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แป้งหอมผู้ไทย หรือ แป้งหอมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ นาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในรูป
ของแป้งฝุ่นโรยตัว ที่มีกลิ่นหอมมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่
ปัจจุบัน องค์ ความรู้ภู มิปัญ ญานี้กาลังจะสูญ หายไปจากชุมชน การศึ กษาครั้ง นี้จึง มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษา
รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาและหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยให้คงอยู่กับชุมชน
โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ วยกระบวนการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วมซึ่ ง ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
ประชาคมในชุ มชน การจั ด ประชุ ม เสวนากลุ่ม ใน ๓ พื้ น ที่ คื อ (๑) ต าบลสงเปลื อ ย อาเภอเขาวง จัง หวั ด
กาฬสินธุ์ (๒) ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (๓) ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเจริญ พบว่า ชาวผู้ไทยใน ๓ พื้นที่ได้ผลิตแป้งหอมผู้ไทยขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งที่ชาวผู้ไทยได้อาศัยอยู่ที่เมืองตะโปน หรือเมืองเซโปนของ
ประเทศลาวก่อนปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย จึงได้นาภูมิปัญ ญานี้มา
ดูแลครอบครัว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้
เป็นแป้งหอมที่ใช้ ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น เพิ่มความหอมให้กับร่างกาย แก้วิงเวียน ทาแก้
ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย แก้ผดผื่นคัน ทาป้องกันเห็บและโลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ และประทินผิวช่วย
ถนอมผิ ว พรรณให้ ส วยงามขาวนวลผุ ด ผ่ อ ง ตลอดจนส่ ง กลิ่ น หอมอบอวลสร้ างบรรยากาศอั น รื่น รมย์ ใน
บ้านเรือน สูตรหรือตารับมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศ พบจานวน ๓ ตารับ ใช้สมุนไพร ๙ ชนิด
ได้ แ ก่ ขมิ้ น (Curcuma longa) คุ ด (Polyscias fruticosa) ค าพ อง (Eupatorium stoechadosmum)
เค รื อ ตั้ งตุ่ น (Alyxia reinwardtii) แ น ง ห อ ม (Amomum villosum) เนี ย ม ง ว ง ช้ าง (Pogostemon
plectranthoides) ว่ า น ห อ ม (Kaempferia galangal) เ ส น (Pogostemon cablin) แ ล ะ อ้ ม
(Chloranthus inconspicuous Sw.) มีการใช้สมุนไพร ๒ ระดับ คือ ระดับภูมิปัญ ญาร่วม มีการใช้ สมุนไพร
ร่วมกัน ๖ ชนิด ได้แก่ ขมิ้น คุด เครือตั้งตุ่น แนงหอม ว่านหอมและอ้ม และระดับเฉพาะถิ่น มีการใช้สมุนไพร
เฉพาะท้องถิ่นจานวน ๓ ชนิด ได้แก่ คาพอง เนียมงวงช้างและเสน รวมทั้งมีคาถากากับในพื้นที่บ้านดงคาเดือย
ในการเก็บอ้ม (C. inconspicuous Sw.) สมุนไพรที่นามาใช้ปรุงตารับมีแหล่งมาจากป่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน
และปลูกใช้เองในแต่ละครัวเรือน
แป้ง หอมผู้ไทยจึงไม่เพียงแค่หอมเท่านั้นแต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญญาแล้วยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี แต่ไม่มีการจดบันทึกสูตรหรือตารับ
ขั้นตอน ขบวนการผลิตขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสารแต่อย่างใด พบแค่วิธีการบอกเล่าต่อๆ กันมาแบบ
ปากต่อปากพร้อมการลงมือ ปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่เป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเองและครอบครัว แต่ปัจจุบันองค์
ความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยยังไม่ถูกถ่ายทอดกระจายสู่คนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ยังคงอยู่ในวงจากัดกับผู้สูงอายุ
ผู้เฒ่า ผู้แก่ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่มีการฟื้นฟูสืบทอดให้กับชนรุ่นหลัง ทาให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ขาดหายไม่
