ไม่มีการทาํปศุสตัวห์รือเลี�ยงสตัวใ์นลกัษณะฟาร์มเพื�อจะบริโภคเนื�อสตัวเ์ป็นอาหาร   

เห็ดโคนเป็นพืชชนิดหนึ�งที�ชาวบา้นใหค้วามสาํคญัมาก เห็ดโคนไม่ใช่พืชที�จะขึ�นในทุกพื�นที� แต่จะ

มีเฉพาะในบางพื�นที�ที�มีความอุดมสมบูรณ์มีภูมิอากาศร้อนชื�นและมีอุณหภูมิที�เหมาะสม จึงนับว่าเป็นความ

พิเศษของพื�นที�ที�มีพืชชนิดนี� ขึ�นอยูแ่ละเป็นไปตามเกณฑใ์นการเลือกสมุนไพรที�จะนาํมาศึกษาดว้ยขอ้หนึ� ง 

ซึ�งสาเหตุที�ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสมุนไพรตวันี� ในการศึกษาเนื�องจากเห็ดโคนมีความสาํคญัต่อชุมชนดงัต่อไปนี�   
 

ด้านอาหาร  

ในช่วงที�ชาวกระเหรี�ยงเก็บเห็ดโคนไดเ้ห็ดโคนส่วนหนึ� งเขาจะนาํมาเป็นวตัถุดิบในการประกอบ

อาหารกินกันในครัวเรือน โดยจาการที�ผูว้ิจยัสังเกตรายการอาหารที�มีเห็ดโคนผสมอยู่ด้วยนั�นมีอยู่ 2 

ลกัษณะคือ 1.เป็นรายการอาหารใหม่ที�มีเห็ดโคนเป็นส่วนประกอบหลกัแต่เพียงอย่างเดียว ตวัอย่างอาหาร

พวกนี� ก็คือ อาหารทั�วๆไปไดแ้ก่ ตม้ผดัทอด แกงเห็ดโคน 2.ลกัษณะจะเป็นการนําเอาเห็ดโคนผสมกับ

อาหารกระเหรี�ยงดั�งเดิม เช่น แกงกระเหรี�ยงใส่เห็ดโคน แกงขา้วขั�ว (ขา้วเบือ) ใส่เห็ดโคน เป็นตน้ 
 

ด้านยารักษาโรค 

จาการสมัภาษณ์พบว่าชาวบา้นมีความเชื�อว่าเห็ดโคนมีสรรพคุณบาํรุงร่างกาย บาํรุงกาํลงัเป็นแหล่ง

รวมของโปรตีนคุณภาพสูงและวิตามินหลายชนิด 
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ด้านเศรษฐกจิ  

ชาวบา้นในหมู่บา้นจะมีรายไดเ้สริมจากการเก็บเห็ดโคนในช่วงเวลารอยต่อของฤดูฝนและฤดูหนาว 

(เดือน10-11) จากการสงัเกตและสอบถามทาํใหพ้บว่าจะมีพ่อคา้ซึ�งเป็นคนภายนอกชุมชนเขา้มารับซื�อถึงใน

หมู่บา้น ราคาของเห็ดโคนนั�นขึ�นอยูก่บัลกัษณะและขนาดของดอกเห็ดดว้ยโดยกาํหนดราคามาตรฐานไวที้�

ดอกที�มีลกัษณะตูมราคากิโลกรัมละ200บาท และดอกที�มีลกัษณะบานจะขายไดกิ้โลกรัมละ100บาท  

 ความตื�นตวัของคนในชุมชนที�มีต่อเห็ดโคนในแง่ของเศรษฐกิจนั�นจากการประเมินโดยการสงัเกต

นั�น ถือว่ามีสูงมากเนื�องจากช่วงเวลาที�ผูว้จิยัลงไปในพื�นที�นั�นเป็นช่วงเวลาที�เห็ดโคนออกพอดี จะเห็นว่า

แทบทุกหลงัคาเรือนมีกิจกรรมในการออกไปเก็บเห็ดกนัทุกวนั บรรยากาศภายในหมู่บา้นก็จะคึกคกัมีรถ

กระบะวิ�งเขา้ออกในหมู่บา้นวนัละหลายรอบเพื�อมารับซื�อเห็ดโคนที�ชาวบา้นขายได ้ชาวบา้นกจ็ะสะพาย

ตะกร้าสานขนาดใหญ่เลก็ต่างกนัซึ�งผลดีของการใชภ้าชนะที�เป็นตะกร้าสานแบบพื�นบา้นของ 

ชาวกระเหรี�ยงม ี2 ประการคือ  

1. เป็นการรักษาสิ�งแวดลอ้มไม่ก่อให้เกิดมลพิษในเขตป่าอุทยานเหมือนกับพฤติกรรมการเก็บ

เห็ดโคนของคนภายนอกที�มกันาํถุงปุ๋ยหรือถุงพลาสติกมาเป็นภาชนะในการใส่เห็ดโคนและทิ�งเป็นขยะไว้

ในเขตชุมชนและพื�นที�ป่า 

2. การใชภ้าชนะที�เป็นตะกร้าสานนั�นถือเป็นโอกาสที�เห็ดจะไดข้ยายพนัธุท์างออ้ม เนื�องจากสปอร์

ของเห็ดจะล่วงผา่นช่องเลก็ๆของตะกร้าลงสู่พื�นดินและเจริญเติบโตเป็นเห็ดตามกระบวนการตามธรรมชาติ

ต่อไป 

นอกจากตะกร้าชาวบา้นก็มกัจะเหน็บมีดปลายแหลมเขา้ที�ซองตรงเอวแลว้เดินเขา้ไปในป่า โดยมีด

นั�นใชป้ระโยชน์ทั�งตดัฟันกิ�งไมต้ามทางป่าและใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการแซะเอาดอกเห็ดขึ�นจากพื�นดินหรือ

จอมปลวก อยา่งไรก็ตามจากการที�ผูว้ิจยัเดินทางเขา้ป่าไปเก็บเห็ดนั�นพบว่า ชาวบา้นบางคนนั�นจะไม่ยอมใช้

มีดแซะดอกเห็ดขึ�นจากพื�นดิน แต่จะใชไ้มป้ลายแหลมค่อยๆแซะเอาดอกเห็ดขึ�นมาจากพื�นดินเนื�องจากคน

กลุ่มนี�กลวัว่าเชื�อเห็ดที�อยูใ่ตพ้ื�นดินและเป็นตน้กาํเนิดของดอกเห็ดโคนจะไดรั้บความเสียหาย และเมื�อเก็บ

เห็ดโคนออกมาไดก้็จะนาํเห็ดโคนที�ไดไ้ปช่างกิโลขายที�ร้านคา้กลางหมู่บา้นโดยมีพ่อคา้คนกลางมารับซื�อ

ตามราคาที�ตกลงกนัเอาไว ้ 

อยา่งไรก็ตามประเด็นที�ตอ้งเฝ้าระวงัก็คือนอกจากจะมีรถกระบะของพ่อคา้คนกลางที�เขา้มารับซื�อ

เห็ดโคนแลว้ก็ยงัมียานพาหนะในลกัษณะเดียวกนัวิ�งเขา้มาในพื�นที�ของหมู่บา้นแต่ที�กระบะทา้ยจะบรรทุก

คนพร้อมดว้ยเครื�องมือที�ใชใ้นการขุดทั�งจอบและเสียมขนาดใหญ่ คนเหล่านี� มกัเก็บเห็ดโคนอย่างไม่ถูกวิธี 

ส่วนใหญ่ตอ้งการความรวดเร็วในการเก็บและมกัขุดเปิดหน้าดินเพื�อนาํเห็ดโคนขึ�นมาพร้อมกันทีเดียว

หลายๆดอกซึ�งส่งผลเสียหายต่อแหล่งที�ขึ�นของเห็ดเพราะเชื�อเห็ดที�อยูใ่ตดิ้นนั�นจะถกูขุดขึ�นมาดว้ยทาํให้ใน

ปีต่อไปเห็ดโคนจะไม่ขึ�นอีกในที�เดิม  
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 ด้านประเพณพีธิีกรรม 

 จากการศึกษาพบว่าเห็ดโคนนั�นไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบัพิธีกรรมใดๆในชุมชนโดยตรงอยา่งไรกต็าม

จากคาํใหส้มัภาษณ์ของอบต.ผูห้นึ�งบอกว่า งานบุญทอดกฐินปีนี� มีคนบริจาคเงินทาํบุญมากกว่าปีที�ผ่านมา

เพราะคนในชุมชนมีรายไดจ้ากการเก็บเห็ดไดม้าก จึงสรุปไดว้่ารายไดจ้ากการเก็บเห็ดโคนนั�นมีผลทางออ้ม

ต่อการทาํนุบาํรุงประเพณีพิธีกรรมของชุมชนทางหนึ�งดว้ย 
 

 เห็ดโคนกบัภูมปัิญญาของชุมชน 

 ชุมชนมีภูมิปัญญาในการรักษาเห็ดโคนใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งย ั�งยนืโดยใชว้ิธีการขุดโดยไม่เอาเชื�อ

ที�อยู่ใตดิ้นขึ�นมา เพื�อให้ปีต่อๆไปเห็ดโคนขึ�นในพื�นที�เดิมต่อไป ประเด็นดงักล่าวนั�นทาํให้การศึกษาพืช

ชนิดนี�มีความน่าสนใจที�จะศึกษามากยิ�งขึ�น เนื�องจากในพื�นที�ศึกษากาํลงัเผชิญปัญหาการรุกเขา้มาในพื�นที�

ของบุคคลภายนอกที�เขา้มาเก็บเห็ดโคนโดยไม่มีความรู้ในการรักษาเห็ดโคนเอาไวอ้ยา่งย ั�งยนื  แต่ขุดเอาขึ�น

ไปทั�งเห็ดทั�งเชื�อเห็ดทาํใหช้าวบา้นหาเห็ดโคนยากขึ�นกว่าในอดีต 

 ภูมิปัญญาอยา่งอื�นที�เกี�ยวขอ้งก็คือการักษาป่า รักษาพื�นดินเพื�อใหส้ภาพป่าคงความอุดมสมบูรณ์ไว้

ไดต่้อไปซึ�งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการขึ�นของเห็ดโคนในระยะยาวต่อไป สอดคลอ้ง

กบัในงานของวีระ เทพกรณ์ (อา้งแลว้ ) ที�กล่าวเกี�ยวกบัปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�ที�มี

เห็ดโคนขึ�นอยู ่ซึ�งมีประเด็นที�สาํคญัว่าเนื�องจากเห็ดโคนเป็นเห็ดที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ ดงันั�นแหล่งที�

เกิดเห็ดโคนจึงตอ้งมีปัจจยัต่างๆเป็นองคป์ระกอบซึ�งมีอยู4่ประการคือ  

1. สภาพสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ คือแหล่งธรรมชาตินั�นจะตอ้งมีความชุ่มชื�น มี

ซากพืชทบัถมปกคลุมดินหรือมีพืชทบัถมปกคุลมดินใหเ้กิดความชุ่มชื�น สภาพป่าไมที้�เหมาะสมใน

การเกิดเห็ดคือป่าโปร่งที�มีแสงแดดส่องถึง 

2. บริเวณที�มีปลวก2ชนิดไดแ้ก่ ปลวกผวิดินและปลวกใตดิ้นอาศยัอยู่ เห็ดโคลนจึงเป็นเห็ดที�เกิดจาก

รังปลวกโดยเฉพาะรังปลวกใตดิ้นจะเกิดเห็ดในปริมาณที�มากกว่า 

3. สภาพภูมิอากาศที�เหมาะสม ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื�น โดยทั�วไปเห็ดจะขึ�นปีละ1ครั� ง

ในช่วงที�อากาศมีความชื�นสูงและตามดว้ยอากาศร้อนๆหนาวๆซึ�งมกัเป็นช่วงปลายเดือนกนัยายน

ถึงตน้เดือนพฤศจิกายน 

4. รังปลวกมีความอุดมสมบูรณ์พอที�จะทําให้เกิดเห็ดโดยปกติรังปลวกจะถูกสร้างขึ� นด้วย

ส่วนประกอบของผงซากพืชและแร่ธาตุในดินผสมกบัสารที�หลั�งออกมาจากตวัปลวก โดยอาศยันํ� า

เป็นตวัช่วยดว้ย ถา้แหล่งที�เกิดเห็ดนั�นอุดมสมบูรณ์ดว้ยส่วนประกอบเหล่านี� ก็จะทาํให้เกิดเห็ดที�มี

คุณภาพ ถา้แหล่งใดมีองคป์ระกอบดีก็จะทาํใหเ้กิดรังปลวกที�มีความอุดมสมบูรณ์ ผลที�ตามมาก็คือ

จะเกิดเห็ดชุกชุมและเห็ดมีความสมบูรณ์ดี 

 โดยสรุปจะเห็นไดว้่าการดาํรงอยูข่องเห็ดโคนในพื�นที�นั�นเกี�ยวขอ้งกบัการรักษาความอุดมสมบูรณ์

และความสมดุลของธรรมชาติในพื�นที�ที�มีเห็ดโคนขึ�นอยู่เอาไวด้ว้ยดงันั�นนอกจากการหามาตรการในการ
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ป้องกนัการเขา้มาหาเห็ดโคนของคนภายนอกอยา่งผดิวิธี ปัญหาผลกระทบของสิ�งแวดลอ้มที�เกิดต่อพื�นที�ป่า

โดยเฉพาะในบริเวณใกลเ้คียงกบัหมู่บา้นหรือไกลออกไปในพื�นที�ความรับผิดชอบของอุทยานหรือบริเวณ

ป่าตน้นํ� า เช่นประเด็นปัญหาถุงพลาสติก หรือกระสอบปุ๋ยที�ถกูทิ�งไวใ้นพื�นที�ในฤดูการหาเห็ด หรือ การขุด

หาเห็ดอยา่งผดิวิธีจนลดจาํนวนเห็ดโคนในพื�นที�โดยความจงใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ลว้นแลว้แต่เป็นปัญหา

ที�ตอ้งหาทางแกไ้ขทั�งสิ�น 

 กล่าวโดยสรุปสมุนไพรทั�ง 5 ชนิดที�ผูว้ิจยัไดเ้ลือกมาเพื�อทาํการศึกษาและทดลองทาํกิจกรรมในการ

ถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายนั�น ถือว่าไดม้ีความสาํคญัต่อชุมชนเนื�องจากครอบคลุม

ในทุกมิติตั�งแต่เรื� องอาหาร ยารักษาโรคที�มีความสาํคญัในแง่ของการเขา้ถึงการรักษาพยาบาลทางเลือกที�

นอกเหนือไปจากการรักษาพยาบาลแบบแผนปัจจุบนัที�ยงัคงไม่สามารถครอบคลุมให้บริการคนทั�วทั�ง

ประเทศไดอ้ย่างทั�วถึง ในดา้นของเศรษฐกิจสมุนไพรทั�ง 5 ชนิดไดแ้สดงให้เห็นถึงคุณค่าในเชิงมูลค่า ที�

สามารถเป็นรายไดเ้สริมใหก้บัคนในชุมชนซึ�งแมร้ายไดน้ั�นไม่ไดเ้ป็นจาํนวนที�มากมายเพียงพอที�จะพลิกผนั

ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนใหเ้ปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�นชนิดจากหน้ามือเป็นหลงัมือ แต่รายไดที้�

คนในชุมชนไดรั้บนั�นก็มีส่วนสาํคญัในการเติมเต็มชีวิต ให้อยู่ไดส้ามารถอยู่รอดทางเศรษฐกิจไดแ้มจ้ะ

ไม่ได้รํ� ารวยเท่าใดนักเมื�อเทียบกบัชุมชนอื�นๆที�ตั� งถิ�นฐานอยู่ในพื�นราบอนัเป็นทาํเลที�สามารถดาํเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดดี้ หลากหลายและอยู่ใกลแ้หล่งตลาดและการคา้มากกว่าหมู่บา้นเขาเหล็ก คนใน

ชุมชนจึงตอ้งมีภูมิปัญญาในการใชแ้ละรักษาสมุนไพร18 ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

 การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน  

 การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรภายในชุมชน 

 การถ่ายทอดในลกัษณะตั�งรับตามวิถีที�ชุมชนไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมานานใน 2 รูปแบบ คือ  

การถ่ายทอดความรู้สมุนไพรทางตรงและการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรทางออ้ม  โดยเนื�อหาในการถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรแบ่งออกเป็นการถ่ายทอดชุดความรู้ทั�วไปและความรู้เฉพาะทาง  

 ในการถ่ายทอดชุดความรู้ทั�วไป ซึ�งเป็นชุดความรู้พื�นๆ ที�ใชก้นัในชีวิตประจาํวนั เช่น การเก็บดอก

แคไปทาํแกงส้มหรือเป็นเครื�องเคียงจิ�มนํ� าพริก การใชก้ระเพราแดงทาตวัเด็กแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ มีการร

ถ่ายทอดความรู้ที�หลากหลายวิธีการดงันี�  

§ ทางตรงจากการถาม บอก หรือเรียนรู้โดยตรงจากผูที้�มีประสบการณ์ รวมทั�งความรู้จากการลองผิด

ลองถกูและการศึกษาดว้ยตนเอง มีการถ่ายทอดทั�งจากคนในครอบครัว ผ่านระบบเครือญาติ และ

ไม่ใช่คนในครอบครัว   

§ การถ่ายทอดความรู้ทางออ้มในรูปแบบนิทาน/เพลงกล่อมเด็ก/เรื� องเล่า/ตาํนาน  โดยสอดแทรก

ความรู้เรื�องสมุนไพรในเรื�องต่าง ๆ และผ่านการรู้เห็น ซึมซบัจากการดาํเนินชีวิตในหมู่บา้น จาก
                                                
18 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ค. เรื�อง ตารางสมุนไพร ใน ตารางที� 3 ภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพร 
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การ สัมภาษณ์และสอบถามผูน้าํชุมชน  หมอยา และชาวบ้านทั�วไป  พบว่า ในปัจจุบนัความรู้

ทางออ้มที�เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื�องสมุนไพรผ่านพิธีกรรม ตาํนาน  เรื� องเล่าและบทเพลง

ต่างๆ  ไดสู้ญหายตามบริบทสงัคมที�เปลี�ยนไป   

 ส่วนความรู้เฉพาะทาง เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) คือความรู้เฉพาะ

บุคคล อนัประกอบดว้ยทกัษะ ประสบการณ์ ซึ�งขึ�นกบัความเชื�อและการมองโลกของคน ๆ นั�น ในเรื�องของ

กระบวนการใชส้มุนไพร พบมากในการรักษาพยาบาล โรคที�หาสาเหตุไม่ได ้หรือ มีกระบวนการรักษาที�

แตกต่างจากวิธีชาวบา้นทั�วไป ส่วนใหญ่จะใชก้บัโรคที�เกิดขึ�นกบัคนในชุมชนบ่อย ๆ ไดแ้ก่ โรคนิ�ว โรคไต 

โรคเกี�ยวกบัเลือดลม  เป็นตน้ ผูที้�มีความรู้ความสามารถดา้นนี� จึงมีแต่หมอยาที�มกัเป็นผูอ้าวุโสในหมู่บา้น 

เช่น นายอเมียยี� ป้าอู๊ด เป็นต้น โดยพวกเขามีความรู้ในเรื� องพิธีกรรมและสมุนไพรเป็นอย่างดี19 ซึ�งการ

ถ่ายทอดนั�นมีอยูแ่ต่กระจุกตวัตามกลุ่มผูรู้้ต่าง ๆ โดยมีการถ่ายทอดทางตรง นั�นคือ การเรียนรู้โดยตรงจาก

หมอยา ผูรู้้เหล่านั�น และการถ่ายทอดความรู้ทางออ้มที�ผา่นความเชื�อเรื�องเล่า ตาํนาน และพิธีกรรมต่างๆ  

 เนื�องจากการถ่ายทอดความรู้ในปัจจุบนัมีอยูน่อ้ยและกระจุกตวั ชาวบา้นจึงมีองค์ความรู้ในการใช้

สมุนไพรเพื�อรักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั�น เช่น แมลงกัดต่อย  ปวดทอ้ง  คนัผิวหนังและยา

บาํรุงเลือด แต่ถา้มีอาการไข ้  ปวดเมื�อยก็จะใชย้าแผนปัจจุบนัแทน จากการศึกษาพบว่า การรักษาโดยการ

ใชย้าสมุนไพรยงัคงเป็นที�ตอ้งการของกลุ่มที�แสวงหาการรักษาไปเรื�อยๆ เนื�องจากรักษาโดยแพทยแ์ผน

ปัจจุบนัไม่ประสบความสาํเร็จและไม่พอใจบริการรักษาจึงหนัมาใชย้าสมุนไพรแทนหรือใชร่้วมกบัยาแผน

ปัจจุบนั 

ปัญหาและอปุสรรคที�สําคญัในการถ่ายทอดภูมปัิญญาท้องถิ�นเรื�องสมุนไพร 

ปัญหาและอุปสรรคที�สําคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเรื� องสมุนไพรลว้นเป็นผลมาจาก

ปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  ไดแ้ก่ การคลี�คลายตวัของภาษากะเหรี�ยงดั�งเดิม วิธีการถ่ายทอดแบบปากเปล่า การ

เขา้มาของการแพทยแ์ผนปัจจุบนัและยาแผนปัจจุบนั การอพยพยา้ยถิ�นและการรุกคืบทางวฒันธรรม ปัญหา

สิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ�น และการแสวงหาผลประโยชน์จากสมุนไพรโดยคนภายนอกชุมชน ในลกัษณะของการ

ทาํลายพนัธุพ์ืช 

 จากการศึกษาพบว่า ภาษากระเหรี� ยงดั�งเดิมได้สูญหายไปเกิดการคลี�คลายตวัของภาษา โดยใน

ปัจจุบนัมีการใช้ภาษากะเหรี� ยงผสมกับภาษาในภาคกลาง ภาษากะเหรี� ยงแบบดั�งเดิมนั�นเป็นภาษาที�ใช้

ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการร้องเพลง ตาํนาน เรื�องเล่า ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อ ภูมิปัญญา และวิถี

ชีวิตของชาวกะเหรี�ยง ซึ�งกาํลงัจะเลือนหายไป กอปรกบัวฒันธรรมการสอนของคนกระเหรี� ยง เช่นวิธีการ

