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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรพื้นบาน และภูมิปญญา
การใชสมุนไพรพื้นบานในชีวิตประจําวันของครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแกว 2) ศึกษาปญหาและ
แนวทางพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาการใชสมุนไพรพ้ืนบานของครัวเรือนในการดํารงชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 3) สรางและประเมินรูปแบบการพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาการใชสมุนไพรพื้นบาน
สําหรับครัวเรือน ในการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 4) เปรียบเทียบความรูและเจตคติของ
ตัวแทนครัวเรือนกอนกับหลังเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาและประเมินคุณภาพ
กิจกรรมของรูปแบบ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแกวซึ่งมี
สมุนไพรในแหลงธรรมชาติมากที่สุดในภาคตะวันออก โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความ
หลากหลายและภูมิปญญา โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนปราชญดานสมุนไพรอําเภอละ 2 คน 
รวม 18 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ประชากร
เปนตัวแทนครัวเรือนจํานวน 192,967 คน กําหนดกลุมตัวอยางตามสูตรเครซี่และมอรแกนได         
จํานวน 400 คน สุมตัวอยางเปนระบบ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.82 
ขั้นตอนที่ 3 การสรางและประเมินรูปแบบ มี 3 ขั้น (1) การรางรูปแบบโดยจัดสนทนากลุม ปราชญ       
ผูทําผลิตภัณฑสมุนไพรและเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 12 คน (2) ประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ดานสมุนไพรและดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 5 คน และ (3) ปฏิบัติการตามรูปแบบในชุมชนอําเภอ
เมืองที่มีกลุมผลิตสมุนไพร กลุมตัวอยางเปนตัวแทนครัวเรือนที่อาสาสมัคร จํานวน 42 คน ขั้นตอนที่ 4 
เปรียบเทียบความรูและเจตคติของผูเขารวมปฏิบัติการกอนกับหลังการปฏิบัติตามรูปแบบและ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมของรูปแบบ เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบความรูที่มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.78-0.84 คาความเชื่อมั่น 0.87 แบบสอบถามเจตคติที่มีคาความเชื่อมั่น 0.85 และแบบ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมของรูปแบบที่มีคาความเชื่อมั่น 0.89 งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเนื้อหาและใชสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาท ี
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) ความหลากหลายของสมุนไพรพื้นบานจังหวัดสระแกว ที่ใชในชีวิตประจําวัน มีทั้งหมด 141 ชนิด
แบงเปน (1) การใชประโยชนดานทํายามากที่สุดคิดเปน รอยละ 58.02 รองลงมาใชเปนอาหาร รอยละ 21.98
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และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ รอยละ 20.00 (2) ชนิดของพืชสมุนไพรที่ใชมากที่สุด 10 ชนิด ไดแก ขา 
ตะไคร ใบมะกรูด พริก กระเทียม กระเพรา มะนาว มะพราว มะขาม มะดัน (3) สวนประกอบของพืชที่ใช
มากที่สุด ไดแก ใบ ลําตน ราก หัว และยอดตามลําดับ (4) ผูรูดานสมุนไพรชุมชนละ 1-3 คน กลุม
สมุนไพรตําบลละ 1-2 กลุม รวมกันเปนผูนําในดานการอนุรักษ โดยการขยายพันธุใชการปลูกรอบบาน 
และปลูกในปาชุมชนดวยการใชเมล็ด ตอนก่ิง ปกชํา และนํามาใชประโยชนโดยแปรรูปเปนสบู แชมพู 
ลูกประคบ น้ํามันคลายเสนผลิตภัณฑไลแมลง อาหารและยา โรคที่สามารถรักษาโดยสมุนไพรไดมากที่สุด 
คือ โรคหอบหืด 20 ชนิด อาการอักเสบตาง ๆ 15 ชนิด กลากเกลื้อน และแผลผุพอง 12 ชนิด 
 2) ปญหาการถายทอดภูมิปญญาการใชสมุนไพรพื้นบาน พบวา (1) หมอยาพื้นบานซึ่งเปน
ผูรูดานสมุนไพร ไมนิยมถายทอดความรูใหคนทั่วไปแตถายทอดใหเฉพาะลูกหลานที่ใกลชิด (2) คนรุนใหมไม
