
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชน

จังหวัดพัทลุง และสงขลา

เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ, มาณี แก้วชนิด, ปริศนา วงค์ล้อม, เกรียงไกร บรรจงเมือง  
นันทิดา  สุธรรมวงศ์   ฉัตร  กรอบทอง และวาทินี จุทอง



พ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา

• จงัหวดัพทัลงุ 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอศรีนครินทร์ อ ำเภอป่ำบอน 
อ ำเภอเขำชยัสน อ ำเภอบำงแก้ว อ ำเภอควนขนนุ อ ำเภอปำกพะยนู

• จงัหวดัสงขลำ จ ำนวน 8 อ ำเภอ 
ได้แก่ อ ำเภอจะนะ อ ำเภอนำทวี 
อ ำเภอคลองหอยโข่ง  อ ำเภอนำ
หมอ่ม  อ ำเภอหำดใหญ่ อ ำเภอเทพำ 
อ ำเภอควนเนียง  อ ำเภอสทิงพระ    



พ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง และสงขลา รวม 2 
พ้ืนท่ี  14 อ าเภอ พื้นท่ีป่าครอบครัว และ

ป่าชุมชน

2. อ ำเภอควนขนนุ ป่ำชมุชน วดับ้ำนสวน 
3. อ ำเภอควนขนนุ ป่ำชมุชน สวนพฤกษศำสตรจงัหวดัพทัลงุ  
4. อ ำเภอศรีนครินทร์ ป่ำครอบครัว  บ้ำนปรำชญ์/หมอพืน้บ้ำน    
นำยจำย ชว่ยนุ้ย  ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอศรีนครินทร์ จงัหวดั
พทัลงุ 
5. อ ำเภอเขำชยัสน ป่ำครอบครัว บ้ำนปรำชญ์/พืน้บ้ำนยำย
สมบรูณ์ ทิพย์นุ้ย  190 ม 1 ต ำบลควนขนนุ อ ำเภอเขำชยัสน 
จงัหวดัพทัลงุ
6. อ ำเภอบำงแก้ว ป่ำครอบครัว บ้ำนปรำชญ์/พืน้บ้ำนนำยอ ำนวย  
เสมือนใจ  816 ม 6 ต ำบลทำ่มะเด่ือ อ ำเภอบำงแก้วจงัหวดั
พทัลงุ
7. อ ำเภอบำงแก้ว ป่ำชมุชน ป่ำห้วยพดู 
8. อ ำเภอปำกพะยนู ป่ำครอบครัว บ้ำนหมอพืน้บ้ำนนำยสวสัดิ ์ 
จิตตพิรหม  ต ำบลปำกพะยนู  อ ำเภอปำกพะยนู จงัหวดัพทัลงุ
9. อ ำเภอสทิงพระ ป่ำครอบครัว บ้ำนนำงพนูทรัพย์   ชแูก้ว  
ประธำนกลุม่
10. อ ำเภอป่ำบอน ป่ำครอบครัว บ้ำนอำสำสมคัรสำธำรณสขุ
หมูบ้่ำนนำงโสพิศ   แก้วหน ู  ต ำบลหนองธง  อ ำเภอป่ำบอน 
จงัหวดัพทัลงุ
12. อ ำเภอควนเนียง  ป่ำครอบครัว บ้ำนหมอพืน้บ้ำนนำยเชือน  
17. อ ำเภอคลองหอยโขง่  ป่ำชมุชน ฟำร์มตวัอยำ่งพระต ำหนกั
คลองหอยโขง่
18. อ ำเภอปำกพะยนู ป่ำชมุชน ป่ำช้ำวดัฝำละมี  ต ำบลฝำละมี  
อ ำเภอปำกพะยนู
19. อ ำเภอเทพำ ป่ำชมุชน พืน้ท่ีเกำะแลหนงั 1  เกำะแลหนงั 2  
และเกำะแลหนงั 3  ปอเนำะญำนนันบำรู
20. อ ำเภอจะนะ ป่ำครอบครัว บ้ำนหมอพืน้บ้ำนนำยจดั



วัตถุประสงค์ของการศกึษา  

1. เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิพืชสมุนไพรท่ีพบในป่าครอบครัวและพื้นท่ีใน
เขต จ. พทัลุง สงขลา รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบา้นสมุนไพร จากจารึกต่างๆ  ใบลาน สมุด
ข่อย หนงัสือ ต าราสมุนไพรพื้นบา้น คมัภีร์ เอกสารแปล เอกสารโบราณ หมอยา
พื้นบา้น/ปราชญพ์ื้นบา้นฯ 

2. ส ารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรในป่าครอบครัวและพื้นท่ีในเขตจงัหวดัพทัลุง สงขลา 
และประเมินศกัยภาพและแนวโนม้เศรษฐกิจของพืชสมุนไพรโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน นกัเรียน นกัศึกษา และปราชญท์อ้งถ่ิน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื

3. เพื่อตรวจตรวจสอบช่ือพืชท่ีพบในต าราเทียบกบัช่ือพืชในปัจจุบนั โดยนกัอนุกรมวิธาน
พืช และ/หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นพืชสมุนไพร

4. เพื่อบนัทึกพิกดัภูมิศาสตร์ (GPS) นิเวศวทิยา และลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชทุก
ตวัอยา่งท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ 

5. เพื่อจดัท าขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพรในฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพของ
ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ   



กรอบแนวคดิโครงการ



เครือข่ายการท างาน

• รพสต.ในพืน้ที่
จงัหวดัพทัลงุ,สงขลำ

*อบต. เทศบำลต ำบลใน
พืน้ที่จงัหวดัพทัลงุ

,สงขลำ
*วดัในพืน้ที่จงัหวดัพทัลงุ
โรงเรียนในพืน้ที่ศกึษำ

• เครือข่ำยสมชัชำลุม่
น ำ้ทะเลสำบสงขลำ

• อสม. จงัหวดัพทัลงุ
,สงขลำ

• หมอพืน้บ้ำนจงัหวดั
พทัลงุ,สงขลำ

สมำคมหมอพืน้บ้ำน
จงัหวดัพทัลงุ

เครือข่าย
มหาวทิยาลยั

ทักษณิ

เครือข่าย
หน่วยงาน
ของรัฐ

เครือข่าย
ชุมชน



การแสวงหานักวจิัยชุมชน ผู้น าการเปลีย่นแปลง
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 จริงใจ จริงจงั ใจกว้ำง
 มีทศันคตเิชิงบวก (จิตสำธำรณะ)
 มีควำมคดิสร้ำงสรรค์
 สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้
 เปิดใจพร้อมเปิดโอกำสในกำรเรียนรู้
 เป็นคนในพืน้ท่ี
 มีควำมสนใจในประเดน็สขุภำพ

 ทำบทำม
 สร้ำงแรงจงูใจ
 อำสำเข้ำร่วมวิจยั
 กำรสอบถำม พดูคยุ
 แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น



ความสมัพนัธ์กบัภาคีในพ้ืนท่ี

Engage
กับชุมชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ชาวบ้าน,รพสต.กลุ่ม

อนุรักษ์)

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
วิพากษ์ ร่วมรับ

ประโยชน์

สร้างข้อตกลงร่วม

เป็นเหมือนลูกเหมือน
หลานของชุมชน

กิจกรรมจับต้องได้ 
ทุกคนสนุก เห็นผล

กระบวนการมีส่วนร่วม
ช่วยสร้างเครือข่าย

ชุมชน/ทีมวิจัย 
สามารถเป็นวิทยากรได้

สร้างความไว้วางใจ
ระหว่างชุมชนกับ

มหาวิทยาลัย
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อ.ป่าบอน เขื่อนป่าบอน  
ป่าครอบครัว สวน 6 ไร่ หนองธง

(นางสาวโสพิศ แก้วหนู)
อ.ศรีนครินทร์ เขาครามบ้านนา

ป่าครอบครัว บ้านหมอจาย 
อ.เขาชัยสน ป่าชุมชน คลองนาหยา 

ป่าครอบครัว บ้านหมอสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย 
อ.บางแก้ว ป่าชุมชน ป่าห้วยพูด 

ป่าครอบครัว บ้านหมออ านวย 
อ.บ้านสวน ป่าชุมชน วัดบ้านสวน

ป่าครอบครัว พี่ประสิทธ์ิ 
อ.ปากพยนู ป่าชุมชน ป่าฝาละมี 

ป่าครอบครัว บ้านหมอสวัสดิ์
ป่าครอบครัว สวนหมอสวัสดิ์

อ.ทะเลน้อย ป่าชุมชน สวนพฤษกศาสตร์ 
ป่าชุมชน ควนขีเ้สียน 
ป่าชุมชน คลองยวน 
ป่าครอบครัว บ้านพี่มาลี 
ป่าครอบครัว บ้านลุงสวัส 
ป่าครอบครัว บ้านลุงสมบูรณ์ 

การอบรมโครงการ
ส ารวจและรวบภูมิปัญญาพืชสมุนไพร

กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน ผู้น าชุมชน จังหวัดสงขลา กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน ผู้น าชุมชน จังหวัดพัทลุง

อ.จะนะ ป่าชุมชน ควนเขาเหล็ก 

ป่าครอบครัว บ้านหมอสมนึก 

ป่าครอบครัว สวนยางหมอสมนึก 

ป่าครอบครัว บ้านหมอจัด 

อ.นาทวี ป่าชุมชน ป่ากราด 

อ.คลองหอยโข่ง ป่าชุมชน ฟอร์มตัวอย่าง(ต าหนัก)

