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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร การเรียนรู้การใช้สมุนไพรเป็นยา

รักษาโรคและอาหารตามภูมิปัญญาชุมชน และเพื่อส่งเสริมเยาวชนยุคไทยแลนด์ 4.0 ในพัฒนาและประยุกต์ใช้
สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเยาวชน 
จำนวน 80 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีปราชญ์สมุนไพรที่ได้รับการสืบสานความรู้จากบรรพบุรุษ ถ่ายทอดวิถีชีวิตนำ
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรค ยาบำรุงร่างกาย ยาชูกำลัง ในการรักษาและป้องกันอาการทั่วไป ที่ใช้เ ป็น
กันภายในครัวเรือน และได้ปรับปรุงนำส่วนต่างๆ ของสมุนไพรมาผลิตเป็นยาแผนโบราณ  สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องสมุนไพรยารักษาโรคและพืชอาหาร จากบิดา มารดา และบุคคลรอบข้าง ปราชญ์และผู้ใหญ่ใน
ชุมชน  เวลาเจ็บป่วยผู้ปกครองและคนในชุมชนก็หาสมุนไพรในป่ามาใช้ในการรักษาและดูแลสุขภาพ เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ชุมชนยังได้ส่งเสริมให้เรียนรู้จากบุคคลในครอบครัวด้วยการปลูกเพิ่มปริมาณพืชสมุนไพรในชุมชน
ด้วยวิธกีารทำการเกษตรแบบธรรมชาติหรือการเกษตรแบบปลอดสารพิษ  

การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรและความจำเป็นในการช่วยกัน
อนุรักษ์และเสริมสร้างค่านิยมรักษ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้ทักษะจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น  (Problem 
Based Learning)  ด้วยการนำสมุนไพรที่มีจำนวนมากและหลากหลายมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ไดม้าก
ที่สุด คือผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ ได้แก่ สเปรย์สมุนไพรหอมไล่ยุง  สเปรย์ป้องกันยุง และสเปรย์กันยุงตะไคร้หอม 
รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทสบู่ ได้แก่ สบู่สมุนไพรไล่ยุง  สบู่ดอก
อัญชัน สบู่สมุนไพรนางแย้ม สบู่ว่านหางจระเข้  การพัฒนาท่ีได้ทำการปฏิบัติจริงทำให้เยาวชนเป็นการพัฒนาความรู้
จากประสบการณ์ใหม่ ก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
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ทักษะการอยู่ร่วมในสังคม ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมุมมองและค่านิยมความมุ่งมั่นในการทำงาน
ให้สำเร็จและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
คำสำคัญ: การส่งเสริม  เยาวชน  สมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปญัญาท้องถิน่  
 

Abstract 
Objectives of this research are to study the local wisdom on herbs and their usage for 

medicine and food, and to promote for young people in Thailand 4.0 Era with the development 
and application of local herbs usage to enhance local wisdom in San Salee Sub-district, Wiang 
Papao District, Chiang Rai Province. This participatory action research utilized research instrument 
such as field record, observation forms, in-depth interview, group seminar, joint learning activities, 
etc. Target group for the study consisted of 80 young people. Qualitative data analysis was 
conducted using Content Analysis technique. 

It was found that, community herbal gurus inherited their knowledge from their ancestor. 
The way of life was transferred on how to use herbs as medicine, supplements, and tonics for the 
purpose of healing and sickness prevention within their household. They adapted the formulation 
using different herbs to brew traditional medicine. Majority of young people learned about the 
herbs for medicine and food from their parents, peers, gurus, and adults within the community. 
These people get the herbs from the forest to cure sickness and care for good health. The learning 
comes from experience. Community also encourage family learning by planting herbs in 
households to produce more quantity for the community by natural or organic agriculture.  

The promotion of learning process enable the young people to be aware of the value of 
herbs and the need for conservation and reinforce the value for creative local conservation through 
Problem Based Learning. They bring variety of herbs to develop further to become modern herbal 
products which can be consumed in daily life.  The most interesting product which can be 
developed commercially are spray products such as aromatic mosquito repellent spray, mosquito 
spray, and lemon grass mosquito repellent spray. Followed by bergamot dish washing liquid and 
soap products such as herbal soap for mosquito repellent, butterfly pea soap, glory bower flower 
herbal soap, aloe vera soap, etc. Development from actual practice helps young people to learn 
new experience and think systematically and creatively.  This will build interpersonal skill, social 
skill, and effective communication skill, create perspective and value in task achievement 
commitment and utilize their free time.  
Keywords: Promotion, Young People, Local Herbs, Local Wisdom 
 



 

 

