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ABSTRACT

การศึกษาเชิงพรรณนาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านของประชาชน
ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนในลุม่ นำ�้ ลี้ จังหวัดล�ำพูน กลุม่ ตัวอย่างเป็น
ประชาชน จ�ำนวน 321 ครัวเรือน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการ                  
สนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงและการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านมีหมอพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญประชาชนมีความรู้เจตคติ
และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94
ตามล�ำดับ) อายุเฉลี่ยการเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ และระดับความรู้มีความสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ  (P - value = 0.001  0.008 และ  ≤ 0.001ตามล�ำดับ)ทั้งนี้การใช้
ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านต้องผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านและความต้องการด้านสุขภาพสูก่ ระบวนการการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนากลยุทธ์ในชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยท�ำนายการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ลุ่มน�้ำลี้

The objective of this study was to investigate factors, predicting utilization of medicinal plants. The study
was designed by using the cross sectional survey method. Sample group were 321 households of villagers who
settled along the Li River, near in Li watershed, Lumphun Province. Using questionnaires, in-depth interview
and focus group discussion collected data. Data was analyzed by descriptive statistics, linear regression  
analysis and content analysis. The results shown that the medicinal plants utilization were the important role of
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the folk healers. The utilization of medicinal plants in the knowledge, attitude and practice about utilization of
medicinal plants were in the modulate level (75.8 %, X = 2.32, 1.94, respectively). The relationship between
these age, using health service and knowledge had a relationship with statistic significant (p - value 0.001  
0.008 and ≤ 0.001, respectively). The medicinal plants utility should has the co-ordination of local wisdom and
healthy need in learning process and developing the strategies for the community
Keyword: Factors predicting, Utilization of medicinal plants, Li watershed

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การด�ำรงชีวติ มนุษย์นบั จากอดีตจนถึงปัจจุบนั อาศัย
ปั จ จั ย จากธรรมชาติ ที่ อ ยู ่ ร อบตั ว เพื่ อ การอยู ่ ร อดโดย              
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ม าจากพื ช การเรี ย นรู ้ ช นิ ด พื ช และการใช้
ประโยชน์ จ ากพื ช เพื่ อ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพได้ รั บ การ
ถ่ า ยทอดจากบรรพบุ รุ ษ สื บ ทอดกั น มาหลายชั่ ว อายุ จ น
กลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นพืชสมุนไพร
จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในวิถชี วี ติ มนุษย์แตกต่างกันไปใน
แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ วิ ถี ก ารด�ำรงชี วิ ต แต่ ล ะกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์นั้นต่างก็มีความผูกพันกับพืชสมุนไพรมาตั้งแต่
ครั้งโบราณกาล แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนหลงใหล
อยู ่ กั บ กระแสของเทคโนโลยี ท�ำให้ อ งค์ ค วามรู ้ ก ารใช้
ประโยชน์ จ ากพื ช สมุ น ไพรที่ บ รรพบุ รุ ษ สั่ ง สมมาถู ก ลด      
ความส�ำคัญลงเมื่อเทียบกับองค์ความรู้ด้านยาสมัยใหม่
นอกจากนีย้ งั พบว่า ปัจจัยความสะดวกในการใช้ยาสมุนไพร
มีอิทธิพลต่อการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการ
รักษาโรคเรื้อรังของหมอพื้นบ้านในจังหวัดล�ำพูน ดังนั้น     
การเพิม่ การใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยควรเพิม่ ความ
สะดวกในการใช้ยาสมุนไพรให้กบั แพทย์แผนไทยเพือ่ ให้เกิด
การเข้าถึงการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย (กวิตาภัทร
มงคลน�ำ, อรุณพร อิฐรัตน์, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2558,  
น. 480) การน�ำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นยาต้องค�ำนึงถึง
ธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด พันธุ์สมุนไพร  ฤดูกาล
และช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพรนับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนด
คุณภาพของสมุนไพรเช่นเดียวกับการหาสารที่เป็นตัวยา
ใหม่ในธรรมชาติจากข้อมูลการใช้สมุนไพรของคนในอดีต
จะท�ำให้ มี โ อกาสพบตั ว ยาใหม่ ม ากกว่ า การสุ ่ ม ศึ ก ษา              
พืชทั่วไป การมีต�ำรับยาสมุนไพรพร้อมทั้งต้นพืชสมุนไพร       
จึงเป็นแนวทางที่ควรสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ต่อไป ดังนั้น

