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บทคัดย่อ 
 การพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา:บ้านโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดั
กาํแพงเพชร มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร และแนวทางการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินคา้ของชุมชนบา้นโพธ์ิ
พฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการพืชสมุนไพรในชุมชน จาํนวน 10 คน และกลุ่ม
แม่บา้นท่ีสนใจในการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน จาํนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบ
สัมภาษณ์ การสังเกต กิจกรรมการพฒันา และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
แบบเชิงพรรณา โดยเขียนเป็นความเรียง อธิบายลกัษณะของส่ิงท่ีศึกษาโดยเฉพาะ ผลการศึกษา
พบวา่ ผูใ้หญ่บา้นและกลุ่มผูน้าํชุมชน รวมทั้งประชาชนบา้นโพธ์ิพฒันา หมู่ท่ี 5 ตาํบลคณฑี อาํเภอ
เมือง จงัหวดักาํแพงเพชร นั้นไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรเพราะชุมชนมี
พืชสมุนไพรหลายชนิดถือไดว้า่มีความหลากหลายดา้นชีวภาพพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้น ไพล พลูคาว 
วา่นหางจระเข ้ข่า ตระไคร้ มะกรูด ฟักขา้ว กระเพรา โหระพา ถัว่ดาวอินคา วา่นชกัมดลูก ผูว้ิจยัจึง
ร่วมกบัผูน้าํและประชาชนบา้นโพธ์ิพฒันาในการแปรรูปพืชสมุนไพร จาํนวน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
การทาํสบู่สมุนไพร และลูกประคบสมุนไพรแห้ง และไดร่้วมกนัออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ และ



บรรจุภณัฑ ์เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ เกิดมูลค่าเพิ่มในตวัผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาผลการวิจยั พบวา่ 
การรวมกลุ่มการแปรรูปพืชสมุนไพร การทาํสบู่สมุนไพรกบัการทาํลูกประคบแห้งสามารถผลกัดนั
ใหเ้ป็นสินคา้ชุมชนได ้เพราะวา่กลุ่มมีความรู้ ความเขา้ใจในการแปรรูป และมีแนวทางในการจดัหา
งบประมาณโดยมีการปรึกษากบัทางกลุ่มผูน้าํชุมชน ซ่ึงกลุ่มผูน้าํชุมชนก็ไดใ้ห้ความสําคญัและ
กาํลงัจะผลกัดนัให้เป็นสินคา้ชุมชน และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีการปลูกพืชสมุนไพร และเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยนื รวมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ : การแปรรูปพืชสมุนไพร,ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร,ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน,สินคา้ชุมชน 
 
Abstract 

The development of processing herbs based on local intelligence from the variety of 
biodiversity resources to improve community’s economy: the case study of Bhan Phopattana, 
Tambon Khonthi, Amphoe Mueang, Kamphaeng Phet Province aims to develop herb's processing 
and promote them as the products by Bhan Phopattana Phopattana, Tambon Khonthi, Amphoe 
Mueang, Kamphaeng Phet Province. The sample groups used in this research are ten related and 
experiences persons involved in herbs from the village and a group of 20 housewives interested in 
the development of processing herbs. Tools used in this study are interviewing, observation, 
developing the activities, and group discussion. Data is presented in descriptive analysis through 
the essay explaining the characteristics of aimed objects.  

The result of this study shows that the village chief and village’s leaders, including the 
villagers of Bhan Phopattana Phopattana, Moo 5, Tambon Khonthi, Amphoe Mueang, 
Kamphaeng Phet Province, place importance on the development of processing herbs because the 
community has various herbs which can be considered as a biodiversity resource. The examples 
of herbs found in the village are turmeric (Curcuma longa), Zingiber purpureum Roscoe, 
Houttuynia cordata, Aloe vera, galangal, lemongrass, Momordica cochinchinensis, basil, sweet 
basil, sacha inchi, and Curcuma zanthorrhiza. The researcher had joined the village leaders and 
the villagers of Bhan Phopattana Phopattana in the development of processing herbs which 
consisted of 2 activities: making herbal soap and dried herbal ball for massage. Together with the 



villagers, the researcher helped developing product and packaging design to make them look 
more interesting and add value to the product. The researcher also found that herbal soap and 
dried herbal ball for massage can be promoted as the village's products because the villagers are 
knowledgeable and understand the processions. There are also many ways to fund this project. 
The villagers can consult with the village leaders if they face obstacle because they place 
importance on this project and plan to promote them as community’s products. They tend to 
extend the area for herbs growing and increase diversity as well. All of these are to aim for 
developing the sustainable community’s economy and developing local intelligence. 
 
