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บทคดัย่อ 
บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงทศันะของชาวบา้นในการฟ้ืนฟภููมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น ชุมชน

บา้นเชียงเหียน จงัหวดัมหาสารคาม พร้อมทั้งศึกษาถึงกิจกรรมและบทบาทของหมอพ้ืนบา้น เพ่ือวเิคราะห์การเพ่ิมมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจสังคมของชุมชน โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา่ในทศันะของชาวบา้นมีความสัมพนัธ์กบั
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีไดเ้ล่าเร่ืองประวติัศาสตร์สุขภาพ ในวฒันธรรมสุขภาพเฉพาะของชุมชน โดยมีหมอ
พ้ืนบา้นเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เร่ิมแรกไปส้ินสุดของกระบวนการ สามารถสร้างคุณค่าและเพ่ิม
มูลค่าให้กบัเศรษฐกิจสงัคมของชุมชนได ้เช่นการสร้างรายไดจ้ากการคา้ขายพืชและยาสมุนไพร จนกลายเป็นพ้ืนท่ีแห่ง
การเรียนรู้ท่ีส าคญัในจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีผูค้นยา่นน้ีเรียกวา่ “พิพิธภณัฑมี์ชีวิต” ตลอดจนผลของฟ้ืนฟ ูยงัท าใหค้นใน
ทอ้งถ่ินตระหนกัถึงตวัตน และอตัลกัษณ์ร่วมของทอ้งถ่ินมากข้ึน จนไดข้ยายผลไปสู่ การสร้างพ้ืนท่ีทางสงัคมอ่ืนๆ 

 
ABSTRACT 

The objective of this article is to investigate the villagers’ attitudes towards the revival of folk medicine 
within Chiang Hian community, Maha Sarakham province. It also aims to analyze the folk healers’ practices and 
roles for increasing the socio-economic value within the community in the future by applying the qualitative research 
methodology. The study suggests that the villagers’ attitudes correlate to cultural resources management (CRM) since 
they themselves act as key informants relating to history of heath matters and personal healthcare within their own 
cultural area context. In addition, their folk healers have played such a vital role in Value Chain due to their primary 
sources of knowledge. This particular aspect will visibly contribute to increasing recognition of their importance and 
socio-economic value of community development: sales of herbs and herbal medicine and becoming one of the most 
important learning areas in Maha Sarakham province as a “living museum” called by the community people. As a 
result of the revival of folk medicine and its healing wisdom, the villagers will build more self-awareness and share 
common identity among themselves. Hopefully, this case study will set as an example so as to help design other 
social areas. 
ค าส าคญั:   การฟ้ืนฟภููมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น ห่วงโซ่คุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจสงัคม 
Keywords:  Revival of Folk Medicine, Value Chain, Socio-economic Value 
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บทน า 
ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟ ู

และสนบัสนุนการใชบ้ริการการแพทยแ์บบดั้งเดิม และ
ให้ขายยาสมุนไพรท่ีพิสูจน์แลว้วา่มีประโยชน์ใชไ้ดผ้ล
จริง จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัประเด็นการพฒันาสมุนไพร 
ในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ได้ให้ความส าคญัในการสร้าง
รายได้ โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ มีการ
อนุรักษ์การวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมท้องถ่ินและพืช
พ้ืนบ้าน  เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิตสินค้าและ
บริการ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 
(ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2553) กบัพบวา่
ประเทศไทยยงัต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลน
สมุนไพรในประเทศ เพราะเกิดการสูญหาย จากการ
ท าลายป่าธรรมชาติ ท าใหซ้ ้ ารอยเดิมในการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ คือตน้ทุนการผลิตยาสมุนไพร
แพงข้ึน จากการน าเขา้สมุนไพรจากต่างประเทศ จนท า
ใหย้าสมุนไพรบางชนิดยงัแพงกวา่ยาแผนปัจจุบนั (วชิิต
, 2551) 

 ดงันั้นทางออกในการแกไ้ขปัญหาวิฤกติเร่ือง
สมุนไพร คือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภู มิปัญญาด้าน
สุขภาพ คือการแพทยพ้ื์นบา้นดา้นสมุนไพร ร่วมกบัการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์พืชสมุนไพร (วิชิต, 2551) ผ่านการดูแล
รักษาป่าชุมชน โดยให้อ านาจ และสิทธิในการดูแลเป็น
ของชุมชน (อานนัท์, 2545) ไปพร้อมกบัการพฒันาและ
ส่งเสริมกระบวนการ การสนบัสนุนทางวิชาการ เพราะ
การใชส้มุนไพรและยาสมุนไพรอยา่งท่ีชาวบา้นใชย้งัมี
อยูใ่นระบบวฒันธรรมมาอยา่งต่อเน่ือง (สถาบนัพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการแพทย์แผนไทย คณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดดล, 2557) 

ชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวดัมหาสารคาม 
เป็นอีกหน่ึงชุมชน ท่ีปลูกป่าสมุนไพร เพ่ือฟ้ืนฟูวตัถุดิบ
สมุนไพร และอนุรักษภู์มิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น ดา้น
สมุนไพร หลงัจากเกิดวิกฤตการณ์ในการเก็บสมุนไพร

ขาย มาอย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีการปลูกทดแทน ท าให้
พืชสมุนไพรท่ีส าคญั สูญหายไปจากพ้ืนท่ี ตอ้งสั่งซ้ือ
จากท่ีอ่ืนๆ แต่จากการได้รับความร่วมมือของคนใน
ชุมชน และความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ทั้ งภาครัฐ
และเอกชน จนเกิด “ศูนย์เรียนรู้ป่าเชียงเหียน”  เพื่อ
เรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น  

ปัจจุบันป่าสมุนไพรท่ีฟ้ืนฟูไวเ้ร่ิมเจริญงอก
งามเห็นผลผลิต (ถวิล และคณะ, 2555) หากแต่ยงัขาด
การศึกษาวิจยัในเร่ืองการต่อยอด และฟ้ืนฟูการคา้ขาย
สมุนไพร อนัเป็นอีกหน่ึงอาชีพเก่าแก่ของคนในชุมชน 
ยงัไม่เกิดแนวทาง และรูปแบบใน การพฒันาให้เห็น
เป็นรูปธรรม ขาดการเสริมสร้างในกิจกรรม และ
บทบาทของกลุ่มผูค้ ้าขายสมุนไพร หมอยาสมุนไพร
พ้ืนบ้าน และท่ีส าคญัยงัขาดความเขา้ใจในทัศนะการ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิง
เศรษฐกิจสังคม จากวิธีคิด ฐานความรู้ ของชุมชน ท่ีได้
แสดงรูปแบบของสถานะภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น 
จากการปรับเปล่ียนสู่สภาวะความเป็นสากล ในกระแส
สงัคมโลกาภิวฒัน์ (อานนัท,์ 2555) 