การน�ำส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรมาใช้จริงร่วมกับการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาให้อยู่ในธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจึงเป็น       
รู ป แบบของการสื บ ทอดภู มิ ป ั ญ ญาที่ เ หมาะสม (วิ ชิ ต             
เปานิล, 2551, น. 21)
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้มีหมอสมุนไพรพื้นบ้านหลายท่าน
และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านบ้านสันตับเต่า อ�ำเภอ
บ้านโฮ่ง ที่ปรุงยาสมุนไพรขาย นอกจากนี้ประชาชนที่พอ      
จะมีความรูจ้ ะเข้าป่าเพือ่ หาสมุนไพรมาปรุงเองเป็นต�ำรับยา
ต้มซึ่งจะใช้รักษาอาการปวดเมื่อย บ�ำรุงก�ำลังและรักษา
อาการเจ็บป่วยเรื้อรังบางอาการ เช่น เบาหวานและความ
ดั น โลหิ ต สู ง ในส่ ว นของสมุ น ไพรพื้ น บ้ า นที่ ผู ้ ป ่ ว ยและ                  
ผู้ติดเชื้อเอดส์กลุ่มเอื้ออาทรศรีวิชัย อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
น�ำมาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาความเจ็ บป่ ว ยที่ เ กิ ดขึ้ นนั้ น         
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเชื้อต่อเชื้อเอชไอวีโดยตรง เช่น มะระ พลูคาว          
ลูกใต้ใบ กระเทียม ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น สมุนไพรที่มีฤทธิ์
กระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ได้ แ ก่ เห็ ด หลิ น จื อ โสม กระเที ย ม                   
ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือมีฤทธิ์ต่อเชื้อ      
ฉวยโอกาสได้แก่ พลู ฟ้าทะลายโจร ฝรั่ง ขมิ้น ข่า และ          
พญายอ เป็นต้น ในพื้นที่ศึกษามีหมอสมุนไพร 2 ท่าน               
ที่ปรุงยาสมุนไพรขาย นอกจากนี้ญาติหรือตัวผู้ติดเชื้อที่         
พอจะมีความรู้จะเข้าป่าเพื่อหาสมุนไพรมาใช้ โดยลักษณะ
การใช้มีหลายรูปแบบ (สามารถ  ใจเตี้ย  สิวลี  รัตนปัญญา
และสมชาย    แสนวงศ์, 2551, น. 41) อย่างไรก็ตามการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
เนื่ อ งจากประชาชนในพื้ น ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าที่ป่าธรรมชาติจะฟื้นสภาพ           
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ได้ ทั น รวมถึ ง การเผชิ ญ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงด้ า น                
สิ่งแวดล้อมในแม่น�้ำลี้และการสูญเสียพื้นที่ป่าธรรมชาติ
จากการบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรของประชาชน  นอกจาก
นี้โครงสร้างของชุมชนยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่ม
ของจ�ำนวนประชากรในเขตเทศบาลต�ำบลที่ก้าวกระโดด
และขยายพืน้ ทีล่ กุ ลำ�้ พืน้ ทีช่ นบททีป่ ระชาชนยังไม่มแี นวทาง
ในการปรับตัวให้ด�ำรงชีวิตอยู่กับความเป็นเมืองได้  ปัญหา
เหล่ า นี้ ส ่ ง ผลต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ล ดลง              
ทั้ ง ผลผลิ ต จากป่ า ลดลง พันธุ์พืช พันธุ์สัต ว์ที่มีในพื้นที่           
หายาก มีจ�ำนวนลดลงหรือสูญหายไปจากพืน้ ที่ เช่น  บริเวณ
พื้นที่บ้านหนองกอก บ้านฆ้องค�ำ  บ้านป่าตึงงาม  บ้านใหม่
ไม้สลี เป็นต้น  (วิชัย  กจิ มี, 2550, น. 185) จะเห็นได้ว่าพืน้ ที่
ป่ า สมุ น ไพรในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ลี้ ก�ำลั ง เผชิ ญ ปั ญ หาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรมากเกินกว่าการผลผลิตจากธรรมชาติ
ดังนั้น   การศึกษานี้จึงท�ำการศึกษาปัจจัยท�ำนายการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนอันจะน�ำไปสู่
แนวทางการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่เหมาะสม        
ต่อไป