Keywords : processing herbs, variety of herb biodiversity, local intelligence, products by 
community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. บทน า 
        การวิจยัและพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นงานท่ีสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสําคญั เน่ืองจากเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
จึงมีโอกาส และความไดเ้ปรียบท่ีจะนาํทรัพยากรชีวภาพมาพฒันาต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้สูงข้ึน 
หลายประเทศให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนหน่ึงเพื่อเป็น
“ตน้ทุนทางธรรมชาติ”สร้างสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดภยัพิบติัจากธรรมชาติท่ีทวี
ความรุนแรง อีกส่วนหน่ึงเป็น “ฐานทรัพยากร” นาํมาวจิยัและพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติท่ีมนุษยรู้์จกันาํมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บตั้งแต่โบราณกาลแลว้ เช่น ในเอเชียก็มีหลกัฐานแสดงว่ามนุษยรู้์จกัใช้พืชสมุนไพร
มากกว่า 6,000 ปี แต่หลงัจากท่ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพฒันาเจริญกา้วหน้ามากข้ึน มีการ
สังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปท่ีใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่า
สมุนไพร ทาํให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอนัมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้าน
สมุนไพรขาดการพฒันา ไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร ในปัจจุบนัทัว่โลกไดย้อมรับแลว้วา่ผลท่ีไดจ้าก
การสกดัสมุนไพร ใหคุ้ณประโยชน์ดีกวา่ยา ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ประกอบกบัใน
ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นสมุนไพรไดอ้ยา่ง
มากมายนับหม่ืนชนิด  ย ังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางท่ี เป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน
เท่านั้น ความต่ืนตวัท่ีจะพฒันาความรู้ดา้นพืชสมุนไพร จึงเร่ิมข้ึนอีกคร้ังหน่ึง มีการเร่ิมตน้นโยบาย
สาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มโครงการ
สาธารณสุขขั้นมูลฐานเขา้ในแผนพฒันาการสาธารณสุข ตามแผนพฒันา การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  4 (พ.ศ.  2520-2524) ต่อเ น่ืองจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมีกลวธีิการพฒันาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยในงาน
สาธารณสุ ขมูลฐาน  คือ  เพื่ อสนับ สนุนและ พัฒนา วิชา การและเทคโนโลยีพื้ นบ้านอัน
ได้แก่  การแพทย์แผนไทย  เภสัช  กรรมแผนไทย  การนวดไทย  สมุนไพร  และเทคโนโลยี
พื้นบา้น เพื่อใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชน และเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  โดยใช้สมุนไพรการแพทย์พื้นบ้าน  การนวดไทย  ในระดับ
บุคคล  ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งเป็นระบบ สามารถปรับประสานการดูแล
สุขภาพแผนปัจจุบนัได้ อาจกล่าวไดว้่าสมุนไพรสําหรับสาธารณสุขมูลฐาน คือ สมุนไพรท่ีใช้ใน



การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ไดม้ากข้ึน    

ความสําคญัในด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัพืชสมุนไพรจดัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ี
ต่างประเทศกาํลงัหาทางลงทุนและคดัเลือกสมุนไพรไทยไปสกดัหาตวัยาเพื่อรักษาโรคบางโรคและ
มีหลายประเทศท่ีนาํสมุนไพรไทยไปปลูกและทาํการคา้ขายแข่งกบัประเทศไทย สมุนไพรหลาย
ชนิดท่ีเราส่งออกเป็นรูปของวตัถุดิบคือ กระวาน ขมิ้นชนั เร่ว เปลา้นอ้ยและมะขามเปียกเป็นตน้ ซ่ึง
สมุนไพรเหล่าน้ีตลาดต่างประเทศยงัคงมีความต้องการอีกมาก และในปัจจุบันกรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดใ้ห้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มข้ึน
และมีโครงการวจิยับรรจุไวใ้นแผนพฒันาระบบการผลิต การตลาดและการสร้างงานในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพื่อหาความเป็นไปได้ในการพฒันา
คุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อส่งออก โดยกาํหนดชนิดของสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพ 13 ชนิด คือ 
มะขามแขก  กานพลู  เทียนเกล็ดหอย  ดองดึง  เ ร่ว  กระวาน  ชะเอมเทศ  ขมิ้น  จันทร์เทศ  ใบ
พลู พริกไทย ดีปลี และนํ้าผึ้ง  