PO
ST

ER
  1

03
1 

1. บทนำ 
  การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้าหมายที่เป็นยุคความรู้ การจัดการศึกษาควรไปในทิศนำทางของความสุขใน
การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนจึงต้องยดึหลัก
สอนน้อย เรียนมาก ด้วยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียน การทำหน้าท่ีผู้สอนคือ ทำให้ผู้เรียนเรียนหรือเรียนแบบมีทักษะ
สำคัญที่เป็น “ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555) ปัจจุบัน
การเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ และได้มีการเปลี่ยนวิธี
การศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)”  สร้าง
ทักษะและเจตคติเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่เป็นการเรียนรู้ในแบบใหม่ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไป
พร้อมๆ กันแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเองรวมถึงทำงานเป็นกลุ่มๆ ด้วยพร้อมกัน  ให้
กลายเป็นผลงานใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นท่ีต้องการของทุกคน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาหาความรู้ จากโจทย์ปัญหาชีวิตจริง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project Base Learning) ต้องเรียน
แบบลงไปทำงาน ทำโปรเจ็กต์ และออกไปรับใช้สังคม ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีก
ด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 เยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาเยาวชนต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ มุมมอง
และค่านิยม (ชวลิต โพธิ์นคร, 2560) จึงควรเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการ
มีส่วนร่วมของการพัฒนาชุมชนเป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ชั่วชีวิตของบุคคล ที่มีการเรียนรู้ การสะท้อนกลับ 
และนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด (อรทัย  ก๊กผล, 2561) 

จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ตัวอย่างของแผนยุทธศาสตร์ชาติมีการกำหนดเป้าหมายให้วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะที่ตำบลสันสลี ให้นำร่อง
พัฒนาภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเมืองสมุนไพรแบบครบวงจร โดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามแนวนโยบายประชารัฐ (ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์, 2559) 
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมตามหลักการของธรรมชาติบำบัด การ
ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพื่อเป็น
การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  ทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติด้วย
การเพิ่มรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางยา (ศุภรัตน์ ศิริวานนท์ , 
2560) 
 ตำบลสันสลี อยู่ในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรจำนวนมาก จากการสัมมนากลุ่มร่วมกับผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ชมรมอนุรักษ์ดอกหมอก คนในชุมชนและเยาวชน ต้องการให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การนำสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่มและต้องรู้จักสมุนไพรท้องถิ่น ต้องการให้เยาวชนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ มี
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรด้วยประยุกต์ผสมผสานความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่เข้าด้วยกันในการนำสมุนไพรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าต้องมี
กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ จึงได้ทำโครงการส่งเสริมเยาวชนยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายผ่าน
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เครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน มีเป้าหมายเป็น
ของตนเองที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาในการสร้าง เยาวชนให้รู้คุณค่าสมุนไพร ประโยชน์ในการฟื้นฟู
สมุนไพร และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
สามารถนำความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสำรวจภมูิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร การเรียนรู้การใช้สมนุไพรเป็นยารักษาโรคและอาหารตาม

ภูมิปัญญาชุมชน 
2. เพื่อส่งเสรมิเยาวชนยุคไทยแลนด์ 4.0 ในพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปญัญา

ท้องถิ่นของตำบลสันสลี อำเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 เยาวชนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา และหันมาเรียนผ่านช่องทางออนไลน์กันมาก
ขึ้น แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือ ทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างถูกวิธี และนำมาปรับใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งทักษะที่ จำเป็น
สำหรับเยาวชนใน   ยุค 4.0 (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและทำงานร่วมกันได้ การกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาผู้เรียน  ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมี
ทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน ซึ่งถือ
ว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเยาวชนต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
มุมมองและค่านิยม (ชวลิต  โพธิ์นคร, 2560)  
  การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนแบบบูรณาการ สหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียน
มีทักษะที่ต้องการ เช่น การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้าง
ความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียนผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยการ
เรียนรู้ 
  นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการสอนแบบใหม่โดยใช้วิจัย โครงการและกิจกรรม การขับเคลื่อน
ส่งผลให้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จที่เกี ่ยวข้องประกอบด้วย (1)  ทักษะเพื่อการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ก้าวไปสู่เป้าหมายในสู่ “ยุคความรู้” ทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีกระตุ้นให้มกีาร
เรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-
Based Learning) ด้วยการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก ความรู้ (Knowledge) ไปสู่ ทักษะ (Skill or Practices)  แต่
ต้องสร้าง ทักษะและเจตคติ  เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีในการ
โครงงาน (Project) ประกอบด้วย เนื้อวิชา (Subject Matter)  ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)  ทักษะ
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และความรักในการเรียนรู้ และ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill)  โดยผู้เรียนใน
ยุคนี้ต้องเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาชีวิตจริง (Project Base Learning : PBL) ต้องเรียนแบบลงไปทำงาน ทำโปรเจ็กต์ 
และออกไปรับใช้สังคม ในกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยการเรียนรู้และการสะท้อนกลับเป็นแนวคิดของการ
พัฒนาชุมชนประสบการณ์และกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยการเรียนรู้ของชุมชนนั้นจะเป็นดั่งวงล้อหรือ
บันไดเวียน ที่มีการเรียนรู้ การสะท้อนกลับ และนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด (อรทัย ก๊กผล, 2561) ขั้นตอน 
ตั้งแต่ การได้รับประสบการณ์ (Experiencing)  การระบุประสบการณ์ (Naming Experience)  การวิเคราะห์
ประสบการณ์ (Analysis of An Experience) การวางแผน (Planning) และการปฏิบัติ (Doing) เพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 
 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความสำคัญของสมุนไพร 
  ภูม ิป ัญญาว่าเป็นส่วนหนึ ่งของทุนทางสังคมซึ ่งมองว ่าคนในชุมชนมีความสามารถมีสติปัญญา  
(วิริณธิ์  ธรรมนารถสกุล, 2542)  เป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้หรือมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และคนในท้องถิ่นต้องมีความ
ตระหนักในการที่จะรักษา ถือเป็นความรู้ที่สั่งสมขึ้นมาจากประสบการณ์ และจัดระเบียบประสบการณ์นั้นเป็นหมู่
เป็นพวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้ใช้ประโยชน์และประพฤติสืบต่อกันมาในหมูช่าวบ้านหลายชั่วอายุคนภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นนี้ (จุลทรรศน์  พลอยดี, 2543)  เป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างที่
ชาวบ้านคิดได้เองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้างทั้งลึก ที่ชาวบ้านคิดเอง  
ทำเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู ่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัยจึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  
(ประเวศ  วะสี, 2533) มีลักษณะเช่ือมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชาทั้งที่เป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษา และ
วัฒนธรรมจะผสมผสานกลมกลืนเข้าด้วยกันทั้งหมด และเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรียนรู้และเป็นความรู้ที่
สังคมยอมรับจนกระทั่งมีการสืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ๆ ต่อกันไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสงัคม 
ชุมชนและตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นเพื่อการศึกษาและนำไปใช้ต้องเป็นที่รู้จักกัน เกิดการยอมรับถ่ายทอดและ
พัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่  
 แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า  แก่นสาระและ
ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนอันจะสร้างความรู้และความ
ภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย (ไพฑูรย์ ทองสม, 2556) ด้วยการฟื้นฟู  การพัฒนา  การถ่ายทอด และส่งเสริมกิจกรรม  
ทั้งนี้จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการภูมิปัญญาชุมชนข้ึน  กระบวนการจัดการภูมิปัญญาชุมชน แบ่งได้เป็น 3 อย่าง 
คือ การอนุรักษ์  การฟื้นฟูและการพัฒนาต่อยอด (ปาจรีย์ เรืองคล้าย , 2560) ซึ่งการพัฒนาต่อยอดที่การนำภูมิ
ปัญญาชุมชนมาบูรณาการด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น หรือ
อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นได้มากข้ึนและการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  