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษานี้ใช้การศึกษาเชิงส�ำรวจชนิดการส�ำรวจ
แบบภาคตัดขวาง (Cross  sectional survey) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
นี้ เป็นประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้ จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน
50,482 ครัวเรือน เลือกใช้วธิ กี ารค�ำนวณขนาดตัวอย่างจาก
สูตรของ Cochran (1977, p. 98) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน  321 ครัวเรือน  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มแบบหลายชั้น (Multistage random sampling) ทั้งนี้ใน
การแบ่งชั้นแต่ละชั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) โดยชัน้ แรกแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นชัน้ (Stratum) ในระดับ
อ�ำเภอโดยเลื อ กมา 1 อ�ำเภอ จากทั้ ง หมด 4   อ�ำเภอ                   
ชั้นที่สองแบ่งออกเป็นระดับต�ำบลร้อยละ 30 ของอ�ำเภอ       
ชั้นที่สามจะแบ่งออกเป็นระดับหมู่บ้านร้อยละ 30 ของ
แต่ละต�ำบล และชั้นสุดท้ายแบ่งตามสัดส่วนครัวเรือนที่
ค�ำนวณได้
   
1.2 เครือ่ งมือการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์
ปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
      ศึกษาปัจจัยท�ำนายการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร              
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชาชน
พื้นบ้านของประชาชนลุ่มน�้ำลี้ จังหวัดล�ำพูน
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
การศึกษาทางธรรม อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือน การใช้บริการสถานบริการสุขภาพ การ
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่ ใช้บริการกับหน่วยงาน/บุคคลเมือ่ เจ็บป่วย ภาวะสุขภาพใน
เกีย่ วข้องทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้าน ปัจจุบัน และสิ่งที่ท�ำให้หายจากการเจ็บป่วย
ผู้วิจัยได้น�ำมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
อายุเฉลี่ย (ปี)  
รายได้ต่อเดือน (บาทต่อเดือน)  
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
การเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง)  
ความรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ย)  
เจตคติการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ย)  

การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
การเรียนรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่       
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลาน    
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ส่วนที่   2  ความรู้ในการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรพืน้ บ้านของประชาชนลุม่ น�ำ้ ลี   ้ ประกอบด้วยความ
รู ้ ในการแสวงหาพื ช สมุนไพรพื้นบ้าน ความรู้ในการใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ การเป็ น แหล่ ง อาหาร ความรู ้ ใ นการใช้
ประโยชน์เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย และความรู้ในการ
อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาสมุนไพรพืน้ บ้าน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 2 ระดับ
แบบสอบถามแต่ ล ะข้อ มีค ะแนนตั้งแต่ 0 - 1 คะแนน                 
มีทั้งหมด 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78
                 
ส่วนที่ 3 เจตคติต่อการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนลุ่มน�้ำลี้   ประกอบด้วย การ
ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ้ื น ที่ ป ่ า ธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์เพือ่ การรักษาความเจ็บป่วย  การใช้ประโยชน์เพือ่
การเป็นแหล่งอาหาร การใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 3 ระดั บ
แบบสอบถามแต่ ล ะข้อ มีค ะแนนตั้งแต่ 1 - 3 คะแนน                   
มีทั้งหมด 18 ข้อ มีค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.80
     