                                                
19 สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ค. เรื�อง ตารางสมุนไพร ใน ตารางที� 4 บทบาทและความสาํคญัของคนในชุมชนที�มีความรู้และเกี�ยวขอ้งกบั

สมุนไพร 
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ถ่ายทอดความรู้สมุนไพรของผูรู้้หรือหมอยา จะมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูที้�สนใจเท่านั�น  ทาํให้ความรู้

เรื�องสมุนไพรเป็นเรื�องที�ยากที�จะเขา้ถึงของคนในหมู่บา้น และผูที้�สนใจศึกษาจึงมีจาํนวนนอ้ยลง 

การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาเรื�องสมุนไพรเป็นการถ่ายทอดแบบปากเปล่า ไม่มีการจดบนัทึก

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ยากแก่การจดัทาํเป็นหมวดหมู่และศึกษาต่อไปในระยะยาว ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอด

ความรู้ต่อไปในชุมชน อีกทั�งวฒันธรรมในการประกอบพิธีศพของกะเหรี�ยงจะมีการเผาสิ�งของของผูต้ายไป

พร้อมกับศพ ซึ� งทาํให้ชุดความรู้สมุนไพรจากผูต้ายที� เป็นหมอยาสูญหายไปด้วย  ดังนั�นความรู้เรื� อง

สมุนไพรกะเหรี�ยงหลายเรื�องไดสู้ญหายไปพร้อมกบัการตายไปของภาษากะเหรี� ยงดั�งเดิมและหมอยาที�ตาย

ไป     นอกจากนี�การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในเรื�องสมุนไพรในเชิงอนุรักษ์ไม่ไดรั้บการสนับสนุนจาก

ผูน้าํ  องคก์ร  และหน่วยงานภายนอก ขาดการวิจยัเพื�อบนัทึกองคค์วามรู้และเนื�อหาในเรื�องสมุนไพรใหเ้ป็น

ระบบ   

การเขา้มาของยาแผนปัจจุบนัซึ�งส่งผลกระทบกบัยาสมุนไพร ในปัจจุบนัหมู่บา้นเขาเหล็กมีการใช้

ยาแผนปัจจุบนัเพิ�มมากขึ�นจากโครงการรักษาฟรีของชาวเขา การออกบตัร 30 บาทรักษาทุกโรค  การก่อตั�ง

สถานีอนามยัประจาํตาํบลต่าง ๆ ทั�วประเทศ ทาํใหส้มุนไพรถกูแยกออกจากการใชใ้นชีวิตประจาํวนั บริบท

สังคมและวฒันธรรม  ตลอดจนวฒันธรรมของชุมชน  การรักษาโดยใชส้มุนไพรยงัไม่ไดรั้บการรองรับ

ในทางวิทยาศาสตร์ ทาํใหค้นลดความเชื�อมั�นในการรักษาแบบเก่า ไม่ยอมรับภูมิปัญญาทอ้งถิ�น อีกทั�งการ

ใชย้าสมุนไพรยงัใชเ้วลาในการรักษานานกว่าการใชย้าแผนปัจจุบนั นอกจากนี�  สื�อยงัเขา้มามีบทบาทใน

ดา้นการครอบงาํทางดา้นความคิดให้เชื�อว่าการแพทยส์มยัใหม่เป็นเรื�องที�ดีกว่าการใชส้มุนไพร ยาแผน

ปัจจุบนัจึงแพร่หลายมากกว่าเพราะสะดวกในการใชแ้ละสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไป   

 และคนในชุมชนไดม้ีการยา้ยถิ�นเพื�อไปทาํงานและศึกษาต่อในพื�นที�อื�น อีกทั�งมีบุคคลภายนอก

อพยพเขา้มาอยูอ่าศยัในชุมชนก่อใหเ้กิดการรับเอาวฒันธรรมภายนอกเขา้มาในชุมชน  จนทาํให้วฒันธรรม

เดิมของชุมชนบางส่วนหายไป  

 การเปลี�ยนแปลงทางดา้นสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะสภาพการดาํรงอยูข่องป่า  ซึ�งเป็นแหล่งสมุนไพรที�

สาํคญัตามธรรมชาติ  เมื�อป่าถกูทาํลายไปมากทาํให้สมุนไพรถูกทาํลายไปดว้ย (ไพรัช ศรีเริ�มสกุล , 2550 :

สัมภาษณ์)  ภูมิปัญญาท้องถิ�นเรื� องสมุนไพรซึ�งเป็นทุนทางสังคมดา้นสุขภาพ เพื�อการรักษาตนเองและ

พึ�งตนเองของชุมชนก็ไดสู้ญหายไปดว้ย นอกจากนี� ชุมชนยงัประสบกบัปัญหาการเขา้มาของคนภายนอก

เพื�อแสวงหาผลประโยชน์จากสมุนไพรในพื�นที�  ในลกัษณะของการทาํลายพนัธุ์พืช ซึ�งเป็นปัญหาใหม่ที�

ชุมชนยงัไม่มีการจดัการ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดลอ้มโดยรวม

ของพื�นที�ป่า 
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 ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทาํให้การถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรของชุมชนในอดีตไม่สามารถ

ตอบสนองต่อคนในชุมชนดว้ย เนื�องจากมีรูปแบบและวิธีการถ่ายทอด เป็นการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง

บุคคลแบบปากต่อปาก โดยใช้ภาษากะเหรี� ยงแบบดั�งเดิมในการถ่ายทอดความรู้   ดงันั�นวิธีการถ่ายทอด

แบบเดิมในชุมชนยงัสามารถใชไ้ด ้แต่อาจจะตอ้งปรับวิธีการ  เนื�อหาสาระที�จะทาํการถ่ายให้สอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตและกระแสการเปลี�ยนแปลงที�เขา้มาของสงัคมภายนอกใหม้ากขึ�น    

กล่าวคือ  เมื�อความรู้ในเรื�องสมุนไพรลดลง  ชาวบา้นอาจจะไม่รู้ว่าพืชที�ตนเองพบนั�นเป็นสมุนไพร

ที�สามารถนาํมารับประทาน   ใช้รักษาโรคหรือค้าขายได้  นําไปสู่การทาํลายสมุนไพรเพื�อเอาไปใช้

ประโยชน์อยา่งอื�น เช่น การถางป่าขยายพื�นที�เกษตร หรือการตดัไมไ้ปขาย เป็นตน้ ซึ�งเป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํ

ใหสิ้�งแวดลอ้มของชุมชน  รวมถึงสภาพป่าเสื�อมโทรมลง เนื�องจากสมุนไพรที�หลากหลาย  เป็นตวัชี� วดัถึง

ความอุดมสมบูรณ์ที�สาํคัญและเป็นห่วงโซ่ของระบบนิเวศน์  และเมื�อสภาพป่าเสื�อมโทรม   ชาวบ้านมี

แนวโนม้ที�จะเขา้ไปเป็นแรงงานรับจา้งนอกภาคการเกษตรมากขึ�น    

กล่าวโดยสรุป  ดว้ยลกัษณะการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรของชุมชนแบบเดิม  ที�ไม่สามารถ

ยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันได้   ทําให้ชุดความรู้เรื� องสมุนไพรลด

ความสาํคญัลงและอาจเลือนหายไปไดใ้นอนาคต   ดว้ยเหตุนี�   กลุ่มผูว้ิจยัจึงเกิดความคิดที�จะทาํการทดลอง

ถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในรูปแบบใหม่ขึ�น   ขณะเดียวกนัก็มุ่งหวงัที�จะสร้างวิธีการถ่ายทอดและการ

จดัระบบความรู้แบบใหม่ที�คนทั�วไปในชุมชนสามารถไดรั้บความรู้ในเรื�องสมุนไพรไดอ้ย่างเท่าเทียมและ

ทั�วถึง  

 แนวทางการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�เหมาะสมของชุมชน 

 ในการศึกษาแนวทางที�เหมาะสมในการการถ่ายทอดความรู้เรื� อสมุนไพรที�เหมาะสมต่อชุมชนนั�น

ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองจดักิจกรรมต่างๆกบักลุ่มเป้าหมายซึ�งเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมทั�งสิ�น 

 6 กิจกรรมดว้ยกนั สาํหรับสาเหตุที�ทางกลุ่มผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ทดลองทาํกิจกรรมเพื�อทดลองการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรเนื�องจากเพราะว่าเด็กเป็นวยัที�รับสิ�งต่างๆ

ไดง่้าย และง่ายต่อการปลกูฝังจิตสาํนึกและสร้างทศันคติให้เห็นถึงความสาํคญัของสมุนไพรในชุมชน อีก

ทั�งวยัเด็กยงัเป็นวยัแรงงานในอนาคต ซึ�งเป็นผูที้�ทาํการผลิตและถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพร และเป็นผูที้�

ใชส้มุนไพรต่อไปในภายภาคหนา้  

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงชุดความรู้เรื� องสมุนไพรที�ชุมชนมีอยู่ในระดับหนึ� งซึ� งข้อมูล

ดงักล่าวนั�นไดส้ะทอ้นอยูใ่นผลการศึกษาทั�ง 2 วตัถุประสงคที์�ผา่นมาซึ�งสรุปไดว้่าคนในชุมชนนั�นมีความรู้

เรื�องสมุนไพรอยูใ่นระดบัหนึ�ง คือรู้จกัชนิดและสรรพคุณพื�นฐานของสมุนไพรในชุมชน ตลอดจนทราบถึง

แหล่งที�ขึ�นอยู่ของสมุนไพรแต่ละชนิด อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ความรู้ที� เกี�ยวข้องกับสมุนไพรใน

ประเด็นของการตระหนักรู้ถึงความสาํคญั การหวงแหนรักษาไวใ้ห้ใชอ้ย่างย ั�งยืนนั�นพบว่าชุมชนยงัไม่มี

ความตระหนกัหรือมีมาตรการป้องกนัที�ดีเท่าที�ควร ดงันั�นการจดักิจกรมเพื�อทดลองการถ่ายทอดความรู้นั�น 

ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมขึ�นโดยเลง็เห็นถึงเหตุผลและความสาํคญัดงันี�   
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 - การถ่ายทอดความรู้ที�ชุมชนมีอยูแ่ต่เดิมนั�นเป็นการถ่ายทอดความรู้ในแบบลกัษณะตั�งรับซึ�งเป็น

การถ่ายทอดความรู้ในแบบฉบบัตามวิถีที�ชุมชนไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมา  คือ เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผูรู้้

ไปสู่คนที�ไม่รู้ซึ�งลกัษณะการถ่ายทอดดงักล่าวจะกระทาํผ่านการช่วยงานในครอบครัว หรือการสอนและ

การบอกเล่าโดยตรง  เช่น แม่ใชใ้หล้กูไปเก็บผกั  หรือ การบอกเล่าโดยหมอยา  ผูที้�มีความรู้ไปสู้บุคคลอื�นๆ

ที�ไม่มีความรู้  ซึ�งความรู้ในลกัษณะดงักล่าวอาจเรียกว่าเป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้

เฉพาะบุคคล อนัประกอบดว้ย ทกัษะ ประสบการณ์ โดยทั�งนี� ขึ�นกบัความเชื�อและการมองโลกของคน ๆ 

นั�น ซึ�งเป็นความรู้ที�อยูใ่นวิถีชีวิตปกติประจาํวนัของชาวบา้น ซึ�งขอ้จาํกดัของการถ่ายทอดความรู้แบบที�เป็น

ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ก็คือความรู้ในลกัษณะฝังลึกที�ถ่ายทอดในชุมชนนี� จะเป็นไปในสภาพ

เงื�อนไขที�เอื�ออาํนวยของชุมชนแบบในอดีต เช่นการที�คนในชุมชนใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนั ประกอบอาชีพร่วมกนั

อยูใ่นชุมชน ซึ�งสภาพของชุมชนที�เปลี�ยนแปลงไปในปัจจุบนั ทาํให้วิธีการการถ่ายทอดแบบดั�งเดิมซึ�งมกั

เป็นการถ่ายทอดโดยตรงผา่นคนในครอบครัวนั�นไม่อาจใชไ้ดผ้ลอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ�งผลพวงจาก

ปัจจยัภายนอกที�เขา้มากระทบชุมชนเช่น การอพยพยา้ยถิ�นไปทาํงานและไปศึกษานอกหมู่บา้นของคนใน

ทอ้งถิ�น ซึ�งทาํให้ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรภายในชุมชนนั�นอยู่ในช่วงระยะเวลาที�

จาํกดัมากกว่าในอดีต คือตั�งแต่วยัเด็กเลก็ถึงวยัก่อนที�จะไปโรงเรียน หรือ ก่อนที�คนในชุมชนจะออกนอก

พื�นที�หมู่บ้านไปหางานทาํเพียงเท่านั� น เงื�อนไขอีกประการก็คือการเข้ามาของยาแผนปัจจุบัน นั�นยิ�ง

กลายเป็นเงื�อนไขสาํคญัให้ชุมชนตอ้งปรับเปลี�ยนรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะใหม่ให้

สอดคลอ้งกบัพลวตัรในชุมชนที�เปลี�ยนแปลงไป 

 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในรูปแบบ “กิจกรรมเชิงรุก” (Dynamic 

activity) ซึ�งนอกจากเป็นการนาํเสนอวิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ที�ตรงกบัสถานการณ์และปัจจยั

ความเปลี�ยนแปลงของชุมชนในปัจจุบนัที�ถูกปัจจยัภายนอกเขา้มากระทบดงัไดก้ล่าวไปแลว้นั�น กิจกรรม

การถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรที�ผูว้ิจ ัยได้ทดลองนั�นยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน หลาย

ประการดว้ยกนั 

 ประการแรก กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอนั�นเป็นกิจกรรมที�ไดรั้บ

การเลือกจากการคดัเลือกจากผูว้ิจยัและคนในชุมชนให้การเสนอแนะและให้การยอมรับผ่านการสนทนา

กลุ่มครั� งที� 1 (Focus group I)20 รวมทั�งไดม้ีการนาํเสนอวิธีการและเนื�อหาที�สาํคญัโดยคนในชุมชนและคน

ในชุมชนเองก็ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสังเกตการณ์และเสนอแนะกิจกรรมในการ

สนทนากลุ่มครั� งที� 2  (Focus group II) สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมนี� คนในชุมชนสามารถที�จะนําไป

ประยกุตใ์ชแ้ละผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรม

ในอนาคตได้ ซึ� งเป็นการให้บทบาทแก่คนในชุมชนในการแสดงศกัยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที�

ชุมชนมีอยู่และเป็นเจ้าของ อีกทั�งเป็นการช่วยยืนยนัถึงความสาํคญัของการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญาเรื�อง

                                                
20 สามารถดูผลการสนทนากลุ่มไดจ้ากภาคผนวก ง. เรื�อง สรุปผลการ focus group ครั� งที� 1 
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สมุนไพรที�คนในชุมชนเป็นเจา้ของและมีการถ่ายทอดอยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะนาํไปสู่การยนืยนัถึงบทบาท

ความสาํคญัและการมีอยูข่องชุมชนซึ�งถือเป็นชนกลุ่มนอ้ย(Indigenous People) กลุ่มหนึ�งในประเทศไทยว่า

พวกเขาเป็นกลุ่มคนที�มีศกัยภาพ มีความรู้และภูมิปัญญาที�น่ายกย่องไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าชุมชนอื�นๆใน

ประเทศไทย 

 ประการต่อมากิจกรรมในรูปแบบที�ใหบ้ทบาทแก่คนในชุมชน เป็นผูข้บัเคลื�อนดาํเนินการเพื�อสร้าง

ความเขม้แข็งและความตระหนกัรู้ใหแ้ก่คนในชุมชนนั�น ถือไดว้่าเป็นกระบวนการสาํคญัในการพฒันายุค

ปัจจุบนั เนื�องจากเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการพฒันาในรูปแบบที�นาํไปสู่การพึ�งพาตนเองของชุมชน

หรือการพฒันาในรูปแบบ “จากล่างสู่บน” (Bottom up) ชุมชนเขาเหล็กซึ�งมีความรู้เรื� องสมุนไพรนั�นก็

สามารถเป็นชุมชนเขม้แข็งที�พฒันาตนเองไปสู่การเป็นชุมชนเขม้แข็งที�สามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ยู่บนฐาน

ของทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนักในความสาํคญัและ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเพื�อใหส้ามารถใชต่้อไปไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 - กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�เป็นแบบฝังลึก(Tacit Knowledge) ของชุมชนนั�น มี

ขอ้บกพร่องอยูที่�ไม่ไดเ้นน้เรื�องของการใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาในการรักษารวมทั�ง ไม่ไดม้ีการกระตุน้

ใหเ้กิดการตระหนกัรู้ถึงการรักษาสมุนไพรไวอ้ยา่งย ั�งยนืรวมทั�งไม่มีการใหค้วามรู้ถึง โทษภยัปัจจุบนัที�เขา้

มาคุกคามและสร้างผลกระทบโดยตรงต่อการดาํรงอยูข่องสมุนไพรในชุมชน ดงันั�นกิจกรรมที�ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดลองนั�นไดใ้ส่ประเด็นเหล่านี� ลงไปเป็นส่วนหนึ� งของเนื�อหาในการถ่ายทอดดว้ย เนื�องจากการการ

สอบถามพูดคุยกับผูน้ ําชุมชนและเจ้าหน้าที�อุทยานแห่งชาติทาํให้ผูว้ิจ ัยทราบว่า ในปัจจุบันนั� นเกิด

ปรากฏการณ์ใหม่ขึ�นในชุมชนซึ�งเป็นปรากฏการณ์ที�น่าหวาดวิตกและส่งผลลบต่อความย ั�งยนืของการดาํรง

อยูข่องสมุนไพรในชุมชน โดยผูว้ิจยัเรียกปรากฏการณ์เหล่านั�นว่า  “ภยัคุกคามสมุนไพรรูปแบบใหม่”  โดย

มี 2 ลกัษณะดว้ยกนัคือ ภยัคุกคามทางตรงและทางออ้ม 

 ภยัคุกคามทางตรง คือปรากฏการณ์ที�บุคคลภายนอกเขา้มานาํพนัธพ์ืชสมุนไพรจากในชุมชนไปใช้

ประโยชน์ โดยคนในชุมชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถูกว่าจา้งให้เป็นผูน้าํทาง เพื�อพาไปเก็บเอาพืชสมุนไพรชนิด

นั�นๆ โดยที�ผูที้� เขา้มานําพนัธุ์พืชออกไปนั�นก็มีทั� งลกัษณะของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นยาสมุนไพรหรือหมอยา

สมุนไพรพื�นบา้นจากพื�นที�หมู่บา้นอื�น ซึ�งในกรณีนี�นอกจากอตัราค่าจา้งที�ชาวบา้นที�นาํทางไดรั้บแลว้ พบวา่

ชุมชนไม่ได้ประโยชน์ใดๆในระยะยาวจากการลกัลอบเอาพนัธุ์พืชซึ� งมีความสาํคัญและแสดงถึงความ

หลากหลายของชุมชนออกไปเลยแมแ้ต่นอ้ย 

 ภยัคุกคามทางออ้ม คือ การเขา้มาในชุมชนของบุคคลภายนอกที�มีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น นาํไปสู่การ

ทาํลายสภาพแวดลอ้มทั�งโดยตั�งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่นปริมาณขยะที�เพิ�มขึ�นทาํให้สภาพความอุดม

สมบูรณ์ของพื�นที�เปลี�ยนไป พืชสมุนไพรมีปริมาณและคุณภาพที�ลดลง เป็นตน้ (เจา้หน้าที�อุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ ,2550 : สมัภาษณ์ ) 
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 กิจกรรมที�ผูว้ิจยัทาํการทดลองนั�นจึงเพิ�มเนื�อหาที�สาํคญัในการตระหนักรู้และหวงแหนเขา้ไปเป็น

เนื�อหาส่วนหนึ�งของการถ่ายทอดความแบบใหม่รู้ดว้ย ซึ�งถือไดว้่าเป็นสิ�งที�เพิ�มเติมจากการถ่ายทอดความรู้

ในรูปแบบของชุมชนที�มีมาตั�งแต่ดั�งเดิม 

 - ประการสุดทา้ยที�เป็นเหตุผลในการที�ผูว้ิจยัจะเลือกใชก้ารทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรก็

คือกลุ่มเป้าหมายที�ผูว้ิจ ัยกาํหนดให้เป็นผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมนั�นคือกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ� งอยู่ในช่วงวยั

ระหว่างอนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มอายตุั�งแต่ 5-12 ปี) จะเห็นไดว้่าเยาวชนในช่วงวยัดงักล่าวถือ

ไดว้่าเป็นอนาคตของชุมชนที�จะเติบโตขึ�นมาเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันา รวมทั�งเกี�ยวขอ้งกบัการใชแ้ละ

รักษาทรัพยากรของชุมชนในภายภาคหน้า ในส่วนของการเรียนรู้นั�นเด็กและเยาวชนที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย

เกือบทั�งหมดอยูใ่นระบบการศึกษาแบบโรงเรียน ซึ�งมีความคุน้เคยกบัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมรูปแบบหนึ�งที�

ถกูกาํหนดตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ�งเด็กทุกคนนั�นจะถูกกาํหนดให้เรียนในวิชาศิลปะทั�ง

การวาดและการปั� น นอกจากนั�นก็เป็นกิจกรรมเขา้จงัหวะเช่นเตน้หรือร้องเพลงประกอบจงัหวะ ดงันั�น

กิจกรรมที�ผูว้ิจยัเลือกนั�นเป็นกิจกรรมที�จาํลองมาจากกิจกรรมที�เด็กๆ คุน้เคยเป็นอย่างดีในการศึกษาใน

ระบบโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนจึงสามารถเรียนรู้ไดง่้ายรวดเร็วเนื�องจากเป็นรูปแบบเดียวกบัที�

เขาเคยเรียนรู้มาแลว้ จากในโรงเรียน อีกทั�งกิจกรรมเหล่านั�นเป็นกิจกรรมที�มีความสนุกสนานจึงทาํให้เด็ก

และเยาวชนสามารถที�จะซึมซบัความรู้ต่างๆที�ผูว้ิจยัสอดแทรกเขา้ไปใหร้ะหว่างทาํกิจกรรมไดโ้ดยง่าย   