ความสำคัญของพืชสมุนไพร คนโบราณจึงไม่ค่อยปรากฏเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ 
โรคเหน็บชา และอื่นๆ มีร่างกายแข็งแรง หูตาดี เพราะพืชผักสมุนไพรมีสารที่มีคุณสมบัตเิป็นยารกัษาโรคได้ สามารถ
ต้านอนุมูลอิสระต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ในแต่ละท้องถิ่นจะมีการนำสมุนไพรพื้นบ้านท่ีมีในท้องถิ่นมาใช้ในการรักษา
โรค  ซึ่งความสำคัญของพืชสมุนไพร มีประโยชน์ในด้านสาธารณสุข  ด้านเศรษฐกิจที่สามารถนำไปองค์ประกอบไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นยารับประทาน ยาทาภายนอก ส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการสำรวจ ขั้นกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินส่งเสริมและปฏิบัติตาม
แผน และขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เยาวชน จำนวน 80 คน คัดเลือกประชากรที่ศึกษาจากความสมัครใจ
ของผู้เข้าร่วมดำเนินโครงการ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือการบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและมีการสนทนากลุ่ม 
เพื่อระดมความคิด เก็บข้อมูลทุกขั้นตอนท่ีดำเนินการใช้วิธีการสัมภาษณ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม
ย่อย  สังเกต  และการทำเวทีเสวนาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดระบบข้อมูลและสังเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ได้ใช้ระยะเวลาที่ศึกษา ช่วง 1 มิถุนายน 2561 – 30 พฤษภาคม 2562 รวมใช้ระยะเวลา 
12 เดือน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปไดด้ังนี ้

 1. การศึกษาสำรวจภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร การเรียนรู้การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคและอาหาร
ตาม ภูมิปัญญาชุมชน 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการสำรวจ 

การศึกษาสำรวจข้อมูลขั้นพื้นฐานเป็นการเตรียมในขั้นแรก  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้นำเครื่องมือและ
ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตำบล สันสลี ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึกภาคสนาม  ทำให้
ได้ข้อมูลดังนี ้

(1) ข้อมูลการสำรวจภูมิปญัญาเกีย่วกับสมุนไพร  
การดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ปลูกผักพืชสวนครัว ชาวบ้านรับประทานข้าว