สมบูรณ์ ข้อมูลที่ปรากฏมีน้อย ไม่สามารถนามาถ่ายทอดได้ส่งผลให้ภูมิปัญญานี้กาลังจะสูญหายไปจากชุมชน
ดังนั้น ควรมีการปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึ งคุณค่าแก่นสาระและความสาคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นนี้ โดยการจัดทาคู่มือหรือหนังสือแป้งหอมผู้ไทยเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาว
ผู้ไทย ท าการฟื้ นฟู ให้ ภู มิปั ญ ญาที่ก าลังสูญ หายให้ กลับ มามี คุณ ค่ าและมี ความส าคั ญ ต่อ การดาเนิ นชี วิตใน
ท้องถิ่นของชาวผู้ไทย ให้เกิดการสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดย
ใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่ม เพื่อต่อยอดการผลิตและการพัฒนาเป็นอาชีพโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ ม
ซึ่งถือเป็ นมรดกของชาวผู้ไทยและชาวไทยทั้ง ประเทศให้ดารงอยู่ มิ ให้สูญ หายไปและสามารถเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญาให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป
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Paeng Hom Phu Tai or Thai herbal talcum powder is a folk wisdom used in the form
of talcum powder. It has a unique aroma from the process passed down for generations.
This knowledge of wisdom is being gradually lost from the community. The purpose of this
study is to collect wisdom, and find a way to conserve the wisdom to produce a unique
fragrance. Data was collected using participatory action procedures, with the consent of the
community. Group meetings are held in three areas: (1) Songpueu District, Khao Wong
District, Kalasin Province (2) Pla Lo, Waritchaphum district, Sakon Nakon Province and (3)
Kham Khuean Kaeo, Chanuman district, Amnat Charoen province. Local people in three
areas have produced herbal talcum powder for family use, which the knowledge of
production process has been passed down from the ancestors originally has lived in the city
of Tapon or the city of Sepon in the present Lao PDR before 1895. When the immigrants
arrived in the Kingdom of Thailand, this charming and valuable art of cooking aroma of herbs
was used to care for the family, and refresh the face and body. The fragrant aroma creates a
pleasant atmosphere in the home. Adding of a fragrance to the body resolve dizziness,
burns, rays, rash, and prevent tick and crab louses (Pediculosis pubis) that live by the pubic
hair. The powder also help in skin care by preserving beautiful white skin. Three formulas
were from three different areas. Nine herbs are used: Alyxia reinwardtii, Chloranthus
inconspicuous Sw., Eupatorium stoechadosmum, Curcuma longa, Kaempferia galangal,
Pogostemon cablin and Amomum villosum. There are two levels of herbal wisdom. Six
herbs are used together, include Chloranthus inconspicuous Sw. Curcuma longa, Polyscias
fruticosa, Kaempferia galangal, Alyxia reinwardtii and Amomum villosum. Endemic three
local herbs are used consist of Pogostemon plectranthoides, Eupatorium stoechadosmum,
Pogostemon cablin. There is a spell in the area of Ban Dong Kham Dueai in collecting of
C. inconspicuous Sw. Herbs used by the recipe are sourced from nearby community forests
and self-grown in each household.
Thai herbal powder are not only fragrant, they are also valued by the benefits on
health at the same time. It can be seen that Thai fragrance is not only valuable in terms of