 กิจกรรมที�ผูว้ิจยันาํมาทดลองถ่ายทอดนั�นมีทั�งหมด 6 กิจกรรมดว้ยกนัไดแ้ก่ 

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

2. กิจกรรมวาดรูปสมุนไพร 

3. กิจกรรมปั� นดินนํ� ามนั 

4. กิจกรรมเดินสาํรวจสมุนไพรในชุมชน 

5. กิจกรรมร้องเพลงสมุนไพร 

6. กิจกรรมเล่านิทานสมุนไพร 

  ซึ�งกิจกรรมทั�งหมดมีวตัถุประสงคที์�แตกต่างกนัไป โดยสามารถจาํแนกกิจกรรมทั�งหมดออกเป็น 

 3 ช่วงเวลาตามที�ไดว้างแผนในการทาํกิจกรรมไวก่้อนที�จะลงภาคสนาม 3 กิจกรรมและไดเ้พิ�มเติมอีก 

2 กิจกรรมเข้ามาในระหว่างที�ศึกษาวิจัยในพื�นที�ทั�งนี� เพื�อให้การทดลองทาํกิจกรรมสามารถตรวจสอบ

ประเมินไดใ้นระดบัหนึ�งว่ากิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที�ผูว้ิจยัไดท้ดลองกบักลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาดงักลา่ว

นั�นมีขอ้ดีขอ้เสียและควรปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่อย่างไร โดยอยู่ในระยะเวลาที�ผูว้ิจยัอยู่ในพื�นที�ศึกษา โดย

สามารถจาํแนกกิจกรรมตามขั�นตอนในการถ่ายทอดความรู้ดงัต่อไปนี� 21 

1. กิจกรรมที�จดัขึ�นก่อนที�จะมีทดลองถ่ายทอดความรู้  

                                                
21 สามารถดูวิธีการและลาํดบัขั�นตอนในการทาํกจิกรรมไดที้�ภาคผนวก จ. เรื�องวธีิการและลาํดบัขั�นตอนในการทดลองจดักจิกรรม (แบ่งตามการ  

ดาํเนินการ 3 ขั�นตอน) 
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2. กิจกรรมที�ใชท้ดลองถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เด็ก 

3. กิจกรรมที�จดัขึ�นหลงัการทดลองถ่ายทอดความรู้ 

 

 ซึ�งกิจกรรมต่างๆมีรายละเอียดและผลของการจดักิจกรรมดงันี�  
 

1. กจิกรรมที�จดัขึ�นก่อนที�จะมทีดลองถ่ายทอดความรู้  

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 

 (1) สร้างความคุน้เคยระหว่างผูว้ิจยักบักลุ่มเป้าหมายซึ�งก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื�นที�ศึกษา 

 (2) ตรวจสอบความรู้เรื�องสมุนไพรที�มีความสาํคญัต่อคนในชุมชนทั�ง 5 ชนิดว่ากลุ่ม       เป้าหมายมี

ความรู้เกี�ยวกบัสมุนไพรที�มีความสําคญัต่อชุมชนในระดบัใด รวมทั�งบันทึกกิจกรรมเพื�อประเมินว่าใน

ขั�นตอนต่อไปซึ� งเป็นการจัดกิจกรรมเพื�อทดลองการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรนั�นผูว้ิจัยความจะ

สอดแทรกเนื�อหาใดลงไปในการทาํกิจกรรมเพื�อให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบถว้นในประเด็นสาํคญั คือ ใน

เรื� องของสรรพคุณ รวมทั�งภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องเพื�อให้เกิดการรักษาสมุนไพรที�มี

ความสาํคญัต่อชุมชนไวอ้ยา่งย ั�งยนืต่อไป 

  กิจกรรมในส่วนนี�ประกอบไปดว้ย กิจกรรม 2 กิจกรรมดว้ยกนั คือ กิจกรรมละลายพฤติกรรมและ

กิจกรรมวาดรูปสมุนไพร ซึ�งในกิจกรรมส่วนนี� จะมีประโยชน์ในการสร้างความคุน้เคยระหว่างผูว้ิจยัและ

กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเด็ก) เพื�อใหก้ารทาํกิจกรรมอื�นๆร่วมกนัเป็นไปไดด้ว้ยสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั�น

ผูว้ิจยัยงัสามารถตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสมุนไพรของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็น

เสมือนการทดสอบก่อนเรียน (pretest) ซึ�งนอกจากกิจกรรมวาดรูปแลว้ผูว้ิจยัยงัไดต้ั�งคาํถามต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง

กบัสมุนไพรที�มีความสาํคญัในชุมชนเพื�อเป็นการทดสอบความรู้ที�กลุ่มเป้าหมายมีอยู ่
  

  โดยมีตวัอยา่งประเด็นคาํถามดงันี�   

1. กระวานปลกูที�ไหนบา้ง 

2. วิธีการเก็บขมิ�นเก็บอยา่งไร 

3. เวลาที�ไปเก็บเห็ดโคนตอ้งใชอ้ะไรขุด 

4. ถา้มีเชื�อเห็ดโคนติดมาตอ้งทาํอยา่งใด 

5. ถา้อยากไดก้ระวานเมด็ใหญ่จะตอ้งปลกูที�ไหน 

6. ที�บา้นใครมีขมิ�นชนับา้ง  ถา้มีเอาไวท้าํอะไร 

7. เห็ดโคนจะขึ�นอยูแ่ถวไหนบา้ง 

8. เราเอากระวานมาทาํอะไรไดบ้า้ง 

9. ในหมู่บา้นเรามีสมุนไพรอะไรบา้ง 

10.ทาํไมกระวานตอ้งปลกูในป่า 
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 ต่อไปจะเป็นการนาํเสนอลายละเอียดของกิจกรรมในขั�นตอนก่อนที�จะทดลองถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรดงัต่อไปนี�  
 
 

กจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อสร้างความคุน้เคยและความสนิทสนมใหเ้กิดขึ�นระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูว้ิจยั 

2. เพื�อสร้างสีสนัทั�งในช่วงก่อนดาํเนินกิจกรรมหลกัและระหว่างการดาํเนิ�นกิจกรรมหลกัเพื�อดึงดูด

ความสนใจของกลุ่มเด็ก  เนื�องจาก วยัเด็กเป็นวยัที�มีสมาธิและความสนใจในเรื�องหนึ�งๆ ในระยะสั�น  ดงันั�น

การสอดแทรกกิจกรรมละลายพฤติกรรมจะช่วยดึงดูดความสนใจและปลูกฝังความคิดในการศึกษาความรู้

เรื�องสมุนไพรอยา่งสนุกสนานใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในหมู่บา้นได ้ 

3. การสร้างกระบวนการรับรู้และกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื�นตวัและความสนใจในเรื�อง

สมุนไพร   

ผลของกจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

1. เด็กใหค้วามสนิทสนมกบัผูว้ิจยัและใหค้วามสนใจเขา้ร่วมในการจดักิจกรรมเป็นจาํนวนมาก  

2. เด็กมีความสนใจและสนุกสนานไปกบัการดาํเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมหลกั 

3. เด็กมีพื�นฐานความรู้ที�แตกต่างกนัโดยเฉพาะเด็กโต และเด็กเล็กบางคนที�มีประสบการณ์นั�น มี

ความรู้เรื�องทั�งในเรื�องแหล่งที�ขึ�นของสมุนไพร วิธีการเก็บ วิธีการปรุง และวิธีการใช ้รวมถึงสรรพคุณได้

เป็นอยา่งดี แต่บางคน โดยเฉพาะเด็กที�เป็นเด็กเล็ก กาํลงัศึกษาอยู่ในชั�นอนุบาลและไม่มีประสบการณ์ใน

การหาสมุนไพรมากนกั ก็จะไม่ค่อยรู้ในเรื�องดงักล่าวเท่าใดนกั 

 

ข้อดี 

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที�จะช่วยสร้างความคุน้เคยและความสนิมสนมให้เกิดขึ�น

ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูว้ิจยั   ทาํใหก้ารชกัชวนเด็กเขา้มาร่วมกิจกรรมทาํไดง่้ายขึ�น 

2. กิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเด็ก และสร้างความสนุกสนานในการ

เรียนรู้เรื�องสมุนไพร 

3. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านการตั�งคาํถามและการทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื�องต้น

เกี�ยวกบัสมุนไพรในหมู่บา้นของเด็กและเยาวชน  ช่วยสะทอ้นถึงการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรดั�งเดิมที�มีอยู่

ในชุมชน 

ข้อจาํกดั 

กรณีที�เด็กเป็นเด็กเลก็ ซึ�งกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั�นอนุบาล   การดาํเนินกิจกรรมจะทาํไดย้าก  เพราะเด็ก

จะไม่ค่อยมีสมาธิและไม่สามารถอยูนิ่�งฟังการอธิบายเป็นเวลานานๆได ้

สรุปผลของกจิกรรม 
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 กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบัเด็กทุกช่วงอายุ  เนื�องจากว่ารูปแบบของ

กิจกรรมจะเน้นการร้องเพลงประกอบท่าเต้นและการเตรียมความพร้อมก่อนทาํกิจกรรมอื�นๆ  จึงเป็น

กิจกรรมที�ดึงดูดความสนใจของเด็กใหเ้ด็กเกิดความอยากที�จะทาํกิจกรรมอื�นๆต่อ  และทาํให้เกิดความกลา้

แสดงออก  กลา้ที�จะพดูคุยกบักลุ่มผูว้ิจยั 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการดาํเนินกิจกรรมถ่ายทอดต่อไป  ควรเน้นไปที�กลุ่มเด็กที�โตพอที�จะรับรู้และเข้าใจถึงการ

อธิบายความรู้เรื�องสมุนไพรที�ผูว้ิจยัถ่ายทอดไป 
 

 

   กจิกรรมวาดรูป-ระบายสีสมุนไพร 

วตัถุประสงค์  

 เพื�อทดสอบความรู้ของเด็กในเรื�องของสมุนไพรที�อยูใ่นชุมชน 

ข้อดีของการดําเนินกจิกรรมวาดรูป-ระบายสีสมุนไพร 

  เด็กไดใ้ชจิ้นตนาการในการวาดสมุนไพรและเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบัการถ่ายทอดความรู้ใหก้บั

เด็กเลก็เนื�องจากเป็นสื�อที�ทาํใหเ้ด็กเขา้ใจไดง่้าย 

ข้อจาํกดัของการดําเนินกจิกรรมวาดรูป-ระบายสีสมุนไพร  

  การที�เด็กไม่ไดเ้ห็นสมุนไพรจากของจริงทาํใหอ้าจมีความเขา้ใจที�คาดเคลื�อนได ้

สรุปผลของการจดักจิกรรม 

 กิจกรรมวาดรูประบายสีเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบัเด็กในระดบัประถมศึกษาขึ�นไปเนื�องจากว่า

หากเด็กอยูใ่นระดบัอนุบาลจะยงัไม่สามารถวาดรูปให้เป็นรูปร่างที�ชดัเจนได ้ และไม่สามารถอธิบายและ

แยกแยะไดว้่าผกั ผลไมแ้ละสมุนไพรมีลกัษณะเด่นเป็นอยา่งไร  แต่หากเป็นเด็กตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษา

ปีที� 1 ขึ�นไป จะสามารถวาดรูปและแยกแยะไดว้่าผกักบัผลไมเ้ป็นอย่างใด แต่กบัสมุนไพรเด็กจะวาดได้

เฉพาะสมุนไพรที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฉะนั�นกิจกรรมนี� จึงเหมาะกบัเด็กชั�นประถมศึกษาขึ�นไป  เนื�องจากว่า

จะเป็นกิจกรรมที�สามารถบอกเด็กไดว้่าผกัและผลไมที้�เด็กวาดนั�นมีสรรพคุณทางยาดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ ของการดําเนินกจิกรรมวาดรูป-ระบายสีสมุนไพร 

 ควรพาเด็กไปวาดจากพื�นที�ที�มีสมุนไพรขึ�นอยูจ่ริงเพื�อให้เด็กไดซึ้มซบัสภาพแวดลอ้มที�อยู่บริเวณ

รอบๆเพื�อใหเ้ห็นภาพรวมและความสาํคญัของสภาพแวดลอ้ม 
 

 สรุปการดําเนินกจิกรรมในขั�นตอนก่อนที�จะมกีารทดลองถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพร 

 ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลในการดาํเนินกิจกรรมไดด้งันี�  

1.  กิจกรรมละลายพฤติกรรมนั�นช่วยใหเ้ด็กมีความสนิทสนมกบัผูว้ิจยัและให้ความสนใจในการ

ปฏิบติักิจกรรมทุกกิจกรรม เนื�องจากกลุ่มเป้าหมายเกิดความคุน้เคยกบัผูว้ิจยัผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆ
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ร่วมกนั ทาํใหไ้ม่เกิดการต่อตา้นหรือการตั�งคาํถามในการรับสารทาํใหก้ารจดจาํความรู้ต่างๆที�ผูว้ิจยัถ่ายทอด

ใหใ้นกิจกรรมต่อๆไปเป็นไปดว้ยดี ในระดบัที�น่าพอใจ 

2.  จากกิจกรรมที�ใหว้าดรูปสมุนไพรและการถามตอบซึ�งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ�งที�ทาํควบคู่ไปกบั

กิจกรรมละลายพฤติกรรมนั�น ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัไดจ้ากกลุ่มเป้าหมายนั�นทาํให้สามารถวิเคราะห์ไดว้่า ระดับ

ความรู้ที�กลุ่มเป้าหมายมีอยูน่ั�นเป็นการเรียนรู้ที�ผา่นการถ่ายทอดทางตรงโดยผา่นการถ่ายทอดจากครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ว่าชื�อของสมุนไพรชนิดต่างๆ นั�นมีชื�อเรียกว่าอะไรรวมทั�งรู้แหล่งที�อยู่ของสมุนไพร

ชนิดนั�นๆรวมทั�งสรรพคุณทั�วไปของสมุนไพรชนิดนั�นๆเช่น ขมิ�น แกค้นั เป็นตน้  

 อยา่งไรก็ตาม สิ�งที�ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายยงัไม่มีการเรียนรู้ก็คือภูมิปัญญาในการรักษา

สมุนไพรให้ย ั�งยืน หรืออีกกรณีหนึ� งนั�นก็คือในระบบความทรงจาํของกลุ่มเป้าหมายที�เป็นกลุ่มเด็กและ

เยาวชนนั�นมีสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพรและสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการดาํรง

อยูข่องสมุนไพรอย่างเช่นภาพวาดของกระวานที�อยู่ในป่าคู่กบัตน้ไมใ้หญ่ ภาพวาดของเห็ดโคนและจอม

ปลวกซึ�งสะทอ้นสภาพพื�นที�ที�กลุ่มเป้าหมายถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์อยา่งไรก็ตามความรู้ดงักล่าว

ไม่ไดถ้กูหยบิยกออกมาในเชิงขอ้มลูที�นาํมาสรุปและตอกย ํ�าใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและเมื�อพิจารณาถึงปัจจยั

ภายนอกอาทิเช่นการรุกคืบเขา้มาเก็บเห็ดโคนของคนภายนอกชุมชนนั�นก็ทาํให้น่าวิตกกงัวลว่าในอนาคต

ชุมชนอาจประสบปัญหากบัหากบัการรับมือกบัภยัคุกคามในรูปแบบดงักล่าว หากไม่สรุปและถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาในการรักษาสมุนไพรไวใ้นเชิงที�เป็นรูปธรรมใหก้บัคนในรุ่นต่อๆไป ซึ�งเรื�องของภูมิปัญญาและการ

รักษาการใชไ้วใ้หย้ ั�งยนืนั�นเป็นสิ�งที�ผูว้ิจยัจะไดห้ยบิยกมาถ่ายทอดใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการจดักิจกรรมใน

ขั�นตอนต่อไป 

  
 

 

2. กจิกรรมที�จดัขึ�นระหว่างที�มกีารทดลองถ่ายทอดความรู้  

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 

 (1) ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัสรรพคุณ สถานที�ขึ�นอยูข่องสมุนไพร การใช ้รูปร่างลกัษณะ

ตลอดจนภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพรไวใ้นชุมชนอยา่งย ั�งยนื โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

 - การเรียนรู้จากจินตนาการ โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายดูแบบสมุนไพรจากหนงัสือ 

 - การเรียนรู้จากของจริงคือการร่วมกบัผูน้าํที�มีความรู้เรื�องสมุนไพรใหเ้ป็นผูน้าํในการพาไปเรียนรู้

เรื�องสมุนไพรจากสถานที�ที�มีสมุนไพรขึ�นอยูจ่ริงๆภายในหมู่บา้น ในรูปแบบของกิจกรรมเดินสาํรวจ 

 (2) ใหก้ลุ่มเป้าหมายจดจาํสรรพคุณ วิธีการใชแ้ละภูมิปัญญาในสมุนไพรในการรักษาสมุนไพรที�มี

ความสาํคญัต่อชุมชนแต่ละชนิดและเกิดจิตสาํนึกในการหวงแหนสมุนไพรต่อไปในอนาคต 

 ในการทดลองกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรในขั�นตอนนี� ผูว้ิจ ัยไดใ้ช้สมุนไพรในการ

ทดลอง 3 ชนิดไดแ้ก่  ขมิ�นชนั  กระวาน  และเห็ดโคนในการเป็นสมุนไพรที�ใชใ้นการทดลอง ซึ�งสาเหตุที�
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กลุ่มผูว้ิจยัไดเ้ลือกสมุนไพรทั�ง 3 นี�   เนื�องจากเป็นสมุนไพรที�เด็กในชุมชนรู้จกั  ซึ�งเห็นไดจ้ากการทดสอบ

(pretest) ในขั�นตอนที�1 จะพบว่ากลุ่มเป้าหมายไดว้าดรูปเห็ดโคน  และกระวาน ซึ�งเป็นสมุนไพรเพียงไม่กี�

ชนิดที�เด็กนึกถึง  อีกทั�งสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดดงักล่าวยงัมีลกัษณะและรูปทรงที�เอื�ออาํนวยต่อการจดักิจกรรม  

ดงัเช่นในกิจกรรมวาดรูปสมุนไพรและปั� นดินนํ� ามนัสมุนไพร  เป็นตน้  รวมไปถึงสมุนไพรดงักล่าวยงัเป็น

สมุนไพรที�ใกลต้วัเด็กและสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตประจาํวนั  และเป็นสมุนไพรที�สาํคญัในช่วงเวลาที�กลุ่ม

ผูว้ิจยัไดล้งไปศึกษาดงั เช่น ขมิ�นชนั ใชใ้นงานพิธีกรรมคืองานทอดกฐินโดยใชใ้นรูปแบบที�นาํผงขมิ�นมา

ผสมกบันํ� าและใชป้ระพรมเพื�อใหเ้กิดความเป็นสิริมงคล  และใชน้ํ� าขมิ�นเทลงพื�นดินเพื�อให้สิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�

คนกะเหรี�ยงนบัถือไดรั้บรู้ในสิ�งที�คนกะเหรี�ยงไดท้าํบุญกุศลไปให ้ อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาที�คนใน

ชุมชนตอ้งเขา้ป่าไปเก็บเห็ดโคนเพื�อนาํมาขาย  ดงันั�นจึงมีการนาํผงขมิ�นป่นนาํมาทาตามบริเวณตวัทั�งแขน

และขาเพื�อเป็นการป้องกนัเห็บป่าไดอ้ีกดว้ย  

 ส่วนเห็ดโคนก็มีความสาํคญัในช่วงเวลานี� เช่นกนักล่าวคือใน 1 ปี เห็ดโคนจะขึ�นเพียงแค่ครั� งเดียว

เท่านั�น ดงันั�นเห็ดโคนจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที�สาํคญัที�ทาํให้ชาวบา้นมีรายได ้ โดยสามารถขายเห็ดโคนได้

กิโลละประมาณ 200 – 300 บาท  ส่วนอีกประเด็นที�สาํคญัของเห็ดโคนก็คือการที�มีบุคคลภายนอกเขา้มาแยง่

ชิงการใชท้รัพยากรจากเห็ดโคนของคนในชุมชนโดยที�คนในชุมชนไม่สามารถกีดกนัการเขา้มาของคน

ภายนอกได ้   

ส่วนกระวานก็เป็นพืชเศรษฐกิจที�สาํคญัเช่นเดียวกนัและก็มีการเก็บเกี�ยวผลผลิตไปในช่วงเดือน 9 

ดงันั�น คนในชุมชนจึงยงัใหค้วามสาํคญัอยูโ่ดยคนในชุมชนยงัพากนัพดูถึงเรื� องรายไดจ้ากการขายกระวาน  

อีกทั�งกระวานยงัสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นที�ปลกูกระวานขาย โดยบางบา้นสามารถขายไดถ้ึง 30,000 บาท

ต่อการเก็บเกี�ยวผลผลิตของกระวานใน 1 ครั� ง  อีกทั�งกระวานยงัเป็นพืชที�สามารถสร้างจิตสาํนึกในการรักษ์

ป่าใหก้บัคนในชุมชนได ้ เพราะการที�จะไดผ้ลผลิตจากกระวานที�ดีนั�นจะตอ้งปลูกอยู่ในป่าที�อุดมสมบูรณ์  

ดงันั�นถา้มีป่าที�อุดมสมบูรณ์อยูช่าวบา้นก็จะไดผ้ลผลิตที�ดีและสามารถขายไดร้าคาดีเช่นเดียวกนั  

 กล่าวโดยสรุปสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดนั�นเป็นสมุนไพรที�มีความสาํคญัในชุมชน  อีกทั�งยงัสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในดา้นอาหาร ยารักษาโรค  ประเพณีพิธีกรรม และเศรษฐกิจ  ได้

เป็นอย่างดี  ดงันั�นทางกลุ่มผูว้ิจยัจึงเลือกสมุนไพรดังกล่าวมาเป็นตวัอย่างในการจดักิจกรรมกบัเด็กและ

เยาวชนในชุมชน ซึ�งผลของการดาํเนินกิจกรรมมีดงัต่อไปนี�  
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กจิกรรมปั�นดนินํ�ามนั 

วตัถุประสงค์  

  เพื�อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะของสมุนไพรที�ผูว้ิจยัใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ ซึ�งไดแ้ก่ เห็ดโคลน 

ขมิ�นและกระวาน 

ผลของกจิกรรมปั�นดินนํ�ามนั 

 เด็กสามารถปั� นดินนํ� ามนัตามที�ผูว้ิจยัไดชี้� แจงในหนังสือตน้แบบได้ทั�ง 3 ชนิด รวมถึงผูว้ิจ ัยยงั