เหนียวเป็นหลัก  อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่ เป็นอาหารพื้นเมืองที่สามารถหากินได้ง่าย ชาวบ้านได้นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นมรดกสืบทอดต่อกันมา ถ่ายทอดวิถีชีวิตนำพืชผักสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ประกอบอาหาร ต้ม แกง ผัด
หรือกินสดกับน้ำพริกรับประทานกับผักสด ผักลวก ผักนึ่งตามฤดูกาล  สมุนไพรวัตถุดิบที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบ
อาหาร ได้มาจาก (1) ป่าธรรมชาติ  (2) เพาะปลูกเอง และ (3) ซื ้อมาจากตลาดสด ที่ไม่ได้ปลูกเอง แล้วได้นำ
สมุนไพรมาทำเป็นอาหารที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพ  ชุมชนมีปราชญ์สมุนไพรที่ได้รับการสืบสานความรู้จาก
บรรพบุรุษ ใช้ประสบการณ์และศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างปราชญ์ด้วยกัน 
ปราชญ์สมุนไพรแต่ละคนจะมีวิธีรักษาไม่เหมือนกัน และได้นำส่วนสำคัญของพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ เป็นยา
รักษาโรค ยาบำรุงร่างกาย ยาชูกำลัง ใช้ในการรักษาโรคและป้องกันอาการทั่วไป ที่ใช้เป็นกันภายในครัวเรือน และ
ได้ปรับปรุงนำส่วนต่างๆ ของสมุนไพรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในการนำทำ
เป็นยาแผนโบราณ   
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(2) การเรียนรู้การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคและอาหารตามภูมิปญัญาชุมชน 
 เยาวชนส่วนใหญ่ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องสมุนไพรยารักษาโรคและพืชอาหาร  จากบิดา มารดา และบุคคล
รอบข้าง ปราญช์และผู้ใหญ่ในชุมชน  เวลาเจ็บป่วยผู้ปกครองและคนในชุมชนก็หาสมุนไพรในป่ามาใช้ในการรักษา
และดูแลสุขภาพ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการช่วยผู้ปกครองในการประกอบอาชีพตามการดำเนินวิถี
ชีวิต ชุมชนยังได้ส่งเสริมให้เรียนรู้จากบุคคลในครอบครัวด้วยการปลูกเพิ่มปริมาณพืชสมุนไพรในชุมชนด้วย
วิธีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติหรือการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จะปลูกพืชสมุนไพรที่ปลูกง่าย หาพันธุ์ง่าย  ทำ
ให้เยาวชนได้รับการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่ใช้เป็นประจำ  สามารถนำมาปรุง
อาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรสกัดเป็นยาสมุนไพรเอาไว้ใช้เองตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ใช้ในการรักษาหรือปฐม
พยาบาลเบื้องต้นซึ่งนำมารักษาได้ไม่เป็นอันตราย นอกจากน้ีโรงเรียนก็ได้มีแปลงสมุนไพรที่ไว้ใช้สอนให้เยาวชนรู้จัก
การปลูกสมุนไพรอย่างถูกวิธี  รวมถึงพัฒนาการปลูกสมุนไพรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนสามารถกลับไปเผยแพร่
ความรู้ให้กับครอบครัวได้ ทำให้มีสมุนไพรที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย 

ขั้นที่ 2 ขั้นกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
 ในขั้นนี้เพื่อให้มีความพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย  จุดมุ่งเน้นสำคัญที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู ้วิจัย และเยาวชนได้ปรึกษาเน้นการพูดคุย ชี ้แจงและแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากสถานการณ์จริง ร่วมกัน พบว่า (1) ในชุมชนมี
สมุนไพรจำนวนมากและสามารถหาได้ง่ายในชุมชน ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและประยุกต์ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน มะนาว ยูคาลิปตัส  มะกรูด  ขมิ้นชัน อัญชัน สมุนไพรนางแย้ม 
มะขามเปียก กระเจี๊ยบ ชา ขิง ว่านหางจระข้  เป็นต้น แล้วนำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และ (2) สิ่งที่สำคัญที่สุดของพัฒนาคือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วน
สำคัญที่ควรได้รับการพัฒนา ที่ส่งดีต่อท้ังตน ครอบครัว และสังคม 

  จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้มีการเตรยีมความพร้อมในการจัดกิจกรรม  ด้วยวิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ได้คัดเลือกเยาวชน ช้ีแจงการมีส่วนร่วมและการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดและความเข้าใจตรงกันในการ
ดำเนินงานในการ (1) จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพร  และ  (2) จัด
กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้สมุนไพรที่มีจำนวนมากและสามารถ
หาได้ง่ายในชุมชน นำสร้างมูลค่าเพิ่มมากข้ึน และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ขั้นกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมนี้พบว่า  ผลการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ มีการเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนไว้ทำให้การกำหนดกิจกรรมที่พึงปรารถนาตั้งอยู ่บนพื้นฐานความเป็นจริงโดยอาศัย
ประสบการณ์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น  

ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนนิส่งเสริมและปฏิบัติตามแผน 
การดำเนินการ  ฝึกปฏิบัติจริงในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  แบบมีส่วนร่วมให้เยาวชนมีความสามารถ

จัดการนำสมุนไพรในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  สิ่งที่ตระหนักก็คือ การพัฒนาเยาวชนให้มี ความรู้ ความ
เข้าใจ และจิตสำนึกในเรื่องการวิเคราะห์ คิดนำสมุนไพรมาผลิตต่อยอดจากที่มีอยู่ ประยุกต์และใช้ประโยชน์ รวมถึง
การเรียนรู้  
  1. กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพร ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ตำบล ความรู้เกี่ยวกับป่าสมุนไพรและพืชอาหาร เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการสร้างภูมิคุ้มกัน
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ทางสังคม การเสริมสร้างป่าสมุนไพรและพืชอาหาร  การเห็นคุณค่าของสมุนไพร  ตระหนักถึงความจำเป็นในการ
ช่วยกันอนุรักษ์และเสริมสร้างค่านิยมรักษ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี นาย
สาคร สมยศ  และความรู้กระบวนการจัดการภูมิปัญญาชุมชนด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ ไม่ได้เป็นการเอาไปทดแทนของเดิม โดยนำมาพัฒนาบูรณาการกับ
เทคโนโลยีใหม่และสามารถนำไปขยายผลต่อในเชิงพาณิชย์ได้ 
 นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้เยาวชนระดมความคิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมป่าสมุนไพรและพืช
อาหาร รายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรใดที่เยาวชนยังไม่รู้จัก ก็ได้มีการแนะนำ และได้มีการค้นคว้าความรู้จากในกูเกิ้ล 
(google) เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้มากข้ึน หลังจากนั้นได้นำมาวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการเรียนรู้   
 จากการสังเกตเยาวชนได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น สามารถคิดต่อยอด นำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับ
ตนเอง เห็นความสำคัญของสมุนไพร เป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชนทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด เกิด
การเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์  

2. การสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ พิจารณาเพื่อนำไปสู่การวางแผนในข้ันสะท้อนผลการประเมนิเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป โดยมีการสัมมนากลุ่มย่อยที่จะนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
นำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป 
   2.1 สะท้อนผลการจัดกิจกรรม 

จากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นเยาวชนจากนักศึกษาสำนักวิชาบัญชี และเยาวชนจาก
โรงเรียนโป่งเหนือ และโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคี มีจำนวนท้ังสิ้น 80 คน นี้ในส่วนนี้ได้แบ่งเป็น 3 ตอนคือ  

(1) ขั้นตอนการวางแผน  
 ในส่วนนี้เป็นขั้นของการวางแผน  ให้นักศึกษาจากสำนักวิชาบัญชีที่เรียนระเบียบวิธีวิจัยเข้ามีส่วนร่วมใน
การวางแผนและชี้แจงรายละเอียดในการจัดกิจกรรมให้มีความเข้าใจตรงกันว่า 

1) การจัดกิจกรรมนี้เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เน้นประสบการณ์ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่
ใช้ได้จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารญาณในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การนำสมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเมินผลได้ทั้งการ
วางแผนก่อนการทำงาน ขณะปฏิบัติงานและเมื่องานสำเร็จแล้ว  เช่น วางแผนว่าจะนำน้ำมันตะไคร้หอมมาเป็น
ส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์ แล้วขั้นตอนในการทำน้ำมันตะไคร้หอมทำอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
อะไรบ้าง  แล้วประเมินว่าที่วางแผนไว้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ ในขณะดำเนินการผลิตเป็นอย่างไร บ้างมีข้อบกพร่องที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไรและ เมื่องานสำเร็จให้ประเมินว่าผลงานท่ีออกมาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น จะทำคนเดียวหรือต้องทำหลายคน ถ้าทำหลายคนจะแบ่ง
หน้าท่ีกันอย่างไร ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร ต้องใช้เงินในการลงทุนมากน้อยอย่างไร ตลอดจนกำหนดวิธีการทำงานให้
เป็นขั้นตอนจนงานสำเร็จ   

2) กำหนดให้เยาวชนตั้งกลุ่มของตนเอง เยาวชนได้ตั้งกลุ่มจำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6-10 คน รวม 80 
คน จะเลือกกิจกรรมสมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องโดยได้ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรม  จุดประสงค์ 
และการประเมินผล ทุกคนมีส่วนร่วมกับเพื่อน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในขณะ
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ดำเนินกิจกรรมและทำงานกลุ่ม  เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายวิชาให้กลายเป็นผลงานใหม่ เน้นให้นำ
ความรู้ทางด้านผลิต และการบัญชีมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วย พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติโดยมีการเอื้ออำนวยจัดหาสื่อ อุปกรณ์  สถานท่ีรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องค้นหา
จากแหล่งการเรียนรู้ Google,  YouTube ฯลฯ  

3) เยาวชนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ตนมี เช่น (1) นำประสบการณ์ของตนเองโดยตรง  (2) 
สามารถพัฒนาเป็นความคิดหรือความคิดรวบยอดและความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย  (3) สรุปความคิดรวบยอด หลักการในรูปแบบการอภิปราย บรรยายและการสาธิต (4) การประยุกต์
หลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยกระบวนการคิดสรา้งสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมนุไพร โดยเยาวชนยุคไทย
แลนด์ 4.0 ต้องเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาชีวิตจริง (Project Base Learning : PBL) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม เช่นใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร ใช้กล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพทำรายงาน 
เป็นต้น   