บทความน้ีจึงเป็นการศึกษากระบวนฟ้ืนฟู
การแพทยพ้ื์นบ้าน เพ่ือให้เกิดการต่อยอดในการเพ่ิม
มูลค่าในเชิงเศรษฐกิจสังคม ในทศันะของคนในชุมชน 
ไปพร้อมกับการศึกษากิจกรรมและบทบาท ของหมอ
พ้ืนบา้น ซ่ึงถือเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) (สิรยา, 
2557) ท่ีมีหมอพ้ืนบา้นสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมใน
วฒันธรรมสุขภาพ และท าให้ชุมชนมีอ านาจในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรวฒันธรรมของ
ตนเองในชุมชน นั้นคือการฟ้ืนฟูคุณค่าของภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน ไม่ให้สูญเสียความเป็นอตัลักษณ์ 
ความเป็นของแท ้(Authenticity) ในฐานะท่ีเป็นความรู้
ของชุมชน (อานันท์, 2555) อนัจะเป็นแนวทางในการ
สร้างเสริมความเข็มแข็งให้กบัชุมชน และเกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้ึนมาได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัชุมชนบา้น
เชียงเหียน จงัหวดัมหาสารคาม ผูส้นใจ ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะ
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น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาถึงทศันะของชาวบ้านในการฟ้ืนฟู

ภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบ้าน ของชาวบ้านชุมชนบ้าน
เชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้ งศึกษาถึง
กิจกรรมและบทบาทของหมอพ้ืนบา้น เพื่อวเิคราะห์การ
เพ่ิมมูลค่า ในการต่อยอดไปใชป้ระโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจสงัคมของชุมชน 

 
วธีิการวจิยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม จากกลุ่มประชากรท่ีอาศยั
อยู่ใน ชุมชนบ้าน เชียงเหี ยน  อ าเภอเขวา จังหวัด
มหาสารคาม ทั้ งหมด 3 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน
ทั้ งส้ิน 498 หลังคาเรือน มีจ านวนประชากรทั้ งหมด 
1,843 คน โดยไดแ้บ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมวจิยั ออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน ผู ้ปลูกสมุนไพรและ
ผูข้ายสมุนไพร โดยเลือกประชากรกลุ่มน้ีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน  20 คน 
กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ ผูซ้ื้อสมุนไพร 
โดยเลือกประชากรในการศึกษากลุ่มน้ีแบบบอกต่อ 
(Snowball sampling) โดยมีโควตา้ เลือกกลุ่มประชากร 
60:1 คน จากจ านวนทั้งหมดของประชากร จ านวน 30 
คน กลุ่มท่ี 3 คือ ผูน้ าชุมชนบา้นเชียงเหียน และรวมไป
ถึงกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการท่ีท างานอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน
บา้นเชียงเหียน จ านวน 10 คนโดยวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แนวคิด
เร่ืองการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น (Revival of 
Folk Medicine) แนวคิดเร่ืองมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ไดห้รือไม่ใช่กายภาพ (Intangible Cultural Heritage - 
ICH) แนวคิดกระบวนการจัดการมรดกวฒันธรรม

(Cultural resource management - CRM) แนวคิดเร่ือง
ทุนวฒันธรรม (cultural capital) และแนวคิดเร่ืองการ
เพ่ิมมูลค่า ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า(Value chain) ซ่ึง
แนวคิดทั้ งหมดน้ีจะน าไปสู่ความเข้าใจ และสามารถ
วิเคราะห์ ให้เห็นถึงทัศนะของชาวบ้านท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การจัดการมรดกวฒันธรรม คือภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบา้น ในชุดของกระบวนการ หรือชุดของการกระท า
กิจกรรม หรือปฏิบติัการของหมอพ้ืนบา้น กลุ่มผูค้า้ขาย
สมุนไพร และทุนทางวฒันธรรมท่ีชาวบา้นมีร่วมกนั ซ่ึง
คือหน่ึงในวฒันธรรมสุขภาพเฉพาะถ่ิน ท่ีมีความหมาย 
(Meaning) คุณค่า (Value) และหนา้ท่ี (Functioning) ใน
ตวัเอง ในมิติหรือบริบทใดบริบทหน่ึงท่ี น ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม เกิดข้ึน 
(ธนิก, 2554)  
 

ผลการวจิยั 
1. ทศันะชาวบ้านเกีย่วกบัแนวทางการฟ้ืนฟู

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมของท้องถิ่น 

ผลจากการวิจัยสามารถทราบทัศนะใน
การฟ้ืนฟูการแพทย์พ้ืนบ้านของชาวบ้าน จากการ
น าไปใชป้ระโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจในบริบทเฉพาะ
ของชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวดัมหาสารคามได้ 3 
ประเด็นกล่าวคือ  

1.1  ชาวบ้าน มีการเช่ือมโยงประวัติ       
ศาสาตร์ชุมชน  กับสถานะพ้ืนฐานความรู้ภูมิปัญญา
การแพทยพ้ื์นบา้น  

จากพฒันาการการตั้ งถ่ินฐาน การ
สร้างบ้านเมือง จากประวติัศาสตร์ของชุมชนพบว่า 
สังคมเศรษฐกิจ ของชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างแนบ
แน่น กับการเข้าถึง การเข้าไปใช้ และการจัดการกับ
ทรัพยากรวฒันธรรมป่าสมุนไพรของชุมชนมาอย่าง
ต่อเน่ือง จากการเป็นชุมชนเก่าแก่ มีหลักฐานการตั้ ง
บา้นเมือง และการขดุคน้ทางโบราณคดี พบโบราณวตัถุ 
เศษภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองมือท ามาหากินต่างๆ 
ไห ถว้ยชาม กระดูกมนุษย ์ท่ีไดก้ าหนดอายโุบราณวตัถุ
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ท่ีคน้พบ จดัเป็นโบราณวตัถุแบบ “ทวาราวดี” มีอายรุาว
พุทธศตวรรษท่ี 14 (พรพรรณ และคณะ, 2548:46) ซ่ึง
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์ปู่ไห” วดัโพธ์ิศรี
บ้านเชียงเหียน และหลักฐานอีกช้ินหน่ึงในช่วงเวลา
เดียวกนั ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวพฒันาการ เมืองเชียงเหียน
คือ “ต านานเมืองเชียงเหียน” พร้อมกบัยึดโยงการสร้าง
เมืองภายใตอ้ารยธรรมลาว และขอมโบราณสมยัเรือง
อ านาจ คือต านานนิยายปรัมปรา (Myth) ท่ีเล่าต่อกนัมา
จากค าบอกเล่าของ พระอริยานุวตัรเขมจารี เจ้าอาวาส
วดัมหาชยั จงัหวดัมหาสารคาม ไดเ้ล่าถึง ต านานหรือ
นิยายปรัมปราท่ีเก่ียวกบัการสร้าง “ปรางค์กู่บา้นเขวา” 
อโรคยาศาล (โรงพยาบาล) ท่ี ย ัง เห ลือปรากฏตัว
ปราสาท ท่ีสมบูรณ์  และ เร่ือง ท่ีสัมพัน ธ์ เก่ี ยวกับ
วรรณกรรมท้องถ่ิน เร่ือง “ผาแดงนางไอ่” และเมือง 
“พ่างพิษนาด” ท่ีได้ปรากกฎช่ือเมืองเชียงเหียน หรือ
ชุมชนบ้านเชียงเหียนในปัจจุบัน  (สัมภาษณ์พ่อบุรี 
ขตัติยะวงศ ์และพอ่โส รัตนพลแสน)  