wisdom, but it also has a unique cultural heritage that is inherited over generations for more
than 100 years. There are no written formulas and process available. Heritibility of
knowledge is depend solely on verbal approach. Which is a dynamic learning process. The
accumulation and development of Thai fragrant talcum become a cultural wisdom
transmitted from generation to generation. However, Knowledge remains limited to elderly
people aged 60 and over. This is restoration and inheritance of the knowledge to the new
generations. This wisdom is being lost from the community because there is no written
record.
Therefore, consciousness should be cultivated to the locals on value awareness and
the important of local wisdom by making a manual “Paeng Hom Phu Tai” book for
conservation of the traditional thai wisdom to restore the wisdom that is being lost. To
create and improve the wisdom of the Paeng Hom Phu Tai to suit the era, wisdom must be
adapted, to increase production and professional development by science and technology
must be applied to assist the production, marketing and management, and to protect and
conserve the environment. This is a legacy of Thai people and the entire Thai nation to keep
undisclosed and disseminate knowledge and wisdom to be remained with the Thai society.

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุ คคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะ
นามากล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณที่ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณแม่คาหล่อ ราชวังเมือง พ่อวรารักษ์ พละเลิศ
แม่สา คาสุข แม่เจริญศรี โพธิ์เมือง แม่กอง คาสุรินทร์ และแม่สมศรี ผลสมบัติ ที่ให้ความรู้ตารับแป้งหอมผู้ไทย
และขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสงเปลือย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปลาโหล และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการศึกษา สถานที่ในการจัดงาน
ประสานความร่ วมมื อ กั บ หมอพื้ น บ้ า นรวมทั้ ง อ านวยความสะดวกในการเข้ าไปใช้ พื้ น ที่ ในการท างานแก่
คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณด้วยความจริงใจ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.อุษา กลิ่นหอม ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้คาปรึกษาวางแผนในการดาเนิน
โครงการ ช่วยแนะนา แก้ไขทางด้านวิชาการ และให้คาปรึกษาตลอดการดาเนินโครงการ ขอขอบพระคุณท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ ดร.ชูพินิจ เกษมณี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คาแนะนาทางวิชาการ
ตลอดโครงการ และขอบคุณบุคลากรของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการตลอดจนการประสานงานด้านเอกสารอื่นๆ ในสานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ที่เกิดขึ้น นอกจากจะสนองวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ยังมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้แก่
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และการศึกษาของนิสิต อีกทั้งยัง จะเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นในการวาง
แผนการจัดการองค์ ความรู้แป้ งหอมผู้ไทย และการใช้ ประโยชน์ จากแป้ง หอมผู้ไ ทย สร้างความรัก ความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งน่าจะมีส่วนทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับมาอยู่คู่กับสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อแสดงความเป็นไทยได้อย่างสมภาคภูมิ
จึงขอขอบคุณอีกครั้ง และคงจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการทางานวิจัยครั้ง
ต่อไป
คณะผู้วิจัย
วีระ ทองเนตร
ถวิล ชนะบุญ
กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภคพล สุนทรโรจน์

สารบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง

ก
ข
ค
ง
จ

บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและความเป็นมาของการวิจัย
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ คาถามหลักในการวิจัย
๑.๔ กรอบแนวความคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์
๑.๕ นิยามศัพท์
๑.๖ ขอบเขตการวิจัย
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑
๑
๒
๒
๒
๓
๔
๔

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ วัฒนธรรมและสังคมอีสาน
๒.๒ สภาพทั่วไปของสังคมวัฒนธรรมอีสาน
๒.๓ อีสานกับความหลากหลายของชาติพันธุ์
๒.๔ กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
๒.๕ องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรและสมุนไพรเพื่อความงามและแนวทางการพัฒนา
๒.๖ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๘ บริบทชุมชนพื้นที่ศึกษา
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ การกาหนดพื้นที่
๓.๒ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
๓.๓ กระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
๓.๔ ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๕ การคืนข้อมูลให้กับชุมชน
๓.๖ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
๓.๗ จัดทารายงานเสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๙๙
๙๙
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๔.๑ ประวัติความเป็นมาของแป้งหอมผู้ไทย
๔.๒ ความหมายของแป้งหอมผู้ไทย
๔.๓ สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
๔.๔ สูตรหรือตารับของแป้งหอมผู้ไทย ขั้นตอนและวิธีการทาแป้งหอมผู้ไทย
๔.๕ ประโยชน์ของแป้งหอมผู้ไทย
๔.๖ แหล่งวัตถุดิบแป้งหอมผู้ไทย
๔.๗ กระบวนการถ่ายทอดและการนาภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทย
เพื่อให้ดารงอยู่ได้ในยุคสมัยที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
๔.๘ แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต
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บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
๕.๒ อภิปรายผล
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
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บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
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๑๗๔
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๒

ประวัติผู้วิจัย

หนังสือขออนุญาติเข้าใช้พื้นที่
หนังสือยินยอมให้ข้อมูลภูมิปัญญา
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแป้งหอมผู้ไทย
ต้นฉบับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