   (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ   
 ในขั้นตอนนี้เยาวชนได้มีการปฏิบัติ  เตรียมวัตถุดิบในการผลิต จัดทำรายงานต้นทุนและการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการวางแผนท่ีกำหนด จัดแบ่งงานให้
เหมาะสมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของสมาชิกของกลุ่ม มีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน ได้จัดทำ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันสมุนไพรตะไคร้หอม  
ตารางที่ 1 ผลิตภณัฑ์จากน้ำมันสมุนไพรตะไคร้หอม จำแนกตามส่วนประกอบและต้นทุนผลิตภัณฑ์ตอ่หน่วย 
 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ ส่วนประกอบ จำนวนที่
ผลิตได้ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1. สบู่สมุนไพรไล่ยุง (1) ตะไคร้หอม (2) ตะไคร้บ้าน  (3) ผิวมะกรูด (4)  ผิว
มะนาว (5) ขมิ้นชัน (6) น้ำผึ้ง (7) กลีเซอรีน (เบสสบู่)  และ 
(8) น้ำสะอาด 

20 ก้อน 14.25 บาท 

2.ตะไคร้หอมปรับ
อากาศ 

(1) ตะไคร้หอม  (2) แอลกอฮอลป์รุงสำเร็จ (3) หัวเช้ือ
น้ำหอมกลิ่น ตะไคร้ (4) การบูร (5) ขวดใส่น้ำตะไคร้หอม  
และ (6) ไม้งา 

20 ขวด 16.90 บาท 

3.สเปรยส์มุนไพรหอมไล่
ยุง 

(1) ผิวมะกรูด 2 กิโลกรัม  (2) ใบยูคาลิปตัส 5 กิโลกรัม (3) 
ตะไคร้หอม 30 ต้น 

5 ขวด 33.12 บาท 

4.สเปรยป์้องกันยุง 
 

(1) ตะไคร้หอม (2) มะกรูด (3) แอลกอฮอล์ (4) การบูร 
และ (5) ขวดสเปรย์   10  มิลลิกรัม 

10 ขวด 18.90 บาท 

5.สเปรย์กันยุงตะไคร้
หอม 
 

(1) ตะไคร้หอม (2) เปลือกมะกรดู (3) แอลกอฮอล์ 96 % 
(4) การบูร (5) หัวเช้ือน้ำมันตะไคร้หอม และ (6) ขวด
สเปรย์   10  มล. 

12 ขวด 16.66 บาท 
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ชื่อผลิตภัณฑ ์ ส่วนประกอบ จำนวนที่
ผลิตได้ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

6.ธูปหอมไลยุ่ง 
 

(1) แผงไข่ (2) น้ำมันตะไคร้หอม (3) สีผสมอาหาร (4) แป้ง
มัน และ (5) น้ำสะอาด 

20 ช้ิน 2.41 บาท 

7.เทียนหอมไล่ยุง กลิ่น
ตะไคร้หอม 

(1) พาราฟิน (2) ไส้เทียน(3) กรด สเตียริก (4) พี.อี (5) น้ำ
ตะไคร้หอม    และ (6) ส ี

40 ก้อน 5.1 บาท 

8.ถุงหอมสมุนไพร 
 

(1) เปลือกส้ม (ป่นหยาบ) (2) ตะไคร้หอม (ป่นหยาบ) (3) 
มะกรูด (ซอย) (4) ใบเตย (ซอย)  (5) การบูร (6) กระดาษ
สา  (7) เชือก  (8) อุปกรณ์สำหรบัตกแต่ง 

12 อัน 9.50 บาท 

9.เทียมหอมเปลือกไข่กัน
ยุง 

(1) พาราฟิน (2) ไส้เทียน(3) เปลือกไข่ไก่ (4) สีผสมอาหาร  
และ  (5) น้ำตะไคร้หอม      

10 อัน 6.50 บาท 

 

2) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆ  
ตารางที่ 2 ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ จำแนกตามส่วนประกอบและตน้ทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 
 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ ส่วนประกอบ จำนวนที่
ผลิตได้ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1. สบู่ดอกอัญชัน (1) ดอกอัญชัน (2) กลีเซอรีน (เบสสบู่)  (3) น้ำเปล่า 10 ก้อน 16.80 บาท 
2. สบู่สมุนไพร (1) สมุนไพรนางแย้ม (2)  ขมิ้น  (3)  อัญชัน (4) กลีเซอรีน 

(เบสสบู่)  และ (5) น้ำเปล่า 
20 ก้อน 11.75 บาท 

3. สบู่ว่านหางจระเข้   (1) เนื้อว่านหางจระเข้ (2) น้ำมะนาวสด  (3) กลีเซอรีน 
(เบสสบู่)  และ (4) น้ำหอม 

15 ก้อน 11.06 บาท 

4.แชมพูสมุนไพร 
 

(1) มะกรูด 25 เปอร์เซ็นต์ (2)  ดอกอัญชัน  25 เปอร์เซ็นต์ 
(3) ขิงสด 25 เปอร์เซ็นต์  (4) เบคกิ้งโซดา 5 เปอร์เซ็นต์  
และ (5) น้ำสะอาด 20 เปอร์เซ็นต ์