ซ่ึงจากการสาํรวจและสัมภาษณ์ นายเวคิน วชัรเวโรจน์ ผูน้าํหมู่บา้นชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา 
ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร บา้นโพธ์ิพฒันาสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ 
มีคลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทาํไร่ออ้ย และทาํนา  เพราะ
เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงทางกลุ่มแกนนาํของชุมชนไดมี้ความตระหนกั
และใหค้วามสาํคญักบัการปลูกพืชสมุนไพร สนบัสนุนพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพร จาํนวน 50 ตารางวา 
และส่งเสริมใหมี้การปลูกพืชสมุนไพรทุกครัวเรือน และไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองการนาํสมุนไพรท่ี
นาํมาแปรรูปสกดัเป็นยาแผนโบราณภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ยาท่ีไดใ้ชก้นัมาในอดีตเป็นส่วนใหญ่แต่ใน
ปัจจุบนัก็ยงัคงมีท่ีใชอ้ยูบ่า้ง ตน้ตอของยาแผนโบราณไดจ้าก พืช (พืชวตัถุ) สัตว ์(สัตววตัถุ) และแร่
ธาตุ (ธาตุวตัถุ) ซ่ึงมีอยู่ตามธรรมชาติ ได้มีการใช้แบบบอกเล่าต่อๆ กนัมา ไม่มีการคน้ควา้วิจยั
เหมือนอยา่งยาแผนปัจจุบนั พืชท่ีใชเ้ป็นยาอาจเป็นพืชยนืตน้  พืชลม้ลุก หรือพืชผกัสวนครัว รวมทั้ง
ผลไมโ้ดยใช้พืชทั้งตน้หรือส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เปลือก แก่น ดอก เกสร ใบ ผกั ผล ฯลฯ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และมีอาชีพเสริมและมีรายไดใ้หก้บัชุมชน 

ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการตระหนกัและให้ความสําคญัการศึกษา รวบรวมชนิด
พนัธ์พืช ประเภทของพืชสมุนไพร ท่ีสามารถนาํมาเป็นอาหาร และสกดัเป็นยาแผนโบราณตามวิถี
ชาวบา้น การพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ินตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน สามารถสร้าง
รายได ้อีกทั้งยงัเป็นแนวทางการอนุรักษ ์สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนไดต่้อไป 



2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

สมุนไพร ของชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร 
2. แนวทางการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินคา้ของชุมชนบ้านโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี 

จงัหวดักาํแพงเพชร   
  
3. วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ประชากรในชุมชนบ้านโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี 
อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาบริบทชุมชน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วฒันธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน และการพฒันาการแปรรูปสมุนไพร 
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการพืชสมุนไพรในชุมชน จาํนวน 30 คน ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนและปราชญ์
ชาวบา้น จาํนวน 10 คน ประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 1 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 4 คน และ
ปราชญ์ชาวบ้าน จาํนวน 5 คน ในการรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ วฒันธรรม และ         
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกลุ่มแม่บา้นท่ีสนใจในการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน ท่ีนาํมาทาํ
เป็นอาหาร และยาสมุนไพร จาํนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ การสังเกต กิจกรรม
การพฒันา และกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจะทาํการสัมภาษณ์ขอ้มูลจาก
ผูน้ําชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร 
ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ และตาํแหน่งผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกพืชสมุนไพร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพรของชุมชน รวบรวมชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพรประเภทกินไดท่ี้นาํมาเป็น
อาหาร และสกัดเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน การใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร และแนวทางการอนุรักษก์ารปลูกพืชสมุนไพร 

ตอนท่ี 3 เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมของชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การนาํความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพรกินไดท่ี้นาํมาทาํเป็นอาหารและสกดัเป็นยา
สมุนไพรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 