นิยมใชสมุนไพร โดยเห็นวามีวิธีการใชที่ยุงยาก (3) วิธีการถายทอดแบบเดิมไมมีระบบแตใชการบอกเลา
และใหทําตามกัน (4) ขาดสื่อและฐานการเรียนรูสมุนไพร จึงควรมีแนวทางพัฒนาการถายทอดภูมิปญญา
การใชสมุนไพรพื้นบาน ดังนี้ (1) ควรยกยองหมอยาพื้นบานใหเปนปราชญชุมชนและทําหนาที่
ถายทอดความรู (2) หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนการจัดระบบการถายทอดและเพิ่มความสามารถ
กลุมสมุนไพรและทุกครัวเรือนในการอนุรักษสมุนไพรในปาชุมชน (3) สรางสวนสมุนไพรกลางของ
ชุมชนและทุกครัวเรือนเพื่อเปนยาเปนอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแกชุมชน (4) จัดใหมีฐานการเรียนรู
สมุนไพรและสื่อทีเ่หมาะสมกับความตองการของชุมชน 
 3) รูปแบบการพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาการใชสมุนไพรพื้นบานในการดํารงชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมแนวคิดหลักตองจัดระบบการถายทอดโดยความรวมมือของผูรูและชุมชนอยางตอเนื่อง
ชวยเสริมสรางพื้นที่สีเขียวดวยสมุนไพรพื้นบานใชหลักการสรางความรวมมือของบุคคล กลุมชุมชนและ
องคการ มุงสรางความรูและเจตคติการอนุรักษและใชสมุนไพรพื้นบานดวยระบบการถายทอดจากผูรูสู
คนรุนใหมในครัวเรือนและกลุมอยางกวางขวางเพื่อการพึ่งตนเอง มกีระบวนการถายทอด 5 ขั้นตอน (1) มีการ
คนหาผูรูและแหลงสมุนไพร (2) จัดทําฐานขอมูล (3) วางแผนความรวมมือในการถายทอด (4) พัฒนา
ฐานการเรียนรูและสื่อ (5) ปฏิบัติการถายทอด โดยใชวิธีการถายทอดที่เนนการสาธิตและการฝกปฏิบัติใน
ฐานการเรียนรู 6 ฐาน ไดแก ฐานคุณคาสมุนไพร ฐานความหลากหลาย ฐานการใชประโยชน ฐานสมุนไพร
รักษาโรค ฐานการแปรรูป ฐานการอนุรักษ โดยมีสื่อที่สรางขึ้นเปนชุดความรู รวม 4 เลม ไดแก ความรูทั่วไป 
สมุนไพรรักษาโรค มหัศจรรยจากสมุนไพร และมาปลูกสมุนไพรกัน ผลการประเมินรูปแบบมีความสอดคลอง
เหมาะสมทุกรายการโดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
 4) ผลการเปรียบเทียบความรูและเจตคติของตัวแทนครัวเรือนตอกิจกรรมของรูปแบบการ
ถายทอดภูมิปญญา พบวา หลังการถายทอด มีคาสูงกวากอนการถายทอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และผลการประเมินกิจกรรมของรูปแบบ พบวา ภาพรวมมีคุณภาพในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทํากิจกรรมกับเนื้อหา และความครอบคลุมพฤติกรรมการ
เรียนรูความรูและเจตคต ิ
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ABSTRACT  
 The objectives of this research were to 1) study the local herb diversity and the 
wisdom of using local herbs daily in Sa Kaeo province, 2) study the problems of transferring 
the wisdom and developing guidelines for the wisdom of using local herbs for Eco-friendly 
living of the community in Sa Kaeo province, 3) develop and evaluate a wisdom transfer model 
of the utilization of local herbs for Eco-friendly living of the community in Sa Kaeo province, and 4) 
compare the knowledge and attitudes of household representatives before and after participating 
in the wisdom transfer activities. The quality of the activities referring to the model were 
evaluated. The research area was in Sa Kaeo province where there was the most abundant 
amount of natural herbs in the East of Thailand. This research and development was divided 
into 4 steps. Step 1: study the local herb diversity and wisdom with the help of 2 local herb 
experts in each district, 18 individuals in total. The tool used was structured interviews. Step 2: 
study the problems and the developmental approach. The research population was 192,967 
household representatives. The sample size was determined using Krejcie & Morgan’s formula. 