ส่วนที่ 4 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้น
บ้านของประชาชนลุ่มน�้ำลี้ ประกอบด้วยการปฏิบัติตนใน
การเรียนรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  การปฏิบัติ
ตนในการมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ม ่ อ นยา และ             
การปฏิ บั ติ ต นในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ สู ่ ลู ก หลาน  
แบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
3 ระดับ แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตัง้ แต่ 1 - 3 คะแนน
มีทั้งหมด 17  ข้อ มีค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.82
   
1.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ เ ก็ บ รวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้ช่วย         
นักวิจัยในพื้นที่ (นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ�ำหมู ่ บ ้ า น นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุ ข ประจ�ำโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล)        
ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ท�ำการอบรม ชีแ้ จงรายละเอียดของข้อค�ำถาม
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล   ขอ้ ค�ำถาม
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้การด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปในทางเดียวกัน
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1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Special Sciences/                
Windows) ก�ำหนดระดับความมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05      
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                     1.4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง   วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ          
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
                    1.4.2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพร
พื้นบ้าน วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive          
statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
         1.4.3 ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่ ง่
ผลต่อการปฏิบตั ติ นในการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้าน
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง (Linear
Regression Analysis) โดยท�ำการพยากรณ์ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบ
ไม่ เ ป็ น ทางการและการสนทนากลุ ่ ม เกี่ ย วกั บ การใช้
ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้าน แหล่งการได้มา และข้อเสนอ
แนะในใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน
ใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนหมอพื้นบ้านด้าน
สมุนไพร จ�ำนวน 3 ท่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน จ�ำนวน 4 ท่าน ตัวแทนประชาชน จ�ำนวน 5 ท่าน
และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จ�ำนวน 2 ท่าน  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการและการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction)
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
   พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ
52.9 อายุเฉลี่ย 48.91 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 70.6
เรี ย นจบระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 50.4 ไม่ ไ ด้ เ รี ย น              
ทางธรรม ร้อยละ 93.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
36.7 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,483.44 บาท มีจ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.39 คน ใช้บริการสถานบริการสุขภาพ
เฉลี่ย 0.92 ครั้งต่อเดือน เมื่อเจ็บป่วยใช้บริการจากโรง
พยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 93.8 ไม่มี
โรคประจ�ำตัว ร้อยละ 70.5 และเชื่อว่ายาแผนปัจจุบันและ
สมุนไพรท�ำให้หายจากความเจ็บป่วยได้ ร้อยละ 89.9
2. ผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พชื สมุนไพร
พื้นบ้าน
             พบว่า ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้ส่วนใหญ่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับความรู้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
75.8)  มเี จตคติตอ่ การใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนนเจตคติเฉลี่ยเท่ากับ
2.32) และมีการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนนการปฏิบตั เิ ฉลีย่ เท่ากับ 1.94)
ดังตารางที่ 1

การใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านในปัจจุบนั ก�ำลังเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยเฉพาะ
พื้นที่ป่าและแม่น�้ำลี้ที่ท�ำให้วิถีการด�ำรงชีวิตของประชาชน
ต้องเผชิญกับภาวะอุทกภัยจากน�ำ้ ล้นตลิง่   นำ�้ ป่าไหลหลาก
ภาวะหมอกควัน และภัยแล้ง รวมถึงการขยายพื้นที่ของ
เทศบาลต�ำบลที่ก้าวกระโดดและลุกล�้ำพื้นที่เกษตรและป่า
ธรรมชาติ ซึง่ ปรากฏการณ์เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญยิง่ ต่อการ
ใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการคงอยู่
ของสมุนไพรพื้นบ้าน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน�้ำลี้
เมื่อน�ำตัวแปรเข้าสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน�้ำลี้ ซึ่งการศึกษานี้ใช้รูปแบบสมการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ ดังนี้  
y = a + b1x2 + b2x2 + b3x3 +……+ b6x6
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ น�ำตั ว แปรทั้ ง 6 ตั ว เข้ า สมการแล้ ว
ค�ำนวณด้วยวิธี Enter ได้แก่
X1  อายุเฉลี่ย (ปี)  
X2  รายได้ต่อเดือน (บาทต่อเดือน)  