2.2 กิจกรรมการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ินจากทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร เพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน บา้นโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมืองจงัหวดั
แพงเพชร ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมผลิตภณัฑ ์เพื่อผลกัดนัผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นผลิตภณัฑข์องชุมชน  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 คณะผูว้ิจ ัยประชุมและวางแผนการดาํเนินงาน เพื่อให้งานบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ออกแบบเคร่ืองมือ 
คือ บท/ประเด็นการสัมภาษณ์  

ขั้นตอนท่ี 3 ผูว้ิจ ัยลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน วฒันธรรมชุมชนความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร รวบรวมชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพรประเภทกินไดท่ี้นาํมาเป็น
อาหาร และสกดัเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการศึกษา รวบรวมวฒันธรรมชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
นําความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชสมุนไพรกินได้ท่ีนํามาทาํเป็นอาหารและสกัดเป็นยา
สมุนไพรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 5 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในพื้นท่ีบา้นโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร เก่ียวกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร ท่ีนาํมาทาํอาหารและสกดัเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 5 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ินจาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้สามารถแปร
รูปพืชสมุนไพรจากทอ้งถ่ินได ้

ขั้นตอนท่ี 6 ส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินค้าของชุมชนบ้านโพธ์ิ
พฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร  เพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน บา้นโพธ์ิพฒันา 
ตาํบลคณฑี อาํเภอเมืองจงัหวดัแพงเพชร ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและลงพื้นท่ีสํารวจขอ้มูลเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืชสมุนไพร รวบรวมวฒันธรรมชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการนาํ
ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพรกินไดท่ี้นาํมาทาํเป็นอาหารและสกดัเป็นยาสมุนไพร
ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แนวทางการอนุรักษณ์การปลูกพืชสมุนไพร ซ่ึงจะวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา 
โดยเขียนเป็นความเรียง อธิบายลกัษณะของส่ิงท่ีศึกษาโดยเฉพาะ 

 



4. ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
1.เพื่อพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน จากความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืช

สมุนไพร ของชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร  
  ผลการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการปลูกพืชสมุนไพร  
  ผลการศึกษามาจากการลงพื้นท่ีสํารวจพื้นท่ีชุมชน และการสัมภาษณ์กลุ่มผูน้าํชุมชนและ
ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 10 คน ประชาชนในหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนา จาํนวน 20 คน ซ่ึงผลการ
สัมภาษณ์จะสรุปผลเฉพาะท่ีสาํคญับางประเด็นเท่านั้น ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการปลูกพืชสมุนไพรของ
บา้นโพธ์ิพฒันา เร่ิมมาจากแนวคิดของกลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีให้ความสําคญัต่อการปลูกพืชสมุนไพรใน
การทาํเป็นอาหาร และสามารถนาํมาสกดัเป็นยาสมุนไพร ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้กลุ่มผูน้าํท่ีเร่ิม
ปลูกพืชสมุนไพร มีแนวคิดการริเร่ิมปลูกดงัน้ี 
  เร่ิมจากหลวงพ่อท่ีวดับ้านโพธ์ิพฒันารูปหน่ึง ท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพืช
สมุนไพร  เพราะเห็นวา่พืชสมุนไพรสามารถรักษาโรคบางชนิดได ้โดยไม่ตอ้งใชย้าแผนปัจจุบนั ซ่ึง
บางชนิดอาจมีราคาแพง และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก อีกทั้งอาจหาซ้ือไดย้ากในทอ้งถ่ินนั้น บางชนิด
ให้ผลการรักษาดีใกลเ้คียงกบัยาแผนปัจจุบนัและให้ความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้มากกวา่ยาแผนปัจจุบนั 
โดยสมุนไพรท่ีเร่ิมปลูกจะเป็นเสลดพงัพอน ขมิ้น ไพล ซ่ึงสมุนไพรท่ีปลูกสามารถนาํมาทาํเป็นยา
รักษาโรคตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น นาํใบเสลดพงัพอนมาสกดัทาํยาสมุนไพรรักษาโรคไขห้วดั 
สามารถรักษาไดโ้ดยไม่ตอ้งไปหาหมอหรือเสียเงินซ้ือยากิน เป็นรักษาตามแบบแผนโบราณทอ้งถ่ิน 
ปัจจุบนัพื้นท่ีป่าชุมชนมีเน้ือท่ีประมาณ 8 ไร่ 3 งาน หลวงพ่อท่านไดใ้ชพ้ื้นท่ีป่าชุมชนในการปลูกพืช
สมุนไพรเป็น จาํนวน 50 ตารางวา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกเป็นบริเวณติดวดับา้นโพธ์ิพฒันาพอดี  
  จากนั้นกลุ่มผูน้าํชุมชนได้เร่ิมมาให้ความสนใจ คือ ผูใ้หญ่เวคิน รัตนเวโรจน์ ผูใ้หญ่บา้น
โพธ์ิพฒันาหมู่ท่ี 5 คนปัจจุบนั แนวคิดในการปลูกนั้นเร่ิมมาจากการซ้ือพืชสมุนไพรมาทาํเป็น
อาหาร เช่น ใบกระเพรา โหรพา ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซ่ึงพืชเหล่าน้ีสามารถนาํมาเป็นยาสมุนไพรไดด้ว้ย 
แต่ประชาชนในชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา รวมทั้งบา้นผูใ้หญ่ตอ้งซ้ือพืชสมุนไพรเหล่าน้ีรับประทาน 
จึงมีแนวคิดท่ีปลูกข้ึนมาเองจะไดล้ดรายจ่ายของครัวเรือนอีกดว้ย โดยพืชท่ีปลูกจะเนน้หาไดง่้ายใน
ทอ้งถ่ิน ใชป้ลูกเพื่อใชเ้ป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผกัสวนครัวได ้
  นายกอ้ พิมพดี์ นกัปราชญชุ์มชน เร่ืองพืชสมุนไพรนาํมาสกดัเป็นยาตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงท่านน้ีจะมีความรู้ในเร่ืองการใช้ยาสมุนไพร มีแนวคิดการปลูกมาจากการนาํพืชสมุนไพรใน
ทอ้งถ่ินของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้