ส่วนประวติัศาสตร์ชุมชนอีกด้านหน่ึง ก็คือ
การท่ีผูค้นในยา่นน้ี รับรู้และกล่าวขานวา่เป็น “หมู่บา้น
หมอยา” มีหลักฐานทางประวติัศาสตร์ คือหนังสือ 
ต ารับต ารายาสมุนไพร ใบลานสมุนไพรเก่าแก่ เป็น
ภาษาไทนอ้ย ท่ีถือไดว้่ามีความเจริญรุ่งเรืองในดา้นภูมิ
ปัญญาทางการแพทย์พ้ืนบ้าน ท่ี มีมาตั้ งแต่อดีตจน
ปัจจุบนั ตลอดจนมีใบสั่งยาสมุนไพรท่ีปรากฏเส้นทาง
คา้ขาย แลกเปล่ียนความรู้ จากการเป็นหมอยาสมุนไพร 
เร่ขาย “ยาสมุนไพร” ไปทั่วประเทศ โดยสมุนไพรท่ี
น ามาขายไดจ้ากทรัพยากรในป่าท่ีอยู่รอบหมู่บ้านเป็น
หลกั ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั (ถวลิ และคณะ, 2548)   

ดังนั้ นทั้ งหลักฐานทางประวติัศาสตร์ และ 
ประวติัศาสตร์สุขภาพชุมชน ท่ีมีการเล่า บนัทึกเร่ืองเล่า 
มาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ และหมอพ้ืนบ้าน เป็นส่ิงสะท้อนให้
เห็นถึงความเก่าแก่ในอายทุางวฒันธรรม และภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน คือแกนส าคัญในส านึกร่วมทาง
ประวติัศาสตร์ ท่ีจะตอ้งอนุรักษฟ้ื์นฟใูหอ้ยูคู่่ชุมชน 

1.2  ทศันะของชาวบ้านท่ีมีต่อศกัยภาพ
ของทรัพยากรทางวฒันธรรม และธรรมชาติ   

นอกจากชาวบ้านจะมีทัศนะใน
ประวติัศาสตร์การสร้างชุมชน ท่ีเช่ือมโยงถึงอายุทาง
วฒันธรรมของภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้นของตนเอง
แลว้ ศกัยภาพของทรัพยากรทางวฒันธรรม ท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัแรกท่ีชุมชนมีร่วมกนัคือ ป่าชุมชน จากลกัษณะ
ท าเลท่ีตั้งของชุมชนเป็นเนินสูงรูปทรงไข่ เนินสูงตรง
กลาง มีคูน ้ าคนัดินลอ้มรอบ มีล าน ้ าไหลผ่านคือห้วยคะ
คาง ซ่ึงเม่ือฝนตกน ้ าจะไหลลงสู่คูน ้ าท่ี  ล้อมรอบ
หมู่บา้น จึงท าให้ในอดีต พ้ืนท่ีน้ีเป็นป่าไมส้มุนไพรท่ี
สมบูรณ์ ทั้งป่าโบราณในดอนปู่ตา และมีป่าไมซ่ึ้งเป็น
ป่า ท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัคือป่า “โคกหนองข่า” และป่า
ท่ีอยูห่ัวไร่ปลายนา (ถวิล และคณะ, 2548) ระบบนิเวศ
วฒันธรรมในชุมชนเช่นน้ี จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้
ชาวบ้านมีอาชีพเสริมโดยการค้าขายสมุนไพร สร้าง
รายไดอ้ยา่งเป็นกอบเป็นก า ซ่ึงในระบบเศรษฐกิจสงัคม
แบบน้ีเป็นแบบผสมผสานระหวา่งการท าเกษตรกรรม 
การท านา และการคา้ขายยาสมุนไพร และพืชสมุนไพร
ไปตามฤดูกาล ต่อเน่ืองมามากกวา่ 80 ปี 

หากแต่การเก็บสมุนไพร มาอย่าง
ยาวนาน โดยไม่มีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร 
โดยการปลูกทดแทน จนท าให้พืชบางชนิดสูญหายไป
จากพ้ืนท่ี แต่ยงัมีความตอ้งการใช้เป็นยาสมุนไพร จึง
ต้องท าการสั่งซ้ือจากพ้ืนท่ีอ่ืน และบางคร้ังก็มีการ
ลักลอบเก็บในป่านอกพ้ืนท่ี ท าให้บางคร้ังเกิดกรณี
พิพาท เกิดข้ึน จนอาชีพขายสมุนไพร ท่ีเป็นอาชีพท่ี
สร้างรายได้ เร่ิมจะหมดไป ท าให้ชาวบ้านต้องขาด
รายได้ท่ี จะมาเล้ียงชีพ และท้ิงอาชีพน้ีไปในท่ีสุด 
(สมัภาษณ์ พอ่บุรี ขตัติยะวงศ,์ นางทองยอ้ย รัตนพลแสน)  

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าให้ชาวเชียง
เหี ยนได้ เรียน รู้ ร่วมกันว่า “เม่ือป่ าได้สูญหายไป 
สมุนไพรก็หมดไปพร้อมป่า” ความรู้และภูมิปัญญาดา้น
การแพทยพ้ื์นบา้นท่ีเคยมี ก็จะสูญหายไปกับพร้อมป่า
สมุนไพร การถ่ายทอด และสืบทอดองค์ความ รู้           
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ภูมิปัญญาในการใชส้มุนไพรก็เร่ิมสูญหายไปพร้อมกบั
วถีิชีวติ และอาชีพ ค่านิยมวฒันธรรมท่ีดีงามดั้งเดิมยอ่ม
ถูกละเลย เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าของ
สมุนไพร เพราะไม่มีฐานทรัพยากรป่าสมุนไพรไวใ้ห้
ศึกษา การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น ยอ่มถูก
เปล่ียนแปลง และสูญหายไป ชาวบ้านจึงได้ร่วมกัน
ฟ้ืนฟูปลูก ป่ าชุมชน ข้ึน เพ่ื อส ร้างศักยภาพให้กับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ คือสมุนไพร และผลของการ
ปลูกป่าน้ีก็ได้น าไปสู่  การเสริมสร้างศักยภาพทาง
วฒันธรรมในเชิงพ้ืนท่ีไดอี้กดว้ย 

1.3 ทศันะของชาวบ้านในการฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น เป็นเพราะศกัยภาพของหมอ
พ้ืนบา้น  

นอกจากหมอพ้ืนบ้านจะดูแลทุกข์
สุขของคนในชุมชน ในฐานะท่ีเป็นหมอพ้ืนบา้นแลว้ ยงั
เป็นผูน้ าทางด้านจิตวิญญาณ เพราะในการปรากฏตัว
ของหมอพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีของชุมชน จะด าเนินไปพร้อม
กับกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวนั ดังนั้ นชาวบ้านจึงมี
ทัศนะต่อศักยภาพของหมอพ้ืนบ้าน คือหน่ึงใน “ทุน
ทางวฒันธรรม”  ท่ีส าคัญเป็นอันดับแรกท่ีชุมชนมี
ร่วมกัน  ส่ิ ง น้ี ส ะท้อน ให้ เห็ น ว่าห มอ พ้ืนบ้ าน มี
ความสัมพันธ์กับสังคมชุมชน ในฐานะเป็นผู ้รู้เร่ือง
สังคม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถ่ิน ท่ี เก่ียวข้องกับคุณค่าของความรู้ภูมิปัญญา
การแพทยพ้ื์นบา้น ในการรักษาความเจ็บป่วยของผูค้น
ในชุมชนไปพร้อมกัน ท าให้เกิดค่านิยม ความเช่ือท่ี
ผูกพนัอยู่กับพ้ืนท่ีทางสังคม ท าให้เกิดการจดัระเบียบ 
สร้างกฏกติกาท่ีเป็นคุณต่อสังคมร่วมกัน โดยเกิดจาก
การเช่ือมโยงในรูปแบบ และกิจกรรมทางวฒันธรรม 
ให้มีปฏิสัมพนัธ์ไปกบัระบบเศรษฐกิจ และการจดัการ
ทางวฒันธรรม (ดิเรก, 2547)  