6 ขวด 16 บาท 

5.น้ำยาล้างจานมะกรดู 
 

(1) มะกรูด 10 ลูก (2)  หัวเชื้อ N70 – 100  กรัม (3) เกลือ 
100 กรัม และ (5) น้ำสะอาด  1 ลิตร 

5 ก้อน 20.70 บาท 

6.ครีมสมุนไพรมะขาม (1) มะขามเปียก (2)  น้ำผึ้ง (3) นมจืด  (4) ขมิ้น (5) น้ำ
สะอาด และ (6) กระปุก 

10 กระปุก 12.60 บาท 

7.ชาหลากรส 
 

(1) ชา (2) กระเจี๊ยบ(3) อัญชัน (4) ขิง  (5) ผ้าตาข่ายสีขาว 
(6)  เชือก (7)  ถุงใส  และ (8)  ของตกแต่ง 

20 ซอง 8.90 บาท 

  

 จากการส่งเสริมในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 16 
อย่าง มีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยแตกต่างกันและสามารถนำไปใช้ได้จริง และได้นำเสนอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทดลองใช้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ ได้แก่ สเปรย์สมุนไพรหอมไล่ยุง  สเปรย์ป้องกันยุง 
และสเปรย์กันยุงตะไคร้หอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้มากที่สุด รองลงมา
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เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทสบู่ ได้แก่ สบู่สมุนไพรไล่ยุง  สบู่ดอกอัญชัน สบู่
สมุนไพรนางแย้ม สบู่ว่านหางจระเข้  ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมีการเลือกใช้ได้แก่ ธูปหอมไล่
ยุง เนื่องจากมีหมอกควันจากการเผาไหม้ 
    (3) ขั้นสรุปความรู้และการนำเสนอ  

ในขั้นตอนนี้เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ได้ให้เยาวชนมีความเข้าใจในการนำความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ที่มาจากประสบการณ์และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าถึงเทคโนโลยี จึงให้นำเสนอในประเด็น 
การพัฒนาเยาวชนต้องพัฒนาท้ังความรู้ ทักษะ มุมมองและค่านิยม ท่ีได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติจริง ดังนี้ 

 (3.1) การพัฒนาความรู้ ทำให้เยาวชนได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ได้ลงมือปฏิบัตินำสมุนไพรมา
ผลิตด้วยตนเองจากที่ไม่เคยได้ลองทำมาก่อน การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้ทักษะจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น 
(Problem Based Learning)  ในชุมชนด้วยการนำสมุนไพรที่มีจำนวนมาก นำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป 

(3.2) การพัฒนาทักษะ ทำให้เยาวชนมี (1) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีการนำ
ความรู้เดิมของชุมชนมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ใส่ใจในการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  (2)  ทักษะความคิด
สร้างสรรค์  ค้นหาวิธการ และทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และมีความสนุกในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (3) 
ทักษะการคิดวิเคราะห์วางแผนล่วงหน้า ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละชนิดต้องมีการทำงานเป็นขั้นตอนก่อน
และหลัง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ (4) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการอยู่ร่วมใน
สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมต้องทำงานเป็นกลุ่ม ต้องรับฟังข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความ
รับผิดชอบร่วมกัน ความมีน้ำใจซึ่งกันและกันและช่วยกันแก้ปัญหาในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการผลติร่วมกันได้  และ 
(5) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น Line, Facebook ใน
การติดต่อการทำงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการสร้างความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติจริง  
ค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้สมุนไพรในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

(3.3) การพัฒนามุมมองและค่านิยม ทำให้เยาวชนได้มีความมุ่งมั่นในการทำงานและการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  ความขยันหมั่นเพียรและ อดทนไปสู่การดำเนินงานให้สำเร็จ รวมถึงได้รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์
ของสมุนไพรในชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีความคิดสร้างสรรค์นำปัญหาว่ามีสมุนไพรจำนวนมากทำอย่างไรให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม  มีส่วนร่วมในปัญหาและหาแนวทางร่วมแก้ปัญหาได้ 
 จากการสัมมนากลุ่มเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป การจัดกิจกรรม เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการให้
มีการจัดทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินติดตามผลโดยใช้วิธีการจัดเวทีเสวนา สนทนากลุ่มเพื่อ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับเยาวชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ครู ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปและการเขียน
รายงานการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้า รายงานผลการดำเนินงาน  การปรึกษาหารือ และการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

(1) เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป ให้แก่เยาวชน ดังนี ้
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1)  กระบวนการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง ทำให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการนำสมุนไพรพื้นบ้านต่อ
ยอดภูมิปัญญา ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ขยายขอบเขตความคิดออกไปและอยากไปผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
อื่นๆ ให้มากข้ึน ได้นำประสบการณ์ทักษะชีวิตมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างแท้จริง   

2) การฝึกให้มีความรวบยอดในการใช้ชีวิต ทำงานให้เป็นระเบียบ รู ้จักเวลาของตัวเอง มีความ
รับผิดชอบ เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีทักษะความพอดีในการใช้ชีวิตมากขึ้น และสามารถนำการสื่อสารใน
ยุคโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น  

3) กิจกรรมหรือโครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เป็นการฝึกทักษะการ
คิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ทำให้การทำงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น  

4) การเรียนรู้กระบวนการคิด ที่ต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มการทำงาน ลงมือปฏิบัติ และการนำเสนอ เพื่อ
นำไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน  ลดปัญหาข้อผิดพลาดการจัดทำกิจกรรม ฝึกให้มีลักษณะนิสัยในการทำงานท่ีดี และ
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที 

(2) การวางแผนการดำเนินงานต่อไป  ดังนี ้
1) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน เนื่องจากเยาวชน

เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องมีสุขภาวะที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรในชุมชน   การนำความรู้ต่างๆ มา
ปฏิบัติจริงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เป็นการวางรากฐานให้สามารถนำไปขยายผลใน
การผลิต สร้างแรงจูงใจของชุมชนให้หันมาสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญามากขึ้น 

2) ควรส ่งเสร ิมการเร ียนรู้ท ักษะจากปัญหาจริงที ่ เก ิดข ึ ้น (Problem Based Learning) ด้วย
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง  ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมในการเตรียมคนไทยสู่เยาวชนในยุค 4.0 ที่ประกอบด้วย ความพอเพียง มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ จะเป็นพ้ืนฐานความคิดและพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

3) ควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่เยาวชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็น การสร้างมูลค่า เปลี่ยน
กระบวนการคิดที่ว่า จากทำมากได้น้อย ให้เป็นทำน้อยได้มาก  ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

(3) การติดตามประเมินผลภายในคณะทำงานผู ้วิจัย เพื ่อปรึกษาหารือ ทบทวนสรุปบทเรียน และ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานต่อไป 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผลไดด้ังนี้ 
(1) กระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรให้เยาวชนได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ตำบล ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การ
เห็นคุณค่าของสมุนไพร  ตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยกันอนุรักษ์และเสริมสร้างค่านิยมรักษ์ท้องถิ่นเชิง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับนที เมืองมา และคณะ (2551) พบว่า กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดโดยให้เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์แพทย์พ้ืนบ้านและเป็นกลไกให้คนในชุมชนหันมาใช้บริการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาโรคเบื้องต้น 
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ควรให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมหรือเห็นกิจกรรมที่ทําในครอบครัว ปลุกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้เยาวชนมี
ความรู้และส่งเสริมปลูกสมุนไพรในบ้าน สอนเด็กให้รู้คุณค่าสมุนไพร และให้คําแนะนําการใช้ยาสมุนไพร 
 (2) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากสมุนไพรที่มีจำนวนมากทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถ
นำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้มากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ ได้แก่ สเปรย์สมุนไพรหอมไลยุ่ง  สเปรย์
ป้องกันยุง และสเปรย์กันยุงตะไคร้หอม รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทสบู่ ได้แก่ สบู่สมุนไพรไล่ยุง  สบู่ดอกอัญชัน สบู่สมุนไพรนางแย้ม สบู่ว่านหางจระเข้  สอดคล้องกับนง
ลักษณ์ จิ๋วจูและคณะ (2560 ) พบว่า ความสำคัญในการพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรเพราะชุมชนมีพืชสมุนไพร
หลายชนิด จึงพัฒนาในการแปรรูปพืชสมุนไพร จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การทำสบู่สมุนไพร และลูกประคบ
สมุนไพรแห้ง และได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เกิดมูลค่าเพิ่มในตัว
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย 
  (3) การพัฒนาต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถของตนเอง ที่มาจาก
ประสบการณ์และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาความรู้จากประสบการณ์
ใหม่ ก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมุมมองและค่านิยม
ความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สอดคล้องกับชวลิต โพธิ์นคร (2560) ที่ว่า
การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การ
พัฒนาเยาวชนต้องพัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะ มุมมองและค่านิยม 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะและการนำผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
 (1) สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว ควรร่วมมือกันในสร้างทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับเยาวชนใน

ยุค 4.0 พัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับผู้อื่นได้ มีการความกล้าแสดงออก มี
ความเชื่อมั่นและสามารถนำไปสู่การสร้างภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของเยาวชนได้ 

(2) สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรปลูกฝังความรับผิดชอบและ
อบรมบ่มเพาะให้เยาวชนมีคุณภาพ เข้าใจสิทธิเสรีภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีพลังความชอบในระดับหลงใหลที่
ชัดเจน (Passion) ในการทำกิจกรรมสร้างทักษะจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น (PBL) 

(3) ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เยาวชนเพิ่มปริมาณพืชสมุนไพรโดยอาศัยการทำกจิกรรม
ในการปลูกพืชสมุนไพร รวมถึงการดูแลรักษาให้คงอยู่สภาพเดิม 
 (4) ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมและปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง และ
อบรมเชิงปฏิบัติการสอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้ไป
พัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้เสริม  

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ศึกษาการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาเยาวชนยุคไทยแลนด์ 

4.0  เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้ 



 

 

PO
ST

ER
  1

04
2 

(2) ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ทรัพยากรของชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและความภูมิใจในความเป็นไทย 
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