สงัเกตเห็นว่าในการปั� นสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดดงักล่าว เด็กๆไม่ไดปั้� นแต่สมุนไพรอยา่งเดียว แต่เด็กยงัสามารถ

เขา้ใจดว้ยว่าสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดมีบริเวณที�ขึ�นอยูใ่นบริเวณใด โดยเด็กไดแ้สดงความเขา้ใจผ่านการปั� นสิ�ง

ท่อยูร่อบๆที�สมุนไพรทั�ง 3 ชนิดขึ�น เช่น ปั� นลาํธาร ตน้ไมใ้หญ่ งู ซึ�งเป็นการแสดงว่าสมุนไพรนั�นขึ�นอยู่ใน

ป่า ซึ� งความรู้ความเขา้ใจของเด็กนั�นไดต้รงกับขอ้มูลที�ผูว้ิจ ัยไดม้าจากผูที้�มีความรู้ในเรื� องสมุนไพรว่า 

สมุนไพรทั�ง 3 ชนิดจะขึ�นอยู่ในป่า ดงันั�นแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความรู้ในเรื�องของสมุนไพรในเรื�องของ

สถานที�ขึ�นของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด นอกจากนั�นเด็กยงัสามารถพูดถึงสรรพคุณของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดได้

เล็กน้อย ซึ� งความรู้ความเข้าใจของเด็กนั�นเกี�ยวกบัสรรพคุณ ปริมาณการใช ้ถูมิปัญญาต่างๆของการใช้

สมุนไพร ยงัมีอยู่ในระดับน้อย ดงันั�นผูว้ิจยัจึงได้มีการอธิบายเพิ�มเติมเพื�อให้ความรู้แก่เด็กในเรื� องของ

สรรพคุณและภูมิปัญญาในการใชต่้างๆ รวมไปถึงสร้างความตระหนักและหวงแหนให้กบัเด็กและให้เกิด

การถ่ายทอดชุดความรู้ดงักล่าวสู่ชุมชนหรือเพื�อใหเ้กิดการใชส้มุนไพรอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

ข้อดีของกจิกรรมปั�นดินนํ�ามนั 

 ทาํใหเ้ด็กจดจาํลกัษณะของสมุนไพรไดม้ากขึ�น เนื�องจากเด็กไดล้งมือปั� นสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดดว้ย

ตนเอง ซึ�งเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( Learning by doing ) 

ข้อเสียของกจิกรรมปั�นดินนํ�ามนั 

 การที�เด็กไม่ไดเ้ห็นสมุนไพรจากพื�นที�จริงหรือที�เป็นของจริงแต่ใชว้ิธีการดูแบบจากหนงัสือนั�นอาจ

ทาํใหม้ีการเขา้ใจที�ผดิพลาดได ้

สรุปกจิกรรมปั�นดินนํ�ามนั 

 กิจกรรมปั� นดินนํ� ามนัเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบัเด็กในระดบัประถมศึกษาเนื�องจากว่าเด็กตอ้ง

ปั� นนตามรูปภาพของสมุนไพรชนิดที�เป็นตวัอยา่ง  ดงันั�นเด็กที�อยูใ่นระดบัอนุบาลจะเป็นกิจกรรมที�ใชดึ้งดดู

ความสนใจและกระตุ้นการอยากที� รู้ของเด็กเท่านั�นแต่ไม่สามารถที�จะทาํให้เด็กจดจาํแหล่งที�ขึ� นและ

สรรพคุณของสมุนไพรได ้ ซึ�งแตกต่างกบัเด็กที�อยูใ่นระดบัชั�นประถมศึกษาที�จะจาํรายละเอียดบางอย่างได้

จึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีกิจกรรมอื�นมาช่วยตอกย ํ�าการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มผูว้ิจยั 
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กจิกรรมการเดนิสํารวจสมุนไพรภายในชุมชน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อให้เด็กไดเ้ห็นและสัมผสัสมุนไพรของจริง และให้เด็กไดต้ระหนักและเห็นความสาํคญัของ

ระบบนิเวศน์ 

2. เพื�อใหเ้ด็กไดต้ระหนกัและเป็นตวักระตุน้ให้ชุมชนไดต้ระหนักและเตรียมการป้องกนัในสิ�งที�จะ

เกิดขึ�นหรือการเปลี�ยนแปลงในอนาคต  โดยเฉพาะในเรื�องของการแยง่ชิงการใชท้รัพยากรของชุมชน  และ

การเตรียมการป้องกนัภยัจากสังคมภายนอก  ซึ�งนับวนัหมู่บา้นจะเป็นสังคมที�เปิดมากขึ�น  และมีการรับ

ค่านิยมและวฒันธรรมจากภายนอกมากขึ�น 

ผลของกจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพร 

เด็กมีความตื�นตวัในการเรียนรู้ไดดี้และซึมซบัเนื�อหาความรู้ในเรื�องรูปร่าง  สรรพคุณ  ภูมิปัญญาใน

เรื�องการใชส้มุนไพร  โดยเห็นไดจ้ากสมุนไพรบางชนิด  เช่น  กระวานที�เด็กส่วนใหญ่มกัเห็นแต่เมลด็  และ

ทราบเพียงว่ากระวานมีไวข้ายไดอ้ย่างเดียว  เด็กก็จะไดรั้บความรู้เพิ�มเติมจากการทาํกิจกรรมวาดรูปโดย

กลุ่มผูว้ิจยัเป็นผูใ้หค้วามรู้ถึง ลกัษณะตน้ของกระวาน  สรรพคุณ  และใชใ้นพิธีกรรม  เป็นตน้   และการให้

เด็กเดินไปสาํรวจเพื�อให้เด็กไดไ้ปสัมผสัและจดจาํเนื�อหาที�ผูว้ิจยัถ่ายทอดได ้ และเด็กไดรั้บความรู้และมี

ความสนุกสนานในการเรียนรู้นอกสถานที� (บริเวณวดั) มากขึ�นและเขา้ใจมากขึ�น  เนื�องจากวิทยากรที�ให้

ความรู้สามารถสื�อสารและถ่ายทอดโดยใชภ้าษากะเหรี�ยงที�เป็นภาษาทอ้งถิ�นที�เด็กใชม้าตั�งแต่เกิด  ทาํให้เด็ก

เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เพราะไม่มีอุปสรรคทางภาษา 

 
ข้อดีของกจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพร 

1. การที�นําปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นผูน้ ําจะทาํให้การถ่ายทอดความรู้ได้ผลมากกว่า  เนื�องจากไม่มี

อุปสรรคทางดา้นภาษา  และปราชญช์าวบา้นสามารถควบคุมเด็กได ้ เพราะวฒันธรรมชาวกะเหรี�ยง

จะใหค้วามสาํคญักบัผูอ้าวุโสและระบบสงัคมเครือญาติ 

2. เป็นการเปิดมุมมองใหแ้ก่เด็กไดเ้รียนรู้เรื�องราวต่างๆ นอกหอ้งเรียนหรือจากการอ่านจากตาํราและ

เนื�อหาที�ครูบอกเล่าเท่านั�น 

ข้อเสียของกจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพร 

เด็กวยัที�เลก็เกินไปเมื�อไปพบสิ�งที�ล่อตาล่อใจเมื�อพาออกไปนอกสถานที� ทาํใหเ้ด็กสนใจสิ�งอื�นแทน

การฟังการบรรยายเรื�องสมุนไพรของปราชญช์าวบา้นที�เป็นวิทยากร 

 
 
สรุปผลของกจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพร 

 กิจกรรมเดินสาํรวจสมุนไพรเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบัเด็กในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  

เนื�องจากว่าเด็กจะมีความสนใจต่อสิ�งที�พาไปดูมากกว่ากลุ่มเด็กที�อยูใ่นระดบัอนุบาลและประถมตน้  อีกทั�ง
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สมุนไพรที�พาไปชมนั�นเป็นสมุนไพรที�ไม่ไดใ้ชใ้นชีวิตประจาํวนัแต่จะใชก้็ต่อเมื�อเจ็บป่วยเท่านั�นรวมไปถึง

สมุนไพรที�นาํไปชมนั�นส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที�มีกระบวนการในการปรุงและการใชที้�ยุ่งยากทาํให้กลุ่ม

เด็กเลก็นั�นสนใจสิ�งแวดลอ้มระหว่างการเดินสาํรวจมากกว่า 

ข้อเสนอแนะของกจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพร 

1. เด็กที�เดินสาํรวจควรมีอายมุากกว่านี� 

2. ควรมีปราชญ์ชาวบา้นที�เป็นผูรู้้เรื� องสมุนไพรที�สามารถพูดภาษากะเหรี� ยงได ้ ซึ� งจะทาํให้การ

ถ่ายทอดเป็นไปไดง่้ายขึ�นและเด็กเขา้ใจเร็วขึ�น  เพราะไม่มีอุปสรรคทางดา้นภาษา 
 

 

   กจิกรรมร้องเพลง “เด็กเขาเหลก็ใจดี” 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อทดสอบความเขา้ใจในเรื�องสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด คือ ขมิ�นชนั กระวาน และเห็ดโคน ที�กลุ่ม

ผูว้ิจยัไดท้ดลองทาํกิจกรรมวาดรูปสมุนไพร ปั� นดินนํ� ามนั และเดินสาํรวจสมุนไพรกบักลุ่มเด็ก 

 2. เพื�อทดสอบการถ่ายทอดความรู้ที� เหาะสมให้กับเด็กว่าวิธีที�มีความเหมาะสมต่อการถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรแบบใหม่ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดห้รือไม่ 

 3. เพื�อเป็นการเนน้ย ํ�าความรู้และความเขา้ใจของเด็ก และการเป็นการสรุปยอ่เนื�อหาที�กลุ่มผูว้ิจยัได้

ถ่ายความรู้เรื�องสมุนไพรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที�ขึ�นของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด คือ ขมิ�นชนั 

กระวาน และเห็ดโคน ภูมิปัญญาในการเก็บ การปรุงและการใช ้สรรพคุณของตวัสมุนไพร รวมไปถึงการ

ปลกูจิตสาํนึกในเรื�องของการรักษาป่าใหก้ลุ่มเป้าหมายดว้ย 
 

ผลของกจิกรรมการร้องเพลง 

 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเขา้ใจแหล่งที�ขึ�น สรรพคุณ และภูมิปัญญาในการเก็บ การปรุง และ

การใชส้มุนไพรที�สาํคญัในชุมชน อีกทั�งยงัก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน และทาํให้เด็กมีความสุขจากการร้อง

เพลงและการเตน้ประกอบเพลง ซึ�งจากจุดนี� จะทาํใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ที�เป็นแบบลกูโซ่ จากการที�กลุ่ม

เด็กซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายไดร้้องเพลงให้กบัเพื�อนๆ หรือ บุคคลอื�นๆฟัง เพราะว่าจากการสังเกตของกลุ่ม

ผูว้ิจยัเห็นว่า เมื�อไดส้อนการร้องเพลงใหก้บัเด็ก เด็กสามารถร้องเพลงไดติ้ดปาก ทั�งที�ทาํกิจกรรมจบไปแลว้ 

ซึ� งจากการทาํกิจกรรมนี� จะทําให้เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสมุนไพรและเข้าใจถึง

ความสาํคญัของความสมดุลในระบบนิเวศและธรรมชาติ เพื�อเป็นการรักษาสมุนไพรอยา่งย ั�งยนื 

 

ข้อดีของการจดักจิกรรมการร้องเพลง 

 1. เป็นกิจกรรมที�ทาํใหเ้ด็กรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขไปกบักลุ่มผูว้ิจยั 
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 2. จากกิจกรรมนี�จะทาํใหม้ีการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรแบบที�เป็นลกูโซ่จากการที�เด็กไดร้้อง

เพลงใหก้บัเพื�อน บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื�นๆในชุมชนฟัง 

 3. เป็นกิจกรรมที�ช่วยสร้างจิตสาํนึกในการรักษาใหก้บัเด็ก 

 4. เป็นกิจกรรมที�ช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความหวงแหนของสมุนไพรที�มีอยู ่

 5. เป็นกิจกรรมที�ช่วยสร้างความรู้ในเรื�องภูมิปัญญาในการเก็บ การปรุง และการใช้สมุนไพรที�

ถกูตอ้งใหก้บัเด็ก 

สรุปผลของกจิกรรมการร้องเพลง 

 กิจกรรมการร้องเพลงเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบัเด็กทุกกลุ่มอายุเนื�องจากว่าเนื�อหาของเพลงนั�น

แปลงมาจากเพลงที�เด็กร้องไดอ้ยูแ่ลว้  เมื�อมีการแต่งเนื�อหาใหม่เด็กก็จดจาํไดอ้ย่างรวดเร็วและเมื�อมีท่าเตน้

ประกอบก็ยิ�งทาํใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพิ�มมากขึ�น  จึงทาํใหเ้ห็นว่าการร้องเพลงและ

การเตน้ประกอบเพลงนั�นสามารถสร้างแรงจูงใจต่อตวัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี ฉะนั�นเมื�อเด็กเกิดความสนใจแลว้

ทาํใหก้ารถ่ายทอดความรู้ทาํไดง่้ายและเด็กสามารถจดจาํไดง่้ายขึ�น 

 ข้อเสนอแนะของกจิกรรม 

 1. กิจกรรมนี�ควรมีการต่อยอดและนาํไปใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ใหก้บักลุ่มเด็กในชุมชนคนอื�นๆ

ดว้ย เพื�อเป็นการสร้างจิตสาํนึกร่วมกนั 

 2. อาจมีการนาํกิจกรรมนี�บรรจุลงในหลกัสูตรการศึกษาในเรื�องของสนัทนาการในโรงเรียน 
 

 

กจิกรรมเล่านทิาน 

วตัถุประสงค์  

1. เพื�อทดสอบความเขา้ใจในเรื�องสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดคือขมิ�นชนั  กระวาน และเห็ดโคน ที�กลุ่ม

ผูว้ิจยัไดท้ดลองทาํกิจกรรมวาดรูปสมุนไพร  ปั� นดินนํ� ามนัสมุนไพร  และเดินสาํรวจสมุนไพรกบักลุ่มเด็ก 

2. เพื�อทดสอบการถ่ายทอดความรู้ที�เหมาะสมใหก้บัเด็กว่าเป็นวิธีที�มีความเหมาะสมต่อ 

การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรแบบใหม่ใหก้บัเด็กไดห้รือไม่ 

3. เพื�อเป็นการเน้นย ํ�าความรู้และความเข้าใจของเด็ก   และเป็นการสรุปย่อเนื�อหาที�ทางกลุ่มม

ผูว้ิจยัยไดถ้่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที�ขึ�นของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด ภูมิ

ปัญญาในการเก็บ ภูมิปัญญาในการปรุงและภูมิปัญญาในการใช ้ สรรพคุณของสมุนไพร รวมทั�งจิตสาํนึก

ในเรื�องของการรักษาป่า 

ผลของการดําเนินกจิกรรมเล่านิทาน 

        เด็กมีความรู้และความเขา้ใจถึงแหล่งที�ขึ�น   สรรพคุณ  และภูมิปัญญาในการเก็บ  การปรุงและการ

ใชส้มุนไพรที�สาํคญัในชุมชน  อีกทั�งยงัก่อใหเ้กิดความสนุกสนานและทาํใหเ้ด็กมีความสุขจากการร้องเพลง

และการเล่านิทาน ซึ�งจะก่อใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ที�เป็นลูกโซ่ จากการที�เด็กไดร้้องเพลงและเล่านิทาน
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ให้กบัเพื�อนๆหรือบุคคลอื�นฟัง อีกทั�งยงัทาํให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาํนึกในการดูแลรักษาสมุนไพรและ

เขา้ใจถึงความสาํคญั ของความสมดุลในระบบนิเวศธรรมชาติเพื�อการรักษาสมุนไพรอยา่งย ั�งยนื 

สรุปกจิกรรมเล่านิทาน 

 กิจกรรมเล่านิทานเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกบักลุ่มเด็กทุกกลุ่ม  เนื�องจากว่าเนื�อหาของนิทานและ

การแสดงบทบาทสมมุติเป็นสิ�งที�ดึงดูดความสนใจของเด็ก  ทาํให้เด็กเกิดความอยากรู้และอยากติดตามว่า

บทสรุปของนิทานจะเป็นอยา่งไร  อยา่งไรก็ดีกิจกรรมเล่านิทานก็ยงัเป็นกิจกรรมที�ทาํให้เด็กสามารถจดจาํ

สรรพคุณของสมุนไพรในเรื�องไดเ้ป็นอย่างดีและเด็กสามารถที�จะเล่าใหม่ไดแ้ละถ่ายทอดให้กับคนใน

ชุมชนได ้

ข้อเสนอแนะของกจิกรรมเล่านิทาน 

 กิจกรรมนี� น่าจะเพิ�มตวัอยา่งสมุนไพรมากกว่านี�   เนื�องจากว่ากิจกรรมนี� เด็กๆจดจาํรายละเอียดไดดี้  

ฉะนั�นกิจกรรมนี�ควรมีการต่อยอดและนาํไปใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ใหก้บักลุ่มเด็กในชุมชนคนอื�นๆดว้ย 

เพื�อเป็นการสร้างจิตสาํนึกร่วมกนั 

  ในการทาํกิจกรรมในขั�นตอนที� 2 ทั�ง 2 กิจกรรมนี� ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มเป้าหมายมีความ

ตื�นตวัและสนใจในวิธีการที�ใชใ้นการถ่ายทอดความรู้เรื� องสมุนไพรที�ผูว้ิจยัไดใ้ชใ้นการทดลอง อย่างไรก็

ตามในการทาํกิจกรรมในขั�นตอนนี�ก็จะมีการถามคาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัสมุนไพรเพื�อให้กลุ่มเป้าหมายตอบ

คาํถามที�เกี�ยวขอ้งโดยเนน้ไปที�ภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพรเพื�อเป็นการสร้างความเขา้ใจและตอกย ํ�าให้

กลุ่มเป้าหมายตระหนกัและนาํไปถ่ายทอดต่อใหก้บัคนในครอบครัวของตนประเมินต่อไป  
 

 3.กจิกรรมที�จดัขึ�นหลงัการทดลองถ่ายทอดความรู้   

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ  

 (1) เพื�อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบใหม่ที�กลุ่มผูว้ิจยัได้ทดลอง

นาํมาถ่ายทอดใหแ้ก่กลุ่มเด็ก 

 (2)เพื�อที�จะหาแนวทางที�เหมาะสมต่อการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรอยา่งย ั�งยนื 
 

กจิกรรม“จดัเวทีสนทนาระหว่างผู้วจิยั ประชาคมในชุมชนและ หน่วยงานภายนอกชุมชน” 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยั องค์กรภายนอกที�เกี�ยวขอ้งและชาวบา้นในการสรรหาแนวทางการ

ถ่ายทอดความรู้ที�เหมาะสมใหก้บัชุมชนต่อไป 

 2. เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนความรู้ซึ�งกนัและกนัในเรื�องของการรักษาสมุนไพรของชุมชนใหม้ีความ

ย ั�งยนืต่อไป 

 3. เพื�อนาํเสนอผลและรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที�ผูว้ิจยัไดน้าํไปทาํการทดลองกบักลุ่มประชากร

ของหมู่บา้นซึ�งคือเด็กและเยาวชนในหมู่บา้น 
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ผลการจดักจิกรรม 

 จากการจดัเวทีประชุมสนทนาแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างองค์กรภายนอก ผูว้ิจยั และชาวบา้นใน

ครั� งนี�  ทาํใหผู้ว้ิจยัพบว่ากระบวนการดงักล่าวทาํใหช้าวบา้นรวมทั�งองค์กรภายนอกเกิดแรงกระตุน้และหัน

มาให้ความสนใจในการที�จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ� งเป็นสมบัติของชุมชนมากขึ� น 

โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที�จะสามารถแปรสภาพเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยความรู้ต่างๆที�มีอยู่ของ

ชาวบ้านจนได้กลายเป็นฐานของการสร้างความมั�นคงให้แก่ชุมชน ซึ� งแต่เดิมแนวความคิดในการที�จะ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไม่ไดรั้บการสนใจและปฏิบติัจากคนในชุมชน  มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติกนั

อยา่งฉาบฉวยและไม่เห็นคุณค่า ถึงแมว้่าชาวบา้นบางคนจะรู้ถึงภูมิปัญญาในการักษาสมุนไพรให้มีความ

ย ั�งยืนแต่ความรู้เหล่านั�นไม่ไดรั้บการเปิดเผยออกมาสู่คนอื�นๆ มีเพียงบางคน บางกลุ่มเท่านั�นที�รู้ถึงภูมิ

ปัญญาเหล่านี�  นอกจากนั� นในการจัดเวทีประชุมในครั� งนี� ยงัทําให้เกิดความตระหนักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอนัเนื�องมาจากการเขา้มาของคนภายนอกซึ�งก่อให้เกิดการทาํลายพนัธุ์อนั

เนื�องมาจากวิธีในการเก็บสมุนไพรของคนที�มาจากภายนอก ดังนั� น ในการจัดเวทีประชุมสนทนา

แลกเปลี�ยนในครั� งนี�  นอกจากจะเป็นการนาํเสนอรูปแบบการทดลองถ่ายทอดความรู้ที�ผูว้ิจยัไดน้าํไปใช้

ถ่ายทอดความรู้กบักลุ่มเด็กและเยาวชนให้ชาวบา้นไดรั้บรู้และร่วมกนัหาแนวทางที�เหมาะสมแลว้ ยงัเป็น

การเปิดใหม้ีการแลกเปลี�ยนความรู้ รวมถึงร่วมกนัสรรหามาตรการในการเขา้ถึงสมุนไพรทั�งกบัคนภายใน

ชุมชนและคนภายนอกชุมชนต่อไป 
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บทที� 5 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

บทสรุปงานวจิยั 

 งานวิจยัเรื�อง  การใชส้มุนไพรและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรชิ�นนี�จะเป็นจุดเริ�มตน้

ของการพฒันาในแนวทางใหม่ที�แตกต่างไปจากแนวทางการพฒันาแบบเก่า  ที�นโยบายการพฒันามกัจะถกู

กาํหนดมาจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  แลว้ผลกัดนันโยบายลงไปใหชุ้มชนเป็นฝ่ายปฏิบติัเพียงอยา่งเดียว  

ซึ�งที�ผา่นมาการพฒันาดงักล่าวไดส้ร้างความเสียเปรียบใหแ้ก่ชุมชนเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะในเรื�องของ

ทรัพยากรธรรมชาติที�เป็นสมบติัของชุมชนมาชา้นาน โดยที�ชาวบา้นไม่สามารถที�จะต่อตา้น ขดัขืนการเขา้

มาของนายทุนหรือบุคคลภายนอกในการเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ทั�งในแง่ของวิชาการและเศรษฐกิจได ้ 

เพราะรัฐมกัจะกาํหนดนโยบายที�เอื�อประโยชน์ต่อรัฐเองและเอื�อประโยชน์ต่อนกัธุรกิจ นายทุน  

แต่ในงานวิจยัชิ�นนี� จะเป็นการเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในการพฒันาแนวทางใหม่ที�เนน้การพฒันาไปที�

ชุมชนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันาใหบ้ทบาทชุมชนเป็นผูดู้แล จดัการทรัพยากรธรรมชาติดว้ยชุมชนเอง  

ซึ�งแนวทางดงักล่าวจะกระทาํโดยผา่นการใหค้วามรู้ การสร้างความตระหนกั ในเรื�องของการดูแล  รักษา

และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ (สมุนไพร) ของชุมชน ซึ�งในเรื�องของการใหบ้ทบาทในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเองนบัว่าเป็นเรื�องที�สาํคญัต่อชุมชนเป็นอยา่งยิ�ง เพราะทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นสิ�งที�อยูค่วบคู่กบัชุมชนและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน   

นอกจากนั�นเพื�อป้องกนัการลดลงของสมุนไพรทั�งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  ในงานชิ�นนี�ยงั

เป็นตวักระตุน้ใหชุ้มชนเห็นคุณค่าและความสาํคญัของสมุนไพรโดยจะก่อใหเ้กิดการสร้างกฎ กติกา โดยจะ

เป็นกฎที�ตั�งขึ�นโดยชุมชนเอง ในการเขา้ถึงทรัพยากรของชุมชนทั�งคนภายในและภายนอกเพื�อใหเ้กิดการใช้

สมุนไพรที�ย ั�งยนืต่อไป  และในงานชิ�นนี� ยงัทาํใหเ้กิดการกระจายความรู้ใหก้บัคนในชุมชนทุกคนไดม้ี

ความรู้ ความเขา้ใจจนนาํไปสู่การเห็นคุณค่าของสมุนไพร ตระหนกัและหวงแหนทรัพยากรของชุมชน 

 อีกทั�งงานชิ�นนี�ยงัเป็นการสร้างบรรทดัฐานที�เป็นแบบอยา่งใหก้บัชุมชนอื�น ๆ ในการจดัการกบั

ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยตนเอง  แทนการพึ�งพาองคก์รจากภายนอก 

 โดยสรุปแลว้งานวจิยัชิ�นนี� เป็นการพลิกนิยามและความหมายของสมุนไพรจากความเขา้ใจ

โดยทั�วไปว่าสมุนไพรเป็นแค่ยารักษาโรคเพียงเท่านั�น  แต่งานชิ�นนี�สมุนไพรมคีวามสาํคญัต่อชุมชนในมิติ

อื�น ๆ ดว้ย  เช่นมิติทางดา้นพิธีกรรม เศรษฐกิจ  อาหารและยารักษาโรค  ที�สาํคญัเรื�องของสมุนไพรได้

เชื�อมโยงไปถึงเรื�องของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนดว้ย  ซึ�งจากงานชิ�นนี� จะนาํไปสู่การ

จดัการทรัพยากรดว้ยตวัของชุมชนเอง 

สมุนไพรกบัคุณค่าทางสังคม (Social value) 

 เป็นเรื�องยากที�จะปฏิเสธว่าสมุนไพรไม่มีความสาํคญัในแง่ของการเป็นคุณค่าทางสังคม เนื�องจาก

ความรู้เป็นที�มาของการมีอาํนาจ คนที�มีความรู้ในเรื�องสมุนไพรจึงสามารถยกระดบัสถานะของตวัเองให้
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เป็นผูน้าํของชุมชนทั�งที�เป็นทางการ และผูน้าํที�ไม่เป็นทางการ อีกทั�งสมุนไพรยงัเป็นการสร้างคุณค่าใน

ตวัเองและเป็นการตอกย ํ�าการดาํรงอยูแ่ละสถานะของตวัเองในชุมชน โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ และผูห้ญิง

ในครอบครัวที�มีความรู้เรื�องสมุนไพร ซึ�งผูเ้ฒ่าผูแ้ก่นอกจากจะเป็นเป็นผูแ้นะนาํในเรื�องการดาํเนินชีวิตและ

วิถีปฏิบติัแลว้ ตามแบบฉบบัของคนที�อายนํ� าร้อนมาก่อนแลว้ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ยงัมีบทบาทในเรื�องของการเป็น

หมอยาไดอ้ีกดว้ย เช่น นายเลิก รองซ่า นายอเมียะยี� หรือ นางอูด๊ ที�เป็นหมอยา ซึ�งมีความรู้ในเรื�องพิธีกรรม 

ที�ชาวบา้นใหค้วามเคารพนับถือ เนื�องจากคนเฒ่าคนแก่อยู่ในพื�นที�มานาน และไดรั้บการถ่ายทอดความรู้

และสั�งสมประสบการณ์ในเรื�องการใชส้มุนไพรเป็นอย่างดี ทาํให้เวลาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ หรือ เจ็บป่วย

มาก  

แต่ไม่สามารถรักษาให้หายดว้ยการแพทยส์มยัใหม่ได ้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็จะบอกให้หาสมุนไพรที�มีสรรพคุณใน

การรักษาให ้และบอกถึงวิธีการปฏิบติัตวัในขณะรักษาและหนทางในการป้องกนัไดด้ว้ย 

 ขณะที�ผูห้ญิงจะมีบทบาทเป็นอย่างมากเนื�องจากผูห้ญิงเป็นเจา้ของพื�นที�สามารถรับรู้สถานการณ์

ภายใน และรับรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม และลกัษณะทางกายภาพภายในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั�งยงัเป็นผูที้�

นอกจากจะช่วยผูช้ายในการทาํนาทาํไร่แลว้ ยงัเป็นผูที้�ดูแลความเป็นไปทุกอย่างภายในบา้น ดงันั�นเวลาที�

คนในบา้นเจ็บป่วย ผูห้ญิงหรือคนที�เป็นแม่จะหาสมุนไพร ซึ�งเปรียบเสมือนเป็นยาสามญัประจาํบา้น หรือ 

ทาํการรักษาพยาบาลเบื�องตน้ใหก้บัคนในบา้น โดยมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เครือญาติของผูห้ญิง ผูซึ้� งเป็นเจา้ของพื�นที�

นั�นทาํการแนะนาํแหล่งที�ขึ�นของสมุนไพรและวิธีการในการรักษาให้กบัผูห้ญิงไดเ้ป็นอย่างดี ยกตวัอย่าง

เช่น การที�เด็กทารกร้องไห ้เพราะมีอาการปวดทอ้ง ผูห้ญิงก็จะใชใ้บกระเพราแดง ขยี�กบัปูนกินหมากจะแดง

หรือขาวก็ตามสะดวก แลว้ทาบริเวณทอ้ง และตวัเด็กแทนการใชม้หาหิงส์ ซึ�งจากการสัมภาษณ์แม่บา้นจะ

ใหก้ารตรงกนัว่า ใบกระเพราแดงใชไ้ดดี้กว่าการใชม้หาหิงส์เสียอีก 

 ซึ�งการศึกษาถึงความรู้ในเรื�องสมุนไพรในชุมชนแลว้ ทาํใหเ้ราวิเคราะห์ไดว้่า ชุมชนเป็นชุมชนของ

ความเป็นอาวุโส และไม่ใช่สงัคมที�ผูช้ายเป็นใหญ่  ในทางตรงกนัขา้ม ในชุมชนกะเหรี�ยง เป็นชุมชนที�ให้

ความเคารพนบัถือผูอ้าวุโส และความเป็นผูห้ญิงดว้ยความที�ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ และผูห้ญิงเป็นผูที้�มีความรู้ในเรื�อง

การดาํเนินชีวิต และเป็นผูที้�เป็นเจา้ของพื�นที� ทาํใหม้ีความรู้ในเรื�องของลกัษณะทางกายภาพของพื�นที� และ

สามารถใชท้รัพยากรในพื�นที�ไดอ้ยา่งเสรี ทาํใหผู้ห้ญิงและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เป็นบุคคลที�มีความสาํคญัและถือว่า

เป็นจุดศนูยก์ลางของชุมชนก็ว่าได ้ทาํใหเ้กิดการตระหนกัในคุณค่าและความสาํคญัของการดาํรงอยูข่อง

พวกเขา ว่าไม่ไดเ้ป็นคนชายขอบและคนไร้ค่าของชุมชน 

 นอกจากนี�สมุนไพรยงัมคุีณค่าต่อชุมชนในแง่ของความมั�งคง เนื�องจากสมุนไพรที�หลากหลายเป็น

ตวัชี�วดัความอุดมสมบูรณ์ของป่า ยิ�งมีสมุนไพรมากเท่าใดป่าก็ยิ�งมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ�นเท่านั�น 

เนื�องจากสมุนไพรไม่สามารถเติบโตและดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง หากแต่ตอ้งอาศยัและเกื�อหนุนกนักบั

ทรัพยากรตวัอื�นๆ ไม่ว่าจะเป็น ดิน แร่ธาตุ สตัว ์หรือ นํ� า ดงันั�น ป่าจึงเป็นทั�ง แหล่งอาหาร ที�อยูอ่าศยั  

ยารักษาโรค และแหล่งรายไดที้�สาํคญัของชุมชน 
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 การรับประทานอาหารที�มาจากป่า โดยเฉพาะ การนําสมุนไพรมาเป็นอาหาร นอกจากจะไม่มี

สารเคมีที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนและสตัวแ์ลว้ ยงัเป็นการไดรั้บประทานอาหารที�สดใหม่ เต็มเปี� ยม

ไปดว้ยคุณค่าทางอาหาร แต่ราคาไม่แพง ทาํใหช้าวบา้นนั�นมีร่างกายที�แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย เห็นไดจ้ากการที� 

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่อายุ 70-80 ยงัสามารถนั�งถางไร่ ทาํสวนไดเ้ป็นปกติ แต่ถา้มีการไม่สบาย เจ็บป่วยด้วยอาการ

เลก็ๆนอ้ยๆ หรือแสนสาหสั สมุนไพรจากป่าก็คงยงัมีความสาํคญั เนื�องจากหมู่บา้นเขาเหล็กเป็นหมู่บา้นที�

ห่างไกลจากสถานรักษาพยาบาลมาก (ใกลที้�สุดประมาณ 25 กม.) สมุนไพรจึงเปรียบเสมือนยาสามญัประจาํ

บา้น และเป็นการรักษาพยาบาลเบื�องตน้ ทาํให้ไม่ตอ้งไปเสียค่ารักษาพยาบาลที�มีราคาแพง แต่มีสรรพคุณ

เหมือนกนั เนื�องจากมีสมุนไพรที�รักษาโรคเหล่านั�นเป็นส่วนประกอบ เช่น ยาแกโ้รคกระเพราะ ยาขบัลม ก็

มีส่วนผสมของกระวานเป็นส่วนประกอบ เป็นตน้  

 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและความหลากหลายของสมุนไพร จึงเป็นการสร้างความมั�นคงในเรื�อง

อาหาร ที�สามารถหารับประทานไดต้ลอดปี แลว้แต่สมุนไพรแต่ละชนิดตามฤดูกาล ไม่ตอ้งเสียเงินไปซื�อ

สินคา้หรือวตัถุดิบที�มาจากถิ�นอื�นที�ไม่มั�นใจในกรรมวิธีในการผลิตที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และเป็น

หลกัประกนัไดว้่าพวกเขาจะมีอาหารรับประทาน และมีแหล่งรายไดจ้ากสมุนไพรไดต้ลอดปี อีกทั�งยงัเป็น

หลกัประกนัถึงสุขภาพที�แข็งแรง จากการไดรั้บสารอาหารครบถว้นไม่มีสารพิษ และแหล่งยาชั�นยอดในการ

รักษา 

 ความรู้ในเรื�องสมุนไพรจึงเป็นคุณค่าทางดา้นสงัคมในส่วนที�เป็นความรู้ที�ทาํใหค้นมีอาํนาจและ

เป็นส่วนที�ทาํใหค้นพึ�งตนเองทั�งการอาหาร การรักษาพยาบาล และการหารายไดท้างเศรษฐกิจ  ซึ�งถา้ปล่อย

ใหค้วามรู้ในเรื�องสมุนไพรสูญหายไป ป่าและสภาพแวดลอ้มก็จะถกูละเลยจนถกูทาํลายไปดว้ย คนใน

ชุมชนก็จะหนัไปรับประทานอาหารที�มาจากขา้งล่าง ซึ�งอุดมไปดว้ยสารพษิ และสิ�งบั�นทอนสุขภาพนานา

ชนิด เมื�อยามเจ็บป่วยก็ไปขอรับการรักษาจากสถานพยาบาลแผนใหม่ ซึ�งมีราคาสูง ทาํใหค้นตอ้งทาํงาน

หนกัมากขึ�น ดว้ยการไปเป็นแรงงานรับจา้งขา้งนอก เพื�อหารายไดม้าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในครอบครัว 

เนื�องจากไม่มีความรู้ในเรื�องสมุนไพรเพ่อนาํมาใชป้ระโยชน์ จนทาํใหส้มุนไพรเหล่านั�นถกูมองขา้มว่าเป็น

เพียงวชัพืชเลก็ๆ เป็นตน้ ความเขม้แข็งและการพึ�งตนเองไดใ้นชุมชนแต่เดิม ก็จะกลายเป็นความอ่อนแอที�

ตอ้งคอยรับการบริการและพึ�งพาความช่วยเหลือจากภายนอกเท่านั�น 

 

ข้อเสนอแนะ เพื�อให้การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรเป็นไปอย่างยั�งยนื  

จากการทาํกิจกรรมและการหาขอ้สรุปจากชุมชนแลว้ กิจกรรมที�ทางกลุ่มผูว้ิจยัไดท้าํนั�นเป็นเพียง

การจุดประกายใหชุ้มชนเกิดความใส่ใจในความรู้เรื� องสมุนไพรของชุมชนมากขึ�น แต่ถา้จะทาํให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้สมุนไพรที�ย ั�งยนื และยงัคงอยูใ่นอนาคต ควรตอ้งสอดแทรกความรู้เรื� องสมุนไพรให้อยู่ใน

หลกัสูตรการศึกษา เนื�องจาก  

  1.ในปัจจุบนัเดก็อยูใ่นระบบการศึกษามากขึ�น ซึ�งทุกคนตอ้งไดรั้บการศกึษาในระดบัชั�น ม.3 ซึ�ง

เป็นการศกึษาภาคบงัคบัเป็นอยา่งนอ้ย ดงันั�นกลุ่มคนที�มีวยัเกินเกณฑที์�จะเขา้ศึกษาในระบบ จึงตอ้งหนัมา
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ใชก้ารศึกษาที�อยูน่อกระบบ (กศน.) ที�มกีารวดัผลจากความสามารถในการดาํรงชีวติแทน เนื�องจากบุคคล

กลุ่มนี� ไม่ตอ้งการความรู้ แต่ตอ้งการเพียงวุฒิ เพื�อใหถ้กูตอ้งตามที�กฎหมายกาํหนดเท่านั�น 

  2. เป็นการจดัระบบความรู้ใหม่ใหม้ีแบบแผน มีระบบและขั�นตอนที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อ

ป้องกนัความรู้สูญหายไปตามกาลเวลา ดงัเช่นในกรณีการบนัทึกความรู้ในรูปแบบเก่าที�เป็นการบนัทึก

ความรู้ในรูปของการบอกต่อเล่าความแบบปากต่อปาก  

  3. เป็นการใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตรและนาํมาปฏิบติัไดจ้ริงในชุมชน ซึ�งจะทาํใหเ้ดก็ได้

ตระหนกัและรู้คุณค่าในสิ�งที�เขาเรียน  และเมื�อเขาเรียนจบก็สามารถใชค้วามรู้สมุนไพรนั�นในการพึ�งตนเอง

ไดใ้นชุมชนทั�งในดา้นการดาํรงชีวิตและดา้นเศรษฐกิจ โดยไม่จาํเป็นตอ้งอพยพยา้ยถิ�นฐานไปเป็นแรงงาน

รับจา้งในตวัเมือง   อนัจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงคุณค่า ความรักและความหวงแหนในชุดความรู้เรื�อง

สมุนไพรและทรัพยากรในทอ้งถิ�นที�เขามีอยู ่อีกทั�งการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรผา่นหลกัสูตรจะเป็น

บนัไดไปสู่การพฒันาขั�นอื�น เช่น การยกระดบัเพื�อบรรจุลงในแผนแม่บทชุมชนซึ�งยงัคงตอ้งผลกัดนัเรื�อง

สมุนไพรใหอ้ยูใ่นแผนของชุมชนต่อไปและใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัเช่น ใหม้ีการเรียนการสอนเรื�อง

สมุนไพรในหลกัสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  การส่งเสริมประชาคมเพื�อการอนุรักษส์มุนไพร  

ซึ�งจะนาํไปสู่กระบวนการในเรื�องของการอนุรักษค์วามรู้เรื�องสมุนไพรเชื�อมโยงไปกบัการขยายแผนการ

ศึกษาในและนอกหลกัสูตรของทอ้งถิ�นเพื�อใหเ้ยาวชนตระหนกัในคุณค่า และเกิดความหวงแหนอนุรักษภ์ูมิ

ปัญญาเพื�อรักษาสมุนไพรไดอ้ยา่งถกูวิธี และก่อใหเ้กิดเป็นแรงขบัเคลื�อน เพื�อที�จะผลกัดนัใหม้ีการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาความรู้เรื�องสมุนไพรอยา่งย ั�งยนื  

ในส่วนของแผนอุทยานแห่งชาติในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัสมนุไพร ทางอุทยานฯจะตอ้งมีการส่งเสริม

กิจกรรมที�ชุมชนดาํเนินการเพื�ออนุรักษส์มุนไพรเช่นกิจกรรมการส่งเสริมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการใชแ้ละ 

การรักษาสมุนไพรอยา่งถกูวิธี การส่งเสริมทางดา้นงบประมาณ ตลอดจนการส่งเสริมความเขม้แข็งของ

ชุมชนในการร่างกฎชุมชนเพื�อเป็นมาตรการระวงัป้องกนัการคุกคามพืชสมุนไพรจากบุคคลภายนอก  

เป็นตน้ 

 

 ข้อเสนอแนะและมุมมองจากผู้วจิยั 

 การรักษาพืชสมุนไพรใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งย ั�งยนืและการสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื� อง

สมุนไพรที�เหมาะสมกบัชุมชนเป็นสิ�งที�มีความสาํคญัต่อสุขภาพอนามยัและวิถีชีวิตของคนในชุมชนดงัที�ได้

กล่าวมาแลว้นั�น เพื�อเป็นประโยชน์ในการรักษาพืชสมุนไพรและองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้งไวใ้ห้อยู่คู่กบัชุมชน

อยา่งย ั�งยนืต่อไป ผูว้ิจยัจึงจะไดเ้สนอแนะความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการต่อไปในอนาคต 

โดยผูว้ิจยัเห็นว่าการที�จะทาํใหส้าํเร็จเป็นรูปธรรมไดน้ั�นจะตอ้งมีการส่งเสริมใน 2 ระดบัอย่างจริงจงันั�นคือ 

การส่งเสริมจากภายในชุมชนและการส่งเสริมจากภายนอกชุมชน ดงันี�  

 1. การส่งเสริมจากภายในชุมชน  
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 การส่งเสริมความเขม้แข็งและกลไกการป้องกนัจากภายในชุมชน เพื�อให้คนในชุมชนมีบทบาทใน

การปกป้อง รักษาทรัพยากรของตนเองมีความหวงแหนในทรัพยากรและใชอ้ย่างระมดัระวงั โดยประกอบ

ไปดว้ยขั�นตอนและวิธีการต่างๆดงันี�  

การสร้างจิตสํานึกในการหวงแหนพนัธุ์พืชสมุนไพรให้กบัชุมชน ให้ชุมชนตระหนักในความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชพนัธุส์มุนไพรภายในทอ้งถิ�น ตลอดจนใหชุ้มชนสามารถรักษาและถ่ายทอดถู

มิปัญญาในการใชส้มุนไพรอยา่งย ั�งยนืต่อไปในอนาคต 

การสร้างกฎระเบียบภายในชุมชน จากการที�สมัภาษณ์เจา้หนา้ที�อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ทาํใหท้ราบว่าอาํนาจในการรักษาพืชสมุนไพรจากการบุกรุกเขา้มาของคนภายนอกนั�นเป็นอาํนาจหน้าที�ที�

เกี�ยวขอ้งกบัความเขม้แข็งของชุมชนหรือกฎระเบียบของชุมชนดว้ยส่วนหนึ� ง เช่น การเขา้มาหาเห็ดโคน

ของคนภายนอกที�ส่งผลต่อความเสียหายต่อป่าและความย ั�งยนืของการใชท้รัพยากรเห็ดโคนซึ�งปัญหามาจาก

การเก็บเห็ดอย่างผิดวิธีนั�นเจ้าหน้าที�อุทยานไม่สามารถเข้ามาจัดการกับบุคคลภายนอกได้อย่างเต็มที�

เนื�องจาก การหาของป่าบางชนิด (ไดแ้ก่เห็ดโคน นํ� าผึ�งและหน่อไม)้ นั�นถกูกาํหนดใหอ้ยูใ่นเงื�อนไขของการ

ผอ่นปรนของอุทยานแห่งชาติ หนา้ที�ในการเฝ้าระวงัจึงเป็นของชุมชนที�อยูใ่นพื�นที�ที�จะดูแลพื�นที�ป่ารวมไป

ถึงการใชท้รัพยากรต่างๆรวมถึงพืชสมุนไพรดว้ย  หากชุมชนไม่มีความสามคัคีและการร่วมมืออยา่งแข็งขนั