๑๕๕

๑๙๓

สารบัญภาพ
ภาพ
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หน้า
แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทยในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลตาบลปลาโหล
ตาบลสงเปลือย
สภาพหมู่บ้านดงคาเดือย
ขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสงเปลือย
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลปลาโหล
อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบล
คาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ประชุมเสวนา ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวงคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ประชุมเสวนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว ตาบลคาเขื่อนแก้ว
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมนตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
สภาพหมู่บ้านผู้ไทย
ขั้นตอนการทาแป้งหอมผู้ไทย
ผังแสดงขั้นตอนการทาแป้งหอมผู้ไทย
ขมิ้น
ชะลูด
สันพร้าหอม
เล็บครุฑ
พิมเสนต้น
เร่วหอม หรือ แนงหอม
เปราะหอม
เนียมอ้ม
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพ
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หน้า
เนียมงวงช้าง
ป่าชุมชนบ้านวังแสง ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง
ป่าชุมชนบ้านผักตบ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ
ป่าชุมชนบ้านคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
สวนผักสมุนไพรบ้านคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
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สารบัญตาราง
ตาราง
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หน้า
ข้อมูลชุมชนและผู้นาชุมชนในตาบลปลาโหล
ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลปลาโหล
จานวนประชากรชาย-หญิงแยกตามช่วงอายุในเขตตาบลคาเขื่อนแก้ว
ผู้ให้ข้อมูลแป้งหอมผู้ไทยสูตรการทาแป้งหอมในแต่ละพื้นที่
สถานภาพของแป้งหอมผู้ไทย
สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
ตารับแป้งหอมสมุนไพร
สมุนไพรและส่วนที่นาไปใช้
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและความเป็นมาของการวิจัย
ภาคอีสานเป็น ภูมิภ าคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒ นธรรมประเพณี ที่ แตกต่างกั นไปในแต่ล ะ
ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปะ วัฒ นธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่ง บอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ มี
การติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียงจนเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ชาวผู้ไทยเป็น
หนึ่งในชนพื้นเมืองที่มาอาศัยในประทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน คนทั่วไปมักจะรู้จักถึงชาว
ผู้ไทยในเรื่องของความสุภาพนุ่มนวล และความงดงามของสตรีชาวผู้ไทย ปัจจุบันเมื่อการท่องเที่ยวแทรกซึม
เข้าไปในชุมชน วัฒนธรรมและศิลปะเฉพาะตัวของชาวผู้ไทยได้รับความสนใจอย่างมาก ถึงขนาดมีทัวร์และโฮม
เสตย์ให้เยี่ยมชมและพักแรมในหมู่บ้าน ความที่ชาวผู้ไทยมีพื้นเพสืบสายมายาวนาน ย่อมมีของดีติดตัวตาม
สไตล์ผู้ไทย คนในยุคดิจิตอลสืบค้นลงไปในสารสังเคราะห์ แต่ชาวผู้ไทยกลับนาเอาสมุนไพรใกล้ตัวนามาใช้
อย่างเหมาะสมกับสภาพผิวพรรณของตัวเอง และยังมีสรรพคุณแบบทูอินวัน (two in one) คือ สุขกายและ
หอมชื่นใจด้วย ตารับแป้งหอมผู้ไทยเป็นอีกหนึ่งตารับความงามของชนเผ่าผู้ไทย มีการสืบทอดกันมานานนับ
ร้อยๆ ปี ซึ่งมีกลิ่นหอมพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นจะคล้ายยาหอมขับลม ใช้ดมแก้วิงเวียน ใช้ทาแก้ผด
ผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย และเป็นการเพิ่มความหอมให้กับร่ างกายได้อีกด้วย ในอดีตสตรีผู้ไทย
หลังคลอดบุตรจะใช้ทาผิว ทาให้ผิวพรรณสวยงามเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเป็นสาวก่อนคลอดบุตร นอกจากนี้ชาวผู้
ไทยสมัยโบราณยังใช้ผงแป้งหอมผสมกับขุยมะพร้าวและน้ายางบง เพื่อทาเป็นธูปหอมจุดให้ควันหอมอบอวล
ทั้งบ้าน (อุษา กลิ่นหอมและคณะ. ๒๕๔๙) ในอดีตสตรีชนเผ่าผู้ไทยแทบทุกครัวเรือนรู้จักปรุงใช้แป้งหอมกันทุก
คน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตแบบพอเพียง เนื่องจากแป้งหอมนั้นได้มาจากไม้หอมที่
ปลูกในครัวเรือน นอกจากความหอมเฉพาะแล้วแป้งหอมยังใช้ทาแก้ผดผื่นคัน และช่วยให้ผิวพรรณสดใสตาม
แบบฉบับของหญิงสาวชาวผู้ไทย ดังกลอนนิรนาม
“กลิ่นหอมหวนยวนใจชวนคิดถึง เฝ้าคะนึงหลงใหลในความหอม
กลิ่นหอมอื่นหมื่นใดไม่อาทร
สุดอาวรณ์หอมกลิ่นแป้งแห่งภูไท”
(www.thaihof.org/content/หอมกรุ่นกลิ่นสาว-ชาวภูไท)
ปัจจุบันองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทยยังไม่ถูกถ่ายทอดกระจายสู่คนรุ่นใหม่ องค์ความรู้
ยัง คงอยู่ในวงจากัดกับผู้สูงอายุ ผู้เฒ่า ผู้แก่อายุตั้ง แต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ช่วงอายุน้อยกว่านั้นลงมากับพบว่ารู้
เฉพาะบุคคลและก็เป็นส่วนน้อยหรือไม่พบว่ามีภูมิปัญญานี้อยู่กับวัยรุ่นเลย คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจที่จะสืบ
สานต่อ ทาให้องค์ความรู้ภูมิปัญญานี้กาลังจะสูญหายไปจากชุมชน เพราะขาดการสืบสานอย่างต่อเนื่อง ไม่มี
การอนุรักษ์ รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับการทาแป้งหอมผู้ไทยยังมีเป็นส่วนน้อย ขาดการบันทึกอย่างเป็น
ระบบ (อุษา กลิ่นหอมและคณะ. ๒๕๕๗) ดังนั้น การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาและการดาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นสาระสาคัญที่จะนาไปสู่การปกป้อง สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้
ไทยให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป

แป้งหอมผู้ไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจาก
ดอกไม้ พืชสมุนไพรจากธรรมชาติให้เป็นแป้งหอมที่ใช้ปะพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น ช่วยถนอม
ผิวพรรณ ทาแก้ผดผื่นคัน หรือเอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน จึงเป็น
เรื่องที่น่าเสียดายที่จะทิ้งของไทยหันไปใช้ของนอก เราจึงมาร่วมกันรื้อฟื้นการใช้แป้งหอมผู้ไทยให้สืบทอดต่อไป
ถึงลูกหลาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญ ญาแล้ว แป้งหอมยังคงมีค่าในเชิง
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีกด้วย
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของแป้งหอมผู้ไทย
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาขั้นตอน กระบวนการผลิต กระบวนการถ่ายทอด และการนาภูมิปัญญาในการผลิต
แป้งหอมผู้ไทยเพื่อให้ดารงอยู่ได้ในยุคสมัยที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต
๑.๓ คาถามหลักในการวิจัย
สถานการณ์ ของแป้ งหอมผู้ไทยในชนเผ่าผู้ ไทยเป็ นอย่ างไร และในชุมชนมีก ารปกป้ อง ฟื้ นฟู และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทยหรือไม่อย่างไร?
๑.๔ กรอบแนวความคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้วิถีการดารงชีวิตเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
แนวปฏิบัติทั้งทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติ การศึกษาในครั้งจึงต้องการศึกษาเหตุและปัจจัยที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการดารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในการทาแป้งหอมผู้ไทย
(ภาพ ๑)

แรงกดดันทางสังคม







แรงกดดันทางเศรษฐกิจ

นโยบายภาครัฐ

เกิดการสูญเสียชนิดพรรณพืชไม้หอม/การเปลี่ยนแปลงทางสังคม/วัฒนธรรม/สูญเสียองค์ความรู้
การเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองเพื่อขายแรงงาน ทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดไม่เต็มรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ ไม้หอมเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว
มีการนาเข้าเครื่องหอมสมัยใหม่ (น้าหอม แป้งหอมสมัยใหม่)
ขาดการสืบทอดพันธุกรรมไม้หอม (พรรณไม้หอม) บางชนิดอาจสูญหายจากท้องถิ่นไปแล้ว
ขาดการเตรียมประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ จนมองไม่เห็นความสาคัญของภูมิปัญญา
การทาแป้งหอมผู้ไทยของบรรพชน/ขาดความภาคภูมิใจของเยาวชน
ผลกระทบต่อภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทย/ความภาคภูมิใจ/การขาดวัตถุดิบในการ
ผลิต/ขาดการสืบทอดภูมิปัญญา

การเปลี่ยนแปลงทางปริมาณ/
กายภาพ (ประชากร)

การปรับเปลีย่ นบทบาทและ
หน้าที่ที่มีต่อชุมชน

ความต้องการในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
ภาพ ๑ แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภูมิปัญญา
การทาแป้งหอมผู้ไทยในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
๑.๕ นิยามศัพท์
ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิด/มีการสืบทอดในการปฏิบัติในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้แป้งหอมผู้ไทยที่มีอยู่ในชุมชน
แป้งหอมผู้ไทย หมายถึง การปรุงแต่ง หรือกรรมวิธีต่างๆที่ผลิตแป้งหอมผู้ไทยตามแบบโบราณจาก
ภูมิปัญญาของคนในชนเผ่าผู้ไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกัน โดยมีการใช้ภาษา วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
ชุมชน หมายถึง ขอบเขตของหมู่บ้านตามหลักการแบ่งเขตของกระทรวงมหาดไทย