ตารางที่ 1   ความรู้  เจตคติ และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้
รายการ
ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
เจตคติต่อการประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
การประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสนทนา
กลุม่ สรุปได้วา่ ประชาชนยังให้ความเห็นว่าการใช้ประโยชน์
สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นเป็ น กระบวนการรั ก ษาและสื บ ทอด
ภูมิปัญญาที่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน รวมถึงสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และการปฏิบัติตนของประชาชนเพื่อ

ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 75.8
ค่าเฉลี่ย 2.32
ค่าเฉลี่ย 1.94

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

X3  จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
X4 การเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถานบริการ
สุขภาพในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง)  
X5  ความรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน
(ค่าเฉลี่ย)  
X6 เจตคติการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน
(ค่าเฉลี่ย)  
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ผลการวิเคราะห์ได้คา่ F เท่ากับ 19.500  Sig เท่ากับ
0.00  และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ
(R2) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.491 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปร
ทั้งหมด 6 ตัวแปร อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติ
ตนในการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านของประชาชนใน
ลุ่มน�้ำลี้ได้ร้อยละ 49.1 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า มีตัวแปร คือ X1
อายุเฉลี่ย (ปี) X4 การเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง) และ X5
ความรู ้ ก ารใช้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า น                      
(ค่ า เฉลี่ ย )   มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ต นในการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้  
           สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yi   (พฤติกรรมการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร          
พื้นบ้าน)  = 1.162 +  0.003 (อายุ) +  0.062  (การเข้ารับ
บริการด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพในช่วง 6 เดือนที่
ผ่ า นมา) + 0.642 (ความรู ้ ก ารใช้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรพื้นบ้าน)
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จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า
การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชน
จะเพิ่มขึ้น 0.003 หน่วยต่อการเพิ่มขึ้นของอายุประชาชน        
1 หน่วย
การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชน
จะเพิม่ ขึน้ 0.062 หน่วยต่อการเพิม่ ขึน้ ของการเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
1 หน่วย
การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชน
จะเพิม่ ขึน้ 0.642 หน่วยต่อการเพิม่ ขึน้ ของความรูก้ ารใช้การ
ใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  1 หน่วย
เมื่อทดสอบความมีนัยส�ำคัญ พบว่า ปัจจัยทั้ง 3
ได้แก่ อายุเฉลีย่ (ปี)  การเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง) และระดับ
ความรู้การใช้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน (ค่า
เฉลีย่ ) กับการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านของประชาชน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ (P - value                  
= 0.001  0.008 และ  ≤ 0.001ตามล�ำดับ) ดังน�ำเสนอ         
ในตารางที่  2

ตารางที่ 2 ปัจจัยพยากรณ์การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบเส้นตรง
ตัวแปรพยากรณ์
		
ค่าคงที่
อายุเฉลี่ย (ปี)
การเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถานบริการ
สุขภาพในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง)
ความรู้การใช้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
พื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ย)
R2 =  0.491              
* นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
(b)
b
1.162
.003
.607
.062
.081
  