ประชาชนในทอ้งถ่ิน ทาํให้คนเห็นคุณค่าและกลบัมาดาํเนินชีวิตธรรมชาติยิ่งข้ึน ทาํให้เกิดความ
ภูมิใจในวฒันธรรมและคุณค่าของความเป็นธรรม  
  จากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านโพธ์ิพฒันา ส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียง
เดียวกนัว่าการริเร่ิมปลูกพืชสมุนไพรจะมาจากผูใ้หญ่บา้นเวคิน รัตนเวโรจน์ มาให้แนวคิดและ
แนะนาํชกัชวนให้กบัลูกบา้นปลูกพืชสมุนไพร โดยจะเนน้สมุนไพรในครัวเรือน เพราะจะปลูกง่าย 
หาพนัธ์ง่าย และสามารถนาํมาปรุงอาหาร และใช้เป็นยาสมุนไพรสกดัเอาไวใ้ช้เองตามภูมิปัญญา
พื้นบา้น บางส่วนจะมีแนวคิดการปลูกมาจากสมยัโบราณท่ีมีการปลูก และสืบทอดกนัมาเป็นรุ่นสู่
รุ่น จากการศึกษาพบวา่ประชาชน จาํนวน 20 หลงัคาเรือน พบว่า จะปลูกพืชสมุนไพรอยา่งนอ้ย 5 
อยา่งทุกหลงัคาเรือน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา หมู่ท่ี 5 ตาํบลคณฑี 
อาํเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร ได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปลูกพืช
สมุนไพร โดยการคิดริเร่ิมจะมาจากกลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีมีการเร่ิมปลูก และมีการชกัชวนประชาชนให้
เห็นถึงความสําคญัและประโยชน์ของสมุนไพรไม่วา่จะนาํมาปรุงอาหารเป็นส่วนผสมของการทาํ
ขนม เช่น การนาํฟักขา้วมาเป็นส่วนผสมของขนมทองมว้น และการนาํมาสกดัเป็นยาสมุนไพร
รักษาโรคแบบแผนโบราณ ใช้ในการรักษาหรือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ซ่ึงนาํมาใช้รักษาไดจ้ริงไม่
เป็นอนัตราย ซ่ึงคนในชุมชนน้ีจะมีปราชญ์ชาวบา้นเร่ืองการทาํยาสมุนไพร  เช่น ยาดม ยาหม่อง 
พิมเสนนํ้ า และลูกประคบจึงมีปลูกและรักษาไว ้เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชน
ลูกหลานในทอ้งถ่ินสืบไป ซ่ึงมีพื้นท่ีในการปลูกพืชสมุนไพร จาํนวน 50 ตาราวา บริเวณพื้นท่ีป่า
ชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา และท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล และก็ปลูกในบริเวณบา้นเรือนของ
ประชาชนเองทุกหลงัคาเรือน  
  ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพรของหมู่บา้นโพธ์ิพฒันา จะมี
ทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่ ขมิ้น ไพล พลูคาว ว่านหางจระเข ้ข่า คะไคร้ มะกรูด ฟักขา้ว กระเพรา 
โหระพา ถัว่ดาวอินคา วา่นชกัมดลูก 
  ผลการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน 
  ผลการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน การให้ความสําคญักบัการพฒันาการแปรรูป
พืชสมุนไพร เพื่อนาํมาเป็นผลิตภณัฑชุ์มชน จากผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หญ่บา้นและกลุ่มผูน้าํชุมชน 
รวมทั้งประชาชนบา้นโพธ์ิพฒันา หมู่ท่ี 5 ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร นั้นไดใ้ห้
ความสาํคญัในการสร้างอาชีพใหก้บัชุมชน ไม่วา่จะเป็นอาชีพใดก็ตาม ถา้เป็นการพฒันาการแปรรูป
พืชสมุนไพรแล้วก็ยิ่งให้ความสําคัญเพราะชุมชนมีพืชสมุนไพรหลายชนิดถือได้ว่ามีความ
หลากหลายด้านชีวภาพพืชสมุนไพรเพราะมีการปลูกไวทุ้กครัวเรือนและมีหลากหลายชนิด ซ่ึง
หมู่บา้นโพธ์ิพฒันาได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กบัประชาชนประกอบกบัชุมชนมี