๑.๖ ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่ใช้ในการดาเนินงานในครั้งนี้มีจานวน ๓ พื้นที่ คือ
(๑) ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒) ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
(๓) ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๗.๑ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของแป้งหอมผู้ไทย
๑.๗.๒ ได้ทราบถึงภูมิปัญญา ขั้นตอน กระบวนการผลิตและถ่ายทอดเทคนิคต่างๆของแป้งหอมผู้ไทย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคอีสาน
๑.๗.๓ ได้ทราบถึงภูมิปัญญามาปรับใช้ในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อให้ดารงอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่
๑.๗.๔ ได้แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล เอกสารที่ใช้ประกอบในการดาเนินการ
วิจัยสาหรับการศึกษาทาความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวิจัย โดยจัดออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้
๑. วัฒนธรรมและสังคมอีสาน
๒. สภาพทั่วไปของสังคมวัฒนธรรมอีสาน
๓. อีสานกับความหลากหลายของชาติพันธุ์
๔. กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
๕. องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรและสมุนไพรเพื่อความงามและแนวทางการพัฒนา
๖. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๘. บริบทชุมชนพื้นที่ศึกษา
๒.๑ วัฒนธรรมและสังคมอีสาน
๒.๑.๑ วัฒนธรรม
สังคมแต่ละสังคมมีความเป็นมาไม่เหมือนกัน ทั้ งสภาพพื้นที่ท างภูมิศาสตร์ทาเลที่ตั้งของ
ชุมชน วิถีการดาเนินชีวติ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี การมาอยู่รวมกันในสังคมสมาชิกย่อม
ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรม มีการคิดค้นสร้างสิ่งที่สัง คมยอมรับ
ร่วมกัน มีการถ่ายทอดระหว่างสมาชิกจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละยุคสมัยเพื่อให้ สมาชิกอยู่ ร่วมกันอย่างสัน ติสุข สิ่ง เหล่านี้รวมเรียกว่า
วัฒนธรรม
วัฒ นธรรมมีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อสังคม แสดงถึง เอกลักษณ์ที่สัง คมนั้น มีความประพฤติ
ปฏิ บั ติ สืบ ต่อ กั น มาอย่ างไรก็ต ามเพื่ อ ให้ เข้ าใจในวัฒ นธรรมที่ ชั ด เจนจ าเป็ น ต้ องเข้ าใจในความหมายของ
วัฒนธรรม (รัมภา ศิริวงศ์. ๒๕๔๔) ซึ่งมีผู้รู้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้หลายท่านด้วยกัน
พระยาอนุมานราชธน (๒๕๐๑) กล่าวว่าวัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
หรือผลิตสร้างขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตบุคคลแต่ละคนและของมนุษย์โดยส่วนรวม วัฒนธรรมคือวิถี
แห่งชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้เรียนกันได้เอาอย่างกันได้วัฒนธรรมจึงเป็นผลผลิตของส่วนรวม
ที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อนสืบต่อกันมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมจึงเป็นทั้งความคิดหรือการกระทาของ
มนุษย์ในส่วนรวมที่เป็นลักษณะเดียวกันและสาแดงให้ปรากฏเป็นภาษา ความเชื่อระเบียบประเพณี
กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๗) ได้เขียนเรื่อง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนโดยถือเอามนุษย์
เป็นศูนย์กลาง กล่าวถึงเรื่อง วัฒนธรรมไว้โดยสรุปว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีทางและแบบฉบับในการดาเนินชีวิตของ
ชุมชนที่ได้ปฏิบัติสั่งสมกันมารวมทั้งความคิดต่างๆ ที่คนได้กระทาสร้างถ่ายทอด สะสมและรักษาไว้จากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง อาจอยู่ในรูปแบบของความรู้การปฏิบัติ และความเชื่อตลอดจนวัตถุสิ่งของอันเกิดจากการ
คิด การกระทาของมนุษย์ เมื่อพิจารณาในแง่นี้วัฒนธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติของมนุษย์นั่นเองเป็น
ชีวิตส่วนรวมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน มนุษย์สร้างวัฒนธรรมจากชีวิตของเขา จึงกล่าวว่าวิถีของ
วัฒนธรรมจะครอบคลุมถึงวิถีชีวิตการทามาหากินและระบบเศรษฐกจิ