.642
.103
SEE  0.376     

t

P - value*

3.308
1.299
1.762

0.001
0.001
0.008

8.367

≤ 0.001

F = 19.50
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและ
การสนทนากลุ่ม ยังพบว่า การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร          
พื้นบ้านของประชาชนลุ่มน�้ำลี้ผ่านการสืบทอดภูมิปัญญา
พืน้ บ้านตามแบบแผนล้านนาด้านสุขภาพ  ทสี่ ามารถน�ำมา
ผสมผสานเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ แนวทางดังกล่าวเป็นการพึ่งตนเอง         
ตามแบบวิถชี มุ ชน ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าระบบการดูแลสุขภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานมีความสอดคล้องกับชีวติ คนในชุมชนอย่างแยก
ไม่ อ อก โดยกระบวนการใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพรจะมี         
หมอสมุนไพรพื้นบ้านและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาค
ประชาชนเป็นผู้ชี้น�ำและก�ำหนดปัจจัยการคงอยู่ถึงแม้            
ในสภาพปัจจุบันจ�ำนวนหมอสมุนไพรพื้นบ้านที่มีความรู้
และประสบการณ์จะลดลง แต่บางท่านก็ยังมีการบันทึก
ต�ำรับยาสมุนไพรเผยแพร่ให้ผู้สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์
ทัง้ นีย้ งั พบสมุนไพรพืน้ บ้านทีป่ ระชาชนมักจะน�ำมา
ปรุงเป็นต�ำรับยาต้มเพื่อใช้ในการดูแลและรักษาอาการ      
เจ็บป่วยทั่วไป เช่น ลูกมะปิน (มะตูม) ไม้ฝาง แหนต้น           
แหนเครือ ต้นตันขอ (เล็บเหยีย่ ว) หญ้าม้าแม่กำ 
�่ กวางหีเปีย๊ ะ
(สังกรณี) ฮ่อสะปายควาย  หนามจ๋าย (ก�ำจาย)  หนามหาน
แดง ส้มป่อยต้น  ไม้มะขามป้อมต้น  ไม้มะขาม (ต้องเลือก
ต้นที่ฝักยาว ๆ )  หนามเก็ด  เหง้าไพล  เหง้าข่า  เปล้าน้อย  
มะแตกเครือ เครือบ่าหนัง  เครือไส้ชา้ ง  หญ้าหลับเมินหลวง
(ใหญ่) หญ้าหลับเมินน้อย  มะเขือแจ้เครือ   มะเขือแจ้หนาม  
ไม้มะดูก  ศรีเสื้อน้อย  ไม้แจะ  ไม้นมนางต้น  เครือป๋อเจี๋ยน  
ปิดปิวแดง  ปิดปิวขาว   เครือหนามหารขาว  เปล้าตองแตก  
แก่นต้นขี้เหล็กบ้าน (กระพี้) แก่นต้นลมแล้ง (คูณ)  เครือ     
มะบ้า เครือก้องแกบแดง จะค่าน (สะค้าน) โด่ไม่รู้ล่ม            
ไม้ผีเสื้อหลวง  ไม้มะเกลือ ก�ำลังเสื้อโคร่ง  เป้าหลวง  ไม้สัก  
ไม้มะตึ่ง (ตูมกาขาว)  ผักฮ้วนหมู   ไม้กาสะลอง ผักหนอก
(ใบบัวบก) ก�ำลังช้างสาร ก�ำลังช้างเผือก เหง้าขิงแห้ง        
ส่วนใหญ่จะต้มสมุนไพรร่วมกับข้าวเปลือกจ้าวและน�ำน�้ำ
มาดื่ม