อีกด้านหน่ึงยงัพบว่าหมอพ้ืนบ้าน 
เป็นบุคคลส าคญั ในการกระตุน้เศรษฐกิจสงัคม จากการ
ออกเร่ขายยาสมุนไพรของตนมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการท่ี
จะออกเร่ขายสมุนไพรได้ในแต่ละค ร้ัง จะต้องมี

กระบวนการในจดัเก็บวตัถุดิบ ซ่ึงไดจ้ากการเก็บจากป่า
ชุมชน หัวไร่ปลายนา หรือการปลูกเองบริเวณบ้าน มี
การตากแห้ง หั่น  ป่ัน  สับ  และจัด เก็บ เข้าต ารับยา 
กระบวนการเหล่าน้ีลว้นตอ้งการความรู้ทางการแพทย์
พ้ืนบา้นทั้งส้ิน และทุกกระบวนการกว่าจะเขา้ต ารับยา
ได้ จะมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวของหมอ
พ้ืนบ้านช่วยกันท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ร่วมกับ
หมอพ้ืนบ้านท่ีมีฐานะเป็นตา ปู่ พ่อ หรือสามี นั้ นก็
แสดงวา่ในกระบวนการน้ี หมอพ้ืนบา้นไดถ่้ายทอดองค์
ความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชนไปพร้อมกันด้วย 
เพราะหากว่ามีคนสั่งยาชนิดใด แลว้ตนไม่มีสมุนไพร
เขา้ต ารับยาครบตามต ารับ ก็จะเกิดการแลกเปล่ียน ซ้ือ
ขายวตัถุดิบ คือสมุนไพรกนัเกิดข้ึนในชุมชน และนอก
ชุมชน (สมัภาษณ์คุณบวัพนัธ์ จิตเฉลียว) 

ต่อมากิจกรรมการค้าขายสมุนไพร 
ของผู ้ขายสมุนไพร และหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน ต้อง      
ซบเซา เพราะขาดแคลนวตัถุดิบในการเขา้ต ารับยา ผูค้น
ทั้ งชุมชนเดือดร้อนจากการขาดรายได้ หมอพ้ืนบ้านจึง
รวมตวักนัแกไ้ขปัญหา เกิดเป็นเครือข่ายความช่วยเหลือ
กนัเอง และมีการประเมินถึงปัญหา จนเกิดการวางแผน
จดัการกบัทรัพยากรวฒันธรรม โดยเร่ิมตน้จากการขอ
ทุนสนบัสนุน เพื่อศึกษาสถานการณ์สมุนไพรบา้นเชียง
เหียน จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 
(ถวิล และคณะ, 2548) จากการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายนกัวิชาการ นกัวิจยัสถาบนัวิจยัวลยัรุกเวช 
นกัวจิยัจากส านกังานการแพทยพ้ื์นบา้นไทย กรมพฒันา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่ามี
หมอยาพ้ืนบ้าน หมอยาสมุนไพร และมีผูค้า้สมุนไพร 
ในพ้ืนท่ีกวา่ 100 ครัวเรือน และพบต ารับยาสมุนไพรท่ี
ใชใ้นการรักษาโรคและท่ีมีการวางจ าหน่าย ในต ารับยา
เชียงเหียนถึง 17 ต ารับ มีพืชสมุนไพรจ านวน 160 ชนิด 
และพืชสมุนไพรจ านวน 75 ชนิดได้สูญหายไปพ้ืนท่ี 
และอีกหลายชนิดเหลือปริมาณน้อยและใกลสู้ญพนัธ์ 
แต่ยงัมีความส าคัญในต ารับยาของชาวบ้านอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง จึงเกิดโครงการ “คืนยาให้กับป่า”  อันเป็น
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แนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าสมุนไพร และภูมิ
ปัญญาการแทพยพ้ื์นบา้น (ถวลิ และคณะ, 2548) 

ดังนั้ นจากการวิเคราะห์ และสรุป
ทศันะของชาวบา้นดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่
การน าเสนอเร่ืองเล่า ผ่านการรับรู้และความเขา้ใจ ท่ีมี
ต่อทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ความสามารถทางการแพทยพ้ื์นบา้น ท่ีชาวบา้น
ไดส้ร้างระบบความรู้ทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัทรัพยากร
ท่ีมีอยู ่คือ หมอพ้ืนบา้น และป่าสมุนไพรในชุมชน อนั
เป็นแก่นส าคญัในการสร้างส านึกของความเป็นชุมชน
ร่วมกัน ท่ีสะสมฝ่ังอยู่ในตัวของหมอพ้ืนบ้าน ผ่าน
ระบบนิเวศทางวฒันธรรม ท่ีสามารถเพ่ิมศกัยภาพ การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้นเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสังคม
ได ้อีกทางหน่ึงก็เป็นการฟ้ืนฟูอาชีพเดิม คือการคา้ขาย
สมุนไพร อนัจะน ามาซ่ึงการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจชุมชน  

2.  กิจกรรมและบทบาทของหมอพื้นบ้าน
กับการผลิตความรู้เพ่ือฟ้ืนฟูภูมิ ปัญญาการแพทย์
พื้นบ้าน และสร้างรายได้  

จากการวิเคราะห์ ในทศันะของชาวบา้น
ท่ีมีต่อศักยภาพของหมอพ้ืนบ้าน จากการสังเกต และ
การสัมภาษณ์ หมอพ้ืนบ้าน และผูข้ายสมุนไพร (บาง
คนเป็นคนเดียวกนั) สามารถสรุปคุณลกัษณะส าคัญใน
กิจกรรม และบทบาทของการแพทยพ้ื์นบา้นชุมชนบา้น
เชียงเหียนได ้ 7 ประการ กล่าวคือ  

(1) หมอพ้ืนบ้านเป็นผูท่ี้ได้รับการยก
ย่อง และยอมรับว่าเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติเป็นแบบอย่าง 
และมีเป็นผูมี้ความรู้ และสะสมประสบการณ์ในการ
ดูแลสุขภาพ  

(2) หมอพ้ืนบ้านมีต าแหน่งทางสังคม
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์อยูบ่นพ้ืนฐานวฒันธรรมของชุมชน  

(3) ในการรักษาโรคมักใช้สมุนไพรท่ี
เป็นถ่ินก าเนิดในทอ้งถ่ิน  

(4) มีการรักษาเยียวยาทั้ งทางกาย และ
จิตใจไปพร้อมๆกนั  

(5) ค ว า ม เ ช่ื อ บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมเฉพาะถ่ิน โดยเช่ือมโยง
จากความรู้ของหมอพ้ืนบา้น 