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (๒๕๔๐) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยกับกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม กล่าวถึง วัฒนธรรมมีสาระสรุปได้ดังนี้
๑) ชุมชนมีวัฒนธรรมของตน คือ มีระบบคุณค่าที่รวมกันมาได้จากประวัติศาสตร์
การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มจากรากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้านทา
ให้วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง
๒) ความสาคัญ ของวัฒ นธรรมชุมชนหรือวิถีแห่งชุมชน คือ ความมีน้าใจที่ง ดงาม
เปี่ยมด้วยความรักและไมตรีอย่างล้นเหลือ ชุมชนหมู่บ้านเป็นระบบที่มีเอกลักษณ์ของตนเองทั้งในแง่สังคมและ
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันภายในระบบ
๓) โดยทั่วไปสังคมไทยกาลังเผชิญอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสองกระแส กระแสหนึ่ง
เรียกว่าวัฒ นธรรมชาวบ้านอีกกระแสหนึ่งคือ วั ฒ นธรรมทุนนิยม วัฒนธรรมชาวบ้านมีความเป็นอิสระจาก
วัฒ นธรรมของชนชั้นกลางและชนชั้นสูง สัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการใช้แรงงานและ
ชุมชนเครือญาติไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ความเป็นหมู่บ้านหรือความเป็นชุมชนก็คงอยู่
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๔๔) ได้เขียนเรื่องการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม: แนวความคิด วิธี
วิท ยาและทฤษฎี ก ล่า วถึ งเรื่อ งทฤษฎี โครงสร้า งหน้ าที่ สรุป สาระได้ว่ าระบบสัง คมมี ห น่ วยหรือ ส่ว นต่างๆ
เกี่ยวพันกันและต่างก็ทาหน้าที่อย่างดีเพื่อความอยู่รอดของสังคม บุคคลที่เข้าไปอยู่ในระบบก็เพราะความสมัคร
ใจที่มีการกระทาและความเชื่อต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกระทาของบุคคล การจัดระเบียบทางสังคมไม่ค่อยจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนักถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ต่อเมื่อระบบสังคมย่อยส่วนอื่นๆ ปรับตัวกับ
ระบบสังคมย่อยส่วนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคม
นิคม มุสิกะคามะ (๒๕๔๕) กล่าวว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของคนเกิดจากกระบวนการอัน
ซับซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชนโดยรวมเอามิติทางด้านจิตใจ วัตถุ ภูมิปัญญาและอารมณ์เข้าไว้ด้วยกันจนเป็น
รูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมนั้นมิใช่เพียงเรื่องของศิลปะและวรรณกรรม หากหมายถึงรูปแบบวิถี ชีวติ สิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและความเชื่อต่างๆ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (๒๕๔๗) กล่าวว่าวัฒนธรรม คือ ความคิดเห็น
ความรู้ ประพฤติและกิริยาอาการหรือการกระทาใดๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสาแดง
ออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ และประเพณี
Tylor (๑๘๗๑) เป็นนักมานุษยวิทยาและเป็นบิดาของสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมได้ให้
ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒ นธรรม คือ ผลของบรรดาสิ่งต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนที่ประกอบด้วย
ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี อุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมอื่นๆ ที่มนุษย์แสดงออกใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
Green (๑๙๗๒) เป็ น นั ก สั ง คมวิ ท ยาชาวอเมริ กั น ได้ ให้ ค วามหมายของวั ฒ นธรรมไว้ ว่ า
วัฒ นธรรม คือ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมให้บุคคลเกิดความรู้ รู้จักปฏิบัติ มีความเชื่อตลอดจนเข้าใจ
ผลิตผลทางศิลปะทั้งหลายและดารงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้หรือเปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่เหมาะสม
โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหรือแบบแผนพฤติกรรมร่วมกันวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม สิ่งดีงาม ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ที่มีการถ่ายทอดกันได้ เรียนกัน ได้ เอาอย่างกันได้
ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และมรดกทางสังคม เป็นกลไกที่ช่วยใน
การปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
วัฒ นธรรมเป็ น เรื่อ งที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ในความเป็ น ชาติ ดั ง ที่ พิ ส มั ย ผลพฤกษ์ ไ พร
(๒๕๓๖) ได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้