ปราชญช์าวบา้นเร่ืองหมอยาสมุนไพรจึงมีแนวคิดจะพฒันาความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืน 
จากแนวคิดน้ีจึงไดมี้การรวมกลุ่มของประชาชนบา้นโพธ์ิพฒันา จาํนวน 20 คน เป็นแกนนาํในการ
พฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรจากท่ีทอ้งถ่ินปลูกในชุมชน นาํมาพฒันาให้เป็นสินคา้ท่ีสามารถใช้
เองไดแ้ละขายเป็นสินคา้ของชุมชนได ้ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจจะมีอยู่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ สบู่ ลูกประคบ 
ครีมอาบนํ้ า และยาสระผม ดังนั้ นคณะผูว้ิจยัจึงได้จดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการทาํผลิตภณัฑ์
สมุนไพร จาํนวน 2 ชนิดก่อน ไดแ้ก่ สบู่สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของขมิ้นชนั นํ้ าผึ้ง และลูกประคบ
แหง้  
  ผลจากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการทาํผลิตภณัฑ์สมุนไพร จาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สบู่
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของขมิ้นชัน นํ้ าผึ้ ง และลูกประคบแห้ง ซ่ึงมีกลุ่มท่ีเป็นแกนนําในการ
พฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรเขา้ร่วม จาํนวน 20 คน จากผลการจดักิจกรรม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมเป็น
เพศหญิงทั้งหมด 20 คน มีอายุส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 40 ปี จาํนวน 7 คน และอายุระหว่าง 50-59 ปี 
จาํนวน 7 คน รองลงมามีอายุระหว่าง 40-49 ปี จาํนวน 5 คน และอายุ 60 -69 จํานวน 1 คน 
ตามลาํดบั  
  ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นในการเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการพฒันาการแปร
รูปพืชสมุนไพร จาํนวน 20 คน (แสดงผลในตารางท่ี 4.1) 
ตารางที่ 4.1 ระดบัความคิดเห็นในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็น
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

รายการประเมิน Mean S.D. ผลลพัธ์ 
1. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

สมุนไพรมากนอ้ยเพียงใด 
4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2. ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
3. ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและ
เชิงพาณิชย ์

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจในการอบรมใน
ภาพรวม 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมน้ีช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ท่านใหดี้ข้ึน 

4.55 0.6 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมน้ีช่วยสร้างรายไดใ้หท่้าน
ได ้