(6) มกัมีพ้ืนท่ี สถานท่ีและเวลา เม่ือคน
ในชุมชนร้องขอ และรู้สึกว่าตนเจอกับวิกฤติในชีวิต 
(พ้ืนท่ีน้ีรวมไปถึงพ้ืนท่ีทางกายภาพ คือป่าสมุนไพร 
และพ้ืนท่ีทางสงัคมวฒันธรรม)  

(7) มีการปรับ เป ล่ียนกิจกรรม และ
บทบาทหน้าท่ี ไปตามยุคสมยั เป็นปฏิบติัการของหมอ
พ้ืนบา้นกบัการผลิต ในห่วงโซ่คุณค่าทางวฒันธรรมเพื่อ
ฟ้ืนฟูและเพ่ิมมูลเศรษฐกิจสังคมชุมชน ในคุณลกัษณะ
ข้อ น้ี หมอ พ้ืนบ้าน  ได้ มี แนวทางการด าเนิน งาน 
ปรับเปล่ียนบทบาทของหมอพ้ืนบ้าน ไปในด้านการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา ของตนเองออกเป็น 7 
ประการคือ  

(7.1)  เป็นผูศึ้กษาภูมิปัญญาชุมชน 
( Indigenous Knowledge)  คื อ ศึ ก ษ าส ถ าน ก า ร ณ์
สมุนไพรบ้านเชียงเหียน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชุมชนได้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบา้นดา้นใดมาก
ท่ีสุด ซ่ึงก็คือพืชสมุนไพร ท่ีเคยพบในพ้ืนท่ี น ามาใชใ้น
การเขา้ต ารับยาชุมชน และน าออกไปจ าหน่าย แยกเป็น
พนัธ์ไม้ต่างๆกว่า 57 ชนิด และรู้ว่ามีบางชนิดได้สูญ
หายไป  และได้น าม าป ลูกไว้ใน พ้ืน ท่ี  ท่ี เคย เป็ น
แหล่งก าเนิด อยู่ในป่าวฒันธรรม และป่าธรรมชาติใน
หมู่บา้นท่ีเรียกวา่ “ป่าต ารับยาเชียงเหียน”   

(7.2)  เป็นผู ้ศึกษาข้อ มูล พ้ืนฐาน
(Basic knowledge) คือการศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวั
ของพืชถ่ินก าเนิด การขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร และ
ระบบนิเวศท่ีเก่ียวกบัพืช 

(7.3)  เป็นผูจ้ดัการจดัท าสารสนเทศ
และการสร้างขอ้มูลพ้ืนฐาน (Information and database) 
จดัเก็บรักษาองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้ และต่อยอดท า
การเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ให้ เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ  
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(7.4)  ผูส้ร้างนวตักรรม (Innovation) 
การสร้างป่า ออกเป็น 3 ป่า 1.ป่าสมุนไพรส าหรับต ารับยา
เชียงเหียน 17 ต ารับ 2.ป่าสมุนไพรเศรษฐกิจ ส าหรับ
อาชีพและการค้าดั้ งเดิม 3.ป่าเชิงนิเวศชุมชน เพื่อความ
สมดุลของระบบนิเวศ จนเกิดการขยายไปสู่การปลูกพืช
สมุนไพรเศรษฐกิจภายในบริเวณชุมชน และชุมชน
ใกล้เคียง มีการจัดตั้ งกลุ่มยาทากันยุ่งจากตระไคร้หอม 
และเคร่ืองด่ืมมะเม่า เป็นตน้ 

(7.5)  เป็นผู ้ส ร้างแรงขับ เค ล่ือน 
(Incentives) ท่ีเป็นเง่ือนไขหรือปัจจยั ในการสนบัสนุน
ให้ เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าวัฒนธรรม คือ มี
มาตรการ สร้างเงินรายไดจ้ากการสนบัสนุนการปลูกพืช
บางชนิดเพื่อเศรษฐกิจ และสามารถเขา้ต ารับยาได ้เช่น 
ขม้ิน 

(7.6)  เป็นผูบู้รณาการ (Integration) 
ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าให้เกิดความยัง่ยืน คือ หมอ
พ้ืนบ้านมีการบูรณาการความรู้ภุมิปัญญาแบบดั้ งเดิม 
กับ ความ รู้แบบสมัยให ม่  และพ ร้อมวิจัยไปกับ
นกัวชิาการ หน่วยงานท่ีเขา้มาช่วยเหลือในชุมชน 

(7.7)  เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ
(Cooperation) จากการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆทั้ งภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงทั้ งน้ีเพราะชุมชนบ้าน
เชียงเหียน นอกจากจะฟ้ืนฟูป่าสมุนไพรมาเพ่ือพ่ึงพา
ตนเองด้านสุขภาพ ด้วยยาสมุนไพรแลว้ ยงัตอ้งมีการ
ปลูกพืชสมุนไพรใชเ้อง และเสริมสร้างรายไดใ้หชุ้มชน 
(ถวลิ และคณะ, 2555) 

3. การวเิคราะห์คุณค่า เพ่ือเพิม่มูลค่าจาก
การฟ้ืนฟูการแพทย์พื้นบ้าน 

จากการวิเคราะห์ในบริบททางสังคม 
ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน คุณลกัษณะในกิจกรรม
และบทบาทของหมอพ้ืนบา้น ทั้งทศันะของชาวบา้นท่ีมี
ต่อศกัยภาพของหมอพ้ืนบา้น ทรัพยากรทางวฒันธรรม
และธรรมชาติ พบวา่ชาวบา้น หมอพ้ืนบา้นไดน้ าเสนอ
แนวทาง ในการจัดการกับทรัพยากรวฒันธรรม ใน
บริบทเฉพาะของชุมชน ซ่ึงเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิ

ปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น สามารถประเมินคุณค่า และ
ศักยภาพทรัพยากรทางวฒันธรรม (Resource Valuing 
and Appraisal: RVA) และจัดการความรู้ (Resource-
based Knowledge management: RKM)  ซ่ึ ง น า ไ ป สู่
รูปแบบการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม ท่ี เป็น
รูปธรรม โดยสรุปคุณค่าออกเป็น 3 ดา้น (1) คุณค่าดา้น
วฒันธรรม (2) คุณค่าดา้นสงัคม (3) คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ 
(ธนิก เลิศชาญทธ์ิ, 2554)  

3.1  คุณค่าด้านวัฒนธรรม คือความรู้สึก
กับทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีสะท้อนให้เห็นรากฐาน 
ความเป็นมาของสังคม บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ 
หรือความเป็นตวัตนของชุมชน ในกระบวนการฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ชุมชนบ้านเชียงเหียน
พบว่า คุณค่าทางวฒันธรรมยงัแบ่งออกได้อีก 4 หัวขอ้ 
กล่าวคือ   

(1) คุ ณ ค่ า เชิ งป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ 
(Historical value)  