ในการที�จะเฝ้าระวงัการบุกรุกเขา้มากอบโกยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธุ์สมุนไพรอย่างขาดจิตสาํนึกก็

เป็นไปไดย้ากที�จะสามารถป้องกนัการบุกรุกจากคนภายนอกได ้โดยกฎระเบียบชุมชนนั�นตอ้งครอบคลุมถึง

การควบคุมนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาในชุมชนดว้ยเพราะในพื�นที�ศึกษาเป็นหมู่บา้นที�เปิดให้มีการท่องเที�ยวเชิง

นิเวศน์เช่น มีการชี�แจงกฎกติกาของชุมชนในการักษาทรัพยากรและพืชสมุนไพรให้แก่นักท่องเที�ยวทราบ

รวมทั�งใหอ้าํนาจ แก่ชุมชนในการลงโทษนกัท่องเที�ยวที�ทาํผดิกฎ เช่นการปรับ หรือใหน้กัท่องเที�ยวปลูกป่า

หรือบาํเพญ็ประโยชน์ในหมู่บา้นเพื�อทดแทนความผิดที�ไดท้าํไวต่้อชุมชน หรือให้ชุมชนเป็นผูก้าํหนดว่า

สามารถรองรับนกัท่องเที�ยวในชุมชนไดเ้พียงใด (การจาํกดัโควตา) เป็นตน้ ทั�งนี� ตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการ

สร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนเขา้มาสอดส่องดูแลการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพืชพนัธุ์สมุนไพรใน

ชุมชน  

การรวมกลุ่มสมุนไพรในชุมชน การรวมกลุ่มนั�นเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการสร้างความเขม้แข็งใน

ชุมชนเพื�อใหเ้กิดการขบัเคลื�อนอยา่งพร้อมเพรียงเกี�ยวกบั การใช ้การรักษาและการถ่ายทอดสมุนไพร โดย

การรวมกลุ่มนั�นอาจทาํไดใ้นรูปแบบของ “ประชาคมสมุนไพร” ซึ�งการจะทาํใหบ้รรลุผลไดน้ั�นจาํเป็นอย่าง

ยิ�งที�จะดึงเอาภาคส่วนต่างๆของชุมชนได้แก่ ผูน้ ํา หมอยา แม่บา้น กลุ่มครูและอื�นๆมาร่วมมือกันเพื�อ

ผลกัดนัใหเ้ป้าหมายบรรลุผลทั�งในระยะสั�นและระยะยาว  

โดยในการรวมกลุ่มนี�ควรใหบ้ทบาทแก่ผูที้�มีความรู้เรื�องสมุนไพร (หมอยา) เพื�อใหเ้ป็นผูน้าํในการ

ถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรและเป็นตวัอยา่งในการใชส้มุนไพรอยา่งถกูตอ้งตามภูมิปัญญาในการใชอ้ย่าง

ย ั�งยนื หรือเป็นการรวมกลุ่มเพื�อใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรในทางเศรษฐกิจเช่น กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื�อ

การคา้ เพื�อใหเ้กิดการปลกูเพื�อแปรรูปอนัเป็นการรักษาใหพ้นัธุส์มุนไพรนั�นๆคงอยูใ่นชุมชน เป็นตน้ 
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แสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

กบัชุมชนเช่น อสม.ให้มีการใชพ้ืชสมุนไพรร่วมกบัยาแผนปัจจุบัน เพื�อพฒันาไปสู่แพทยท์างเลือกของ

ชุมชน 

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขอ้มูลสมุนไพรระหว่างชุมชนกับ

หน่วยงานต่างๆเพื�อใหชุ้มชนสามารถรับมือกบัปัญหาสมุนไพรและสามารถเฝ้าระวงัการรุกราน ขโมยพนัธุ์

สมุนไพรจากภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การสร้างเครื�องมือในการถ่ายทอดขึ�นใหม่ จากการศึกษาวิจยัทาํใหท้ราบว่าปัญหาของการถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนบา้นเขาเหลก็ก็คือ ไม่มีการถ่ายทอดอยา่งเป็นแบบแผนและเป็นระบบ รวมทั�ง

การถ่ายทอดความรู้ที�แทรกอยู่ในตาํนาน นิทานเรื�องเล่านั�นไดสู้ญหายไปกบัภาษากระเหรี� ยงที�บริสุทธิ�  

ดงันั�นในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในปัจจุบนันั�นจาํเป็นที�จะตอ้งสร้างเครื�องมือในการเรียนรู้เรื� อง

สมุนไพรในชุมชนขึ�นมาใหม่ เช่นการแต่งนิทาน การแต่งเพลงที�เกี�ยวขอ้งกบัสมุนไพร เพื�อให้การเรียนรู้

ของคนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นไปไดง่้ายและไดผ้ลเร็วเนื�องจากตรงกบัการเรียนรู้ที�

เด็กๆไดรั้บจากระบบการศึกษาของรัฐในปัจจุบนัมากกว่าการเรียนรู้ในครอบครัวและการทาํงานอย่างเช่น

ในอดีต รวมทั�งตอ้งมีการปรับเปลี�ยนทศันคติของคนในชุมชนใหย้อมรับการถ่ายทอดความรู้ที�เป็นระเบียบ

แบบแผน มีการบนัทึกและจดัระเบียบขอ้มลูความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนไวไ้ม่ใหสู้ญหายไปกบักาลเวลา 

นาํความรู้ที�มีการบนัทึกไวน้ั�นไปใส่ในหลกัสูตรการเรียนการศึกษาในทอ้งถิ�นเพื�อใหเ้กิดการผลิต 

ซํ�าความรู้เกี�ยวกบัสมุนไพร รวมไปถึงภูมิปัญญาในการเก็บหาสมุนไพรอยา่งถกูวิธี ใหค้วามรู้ชุดนี�อยูคู่่ 

กบัชุมชนอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

ในส่วนของการจดักิจกรรมกบัเด็กๆนอกจะตอ้งบูรณาการกิจกรรมหลายๆอยา่งประกอบเขา้ดว้ยกนั 

เช่นกิจกรรมในการสาํรวจร่วมกบัคนในชุมชน กิจกรรมทางศิลปะ เน้นการเรียนรู้จากพื�นที�จริง(ไดเ้ห็นได้

สัมผสั เรียนรู้วิธีใชแ้ละภูมิปัญญาในการรักษาอย่างถูกตอ้ง) ดึงภาคภาคี ของชุมชนทั�งผูน้าํ ครู กศน. ครู

โรงเรียน หมอยา กลุ่มผูรู้้เขา้มามีบทบาทในการกาํหนด เนื�อหา รูปแบบกิจกรรมในการเรียนรู้ เพื�อให้เด็กๆ

สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งสนุกสนานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบในการจดักิจกรรมการถ่ายทอด

ความรู้ขยายไปยงักลุ่มอื�นๆเช่นกลุ่มแรงงานเนื�องจากเกี�ยวข้องโดยตรงกับการใช้สมุนไพรในมิติต่างๆ

โดยเฉพาะในการใช ้(เศรษฐกิจ อาหาร พิธีกรรม ยา) มากกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน การปลกูฝังจิตสาํนึกและ

ใหค้วามรู้แก่กลุ่มคนดงักล่าวจะเกิดผลสาํคญัต่อการรักษาสมุนไพรในปัจจุบนัจนถึงอนาคต 

 บรรจุเรื�องของการรักษาสมุนไพรและแนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรไวใ้นแผน

แม่บทชุมชนเพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริงรวมทั�งจะมีประโยชน์ต่อการผลกัดนัเรื�องดงักล่าวในระดบั

นโยบายระดบัอาํเภอ จงัหวดัและประเทศต่อไปผลกัดนัเขา้ไปในแผนการบริหารงานขององคก์รส่วน

ทอ้งถิ�น (อบต.) หรือบรรจุเขา้ไปในแผนการศกึษาทอ้งถิ�น (กศน.) เพื�อประโยชน์ในการผลกัดนัใหก้าร

รักษาสมุนไพรเกิดขึ�นอยา่งเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป โดยหน่วยงานภายนอกไดแ้ก่อุทยานแห่งชาติ 
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หน่วยงานระดบัอาํเภอ หน่วยงานระดบัจงัหวดั กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ�งแวดลอ้ม 

โดยทุฝ่ายมีส่วนเขา้มาวางยทุธศาสตร์ร่วมกนั เป็นตน้ 

 2. การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 หน่วยงานภายนอก เช่นอุทยานแห่งชาติ ควรมีบทบาทในการให้ความรู้เรื� องสมุนไพร การใชที้�ถูก

วิธีและย ั�งยนืแก่คนในชุมชนโดยเนน้ในเรื�องอนัตรายจากการขโมยพนัธุพ์ืช (biopiracy) 

 ในระดบัสูงเช่นระดบักระทรวง ทบวง กรม ควรมีการออกกฎหมายที�เป็นประโยชน์ต่อการักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพนัธุ์ในท้องถิ�น หรือมีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ความรู้ 

จาํนวนเจา้หนา้ที�เพื�อใหก้ารป้องกนัการบุกรุกขโมยพนัธุจ์ากบุคคลภายนอกเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อจาํกดัในการทดลองจดักจิกรรม  

กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ที�ผูว้ิจ ัยได้ทาํการทดลองนั�นจัดขึ� นในระยะเวลาที�จาํกัด (ตาม

ระยะเวลาในการลงภาคสนามที�มี 10 วนั) ดังนั� นจึงต้องยอมรับว่าการตอกย ํ�าความรู้ต่างๆที�ผูว้ิจ ัยได้

ถ่ายทอดดนั�นไม่สามารถทาํไดม้ากนัก เนื�องจากธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเฉพาะวนัเด็กดว้ยแลว้นั�น

ตอ้งการการตอกย ํ�าอยูเ่ป็นประจาํสม ํ�าเสมอ แมผู้ว้ิจยัจะพยายามออกแบบกิจกรรมในส่วนทา้ยคือ ในส่วน

ของกิจกรรม 

ที�จัดขึ� นหลงัการทดลองถ่ายทอดความรู้  เพื�อให้กิจกรรมทําหน้าที�ในการตอกย ํ� านั�นก็ยงัไม่อาจจะ

รับประกนันไดว้่า ความรู้ที�ทาํการทดลองถ่ายทอดไปให้กลุ่มเป้าหมายนั�นจะเกิดผลเปลี�ยนแปลงชุมชนได้

ในช่วงเวลาที�มีอยู่อย่างจาํกดัและกิจกรรมที�จดัขึ�นในระยะเวลาที�จาํกัดนั�น อาจไม่สามารถประเมินไดว้่า

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ�มมากขึ�นอยา่งที�ควรจะเป็นหรือไม่ อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดท้าํการเสนอแนะแนวทาง

เพื�อใหก้ารถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรเป็นไปอยา่งย ั�งยนืซึ�งจะตอ้งไดรั้บการสานต่อจากกลุ่มประชาคมใน

ชุมชนต่อไป   
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บรรณานุกรม 
 

หนังสือและเอกสาร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ . คู่มือสมุนไพรเพื�อการสาธารณสุขมูลฐาน .กรุงเทพฯ : กองวิจัยและ

 พฒันาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย,์ 2533. 

โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา . นํ�าผึ�ง .กรุงเทพฯ : 2550. 

คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์. การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้เรื�องสมุนไพรใน การ

พฒันา กระบวนการเรียนรู้เรื�องสมุนไพรสําหรับชุมชนปลกัไม้ลาย .นครปฐม , 2543. 

เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ . สมุนไพรในอุทยานแห่งชาตภิาคกลาง .นนทบุรี :โครงการพฒันาตาํรา  ก อ ง ทุ น

 สนบัสนุนกิจกรรม มลูนิธิการแพทยแ์ผนไทยพฒันา, 2545. 

ยศ สนัตสมบติั. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปัิญญาท้องถิ�นเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื. เ ชียงใหม่  : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542.  

วชิระ เพง็จนัทร์ และคณะ.เอกสารนําเสนอในการฝึกอบรมสําหรับวทิยากรในการถ่ายทอดความรู้ แ ก่

เจ้าหน้าที�สาธารณสุขและแกนนําชุมชนเพื�อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพบิัต ิกรมสุขภาพจติ. กรุงเทพ , 

2548. 

วราภรณ์  ธัญญผล. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนสําหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษา.

 นครปฐม : วิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน 

 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546. 

วีระ เทพกรณ์ .เห็ดโคน : เห็ดมหัศจรรย์จากธรรมชาต.ิ กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2549. 

สิริวฒัน์ วงษศ์ิริ. ผึ�งและนํ�าผึ�ง.กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2530. 

สุภางค ์จนัทวานิช.วธิีการวจิยัเชิงคุณภาพ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2543. 

อุไร รัตน์   ยุวธนากร.  การพัฒนาหลัก สูตรส ถานศึกษาเ รื� องสมุนไพรสําหรับนัก เ รียนระดั บ

 ประถมศึกษาปีที� 1. นครปฐม : วิทยานิพนธส์าขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ ภาควิชา 

 หลกัสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546. 
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ออนไลท์ 

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.ผูจ้ดัการรายวนั 13 ธนัวาคม 2548 . เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.siamhandicrafts.com/webboard/question.asp. เขา้ถึงเมื�อ 25 มกราคม 2551.  

วีรวธัน์ ธีรประสาธน.การตผีึ�งของชาวกะเหรี�ยง: การใช้ทรัพยากรอย่างยั�งยนื.2547. เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.recoftc.ku.ac.th/thai/ . เขา้ถึงเมื�อ 12 กรกฎาคม 2550. 

ผูจ้ดัการออนไลน.์สภาพฒัน์ชูแผนฯ 10 เน้นความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์.ลากห 

เขา้ถึงไดจ้าก www.nida11economic.net เขา้ถึงเมื�อ12 กุมภาพนัธ ์2550. 

สามารถ  จนัทร์สูรย ์. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวชิาการเนื�องในการจดังานมหกรรม วัฒนธรรม

พื�นบ้านไทยครั�งที� 33 ณ จงัหวดันครราชสีมา เรื�องภูมปัิญญาชาวบ้าน . เขา้ถึงไดจ้าก www.huso.buu.ac.th. 

เขา้ถึงเมื�อ 10 กรกฎาคม  2550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



77 
 

 
ภาคผนวก ก. 

กรอบแนวคดิและเครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 

1. แบบจาํลองกรอบความคดิ 

 

เกณ
ฑ

ใ์นการเลือกชนิดสมุนไพรเพื�อ

ถ่ายทอด 
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2. ตารางกําหนดการเก็บข้อมูลของกลุ่ม 

 

ประเด็นการเก็บขอ้มลู 

(แยกตามวตัถุประสงค)์ 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู/

ผูเ้ขา้ร่วม 

วิธีการเก็บขอ้มลู เครื�องมือที�ใชเ้ก็บขอ้มลู 

1.เพื�อศึกษาถึงสมุนไพรที�

ชุมชนใชป้ระโยชน์ทงัใน

อดีตและปัจจุบนั 

• สมุนไพรที�ใชบ่้อย 

• ประเภทของ

สมุนไพร 

• ลกัษณะการใช ้

• แหล่งที�พบ 

1.ประชาชนในโซน

บน โซนกลางและ

โซนล่างของหมู่บา้น

เขาเหลก็ที�ไดจ้าการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

2.กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

(key  informant) 

1.การสาํรวจสนาม 

2.การสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

การสมัภาษณ์ 

 

• แบบสาํรวจ 

• แบบสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

• แบบสมัภาษณ์ 

2.เพื�อศึกษาวิธีการถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรใน

ชุมชน 

 

 

 

 

1.ประชาชนในโซน

บน โซนกลางและ

โซนล่างของหมู่บา้น

เขาเหลก็ที�ไดจ้าการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

2.กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

(key  informant) 

1.การสาํรวจสนาม 

2.การสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

การสมัภาษณ์ 

• แบบสาํรวจ 

• แบบสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

• แบบสมัภาษณ์ 

3.เพื�อศึกษาหาแนวทางการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้

สมุนไพรที�เหมาะสมกบั

ชุมชน 

• การทดลองการจดั

กิจกรรม 

 

• สรุปผลเพื�อหา

แนวทางที�เหมาะสม

กบัชุมชน 

 

 

 

 

 

กลุ่มเด็ก 

 

 

1.กลุ่มเด็ก                                                                      

2.กลุ่มครู 

3.กลุ่มผูน้าํเป็นทางการ 

4.กลุ่มหมอยา 

 

 

 

 

 

• การทดลองการ

จดักิจกรรม 

 

• การสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

• แบบบนัทึกการ

จดักิจกรม 

 

• แบบบนัทึกการ

สนทนากลุ่ม 
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3. เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

3.1 ตวัอย่างตารางการพบสมุนไพรในหมู่บ้านเขาเหลก็ 
  

ชื�อสมุนไพร 

  (ชื�อเป็น

ทางการ) 

ชื�อที�

ชาวบ้าน

เรียก 

แหล่ง

ที�พบ 

ลักษณะที�พบ การใช้ประโยชน์ 

ตาม

ธรรมชาติ 
ปลูก 

อาหาร เศรษฐกิจ ยา พิธีกรรม 

สะคา้น         

ว่านธรณีเยน็         

เร่ว         

รางจืด         

ระยอ่ม         

ยอป่า         

ยมหอม         

มะพลบั         

มะกา         

โมกหลวง         

มะคงัขาว         

มา้กระทืบโรง         

มหาปราบ         

พฤกษ ์         

เพกา         

พระเจา้5

พระองค ์

        

พญาสตับรรณ         

ฝีหมอบ         

ผกัหนาม         

ปอขี�แฮด         

บอระเพด็พุง

ชา้ง 

        

นมควาย         
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ชื�อสมุนไพร 

  (ชื�อเป็น

ทางการ) 

ชื�อที�ชาวบ้าน

เรียก 

แหล่งที�

พบ 

ลักษณะที�พบ การใช้ประโยชน์ 

    ตาม

ธรรมชาติ 

ปลูก อาหาร เศรษฐกิจ ยา พิธีกรรม 

กลว้ยป่า 

 

        

กาํลงัโคถึก 

 

        

 
กระไดลิง 

        

กวาวเครือ 

 

        

การะเวก

ป่า 

 

        

กาํลงัเจ็ด 

ชา้งสาร 

 

        

แกแล 

 

        

ข่อยหนาม 

 

        

ไข่เน่า         

ข่าป่า 

 

        

กระทงลาย 

 

        

รางแดง 
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     ชื�อ

สมุนไพร 

ชื�อที�

ชาวบ้าน

เรียก 

แหล่งที�

พบ 

ลักษณะที�พบ                 การใช้ประโยชน์ 

ตาม

ธรรมชาติ 

ปลูก อาหาร เศรษฐกิจ ยา พิธีกรรม 

นางแยม้         

ป่า         

ตาเสือ 

 

        

ตองแตก         

ตีนเป็ด         

ชมพู่ป่า         

ชิงชี�         

เจตมูลเพลิง

แดง 

        

ตะคร้อม         

แจง         

จนัทนา         

งิ�วป่า         

แคหางค่าง         

 

คดัเคา้ 

 

        

 

ที�มา : หนงัสือเรื�องสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง ของ เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ หนา้ 37 
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3.2  ตวัอย่างแบบสํารวจและสัมภาษณ์ 
 

แบบสํารวจและสัมภาษณ์ 
 

ผูเ้ก็บขอ้มลู........................................................................................... 

วนัที�..................................................................................................... 

สถานที� 1.โซน          บน               กลาง            ล่าง 

 2. ลกัษณะสถานที�เก็บขอ้มลู         ที�อยูอ่าศยั (ระบุบา้นเลขที� )......................................... 

                                                                     ไม่ใช่ที�อยูอ่าศยั (ระบุลกัษณะพื�นที�)................................ 

วิธีการไดม้าซึ�งขอ้มลู          สาํรวจ               สมัภาษณ์ (ระบุผูใ้ห้

ขอ้มลู)........................................................... 

 

ก. แบบบันทึกการสํารวจ 

1.ชื�อสมุนไพรที�พบ................................................................................................................ 

   ลกัษณะที�ใช ้             ใชส้ด (ระบุวิธีการใช ้)............................................................................... 

                                      แปรรูป (ระบุวิธีการใช)้................................................................................. 

                                      ใชเ้ดี�ยว                             ใชร่้วมกบัสมุนไพรตวัอื�น 

2. วตัถุประสงคข์องการใช ้

                                      อาหาร (ระบุชนิดอาหาร) 

.............................................................................................................................................................. 

                                     ยารักษาโรค  

(ระบุโรคที�ใชรั้กษาพร้อมสรรพคุณ)………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                     พิธีกรรม  

(ระบุพิธีกรรม)...................................................................................................................................... 

                                     เศรษฐกิจ  

(ระบุการใชป้ระโยชน)์........................................................................................................................... 

                                      อื�นๆ 

(ระบุ)..................................................................................................................................................... 
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3.ภูมิปัญญาที�ใชก้าํกบัการใช ้

                         ตน้ทาง (ภูมิปัญญาในการเก็บ) 

- ส่วนที�ใช ้(ระบุ) 

................................................................................................................... 

- เวลาในการเก็บ (ระบุ) 

..................................................................................................................... 

- วิธีในการเก็บ 

(ระบุ)........................................................................................................... 

กลางทาง ( ภูมิปัญญาในการปรุง) 

     ใชเ้ป็นส่วนผสมอาหาร  

(ระบุวิธีการและภูมิปัญญา)........................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

       ใชเ้ป็นส่วนผสมยา 

 (ระบุวิธีการและภูมิปัญญา).............................................................................................................. 

                                            อื�นๆ 

(ระบุ).................................................................................................................................................... 

                                     ปลายทาง (ภูมิปัญญาในการใช)้ 

                                             อาหาร 

 (ภูมิปัญญาที�กาํกบั)............................................................................................................................ 

                                             เศรษฐกิจ  

(ภูมิปัญญาที�กาํกบั) ............................................................................................................................ 

                                            ยา   

(ภูมิปัญญาที�กาํกบั)............................................................................................................................ 

                                            พิธีกรรม  

(ภูมิปัญญาที�กาํกบั)............................................................................................................................ 

                                            อื�นๆ  

(ภูมิปัญญาที�กาํกบั)..................................................................................................................... 
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ข. แบบสัมภาษณ์ 

ผูใ้หข้อ้มลู.................................................................................................... 