4.60 0.59 มากท่ีสุด 



  จากตารางท่ี 4.1 การศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ
แปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนในการจดัทาํสบู่สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของขมิ้นชัน 
นํ้าผึ้ง และลูกประคบแห้ง พบวา่ จากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแลว้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสมุนไพร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 มีความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.55 สามารถนาํความรู้ท่ีจะไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัและเชิงพาณิชย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.75 มีความพึงพอใจในการอบรมภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ภาพรวมผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเห็นวา่กิจกรรมน้ีช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตท่านให้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 และกิจกรรม
น้ีช่วยสร้างรายไดใ้หท้่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ซ่ึงทุกขอ้ประเด็นการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.1 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ การทาํสบู่สมุนไพร(ส่วนผสมขมิ้นกบันํ้าผึ้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที ่4.2 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ การทาํลูกประคบแหง้ 
  จากศึกษาโดยใชว้ธีิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลงัจากอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการแปรรูปพืช
สมุนไพรใหเ้ป็นผลิตภณัฑชุ์มชนในการจดัทาํสบู่สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของขมิ้นชนั นํ้ าผึ้ง และลูก
ประคบแห้ง พบว่า ผูเ้ข้าร่วมให้ความสนใจท่ีจะทาํกิจกรรมและสามารถท่ีจดัทาํเองได้ จากผล
การศึกษา กลุ่มตวัแทนทั้ง 20 คน มีแนวคิดท่ีตรงกนัวา่สามารถนาํไปต่อยอดเป็นสินคา้ชุมชนต่อไป
ได ้มีแนวคิดท่ีจะพฒันาส่วนผสมของสบู่ ซ่ึงอาจจะเป็น วา่นหางจระเข ้หรือฟักขา้ว ซ่ึงจะตอ้งลอง
นาํไปทดลองก่อน ส่วนลูกประคบก็สามารถนาํสมุนไพรในทอ้งถ่ินมาเป็นส่วนผสมได้และก็มี
แนวคิดท่ีจะปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มอีกในช่วงฤดูฝน เพื่อท่ีจะสามารถมีพืชสมุนไพรท่ีเป็นวตัถุดิบมา
แปรรูปได ้ไม่ตอ้งซ้ือหาเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นการพฒันาแปรรูปพืชสมุนไพรบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพท้องถ่ิน และจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและปรึกษากบัทางผูใ้หญ่บา้นก็ได้ให้การ
สนับสนุนในการทาํกิจกรรมในคร้ังน้ี และยงับอกอีกว่าถ้าสนใจจริง ๆ จะหางบประมาณมา
สนบัสนุนช่วยทางกลุ่มและผลกัดนัใหเ้ป็นสินคา้ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.3 ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการแปรรูปพืชสมุนไพรใหเ้ป็นผลิตภณัฑชุ์มชน
ในการจดัทาํสบู่สมุนไพรและลูกประคบแหง้ 
 



 2. แนวทางการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินค้าของชุมชนบ้านโพธ์ิพฒันา ต าบลคณฑี  อ าเภอ
เมือง จังหวดัก าแพงเพชร 
  จากการศึกษาคณะผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีจดักิจกรรมเสริมความรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการในการ

แปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินค้าของชุมชนบ้านโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดั

กาํแพงเพชร จากการศึกษาพบวา่ ทางกลุ่มตวัแทนเป้าหมายไดร้วมกลุ่มกนั จาํนวน 20 คน ร่วมกนั

รวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปพืชสมุนไพรใหเ้ป็นสินคา้ของชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา  

  แนวทางส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรใหเ้ป็นสินคา้ของชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี  

อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร ทางคณะผูว้ิจยัและทางกลุ่มการแปรรูปพืชสมุนไพร ไดร่้วมกนั

ออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ เกิดมูลค่าเพิ่มในตวัผลิตภณัฑ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4 แบบบรรจุภณัฑก์ารทาํสบู่สมุนไพร 
  จาการศึกษาผลการวิจยั พบว่า การรวมกลุ่มการแปรรูปพืชสมุนไพร การทาํสบู่สมุนไพร
กบั การทาํลูกประคบแหง้สามารถผลกัดนัใหเ้ป็นสินคา้ชุมชนได ้เพราะวา่กลุ่มมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในการแปรรูป และมีแนวทางในการจดัหางบประมาณโดยมีการปรึกษากบัทางกลุ่มผูน้าํชุมชน ซ่ึง
กลุ่มผูน้าํ ชุมชนก็ไดใ้ห้คาํสําคญัและกาํลงัจะผลกัดนัให้เป็นสินคา้ชุมชน และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่ม
พื้นท่ีการปลูกพืชสมุนไพร และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 
 