ประวัติศาสตร์ในการสร้างบ้าน
สร้างเมืองต านานเมืองเชียงเหียน ถือว่าเป็นคุณค่าท่ี
ส าคัญ เพราะบ่งถึงความเป็นมา เป็นขอ้มูลล าดับแรก
ของการส่ือคุณค่าและการตีความในการส่ือความหมาย
ของวฒันธรรม ดังปรากฏให้เห็นว่าหลงัจากท่ีปลูกป่า 
และฟ้ืนฟปู่าสมุนไพรไดเ้ห็นผลผลิตแลว้ ประวติัศาสตร์
ท่ีร่องรอยอยู่ในต านานการสร้างเมือง สัตวใ์นต านาน
อย่าง กระฮอกด่อน (กระรอกเผือก) สัตว์สัญลักษณ์
ศักด์ิสิทธ์ิผูท้  าหน้าท่ีอารักษ์ป่าชุมชน ของชุมชนบ้าน
เชียงเหียน (ปฐม, 2557) กลบัมีมาตวัตนข้ึนมา แพร่พนัธ์ุ
อยู่เต็มป่าสมุนไพร เป็นแหล่งท่ีฟ้ืนฟู และร าลึกใน
ประวติัศาสตร์หนหลัง ความเป็นไปได้ เป็นจริงใน
ประวติัศาสตร์ นิทาน ต านานของเร่ืองเล่า จนกลายเป็น
แหล่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม และสุขภาพ 

(2) คุณค่าเชิงสุนทรียะ (Aesthetic 
value) 

กิจกรรมและบทบาทของหมอ
พ้ืนบ้านคือวิถีในการปฏิบัติต่อผู ้คน ศิลปะในการ
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เยยีวยา บ าบดัรักษาโรค และเร่ืองสุขภาพใน “พ้ืนท่ีของ
ผูป่้วย” “หมอยาพ้ืนบ้าน” “ ผูผ้ลิตปลูกสมุนไพร”  ซ่ึง
คือคุณค่าเชิงสุนทรียะ คือความงาม และคุณค่าทางจิตใจ 
ความพึงพอใจกัน ระหว่างผูรั้บบริการหรือผูป่้วย กับ
หมอพ้ืนบา้น ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของวฒันธรรม
เดียวกัน  เป็น พ้ืน ท่ี ชีวิต จิตวิญญาณ ศัก ด์ิศ รีความ
ภาคภูมิใจของหมอพ้ืนบา้น ผูป่้วย ผูป้ลูกสมุนไพร และ
พืชเกษตรสมุนไพรท่ีใชใ้นครัวเรือน ในขณะเดียวกนั ก็
สามารถสร้างรายได้จาก การขายยาสมุนไพร และพืช
สมุนไพรไปพร้อมกนัดว้ย  

(3) คุ ณ ค่ า ใน ฐ าน ะ ท่ี เป็ น ข อ งแท้
(Authenticity)  

กล่าวคือยาสมุนไพร ท่ีชาวบา้นเร่ขายมา
อยา่งยาวนาน ไดถู้กพิจารณาวา่ คือ “สินคา้วฒันธรรม” 
ท่ีถูกผลิตมาจากยาสมุนไพรแหล่งตน้ก าเนิด จากหมอ
พ้ืนบ้านเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ในแหล่งของเมืองแห่ง
ความรู้คือ “หมู่บ้านหมอยา บ้านเชียงเหียน จังหวดั
มหาสารคาม” หรือแมแ้ต่การหาซ้ือสินคา้ยาสมุนไพร 
ย ังบ่งบอกได้ถึงแหล่งท่ีมา และสรรพคุณท่ีใช้ได้
ประโยชน์ หรือรักษาหายจริง มีอายุทางวฒันธรรม
ยาวนานมามากกวา่ 80 ปีในสรรพคุณของยาท่ีถูกซ้ือใน
นาม “ต ารับยาเชียงเหียน”    

(4) คุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ (Identity value) 
 ความผูกพันกับอายุทางวัฒนธรรม 

ประเพณี ต านาน นิทาน เร่ืองเล่า จนกลายเป็นพวกพอ้ง
เดียวกัน มีความรู้ชุดเดียวกัน กลายเป็นพ้ืนท่ีแห่งการ
ส่ือสารความหมาย ทั้ งภายในและภายนอกใน ท่ี
สาธารณะ ท าให้เกิดความเขา้ในเชิงภาษาท่ีแสดงออก
ทางผ่านพ้ืนท่ีวฒันธรรม ว่าตนเป็นใครมีท่ีทางมาจาก
ไหน เกิดพลงัแห่งความภาคภูมิใจ มีศกัด์ิศรี สร้างพลงั
แรงบันดาลใจให้ผูค้นในชุมชน จนกลายเป็นพลงัเพื่อ
ลุก ข้ึ นมาฟ้ื นฟู เ ร่ือ งราวของตน  และขายสินค้า
วฒันธรรม  ท่ีบ่งบอกไดจ้ากความเป็นเมืองเชียงเหียน 

3.2   คุณค่าด้านสังคม ในพ้ืนท่ีได้สร้าง
ระบบคิด และค่านิยม อันเป็นผลรวมจากภูมิปัญญา
การแพทยพ้ื์นบา้นของคนในชุมชน คือ  

(1) คุณค่าเชิงวชิาการ (Information 
Value)  

ได้เห็น พ้ืน ท่ีของความ รู้ในด้าน
ต่างๆในชุมชน คือ การรักษาพยาบาลของกลุ่มด้วยภูมิ
ปัญญาการแพทยพ้ื์นบ้าน ท่ีน าไปสู่การให้ขอ้มูลจาก
แหล่งก าเนิดจริง และปรากฏตวัไดอ้ยา่งหลากหลาย ใน
การเป็นพ้ืนท่ีแห่งการสร้างโอกาส ทั้ งโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ โอกาสการแสวงหาทางเลือกการบริการ
ทางการแพทย ์และการสร้างรายไดจ้ากกิจกรรม เกิดการ
เรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง นักเรียน นักศึกษา หมอ
พ้ืนบา้น และนักวิชาการไดก้ลายมาเป็นพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว
เรียนรู้เร่ืองสุขภาพสาธารณะ และศิลปวฒันธรรมดา้น
ต่างๆ  

(2) คุ ณ ค่ า ส า ห รั บ ชุ ม ช น 
(Community Value)  

ชุมชนเกิดความมัง่คงในการด าเนิน
ชีวิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในความเป็นพลเมือง สิทธิใน
การปกป้องวฒันธรรม และความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบ้าน  สิทธิในการฟ้ืนฟูอาชีพ จนเกิดการสร้าง
ความสัมพนัธ์ พลงัแรงบันดาลใจให้กับ หมอพ้ืนบ้าน
เยาวชน รุ่นหลงั ผูค้นในสังคม และนอกชุมชน ให้เกิด
การเรียนรู้เร่ืองของท้องถ่ินร่วมกัน เกิดการขยายพ้ืนท่ี
ในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบ้าน 
ไปท่ีต่างๆ เช่น โครงการสมุนไพรพูดได ้ต าบลวงัแสง 
จงัหวดัมหาสารคาม (ถวลิ ชนะบุญและคณะ, 2555) 

 3.3  คุณค่าด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ คุณ
ค่าท่ีทรัพยากรวฒันธรรม สามารถช่วยให้มนุษยมี์ความ
เป็นอยู ่และเล้ียงชีพได ้กล่าวคือ  