1.สมุนไพรที�ชุมชนใชป้ระโยชน์มาตั�งแต่อดีต-ปัจจุบนัมีความสาํคญักบัคนในชุมชน (ระบุชนิดเรียงลาํดบั

ความสาํคญัจากมากไปนอ้ย) 

 
ลาํ

ดบั 

ชื�

อสมุนไพร 

ความสาํคญัของสมุนไพร ลกัษณะการขึ�น

ของสมุนไพร 

อา

หาร 

เศ

รษฐกิจ 

พิ

ธีกรรม 

ยา

รักษาโรค 
ธ

รรมชาติ 

ป

ลกู 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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2. ภูมิปัญญาในการใชส้มุนไพรอยา่งย ั�งยนื 

-ชื�อสมุนไพร 

................................................................................................................................................................ 

    ตน้ทาง  (ภูมิปัญญาในการเก็บสมุนไพร) 

 ส่วนที�ใช ้

(ระบุ)..................................................................................................................................................... 

 เวลาในการเก็บ 

(ระบุ).................................................................................................................................................... 

 วิธีในการเก็บ

(ระบุ).................................................................................................................................................... 

    กลางทาง (ภูมิปัญญาในการปรุง) 

   ใชเ้ป็นส่วนผสมอาหาร  

(ระบุวิธีการและภูมิปัญญา)....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

   ใชเ้ป็นส่วนผสมของยา  

(ระบุวิธีการและภูมิปัญญา)...................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

    อื�นๆ

 (ระบุ)........................................................................................................................................ 

      ปลายทาง  (ภูมิปัญญาในการใช)้ 

    อาหาร  

          (ภูมิปัญญาที�กาํกบั)...................................................................................................................... 

    เศรษฐกิจ 

           (ภูมิปัญญาที�กาํกบั)................................................................................................................... 

                 ยา   

           (ภูมิปัญญาที�กาํกบั).................................................................................................................. 

                 พิธีกรรม 

           (ภูมิปัญญาที�กาํกบั).................................................................................................................. 

   อื�นๆ                                                                                          

(ภูมิปัญญาที�กาํกบั)................................................................................................................... 
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3.3 ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์เจาะลกึ 
 

แบบสัมภาษณ์เจาะลกึ 
 

1. สมุนไพรที�มีความสาํคญัต่อชุมชน (5 ชนิด) เพราะเหตุใด 

 (1)…………………………………………………………………………….. 

 (2)……………………………………………………………………………….. 

 (3)……………………………………………………………………………….. 

 (4)……………………………………………………………………………….. 

 (5)……………………………………………………………………………….. 

2. ชุมชนมีภูมิปัญญาในการรักษา สมุนไพรแต่ละชนิดอยา่งไร 

 (1)…………………………………………………………….............................. 

 (2)……………………………………………………………………………….. 

 (3)……………………………………………………………………………….. 

 (4)……………………………………………………………………………...... 

 (5)……………………………………………………………………………….. 

3. สมุนไพรที�ชุมชนใชใ้นอดีตถึงปัจจุบนั เหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 ก. เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร……………………………………………………… 

 ข. อะไรเป็นปัจจยัของการเปลี�ยนแปลง………………………………………………….. 

4. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ เรื�องสมุนไพรในชุมชนเป็นอยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 

ถา้มีควรปรับเปลี�ยนอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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3.4  ตวัอย่างแบบบนัทึกการทดลองจดักจิกรรม 
 

แบบบันทกึการทดลองจดักจิกรรม 

 
 เพื�อหาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน 

ชื�อกิจกรรม.................................................................................................................. 

ผูบ้นัทึก......................................................................................................................... 

วนัที�จดักิจกรรม.......................................................................................................... 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม......................................................................................................... 

1. วตัถุประสงคกิ์จกรรม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2. วตัถุประสงคกิ์จกรรม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3. วิธีการดาํเนินการจดักิจกรรม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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5. ผลการทดลองโครงการ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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3.5 ตวัอย่างแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 

 

แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม (ครั�งที�1) 

ผูบ้นัทึก.............................................................................................................................................. 

วนัที�บนัทึก........................................................................................................................................ 

สถานที�.............................................................................................................................................. 

ผูเ้ขา้ร่วม............................................................................................................................................. 

 
ประเด็นคาํถามในการสนทนากลุ่ม  

1. การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในปัจจุบนัมีอุปสรรคอยา่งใดบา้ง 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

2. แนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในปัจจุบนัควรเป็นแบบใดเพื�อที�จะย ั�งยนืกบัชุมชน

มากที�สุด 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3. ขอ้เสนอแนะแนวทางของกิจกรรมที�จะทดลองจดั 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม (ครั�งที�2) 

 
ผูบ้นัทึก.............................................................................................................................. 

วนัที�บนัทึก........................................................................................................................ 

สถานที�.......................................................................................................... 

ผูเ้ขา้ร่วม............................................................................................................ 

 
ประเด็นคาํถามในการสนทนากลุ่ม 

1. ในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรที�เหมาะสมกบัชุมชนในปัจจุบนัควรมีเนื�อหาสาระ ภูมิปัญญา 

และรูปแบบในการถ่ายทอดอยา่งไร

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

2. ในการร่วมกนัสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรใหย้ ั�งยนืชาวบา้นและหน่วยงาน

ภายนอกควรเขา้มามีบทบาทในดา้นใดไดบ้า้งและควรมีแนวทางเป็นอยา่งไร 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

3. คนในชุมชนควรมีแนวทางในการปลกูฝังจิตสาํนึกในการรักษาสมุนไพรของชุมชนใหย้ ั�งยนืได้

อยา่งไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข. 

ตารางสมุนไพร 
 

ตารางที� 1 ตารางความถี�ของสมุนไพรที�ถกูพดูถึงในการสมัภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อสมุนไพร จ ํา น ว น ค ว า ม ถี� ที� ถู ก พู ด ถึ ง ใ น ก า ร

สมัภาษณ์(ครัวเรือน) 

ใบบวับก 

พริกกระเหรี�ยง   

ใบเสือหมอบ 

ตะไคร้   

หวัปล ี

เมด็กระวาน 

รากใบชะพล ู

นํ�าผึ�ง 

ขมิ�นชนั 

ข่าป่า    

     ใบกระเพราแดง  

6 

6 

6 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

12 

14 
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ตารางที� 2 เหตุผลและความสาํคญัในการเลือกสมุนไพร5ชนิดเพื�อศึกษา 

 

สมุนไพร ความสาํคญัของสมุนไพร เกณฑใ์นการเลือก 

อาหาร ยารักษาโรค เศรษฐกิจ พิธีกรรม 

1. ขมิ�นชนั -ใชเ้ป็นสี

ผสมอาหาร 

-เครื�องเทศ

ดบักลิ�นคาว 

-ส่วนผสม

ใน

เครื�องแกง

ของ

กะเหรี�ยง 

-แกค้นั แก้

กลาก

เกลื�อน 

 -กนัแมลง 

เห็บหมดั 

-ขายได้

กิโลกรัมละ 

100 บาท 

-ในพิธีกรรม

ตั�งแต่เกิดจน

ตาย 

-ใชใ้น

พิธีกรรมของ

ชาวกะเหรี�ยง

ทั�วไป 

-ใชต้ั�งแต่อดีต-

ปัจจุบนั 

-มีภูมิปัญญาในการ

เก็บ 

-ใชใ้นทุกพิธีกรรม

ตั�งแต่เกิด จน ตาย 

-สะทอ้นถึงบทบาท

ของผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่และ

หมอยา 

2. นํ� าผึ�ง -ใชกิ้นแทน

ของหวาน

และ

นํ� าหวาน 

-ใชเ้ป็น

ส่วนผสม

ของยา

ลกูกลอน 

- แกเ้จ็บคอ 

- แกฝี้ 

- ยาบาํรุง

ร่างกาย 

- แกร้้อนใน 

- ป้องกนั

โรคภายใน 

-เป็นรายได้

เสริมของ

ชาวบา้น 

ขวดละ 180 

บาท 

-ใชขี้�ผึ�งเป็น

ส่วนประกอบ

ในการทาํ

เทียน เพื�อใช้

ในพิธีกรรม 

เช่นพิธีการ

สร้างสะพาน 

คํ�าโพธิ� และ

คํ�าไทร เป็น

ตน้ 

-ความเชื�อในเรื�องการ

ดูแลรักษาตน้ผึ�งซึ�ง

สอดคลอ้งกบัการดูแล

ธรรมชาติ 

- บทบาทของหมอผึ�ง 

-ส่งเสริมการเกื�อกลู

ในชุมชน 

3. กระวาน -เป็น

เครื�องเทศ

แทน

พริกไทย/

ดีปลี 

- แกท้อ้งอืด 

ปวดทอ้ง 

ขบัลม 

แกไ้ข 

-ส่วนผสม

ของยาแก้

โรค

กระเพาะ 

- ขาย

ในช่วง

เดือน 8 – 9  

-เป็น

สมุนไพรตวั

สาํคญัที�เจา้

อาวาสใชใ้น

งานปริวาส 

-ช่วยรักษาตน้ไมใ้หญ่ 

- รักษาความชุ่มชื�น 

(แนวกนัไฟ

ธรรมชาติ) 
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ตารางที� 2 เหตุผลและความสาํคญัในการเลือกสมุนไพร5ชนิดเพื�อศึกษา (ต่อ) 

     

สมุนไพร ความสาํคญัของสมุนไพร เกณฑใ์นการเลือก 

อาหาร ยารักษาโรค เศรษฐกิจ พิธีกรรม 

4. พริกกะเหรี�ยง -เป็น

เครื�องปรุง

ในอาหาร

หลายชนิด 

เช่น นํ� าพริก

กะเหรี�ยง 

แกง

กะเหรี�ยง 

-เป็นความ

มั�นคงทาง

อาหาร

เพราะปลกูคู่

กบัขา้ว 

-แกห้วดั 

-ใชล้วงคอ

แกเ้จ็บคอ 

-ใชข้บั

หนอง

บริเวณที�

เป็นฝี 

-เหลือจาก

การใช ้จะ

นาํไปขาย 

โดยการตาก

แหง้ ขายได้

กิโลกรัมละ

200บาท ซึ�ง

ราคาดีกว่า

พริกสด 

-ใชป้ระกอบ

ในพิธีกรรม 

เช่น พิธีบุญ

ขา้วใหม่ และ

พิธีหยอดขา้ว 

-เป็นพืช

เอกลกัษณ์

ของคน

กะเหรี�ยง 

-สะทอ้นภูมิปัญญา

ของคนกะเหรี�ยง 

-เห็นภาพของการ

เปลี�ยนแปลง โดยใน

อดีตจะปลกูแต่พริก

กะเหรี�ยงเพื�อไวท้ั�งกิน

และขาย แต่ใน

ปัจจุบนั ประมาณ 2ปี 

ที�ผา่นมาจะมีการปลกู

พริกหอมกนัมากขึ�น 

เพื�อตอบสนองต่อ

ความตรงการของ

ตลาด 

5. เห็ดโคน -ใชเ้ป็น

ส่วนผสม/

วตัถุดิบของ

อาหาร เช่น 

แกง ผดั ตม้ 

-บาํรุงกาํลงั 

ร่างกาย 

เนื�องจาก

อุดมไปดว้ย

โปรตีน

เขม้ขน้และ

วิตามิน

หลายชนิด 

-เป็นรายได้

เสริมในช่วง

เดือน 10 – 

เดือน 11 

ในช่วง

ปลายฝนตน้

หนาว ซึ�ง

ดอกตูมจะ

ขายได้

ประมาณ

200บาท 

และดอก

บานจะขาย

ไดป้ระมาณ 

100 บาท 

- -มีภูมิปัญญาในการ

เก็บ 

-ช่วยรักษาพื�นดินและ

ความอุดมสมบูรณ์

ของป่า 

-พืชเฉพาะถิ�น 

-การเขา้มารุกรํ� าสิทธิ

ของชุมชนในการใช้

ประโยชน์จาก

ทรัพยากร 
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ตารางที� 3 ภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพร  

 
                                                                                28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพร ภูมิปัญญาในการรักษา 

การเกบ็ การปรุง การใช ้

1.ขมิ�นชนั -ขุดขึ� นมาใชต้ามปริมาณ

ที�จะใชจ้ริง  ดงันั�นการขุด

ขึ� นมาใช้ส่วนใหญ่จึงไม่

นําขึ� นมาใช้ทั� งหัว แต่จะ

ตั ด ขึ� น ม า ป ริ ม า ณ ที�

เพียงพอต่อการใชเ้ท่านั�น 

-ชา ว บ้า น จ ะ ขุด ขึ� น ม า

เพียงครึ� งหวั เพื�อใหข้มิ�นมี

กา ร ข ยา ย พัน ธ์ุแ ตก หัว

ต่ อ ไ ป ไ ด้  ถื อ เ ป็ น ภู มิ

ปัญญาสาํคญัในการรักษา

พนัธุ์ขมิ�นชนัไว ้

  

2.นํ�าผึ�ง -ภูมิ ปั ญญา ใ น กา ร ตีผึ� ง 

เพื�อ รักษาต้นผึ� งและตัว

อ่อนของผึ� งให้อยู่ต่อไป 

โดยที�วิธีการตีผึ�งจะไม่เอา

รังผึ� งลงมา แต่จะเอาแค่

นํ� าผึ� งลงมาเท่านั� น ด้วย

การรมควนัไล่ตวัผึ�งไปให้

พน้จากรัง 

-ในส่วนการดูแลต้นผึ� ง 

ต้ น ผึ� ง แ ต่ ล ะ ต้ น จ ะ มี

เจ้า ขอ งที�ดู แล เ ป็น ขอ ง

ตวัเอง โดยเจ้าของจะถาง

หญ้าบริเวณรอบๆต้นผึ� ง 

เ พื� อ แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น

เจ้าของ ดังนั� นการดูแล

รักษาตน้ผึ�งและการไม่ทาํ

ลานตัวอ่อนของผึ� งก็คือ 

การที�ชาวบา้นจะตอ้งดูแล

รัก ษา ป่า แ ละ ต้น ไม้ไ ป

ดว้ย 
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ตารางที� 3 ภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพร (ต่อ) ((() 
 

                             
79              
104 

        

  

                                           
57                                       

 

 

 

                                                   
29       

54         

78        

104  
                                    

26         

90           

100 

                                                            

51               

45           

104                                                                                                       

                                                                          

52                                                                 
81        

79           

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพร ภูมิปัญญาในการรักษา 

การเกบ็ การปรุง การใช ้

3.กระวาน -กา ร ป ลูก สมุ น ไ พ ร

กระวานเพื�อให้ไดเ้ม็ด

ใ ห ญ่  เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย

รักษา ป่าตน้นํ� าและป่า

ลึก  เ นื� อง จากคนใน

ชุมชนทราบดีว่าพื�นที�

ที� เ ข า เ ข้ า ไ ป ป ลู ก

กระวานในเขตพื�นที�

ป่าลึกและป่าตน้นํ� านั�น 

เขาจะตอ้งรักษาป่าไม้

เพื�อรักษาความสมดุล

ของสิ� งแวดล้อม เพื�อ

รักษาความชุ่มชื�นของ

ป่ า ไ ว้ ใ ห้ ต ร ง กั บ

ธรรมชาติการเติบโตที�

เหมาะสมของกระวาน 

เช่นการสร้างแนวกัน

ไฟธรรมชาติไม่ให้ไฟ

ป่าสร้างความเสียหาย

ใหแ้ก่ตน้ไมใ้หญ่ในป่า

โดยเฉพาะในบริเวณ

ป่าตน้นํ� า 
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ตารางที� 3 ภูมิปัญญาในการรักษาสมุนไพร (ต่อ)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

25                                                       

72      67     

63   24      

71     65     

18    68  

69                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพร ภูมิปัญญาในการรักษา 

การเกบ็ การปรุง การใช ้

4.พริกกะเหรี�ยง -การเอาพริกมาปลูก

พร้อมกับข้าว เท่ากับ

เป็นการขยายพนัธุพ์ริก

ไปเรื� อยๆ  ซึ� งเป็นการ

แสดงถึงความมั�นคงใน

อาหารดว้ย 

-พริกกะเหรี� ยงเป็นพืชที�

ชุมชนจะปล่อยให้เติบโต

ตามธรรมชาติ โดยไม่ใช้

ยาฆ่าแมลง  เท่ากับเป็น

ก า ร ช่ ว ย รั ก ษ า

สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

-ทุ บ ห รื อ สั บ พ ริ ก

กะเหรี� ยงอย่างละเอียด 

เพื�อเป็นการเพิ�มสรรพคุณ

ของพริกใหม้ากขึ�น 

-ถ้าจะทําให้พริกขาย

ได้ในราคาดีต้องนํา

พริ ก ที� มี ลัก ษ ณ ะ แ ก่

แลว้แต่ยงัไม่ร่วงออก

จา กต้น  ไป ตา ก  ให้

แหง้ 

5.เห็ดโคน -ขุด โดยไม่เอาเชื�อที�

อยูใ่ตดิ้นขึ�นมา เพื�อให้

ปีต่อๆไปมี เ ห็ดโคน

ขึ� นมาในพื�นที� เดิมใน

ปริมาณที�เพิ�มขึ�น และ

ต้ อ ง ไ ม่ ทํ า ล า ย ป่ า 

โดยเฉพาะการรักษา

พื�นดินให้คงความชุ่ม

ชื�นและอุดมสมบูรณ์ 

ซึ�งจะส่งผลโดยตรงต่อ

การขึ� นของเห็ดโคน

ในปีต่อไป 

-เ ห็ ด โ ค น จ ะ นํ า ม า

ประกอบอาหารร่วม 

กบัสมุนไพรชนิดอื�น เช่น 

ใบแมงลัก  ใบกระเพรา

แดง ฯลฯ เพื�อที�จะสร้าง

ความสมดุลให้กบัร่างกาย 

เนื�องจากการรับประทาน

เห็ดโคนในปริมาณมาก 

จะทําให้ท้องอืด ดังนั� น

เห็ดโคนจะช่วยในการ

ถ่ายทอดความรู้และการ

ดาํรงอยู่ของสมุนไพรอื�น 

ต่อไป 
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ตารางที� 4 บทบาทและความสาํคญัของคนในชุมชนที�มีความรู้และเกี�ยวขอ้งกบัสมุนไพร  
 

 

  

ชื�อ 

 

ลกัษณะผูน้าํ 

 

บทบาทผูน้าํ

ในชุมชน 

(รายละเอียด) 

 

บทบาทในชุมชนแบ่งตามปัจจยัต่างๆ 

 

ความ

เกี�ยวขอ้งกบั

สมุนไพร 

ทางการ ไม่เป็น

ทางการ 

เศรษฐกิจ การเมือง พิธีกรรม 

ประเพณี 

การศึกษา 

อาจารย์

จาํลอง  

มานะดี 

 ü ขา้ราชการ

ศูนย์

สงเคราะห์

ชาวเขา ผูม้ี

บทบาทใน

การเป็นที�

ปรึกษาเรื�อง

ต่างๆของ

ผูน้าํใน

หมู่บา้น  

ü   ü ผูรู้้และผู ้

รวบรวม

สมุนไพรใน

บริเวณบา้น 

อบต.

เกษม 

ü  มรรคทายก

ประจาํวดั

บา้นเขาเหลก็ 

ไดรั้บการนบั

ถือในฐานะผู ้

มีคุณธรรม

และผูม้ี

ความรู้ดา้น

พิธีกรรมทาง

ศาสนา 

 ü ü   

หมอยา 

อาจารย์

ไพรัช 

ศรีเริ�ม

สกุล 

 ü ครูกศน.ผูม้ี

บทบาทใน

การทาํแผน

ชุมชน ผู ้

ประสานงาน

โครงการ

Jompaของ

อุทยาน

แห่งชาติ 

   ü ผูรู้้และผู ้

รวบรวม

สมุนไพรใน

บริเวณบา้น 
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ตารางที� 4 บทบาทและความสาํคญัของคนในชุมชนที�มีความรู้และเกี�ยวขอ้งกบัสมุนไพร (ต่อ) 
 

 

 

ชื�อ 

 

 

ลกัษณะผูน้าํ 

 

บทบาทผูน้าํ

ในชุมชน 

(รายละเอียด) 

 

บทบาทในชุมชนแบ่งตามปัจจยัต่างๆ 

 

ความ

เกี�ยวขอ้งกบั

สมุนไพร ทางการ ไม่เป็น

ทางการ 

เศรษฐกิจ การเมือง พิธีกรรม 

ประเพณี 

การศึกษา 

อานะหยี�  ü ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ มี

ความรู้เรื�อง

สมุนไพรและ

พิธีกรรมของ

ชาวกะเหรี�ยง 

ü   ü ผูรู้้และผู ้

รวบรวม

สมุนไพรใน

บริเวณบา้น 

ครูไกร  ü ชาวกรุงเทพฯ 

อดีตครู

ชาวเขา ผูม้า

ตั�งรกรากใน

หมู่บา้นกว่า

30ปี 

ü   ü ผูรู้้และผู ้

รวบรวม

สมุนไพรใน

บริเวณบา้น 

ป้าอู๊ด  ü ชาวกรุงเทพฯ 

อดีตครู

ชาวเขา ผูม้า

ตั�งรกรากใน

หมู่บา้นกว่า

30ปี 

  ü  หมอยา 

กาํนนั

นิคม 

สวสัดิ�

พนา

ไพร 

ü  ผูสื้บทอด

ตาํแหน่งผูน้าํ

ชุมชนตาม

สายตระกูล 

อดีตหมอผึ� ง

ที�ไดรั้บการ

ยอมรับจาก

ชุมชน 

 ü   ผูรู้้และหมอ

ผึ�ง 
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ภาคผนวก ค.  