อภิปรายผล

ประชาชนมีความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร        
พื้นบ้านระดับปานกลาง เนื่องจากในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้มีระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพแผนปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น ทางเลื อ กในการดู แ ล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการลดลงของพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ที่เป็นแหล่งแสวงหาสมุนไพรพื้นบ้าน ปรากฏการณ์เหล่านี้
ยังส่งผลถึงการใช้สมุนไพรพืน้ บ้านทีจ่ �ำกัดเฉพาะประชาชน
บางกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน และต้องการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตามประชาชน
ก็ ยั ง มี เ จตคติ ต ่ อ การใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า น               
ในระดั บ มาก ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง วิ ถี ชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ลี้ รวมถึ ง การยึ ด ถื อ แนวทางการปฏิ บั ติ         
เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ตามแบบแผนภู มิ ป ั ญ ญา          
พื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพที่เป็นระบบเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของธรรมชาติกบั วิถชี วี ติ จิตวิญญาณ และการสร้าง
ความเท่ า เที ย มและการเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบ
สุขภาพซึ่งกันและกัน (ประพจน์  เภตรากาศ, 2551, น. 84
; Mcevoy and Duffy, 2008, p.  417)
ความสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์การใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนทั้งอายุ (ปี) ที่เพิ่มขึ้น        
ของประชาชนท�ำให้การปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรพืน้ บ้านเพิม่ ขึน้ อาจเป็นไปได้วา่ ประชาชนเมือ่ อายุ
เพิ่มขึ้นความเจ็บป่วยก็เพิ่มขึ้นท�ำให้ต้องแสวงหาแนวทาง
ในการดู แ ล รั ก ษาสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งไปจากการแพทย์         
แผนปัจจุบัน การเข้ารับบริการด้านสุขภาพในสถานบริการ
สุขภาพในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง) ที่เพิ่มขึ้นได้สะท้อน
ความต้องการการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแล รักษา
สุ ข ภาพของตนเองภายใต้ ร ะบบการบริ ก ารสุ ข ภาพใน            
พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความเจ็ บ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นความรู ้ ก ารใช้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรพื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ย)  ที่เพิ่มขึ้นท�ำให้การปฏิบัติตน
ในการใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น เพิ่ ม ขึ้ น          
อาจเป็นไปได้ว่าในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้ยังมีแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ตัวบุคคลและสถานที่ จึงท�ำให้ประชาชนเกิดการเรียนรูแ้ ละ
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ให้ความส�ำคัญกับสมุนไพรพืน้ บ้านทีเ่ ป็นทางเลือกเพือ่ การ
ดูแลสุขภาพสอดคล้องกับประชาชนในชุมชนหนองหอย          
ที่เป็นผู้สูงอายุทุกคนจะมีความรู้ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
เนื่ อ งจากจะได้ รั บ การถ่ า ยทอดมากจากบรรพบุ รุ ษ          
นอกจากนีท้ กุ ครัวเรือนสามารถน�ำผักและสมุนไพรพืน้ บ้าน
มาใช้เพื่อรักษาหรือป้องกันการเกิดโรคได้ (ศศิธร  ศรีรัตน์,
2553)
การจะก่อเกิดการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
ภายใต้สภาพการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของพืน้ ทีช่ มุ ชน
และพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติในปัจจุบนั อย่างแท้จริงและส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นควรพัฒนาแหล่ง        
การเรียนด้านสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่โดยแสวงหาแหล่ง
สมุนไพรพื้นบ้านและสร้างกระบวนการการอนุรักษ์พื้นที่        
ป่าชุมชนภายใต้ศักยภาพของความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับเครือข่ายในชุมชน
โดยเฉพาะหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง      
ต่อการตัดสินใจใช้สมุนไพรพื้นบ้านของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
              1.1 การสร้างนโยบายหรือแผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภายใต้สภาพการ
เปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของพื้ น ที่ ชุ ม ชนและพื้ น ที่ ป ่ า
ธรรมชาติในปัจจุบัน ควรก่อเกิดแนวทางในการเรียนรู้ร่วม
กันอย่างแท้จริงของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
             1.2 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านใน
พื้นที่ขาดการสืบถอดองค์ความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สนับสนุนให้คนรุ่นหนุ่มสาวเข้ารับการอบรมหรือรับการ
ถ่ายทอดจากหมอสมุนไพรในพื้นที่
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  
2.1 ควรคัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพในการ
เป็นยารักษาโรคมาศึกษาศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ทงั้ การสกัด
สารส�ำคัญของสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงการขยายพันธุ์ของ
พืชสมุนไพรที่ใกล้จะสูญพันธุ์   การเก็บรักษาพืชสมุนไพร
และศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรค
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              2.2 ศึกษาเชิงผสมผสานเพือ่ สังเคราะห์ปจั จัย
ด้านสังคมทัง้ ความแตกต่างทางด้านชาติพนั ธุ  ์ อิทธิพลของ
การขยายพื้นที่เขตเมือง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการ
ด�ำรงชีวิตที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
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