(1) คุณค่าด้านการตลาด (Market 
value)  

การสร้างพ้ืนท่ีแห่งการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ร่วมกัน คือการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นป่า ในพ้ืนท่ี
สาธารณะคือวดัป่าประชาสงเคราะห์ บ้านเชียงเหียน 
ตลอดจนสร้างโอกาสทางอาชีพ ในการคา้ขายสมุนไพร 
และยาสมุนไพร เกิดขยายเครือข่าย การปลูกพืชผัก
สมุนไพรสู่ครัวเรือน และหมู่บ้านใกลเ้คียงอยู่หมู่บ้าน
ร่วมใจ และบ้านหัน ต าบลเขวา จังหวดัมหาสารคาม 
ตลอดจนเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชน  คือการจดัตั้งตลาด
นัดในหมู่บ้าน ตลาดนัด ทุกเย็นวนัศุกร์ และเช้าวนั
อาทิตย ์เพ่ือขายของพ้ืนบา้น และพืชสมุนไพรท่ีปลูกกิน
เอง และเหลือใชจ้ากครัวเรือน 

(2) คุณค่าเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic 
value) 

ในการท่ีผูค้นในชุมชนไดต้ระหนัก
ถึงการใชป้ระโยชน์ของป่าสมุนไพร จนเกิดกลยทุธ์ใน
การจัดการกับทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ร่วมกนั อยา่งมีส่วนร่วม ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญั ท่ีท าให้
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเตือนใจท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 
แห่งอดีต และปัจจุบนั อนัเป็นเสมือนเคร่ืองเตือนความ
ทรงจ า(Mnemonics) ท่ีเป็นคุณค่า และความหมาย ท่ีติด

มากับท รัพยากรวัฒนธรรม  อยาก ท่ี จะ ลืม เลือน 
ลอกเลียนแบบได้ เป็นภาพลักษณ์  (Brand Image) 
สามารถเขา้ไปศึกษา และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ท่ีผูค้น
ย่านน้ีเรียก พ้ืนท่ีน้ีว่า “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจชุมชนไดต้่อไป 

ดังนั้ นจากการวิเคราะห์คุณค่าใน
ขอ้มูลแต่ละด้าน จึงเป็นขอ้มูลในการน าไปเพ่ิมมูลค่า 
(Value Added) ทางเศรษฐกิจสังคม โดยอาศัยทฤษฏี
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกิจกรรม 
ซ่ึงทุกกิจกรรมหลักในชุมชน จะมาช่วยสร้างให้เกิด
กิจกรรมสนับสนุน เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าของภูมิปัญญา
การแพทยพ้ื์นบา้น ในห่วงโซ่คุณค่า จากการวิเคราะห์
ก าร เพ่ิ ม มู ล ค่ าทั้ ง  3 ด้ าน  ท่ี ก ล่ าวม าข้ า ง ต้น  มี
กระบวนการท่ีสามารถเช่ือมโยง ท าให้เกิดการพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์ และการบริการ ในพ้ืนท่ี ไปจนถึงการ
ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเฉพาะของชุมชน น าไปสู่
เป้าหมาย ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจสังคมชุมชน ดงัจากการแสดงผล ดงัแผนภาพ
ดา้นล่าง 

 
 

 

    

 
 

แผนภาพแสดง  การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสงัคมของการฟ้ืนฟกูารแพทยพ้ื์นบา้น 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ในการต่อยอดไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจสังคมของชุมชน ของชาวบา้นชุมชนบา้น
เชียงเหียน จังหวดัมหาสารคาม สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้กล่าวคือ ทัศนะชาวบ้านเก่ียวกับแนว

ทางการฟ้ืนฟภููมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสังคม มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรม ในการเข้าถึง เข้าใช้ทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีตนมี เกิดประเด็นในแนวทางการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้น เพ่ือสร้างมูลค่า

การจดัการองค์กร 
สร้างโครงสร้างบริหาร 

ภาวะผู้น า 
กลุ่มหมอพื้นบา้น 
เยาวชนสืบทอด 

การเพิม่มูลค่าทางสังคม 

สร้างแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่คนใน และคนนอกชุมชน นกัท่องเท่ียว  
นกัศกึษานกัเรียน 

    

การวางแผน 

จดัการกบัความรู้ 

 
การเพิม่มูลค่าทางสังคม 

สร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนใน และคนนอกชุมชน 
นกัท่องเท่ียว  นกัศึกษานกัเรียน 

    

อนุรักษ์ 

สืบทอด
ปรับเปลี่ยน
เผยแพร่ 
ประชา 
สัมพนัธ์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ือง
สมุนไพร และยา
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ประวตัศิาสตร์ท้องถิ่น   
อตัลกัษณ์ท้องถิน่ 
วฒันธรรมประเพณ ี
ส่ิงแวดล้อม และสังคม 
และ สร้างรายได้ให้กบั
ชุมชน 

 
 
 

การเพิม่มูลค่าทางวฒันธรรม 

มีตวัแทนกลุ่มในชุมชน สถาบนัการศึกษา อบต. สภาวฒันธรรม
ประจ าจงัหวดั ด  าเนินงานท าแผนวฒันธรรมชุมชน 

 

การควบคุม 

มาตราฐาน ความแท ้

การเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ประชาสมัสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และเชิงสุขภาพ 

ประชาสมัพนัธเ์ป็นแหล่งคา้ขายสมุนไพร และยาสมุนไพร 

การวางแผน 

จดัการกบัความรู้ 
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ทางเศรษฐกิจสังคม ของชุมชนบ้านเชียงเหียนอยู่ 2 
ประเด็น คือ  

ประเด็นท่ี 1 แนวทางในการอนุรักษฟ้ื์นฟูภูมิ
ปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ได้สะท้อนให้เห็นทัศนะท่ี
ชาวบา้นไดน้ าเสนอกระบวนการในการจดัการวฒันธรรม 
ในบา้นเฉพาะเจาะจงของชุมชน โดยมีกระบวนการในการ
ท างานได้แก่  (1)การประเมินความส าคัญ (assessing 
significance) (2)การวางแผนการจัดการ(Planning for 
management) (3)ก ารก าห น ด รายก ารก ารจั ด ก าร
(management program)(ธนิก, 2554: 64) ซ่ึงชาวบ้านยึด
หลักท่ีว่าภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน คือความรู้ของ
ชุมชนโดยอาศยัความเช่ือ พิธีกรรม และทรัพยากรท่ีมีใน
ละทอ้งถ่ิน จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของผูค้น และ
ชุมชน  (เสาวณีย์, 2555) นั่นคือเป็นหัวใจ แกนการ
ท างานท่ีส าคัญ จากการเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในชุมชน เพื่อปลูกจิตส านึกร่วมของชุมชน 
กลายเป็นอตัลกัษณ์ และตวัตนของชุมชน จนสร้างความ
เข็มแข็ง สามารถสร้างคน สร้างวฒันธรรม และสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นใหก้บัชุมชนได ้อนัเกิดจากการความรู้
ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบา้น ท่ีเขา้มาเป็นผูป้ระเมิน วาง
แผนการจัดการ และก าหนดรายการน าเสนอ ในการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู โดยมีกลยทุธ์ ท่ีส าคญัคือการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน 