แผนที�แสดงจุดที�พบสมุนไพรที�พบในพื�นที�ศึกษา จาํนวน 104 ชนิด 
38                                                                                         

     
                                                                           34 

 
 
                                                                                 28 
 
                                                                                                                    79              104 

           
                                           57                                       

                                                                                                             29       54         78        104  
                                    26         90           100 

                                                            51               45           104                                                                                                        

                                                                          52                                                                 81        79           80 
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                                                                                  76   16       36                          23 

                                                                    35     15                     27        64        70 

                                           72      67     63   24      71     65     18    68  69                                                                                                                                                      80 

                                                                              77            43           74 

                                                                                                                                                                                                                                                              79       91      92 

                                                                                                                95                                                                                                                                        87     86     83     84       

                                                                                                                                                                                                                                                             85       88    89    102 

                                                                                                                                                                                                55                                                                     32       82 

 

                                                                                                                                                                                             47 

                                                                                                                                                                      48       22 

                                            41                                         12       41 

                                14                                                                      20                            8                             9 

                                                                                          11                                                              10 

 

 

                                                                                                                  4             6          2 

                                                                                                              19               61     1 

                                                                                                                                3            29 

                                                                                                                 3 

 

 

                                                                                                                                                      7     5      29 

                                                                                                                                                    55                       59 
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ภาคผนวก ง. 

          สรุปผลการ focus group ครั�งที� 1 
 

วนัที� 25 ตุลาคม 2550                               

สถานที�  :  บา้นครูไกรสร 

ผู้เข้าร่วม : 1. พี�บุญมา 

                  2. อบต. เกษม 

                  3. ครูไพรัช 

                  4. ครูไกรสร 
 

ประเด็นในการ focus group 

 1. สภาพทั�วไปของการใชส้มุนไพรในชุมชน 

- ไม่มีการถ่ายทอดเป็นแบบแผน ไม่มกีารบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- การใชแ้ละความสนใจในสมุนไพรของชุมชนนอ้ยลง 

- ไม่มีการจดัภูมิปัญญาเป็นหมวดหมู ่และไม่มีการรวบรวม 

- ผูรู้้หรือหมอยา มีบทบาทนอ้ยลง (ความรู้เรื�องสมุนไพรตายไปกบัผูรู้้) 

- ผูน้าํเป็นทางการไม่มกีารส่งเสริมอยา่งจริงจงั 

 2. รายละเอียดในเนื�อหาในการจดักิจกรรม 

  -  ชื�อ สรรพคุณ วิธีการเก็บ วิธีการใช ้ของสมุนไพรอยา่งละเอียด และใหเ้ห็นของจริง 

                  -  ใหส้อน เรื�องคุณค่าและสร้างความหวงแหนในเรื�องการใชส้มุนไพร 

 3. รูปแบบของกิจกรรม 

      -  ใหเ้ด็กลองนึกสมุนไพรที�เดก็รู้จกั แลว้ใหเ้ขียนชื�อ สรรพคุณ วิธีใช ้วิธีเก็บ พร้อมใหเ้ด็ก เก็บ

ของจริงมาใหด้ ู

      -  แข่งบอกชื�อสมุนไพรใหไ้ดม้ากที�สุด 

                    -  มีแฟ้มผลงานของเด็กหลงัจดักิจกรรม 

 4. ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น 

      -  กิจกรรมที�ไดเ้สนอใหผู้ที้�เขา้ร่วมประชุมไดฟั้ง ส่วนใหญ่ไดรั้บการเห็นดว้ยจากชุมชน 

 เนื�องจากในชุมชนยงัไม่เคยจดักิจกรรมในลกัษณะนี�มาก่อน 

                    -  ควรขยายกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ�น เช่น ใหม้ีกลุ่มผูสู้งอาย ุ ผูน้าํชุมชน  หมอยา เขา้ร่วม

 ดว้ย 

     -  อยา่ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้แต่คุณค่า แต่ใหม้ีการหวงแหนดว้ย 
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ภาคผนวก จ. 

วธีิการและลําดับขั�นตอนในการทดลองจดักิจกรรม (แบ่งตามการดําเนินการ 3ขั�นตอน) 

 

 1. กจิกรรมที�จดัขึ�นก่อนที�จะมทีดลองถ่ายทอดความรู้  

กจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื�อสร้างความคุน้เคยและความสนิทสนมใหเ้กิดขึ�นระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูว้ิจยั 

        2. เพื�อสร้างสีสันทั�งในช่วงก่อนดาํเนินกิจกรรมหลกัและระหว่างการดาํเนิ�นกิจกรรมหลกัเพื�อดึงดูด

ความสนใจของกลุ่มเด็ก  เนื�องจาก วยัเด็กเป็นวยัที�มีสมาธิและความสนใจในเรื�องหนึ�งๆ ในระยะสั�น  ดงันั�น

การสอดแทรกกิจกรรมละลายพฤติกรรมจะช่วยดึงดูดความสนใจและปลูกฝังความคิดในการศึกษาความรู้

เรื�องสมุนไพรอยา่งสนุกสนานใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในหมู่บา้นได ้ 

       3.  การสร้างกระบวนการรับรู้และกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื�นตวัและความสนใจในเรื�อง

สมุนไพร   

วธิีการของกจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

1. ผูว้ิจยัสร้างความคุน้เคยและความสนิมสนมกบัเด็กตั�งแต่วนัแรกที�เขา้ไปในหมู่บา้น  

2. ผูว้ิจยัใหเ้ด็กแต่ละคนออกมาแสดงท่าทางที�อธิบายถึงลกัษณะเด่นของตนเอง 

3. ผูว้ิจยัจะอธิบายถึงเนื�อร้องและท่าเตน้ของบทเพลงต่างๆ  หลงัจากนั�นให้เด็กทุกคนร่วมกนัร้องเพลง

และเตน้รําร่วมไปกบัผูว้ิจยั 

4. ผูว้ิจยัจะตั�งคาํถามและทดสอบความรู้ความเขา้ใจเบื�องตน้เกี�ยวกบัสมุนไพรในหมู่บา้นของเด็ก  

กจิกรรมวาดรูป-ระบายสีสมุนไพร 

วตัถุประสงค์ 

      1. เพื�อทดสอบความรู้ของเด็กในเรื�องของสมุนไพรที�อยูใ่นชุมชน 

วธิีการของกจิกรรมวาดรูป-ระบายสีสมุนไพร 

1. ให้เด็กวาดรูปและระบายสีสมุนไพรที�พวกเขารู้จกัโดยให้บอกถึง ชื�อสมุนไพร ลกัษณะสรรพคุณ 

และแหล่งที�ขึ�น ทั�งนี� เพื�อเป็นการตรวจสอบความรู้ของเด็กที�มีต่อสมุนไพรในชุมชน 
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2. กจิกรรมที�ใช้ทดลองถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก 

กจิกรรมปั�นดินนํ�ามนั 

วตัถุประสงค์  

 1. เพื�อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงลกัษณะของสมุนไพรที�ผูว้ิจ ัยใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ ซึ� งไดแ้ก่ เห็ด

โคลน ขมิ�นและกระวาน 

วธิีการของกจิกรรมปั�นดินนํ�ามนั 

 1. ผูว้ิจยัไดใ้ชห้นงัสือที�มีรูปสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด เป็นตน้แบบในการให้เด็กปั� นดินนํ� ามนัตามแบบ

ในหนงัสือ  

 2. ผูว้ิจยัใหเ้ด็กไดฝึ้กลองพดูถึงสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด ในดา้นสรรพคุณ สถานที� ภูมิปัญญาในการใช้

สมุนไพร เพื�อเป็นการทดสอบความรู้ของเด็กที�มีต่อสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด เพื�อเด็กไดล้องพดูถึงสมุนไพรทั�ง 3 

ชนิดในดา้นต่างๆ  

 3. ผูว้ิจยัไดท้าํการอธิบาย ให้ความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกับสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด เมื�อเด็กได้ลองพูดถึง

สมุนไพรในดา้นต่างๆจบแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการอธิบายให้ความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการใชส้มุนไพรทั�ง 3 ชนิด

ในส่วนที�เด็กๆยงัไม่ทราบ เช่น อธิบายในดา้นของภูมิปัญญาในการเก็บ การใชแ้ละการปรุงสมุนไพร 

รวมถึงการดูแลรักษา เพื�อใหเ้กิดความย ั�งยืนของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดและสมุนไพรตวัอื�นๆ เพื�อสร้างความ

ตระหนักและ Empower ให้กับพวกเขาในการที�จะดูแล รักษาทรัพยากรในท้องถิ�น เพื�อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอยา่งย ั�งยนืต่อไป 
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กจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพรภายในชุมชน 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อใหเ้ด็กไดเ้ห็นและสมัผสัสมุนไพรของจริง และให้เด็กไดต้ระหนักและเห็นความสาํคญัของ

ระบบนิเวศน์ 

 2. เพื�อใหเ้ด็กไดต้ระหนกัและเป็นตวักระตุน้ใหชุ้มชนไดต้ระหนกัและเตรียมการป้องกนัในสิ�งที�จะ

เกิดขึ�นหรือการเปลี�ยนแปลงในอนาคต  โดยเฉพาะในเรื�องของการแยง่ชิงการใชท้รัพยากรของชุมชน  และ

การเตรียมการป้องกนัภยัจากสังคมภายนอก  ซึ�งนับวนัหมู่บา้นจะเป็นสังคมที�เปิดมากขึ�น  และมีการรับ

ค่านิยมและวฒันธรรมจากภายนอกมากขึ�น 

วธิีการของกจิกรรมการเดินสํารวจสมุนไพร 

 1. หลงัจากที�เด็กไดท้าํกิจกรรมวาดรูปเสร็จแลว้   ก็ให้เด็กเดินไปดูของจริงโดยมีปราชญ์ชาวบา้น

เป็นผูน้าํและอธิบายใหค้วามรู้ถึงรูปร่าง  สรรพคุณ  วิธีการเก็บ  วิธีการปรุง  วิธีการใชข้องสมุนไพรต่างๆ  

ซึ� งมีหลากหลายชนิด  เช่น  กระวาน  ไมแ้ดง  ขมิ�นชัน  ไพล  เห็ดโคน  เป็นต้น ซึ� งมีเด็กบางคนที�มี

ประสบการณ์และความรู้ในเรื�องสมุนไพรบางชนิดที�เด็กเคยใชป้ระโยชน์  เช่น  การใหเ้ด็กที�มีความรู้ในการ

ใชข้มิ�นชนัออกมาสาธิตการเก็บและการใช ้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรคอยชี�แนะและเพิ�มเติม

ความรู้ใหแ้ก่เด็ก    

 2. กลุ่มผูว้ิจยัไดเ้พิ�มเติมความรู้ในเรื�องการอนุรักษ์  การหวงแหน  และคุณค่าในตวัสมุนไพรและ

ระบบนิเวศน์  เพื�อใหเ้ด็กไดต้ระหนกั  และเป็นตวักระตุน้ใหชุ้มชนไดต้ระหนกัและเตรียมการป้องกนัในสิ�ง

ที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  โดยเฉพาะในเรื�องของการแยง่ชิงการใชท้รัพยากรของชุมชน 
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3. กจิกรรมที�จดัขึ�นหลงัการทดลองถ่ายทอดความรู้ 

กจิกรรมร้องเพลง “เด็กเขาเหลก็ใจดี” 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อทดสอบความเขา้ใจในเรื�องสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด คือ ขมิ�นชนั กระวาน และเห็ดโคน ที�กลุ่ม

ผูว้ิจยัไดท้ดลองทาํกิจกรรมวาดรูปสมุนไพร ปั� นดินนํ� ามนั และเดินสาํรวจสมุนไพรกบักลุ่มเด็ก 

 2. เพื�อทดสอบการถ่ายทอดความรู้ที� เหาะสมให้กับเด็กว่าวิธีที�มีความเหมาะสมต่อการถ่ายทอด

ความรู้เรื�องสมุนไพรแบบใหม่ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดห้รือไม่ 

 3. เพื�อเป็นการเนน้ย ํ�าความรู้และความเขา้ใจของเด็ก และการเป็นการสรุปยอ่เนื�อหาที�กลุ่มผูว้ิจยัได้

ถ่ายความรู้เรื�องสมุนไพรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที�ขึ�นของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด คือ ขมิ�นชนั 

กระวาน และเห็ดโคน ภูมิปัญญาในการเก็บ การปรุงและการใช ้สรรพคุณของตวัสมุนไพร รวมไปถึงการ

ปลกูจิตสาํนึกในเรื�องของการรักษาป่าใหก้ลุ่มเป้าหมายดว้ย 

วธิีการดําเนินกจิกรรมการร้องเพลง 

 1. กลุ่มผูว้ิจยัเป็นผูใ้หค้วามรู้กบักลุ่มเป้าหมาย โดยใชรู้ปแบบของการร้องเพลง โดยมีการนาํทาํนอง

เพลงเด็กดอยใจดีมาดัดแปลงเนื�อร้องใหม่ และได้มีการสอดแทรกเนื�อหาสาระเกี�ยวกบัภูมิปัญญาของ

สมุนไพร (การเก็บ การปรุง และการใชส้มุนไพรทั�ง 3 ตวั คือ ขมิ�นชนั กระวาน และเห็ดโคน ) สรรพคุณ 

แหล่งที�ขึ�น และการปลกูสร้างจิตสาํนึกการรักษาป่าและการรักษาพนัธุ์ของสมุนไพร ซึ�งเมื�อแต่งเนื�อเพลง

เสร็จก็ตั�งชื�อเพลงว่า “เด็กเขาเหลก็ใจดี”  และไดใ้ห้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กไดฝึ้กร้องเพลงร่วมกบักลุ่ม

ผูว้ิจ ัย พร้อมมีท่าเต้นประกอบเพลงด้วย ซึ� งสาเหตุที�ทางกลุ่มผูว้ิจ ัยเลือกทาํกิจกรรมร้องเพลงและเต้น

ประกอบเพลงนี�  เพราะเห็นว่า การนาํรูปแบบของการถ่ายทอดในลกัษณะดงักล่าวมาใชจ้ะทาํให้เด็กมีความ

สนใจที�จะเขียนและซึมซบัไดเ้ร็วขึ�น 

เนื�อเพลง  เด็กเขาเหลก็ใจดี 

 บา้นฉนัเป็นชาวเขาชาวดอย ตวันอ้ยๆหนา้ตาขาวๆ มาโรงเรียนก็มากนัแต่เชา้ ทั�งมง้ เยา้ กะเหรี� ยง 

มเูซอ เพื�อนเขาเหลก็เขามีนํ� าใจ เอาเห็ดโคนมาใหเ้สมอ บอกวิธีเก็บดว้ยนะเออ ฟังเสียงเธอช่างน่ารักจริงๆ 

 ขุดอยา่เอาเชื�อขึ�นมา ปีหนา้จะไดม้ีกิน เห็ดโคนมีวิตามิน ทั�งโปรตีนมากมาย  

  ป่า~ ป่า~ ป่า ~ป่า~ ป่า~ เห็ดโคนดอกใหญ่นั�นอยูใ่นป่า 

ผมเอาขมิ�นมาฝาก อยากใหเ้ธอแกค้นั ตวัเหลืองๆดว้ยกนั มนัแกค้นันะเธอ 

  ป่า~ ป่า~ ป่า~ ป่า~ ป่า~ ขมิ�นหวัใหญ่นั�นอยูใ่นป่า 

ผมเอากระวานมาฝาก อยากใหเ้ธอไดกิ้น กระวานนั�นดีจริงๆ ไม่ตอ้งกินของแพง  

กระวานนั�นอยูใ่นป่า เมด็ใหญ่กว่าที�บา้น มีหลายคนตอ้งการ กระวานขายไดทุ้กปี 

  ป่า~ ป่า~ ป่า~ ป่า~ป่า~กระวานเมด็ใหญ่นั�นอยูใ่นป่า 
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กจิกรรมเล่านิทาน 

วตัถุประสงค์  

1. เพื�อทดสอบความเขา้ใจในเรื�องสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดคือขมิ�นชนั  กระวาน และเห็ดโคน ที�กลุ่ม

ผูว้ิจยัไดท้ดลองทาํกิจกรรมวาดรูปสมุนไพร  ปั� นดินนํ� ามนัสมุนไพร  และเดินสาํรวจสมุนไพรกบักลุ่มเด็ก 

2. เพื�อทดสอบการถ่ายทอดความรู้ที�เหมาะสมใหก้บัเด็กว่าเป็นวิธีที�มีความเหมาะสมต่อ 

การถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรแบบใหม่ใหก้บัเด็กไดห้รือไม่ 

3. เพื�อเป็นการเนน้ย ํ�าความรู้และความเขา้ใจของเด็ก   และเป็นการสรุปย่อเนื�อหาที�ทางกลุ่มผูว้ิจยั

ไดถ้่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรใหก้บัเด็ก   ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที�ขึ�นของสมุนไพรทั�ง 3 ชนิด ภูมิปัญญาใน

การเก็บ ภูมิปัญญาในการปรุงและภูมิปัญญาในการใช ้ สรรพคุณของสมุนไพร รวมทั�งจิตสาํนึกในเรื�องของ

การรักษาป่า 

วธิีการและเนื�อหากจิกรรมเล่านิทาน 

 1. กลุ่มผูว้ิจยัจะเป็นผูใ้ห้ความรู้ ในรูปแบบของการร้องเพลง และ เล่านิทาน   ที�ได้สอดแทรก

เนื�อหาสาระเกี�ยวกบั  ภูมิปัญญาสมุนไพร สรรพคุณ แหล่งที�ขึ�น และการรักษา ซึ�งการนาํรูปแบบของการ

ถ่ายทอดในลกัษณะดงักล่าวมาใชท้าํใหเ้ด็กมีความสนใจที�จะเรียนรู้มากขึ�น และซึมซบัไดเ้ร็วขึ�น  

เนื�อหานิทาน  เรื�องลูกหมูสามตวัภาคพสิดาร (เก่งด้วยสมุนไพร) 

นิทานเรื� องเป็นเรื�องราวที�อธิบายถึงแหล่งของสมุนไพรทั�ง  3 ชนิด  และภูมิปัญญาในการเก็บ  

กล่าวคือ  ในหมู่บา้นเขาเหลก็ยงัมีครอบครัวหมูอยู่ครอบครัวหนึ� ง  ซึ�งประกอบไปดว้ย  แม่หมู และลูกหมู

ทั�ง  3 ตวั  มี หมใูหญ่  หมกูลาง  และ หมเูลก็  โดยทุกวนั  แม่หมจูะสั�งให้ลูกหมูไปเก็บสมุนไพรมากิน  หมู

ใหญ่จะเก็บเห็ดโคนที�ขึ�นอยู่บนเขาในป่าลึก  เวลาเก็บต้องไม่ขุดเอาเชื�อขึ�นมา  เพื�อต่อไปจะได้มีเห็ดกิน  

ขณะที�หมกูลางไปเก็บกระวานที�ปลกูในป่า  ซึ�งจะมีเมด็ใหญ่กว่าที�บา้น  เวลาเก็บจะตอ้งไม่ทาํลายตน้ไมแ้ละ

พื�นดินบริเวณรอบๆ  เพื�อเป็นการรักษาสภาพพื�นป่าไวใ้ห้มีกระวานขึ� นได้ต่อไป   และหมูเล็กไปเก็บ

ขมิ�นชนั  ที�จะขึ�นอยูบ่ริเวณรอบๆหมู่บา้น  มีสีเหลือง  เวลาขุด ใหขุ้ดมาพอประมาณ  โดยตอ้งเหลือหัวของ

ขมิ�นชนัไวใ้ตดิ้นดว้ย เพื�อใหม้นัแตกหน่อและขยายพนัธุไ์ดต่้อไป  ซึ�งวนัหนึ� งขณะที�ลูกหมูทั�ง 3 ตวัไปเก็บ

สมุนไพร  เจา้หมาป่าดุร้ายก็บุกเขา้มาในหมู่บา้นและจะจบัแม่หมกิูนเป็นอาหาร  พอลกูหมทูั�ง 3 ตวัมาเห็นก็

รีบกินสมุนไพรทั�ง 3 ชนิดและเขา้ช่วยแม่หมูให้รอดชีวิตจากเจา้หมาป่าได้ในที�สุด  ซึ�งการที�ลูกหมูทั�ง 3 

สามารถชนะหมาป่าไดเ้พราะลกูหมทูั�ง 3 ตวักินสมุนไพรทุกวนัทาํใหร่้างกายแข็งแรงนั�นเอง 
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ภาคผนวก ฉ. 

รูปภาพ 
 

1. ภาพก่อนการจดักิจกรรมการทอดลองเพื�อถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพร 
 

 
รูปที� 1 
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รูปที� 2 

 
รูปที� 3  

รูปที� 1, 2 และ 3  การสนทนากลุ่มครั� งที� 1 เพื�อหาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชน 

 
รูปที� 4 

สรุปขอบเขตงานวจิยัใหเ้จา้หนา้ที�จากหน่วยงานราชการ อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี 
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2. ภาพระหว่างการทาํกิจกรรมการทดลองการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพร 
 

 
 

รูปที� 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 6 

รูปที� 5 และ 6 การจดักิจกรรมละลายพฤติกรรม 
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รูปที� 7 

 

 
 

รูปที� 8 

รูปที� 7 และ 8 การจดักิจกรรมวาดรูป ระบายสี สมุนไพร 
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รูปที� 9 

 

 
 

รูปที� 10 

รูปที� 9 และ 10 กิจกรรมการปั� นดินนํ� ามนัรูปสมุนไพร 
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รูปที� 11 

 

 
 

รูปที� 12 

รูปที�  11 และ 12 กิจกรรมการเดินสาํรวจ โดยมีอบต.เกษม เป็นวิทยากรในการใหค้วามรู้ในเรื�องสมุนไพร 

สรรพคุณในการรักษา และวิธีการใชใ้หแ้ก่เด็กๆ 
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รูปที� 13  

 

 
 

รูปที� 14 

รูปที� 14 และ15 กิจกรรมการร้องเพลง 

 



113 
 

 
 

รูปที� 15 

 

 
 

รูปที� 16 

รูปที� 15 และ 16 การเนน้ย ํ�าในเรื�องของสมุนไพร สรรพคุณวิธีการใช ้วิธีการปรุง วิธีการเก็บ       และการ

สร้างความตระหนกัและความหวงแหนสมุนไพรหลงักิจกรรมการร้องเพลงและเล่านิทาน 
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3. ภาพหลงัการจดักิจกรรมทดลองการถ่ายทอดความเรื�องสมุนไพรในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 18 

รูปที� 17 และ 18 การสนทนากลุ่มครั� งที� 2 เพื�อเสนอผลของการจดักิจกรรมใหชุ้มชน และเสนอแนะแนวทาง

ในการถ่ายทอดความรู้เรื�องสมุนไพรในชุมชนใหอ้ยูอ่ยา่งย ั�งยนื 

  