The sample consisted of 400 respondents who were selected by systematic random sampling. 
The tool was a questionnaire with a reliability of 0.82. Step 3: there were three phases to build 
and evaluate the model phase: (1) model draft format using a focus group consisting of local herb 
experts, herb product producers and public health workers, 12 individuals in total. Phase: (2) 
model assessment using 5 experts in herbal and environmental education, and phase: (3) model 
acting in the communities which involved herb product producers in Meuang district. The sample 
consisted of 42 volunteer households. Step 4: compare the knowledge and attitudes of the 
participants before and after their involvement and evaluate the quality of the activities of the 
model. The experiment tools used in this step were a knowledge test form with an index (IOC) 
between 0.78-0.84 and a reliability of 0.87, an attitude questionnaire with a reliability value of 0.85, 
and a questionnaire to evaluate the quality of the model’s activities with a reliability of 0.89. The 
data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.   
 The research results were as follows: 
 1) The local herb diversity used daily in Sa Kaeo province was found to include 
141 species that could be divided according to their usage: (1) 58.02 % were used as drugs of 
21.98 % were used as food and 20 % were used in processed products, (2) the top 10 commonly 
used local herbs were lemongrass, Chilli, kaffir lime, garlic, basil, lime, coconut, tamarind, 
and Madagascar, (3) the parts of the local herbs that were most commonly used were the leaves, 
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stems, roots, and shoots, respectively, (4) one to three local herb experts from each community 
and one or two herbalists from each district led regeneratior efforts by planting herbs around 
the houses and in the community forest by using seeds at the cuttings. They use them by processing 
them into the ingredients for soap, shampoo, oil, loosening lines, insect repellents, food, 
and medicine. The most common diseases that could be treated by the herbs included 
20 types of asthma 15 types of inflammation, and eczema, 12 types of blisters.  
 2) The problems concerning the transfer of local herb consumption wisdom consisted 
of: (1) local herbalists who were knowledgeable about herbs preferred not to transfer this 
knowledge to other people except for their relatives, (2) the new generation was not inclined 
to use herbs because of the difficulties in using them, (3) the wisdom of local herbs was 
transferred orally and through practice, (4) there was a lack of media and learning aids. 
There should be 3 ways for developing the wisdom of using local herbs; (1) local herbalists 
should be honored as sages, in the community and they should do knowledge transfer, (2) the 
relevant authorities should support the transfer of knowledge and enhance the standing of the 
herbalists and allied groups in the conservation of herbs in the community forests, (3) a 
central herbal garden should be created for the community and every household for medicine 
and to increase the green space in the community, (4) they should provide a learning base for herbs 
and have the media meet the needs of the community. 
 3) The development of the model of local herb consumption wisdom transfer for 
green living in the environment revealed the following. The main idea is that a broadcasting 
system should be arranged with the cooperation of knowledgeable people and the community. 
Cooperation between individuals, groups, and organizations should be encouraged. They should 
focus on knowledge and attitude creation to help conservation and use the local herbs through 
a system of knowledge transfer for new generations in each household and for self-reliant groups. 
The process of knowledge transfer consists of 5 steps, (1) searching for the know-how and herbal 
sources, (2) preparing a database, (3) planning the cooperation for broadcasting, (4) developing 
the learning and a media base, (5) conducting the transfer. The transfer process should 
emphasize demonstration and practice in six learning bases: herbal value base, diversity base, 
utilization basis base, herbal treatment base, processing base, and conservation base. The 
media should be composed of 4 knowledge sets, including general knowledge of medicinal 
herbs, miracle from herbs and cooperative herb growing. The results of the evaluation were 
consistent for each item with a consistency index of 0.80-1.0. 
 4) The results of the knowledge and attitude comparisons of the household agents 
towards the activities of the knowledge transfer model were higher after than before at the 
statistical level of significance of 0.05. The results of the evaluation of the activities of the model 
showed that the overall quality was at the highest level. The highest mean was for the 
appropriate timing of activities with content as well as the coverage of learning behavior, 
knowledge, and attitude. 
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