ป่าครอบครัว บ้านหมอแดง

ป่าครอบครัว หมอประจวบ

ป่าครอบครัว บ้านหมอร่ืน 

อ.นาหม่อม ป่าชุมชน  วัดป่าสวนธรรม

ป่าครอบครัว นายประพัต

ป่าครอบครัว นายช านิ

ป่าครอบครัว นายประยงค์ 

อ.หาดใหญ่ ป่าชุมชน วัดคลองแห

อ.สทิง้พระ ป่าพรุริมทะเลหลวง

ป่าครอบครัว นางพูลทรัพย์ ชูแก้ว 

อ.ควนเนียง ป่าชุมชน ป่าวัดโคกเมือง 

ป่าครอบครัว บ้านหมอเชือน 

ป่าครอบครัว บ้านลุงจาง 

อ.เทพา ป่าชุมชน เกาะแลหนัง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกกิจกรรมกิจกรรม ึกอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัชุมชน วดับา้นสวน อ าเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลุง วนัท่ี 21 เมษายน 2561 
กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน ผู้น าชุมชน จังหวัดพัทลุง



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงกกิจกรรมกิจกรรม ึกอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัชุมชน หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก 
จงัหวดัสงขลา วนัท่ี 21 เมษายน 2561 

กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน ผู้น าชุมชน จังหวัดสงขลา



ลงพืน้ทีส่ ารวจข้อมูล



การส ารวจและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์



จากการส ารวจพืชในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา พบพืชรวมกันทั้งสิ้น 1,965 ชนิด 
แบง่เป็นพืน้ท่ี
 จงัหวดัพทัลงุ 929 ชนิด และ
 พืน้ท่ีจงัหวดัสงขลำ 1,036 ชนิด 
 พืชท่ีพบซ ำ้กนัทัง้สองพืน้ท่ี จ ำนวน 1,234 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 62 ของจ ำนวนพืชท่ี

พบทัง้หมด 

โดยในจงัหวดัพทัลงุพบพืชบริเวณป่ำครอบครัวในพืน้ท่ีปลำยน ำ้มำกท่ีสดุ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 34 ของจ ำนวนพืชท่ีพบ ซึง่แสดงให้เห็นว่ำพืชท่ีพบในจงัหวดัพทัลงุสว่นใหญ่นัน้
เป็นพืชท่ีปลกูเพ่ือใช้ประโยชน์ในชมุชน ในขณะท่ีพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลำนัน้พบพืชในบริวณ
ป่ำชมุชนในพืน้ท่ีต้นน ำ้มำกท่ีสดุโดยคิดเป็นร้อยละ 31 ของพืชท่ีพบ ซึง่แสดงให้เห็นว่ำ
เป็นพืชท่ีมีกำรแพร่กระจำยอยูใ่นบริเวณป่ำท่ีเป็นแหลง่ต้นน ำ้ดัง้เดิมในพืน้ท่ี    

ผลกำรส ำรวจพืช



ต้นน้ า ป่า
ครอบครัว

15%

กลางน้ า ป่า
ชุมชน
23%

กลางน้ า ป่า
ครอบครัว

15%

ปลายน้ า ป่า
ชุมชน
13%

ปลายน้ า ป่า
ครอบครัว

34%

ผลการส ารวจพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง 
พบพืชจ านวน 929 ชนิด

ผลการส ารวจพืชพื้นที่จังหวัด
สงขลา พบพืชจ านวน 1,036 

ชนิด



 ยาพรหมประสิทธ์

 สรรพคุณ เป็นยาแกพ้ิษหรือขบัพิษทุกชนิด และเป็นยาบ ารุงและจากแก้
พิษ

 ท่ีมา ต ารับพระครูรัตนธรรมจารีวดัปรางแกว้  ต  าบลทุ่งลาน อ าเภอ
หอยโข่ง จงัหวดัสงขลา

โดยมีพระครูสุตรัตนคุณ เจา้อาวาสรูปปัจจุบนัเป็นผูสื้บทอด และ
ผลิตแจกจ่ายใหก้บัผูป่้วยมาตลอดสืบทอดประมาณ 60 ปีมาแลว้ 
การผลิตยาใชเ้วลาหาสมุนไพรและผลิตยาประมาณ 3 เดือน
 มีสมุนไพรในต ารับ จ านวน 222 ชนิด



 พืชสมนุไพรใน ต ำรำยำพรหมประสทิธ์ิ 200 ชนิด พบตวัอยำ่งจริง
ในพืน้ท่ีศกึษำท่ีพบ 195 ชนิด

เถาหัวด้วนหรือบอระเพ็ด พญายอ/เสลดพังพอนตัวเมีย

อ้อยช้าง เสลดพังพอน

สมุนไพรพืน้ฐาน



เถำสะค้ำน เบร่ดอกขำวสมเสร็จ 

ปลำไหลเผือก น ำ้นอง ชิงดอกเดียว 

สมุนไพรในต ารับ