ประเด็นท่ี 2  ชุมชนบ้านเชียงเหียน ในฐานะ
ของชุมชนส่ือความหมายสู่สาธารณะว่า “ภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน” คือเอกลักษณ์ท่ีมีอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน จากการพิจารณาแนวทางการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
การแพทยพ้ื์นบา้น ในเร่ืองพืชสมุนไพร สถานะความรู้ 
ศักยภาพในคุณลักษณะของหมอแพทยพ้ื์นบ้าน เป็น
ศกัยภาพทางวฒันธรรม และเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ี
ชุมชนมี ได้เล็งเห็นว่าควรมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่า
สมุนไพรเพื่อการใชป้ระโยชน์ ในแง่มุมของเศรษฐกิจ
สังคม กับได้ประโยชน์ ในการสร้างภูมิทัศน์ทาง
วฒันธรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และการตั้งถ่ินฐาน
ของชุมชน ท่ียงัแสดงออกถึงความรู้ ในการจดัการกับ

ทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชน ท่ีรับรู้ และเขา้ใจของ
คนในท้องถ่ิน ว่าสามารถปรับวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกับ
สภาพแวดล้อม  และท รัพยากรท างธรรมชาติ  ท่ี
เปล่ียนแปลงไปกับสังคมปัจจุบัน ให้เกิดความสมดุล 
และกลมกลืน เป็นสากล คือการปลูกป่าสมุนไพรเชิง
นิเวศชุมชน ซ่ึงนอกจากจะสร้างพ้ืนป่า สร้างคลงัยาให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัแลว้ ยงัฟ้ืนฟู
ดา้นเศรษฐกิจชุมชนไดส้ าเร็จ 

ในขณะเดียวกัน ชาวบา้นยงัได้ป่าวฒันธรรม 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตวฒันธรรมเฉพาะถ่ินของ
ชุมชนคนอีสาน ซ่ึงวฒันธรรมการใชป้ระโยชน์ของป่า
ชุมชน มีลกัษณะเฉพาะท่ีเช่ือมโยงกบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีนิยม ภูมิทัศน์ในการตั้งถ่ินของชุมชน เหล่าน้ี
สามารถบอกถึงอายุทางวฒันธรรมของชุมชน โดยมี
กิจกรรม และบทบาทของหมอพ้ืนบา้น ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการเขา้ใช ้และการเขา้ถึง ทรัพยากรในป่าของชุมชน 
อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีส าคญั เพื่อยึดเหน่ียวจิต ประกอบ
พิธีกรรม ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมของชุมชน สัมพนัธ์
อยู่กับความเช่ือ จากการสร้างภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม 
(Culture landscape) ทั้ งภูมิทศัน์วฒันธรรมในเร่ืองของ
การตั้ ง ถ่ินฐาน (vernacular landscape) และภูมิทัศน์
วฒันธรรมในวถีชีวิตประจ าวนั (Everyday landscape) 
(Akagawa and Sirisrisak, 2008) ซ่ึงคือหน่ึงในทุนทาง
วฒันธรรม ในการสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง พ่ึงพาตนเอง
ได้ทั้ งด้านสุขภาพ และจัดการกับวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจสงัคมไปพร้อมกนั (ดิเรก, 2547) 

ดังนั้ นสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟภููมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสังคม คือองค์ความรู้และเทคโนโลยี ใน
ส่วนของ “หมอพ้ืนบ้าน” เป็นผูป้ฏิบัติการ(practices) 
และมีบทบาทส าคัญ ในการท างานเช่ือมโยงภายใต้
บริบทต่างๆทางสังคม กับระบบนิเวศน์วฒันธรรม  
เศรษฐกิจสังคม ดว้ยภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบ้าน โดย
ความรู้น้ีจึงเป็นลักษณะในการผสมผสานการเรียนรู้
หลากหลาย เป ล่ียนไปตามสถานการณ์ (Situated 
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knowledge) (เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , 2555) การสะสม
บทเรียน กระบวนการเรียนรู้ วิธีการในรักษาดูแล
สุขภาพ บทบาทหมอพ้ืนบ้าน ได้เช่ือมโยงกับบริบท
เฉพาะของท้องถ่ิน ถูกหล่อหลอม และพัฒนาเป็น
วฒันธรรมสุขภาพ ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ ความแท ้
(Authenticity) ท่ีเกิดเฉพาะถ่ิน จนกลายเป็นอตัลกัษณ์
ร่วมกนัของชุมชน (Identity) (อานนัท,์  2555)   

กระบวนการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูในแนวทางน้ี 
จึงพิสูจน์ไดว้่าการผลิตความรู้ การน าเสนอคุณค่าและ
ความหมายในภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ท่ีชุมชน
บ้านเชียงเหียน จึงเป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมทาง
สังคม ถือเป็นปฏิบติัการ สร้างความรู้ ความจริงท่ีฟ้ืนฟู
ข้ึนมาใหม่ จากชุดความรู้ท่ีแตกต่าง และแยกต่างหาก
จากอนัเก่า โดยผสมผสาน ปรับเปล่ียน แลกเปล่ียน และ 
สร้างเร่ืองเล่าเฉพาะถ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน และรากเหงา้
ของทุนทางวฒันธรรมดั้ งเดิม ต่อรองกับโลกาภิวฒัน์
และกิจกรรมในชีวติิประจ าวนั เพ่ือน าสู่ความเป็นสากล 
อนัเป็นผลผลิตจากการสร้างความรู้ และเป็นศาสตร์ใน
ชุดความรู้น้ีก็สามารถด ารงอยู่ดว้ยกนัได ้(David, 1997: 
552-553, อา้งถึงในอานันท์, 2555: 213) จนได้ทุนใหม่
คือกลยทุธ์ วิธีคิด อนัเป็นกระบวนของคนในชุมชน จน
สามารถน ามาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสงัคมใหก้บัชุมชน 
และสงัคมอ่ืนไดจ้ากทุนทางวฒันธรรม และใชเ้แนวทาง
น้ี ในการเป็นรูปแบบพฒันา ขยายผลสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ  

จากขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี ชาวบา้นยงัอยู่
ในภาวะลงัเลใจในการพฒันา ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ี
อยากให้เกิดรัฐวิสากิจชุมชน กับกลุ่มท่ีกลัวการใช้
สมุนไพรแบบไม่อนุรักษ์ ดังนั้ นควรมีการวิจัยสร้าง
ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานในการเพ่ิมมูลค่าของภูมิ
ปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ไปพร้อมกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท้องถ่ิน อตัลกัษณ์ท้องถ่ิน ประวติัศาสตร์
ท้องถ่ิน  ตลอดจนการเพ่ิมมูลทางเศรษฐกิจ ภายใต้
ความรู้อนัเกิดจากพ้ืนฐานของชุมชน 

กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณหมอพ้ืนบ้าน หมอยา

สมุนไพร ชาวบ้าน ชุมชนบ้านเชียงเหี ยน  จังหวัด
มหาสารคาม เป็นอยา่งสูง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในดา้น
ความรู้ สถานท่ี อาหารและท่ีพกัในการท าวจิยัในคร้ังน้ี  
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