 



5. อภิปรายผล 
 การพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน จากความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร 
ของชุมชนบ้านโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชร จากการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นสมุนไพร ชุมชนมีสมุนไพรท่ีหลากหลายและสามารถนาํมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดร่้วมกบัชุมชนในการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพร
ทอ้งถ่ิน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในการทาํผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือ สบู่สมุนไพร และการทาํ
ลูกประคบ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกประเด็น ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าชุมชนมีความสนใจในการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพร จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ขั้นตอนการผลิตไม่ยุง่ยาก  อีกทั้งสมุนไพรท่ีใชใ้นการผลิตหาไดง่้ายภายในชุมชน และมีประโยชน์
ในการดูแลสุขภาพและการผอ่นคลายอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของรุ่งทิวา กองสอง (2551) ท่ี
ศึกษาความหลากหลายชนิดของพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน์ของชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชน
โคกหินลาด อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา่ชุมชนไดน้าํพืชสมุนไพรไปใชใ้น
การบาํบดัรักษา บาํรุงร่างกายในด้านต่าง ๆ ส่วนพืชนาํมาเป็นยาสมุนไพร โดยมีลกัษณะการใช้
หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัภูมิปัญญาความรู้ของคนในชุมชนหรือหมอยาเป็นผูบ้อกแนะนาํการใช้
ประโยชน ์
 แนวทางการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินคา้ของชุมชนบา้นโพธ์ิพฒันา ตาํบลคณฑี อาํเภอ
เมือง จงัหวดักาํแพงเพชร จากการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพร คณะผูว้ิจยัและชุมชนไดร่้วมกนั
ออกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ เพื่อเป็นการผลกัดนัผลิตภณัฑ์ให้เป็นสินคา้ของชุมชน ทั้งน้ีจะ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ และทาํให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัในตราของชุมชน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเพิ่มมูลค่าบรรจุภณัฑข์องสถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีกล่าวว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์ เป็นกระบวนการออกแบบ 
เพื่อให้บรรจุภณัฑ์สินคา้ฉีกแนวจากสินคา้คู่แข่ง ซึค่งจะสร้างความสะดุดตามประทบัใจ และเป็น
การเพิ่มมูลค่าของสินคา้ 
 
6. สรุปผล 
 จากการศึกษาพบวา่ บา้นโพธ์ิพฒันา หมู่ท่ี 5 ตาํบลคณฑี อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร มีความ
หลากหลายดา้นชีวภาพพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้น ไพล พลูคาว วา่นหางจระเข ้ข่า คะไคร้ มะกรูด ฟัก
ขา้ว กระเพรา โหระพา ถัว่ดาวอินคา วา่นชกัมดลูก ผูใ้หญ่บา้นและกลุ่มผูน้าํชุมชนรวมทั้งประชาชน 
ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพร ผูว้ิจยัไดไ้ปพฒันาความรู้ในการแปรรูปพืช
สมุนไพรจาํนวน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การทาํสบู่สมุนไพร และลูกประคบสมุนไพรแห้ง และร่วมกนั



ออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เกิดมูลค่าเพิ่มในตวัผลิตภณัฑ ์
การศึกษาแนวทางการพฒันาการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นสินคา้ชุมชนสามารถผลกัดนัให้เป็น
สินคา้ชุมชนได ้เพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในการแปรรูป และมีแนวทางใน
การจดัหางบประมาณโดยมีการปรึกษากบัทางกลุ่มผูน้าํชุมชน ซ่ึงกลุ่มผูน้าํชุมชนก็ไดใ้ห้คาํสําคญั
และกาํลงัจะผลกัดนัให้เป็นสินคา้ชุมชน และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีการปลูกพืชสมุนไพร และ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชสมุนไพร เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรผลกัดนักลุ่มการพฒันาสินคา้ดา้นพืชสมุนไพรให้เป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน  
2. ควรออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สามารถบ่งบอกถึงเร่ืองราวและอตัลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะ

เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดใหก้บัผลิตภณัฑ ์OTOP  
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