๑) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคนหรือชุมชน
๒) เป็นสิ่งที่ทาให้เห็นว่าคนมีความแตกต่างจากสัตว์
๓) ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็นการแปลความหมายของสิ่งที่เรามองเห็น
นั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชนซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม
๔) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัยและการ
รักษาโรค
๕) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์
๖) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดการกระทาบางอย่างในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งการ
กระทาบางอย่างในสังคมหนึ่งอาจเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแต่อาจไม่เป็นที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง
วัฒ นธรรมเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ การรักษาเผ่าพันธุ์คือการทานุบารุงรักษาวัฒนธรรม
วัฒ นธรรมเป็ น เครื่องวัด ความเจริญ ก้ าวหน้ าของเผ่าพั น ธุ์ผ่านองค์ป ระกอบต่ างๆ ดัง ที่ นิ ค ม มุ สิ กะคามะ
(๒๕๔๕) ได้สรุปไว้ดังนี้
๑) คุณภาพและมาตรฐานการดารงชีวิต
๒) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและวรรณกรรม
๓) คุณภาพและมาตรฐานทางด้านระเบียบวินัยทางสังคม
๔) คุณภาพและมาตรฐานทางด้านสุนทรียภาพ
๕) คุ ณ ภาพ และมาตรฐานทางด้ า นมนุ ษ ยชนและสิ ท ธิ เ สรี ภ าพกั บ ระบบ
ประชาธิปไตย โดยสรุป ความสาคัญของวัฒนธรรม คือ เป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของบุคคล
กลุ่มคน ชุมชน คนกับสัตว์เป็นตัวกาหนดปัจจัย ๔ เป็นตัวกาหนดการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์และเป็น
เอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง ความหมายของค าว่า วัฒ นธรรมได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น พิ สมั ย ผลพฤกษ์ ไ พร
(๒๕๓๖) ได้อธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรมไว้ดังต่อไปนี้
๑) วัฒ นธรรมเป็น พฤติ กรรมที่ เกิดจากการเรียนรู้ มนุ ษย์รู้จักคิดมี การเรียนรู้ จั ด
ระเบียบชีวิตให้เจริญ อยู่ดีกินดีมีความสุข สะดวกสบาย รู้จักแก้ไขปัญหา
๒) วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม เนื่องจากมีการถ่ายทอดการเรียนรู้ จากคนรุ่น
หนึ่ง ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมโดยไม่ขาดช่วงระยะเวลาและมนุษย์ใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
๓) วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนของการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เกิด
ในสังคมใดก็จะเรียนรู้และซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น วัฒนธรรมในแต่ละสังคมจึง
แตกต่างกัน
๔) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่มนุษย์มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุง
ของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสมและความอยู่รอดของสังคม
โดยสรุป ลักษณะของวัฒนธรรม คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นมรดกของสัง คม
เป็นวิถีชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่คงที่
เมื่อวัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและมิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณก็
ย่อมจะหมายความว่า วัฒ นธรรม คือ สิ่งที่ม นุษ ย์จะต้ องเรียนรู้แ ละจะต้ องมีการถ่ายทอดวัฒ นธรรม การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ การที่พ่อแม่สอนลูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควร การถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมก็คือการสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคม ซึ่งได้เคยมีการตกลงกันไว้ว่าประกอบด้วย

อะไรบ้าง การที่สมาชิกในสังคมเห็นพ้ องต้อ งกันว่าควรจะถือวิธีการประพฤติปฏิบัติแบบใดมีการตกลงกั น
ข้อตกลงคือการกาหนดหลักใหญ่ๆ ที่สาคัญไว้การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมก็จะดาเนินไปอย่างไม่มีปัญหา (อมรา
พงศาพิชญ์. ๒๕๓๗) นอกจากว่ามนุษย์จะถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วมนุษ ย์
อาจจะรับวัฒนธรรมบางส่วนมาจากสังคมข้างเคียงได้แต่ทั้งนี้ย่อมหมายความว่าส่วนของวัฒนธรรมที่รับมาจาก
สังคมข้างเคียงนั้นไม่ขัดกับค่านิยมหลักของสังคม ส่วนวัฒนธรรมของสังคมข้างเคียงที่รับมาจะต้องสอดคล้อง
กับของเดิมที่มีอยู่และเมื่อสอดคล้องกันได้ก็จะค่อยๆ รับกันไปและในที่สุดก็จะแยกไม่ออกว่าวัฒนธรรมส่วนใด
เป็นของเดิมและวัฒนธรรมส่วนใดรับมาจากสังคมอื่น การรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาในระยะแรกอาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นการยืมวัฒนธรรมแต่เมื่อนานๆ ไปการยืมก็จะกลายเป็นการรับการยืมวัฒนธรรมและการรับ
วัฒนธรรมนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (อมรา พงศาพิชญ์. ๒๕๓๗)
๒.๑.๒ สังคมอีสาน
ภาคอีสานเป็นภาคที่มีสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองถือว่าเป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอันหลากหลายบนพื้นที่กว้าง
ถึง ๑๖๘,๘๕๔.๓๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆ จานวน
๒๐ จั ง หวัด คื อ จั งหวัด เลย หนองคาย อุด รธานี สกลนคร นครพนม หนองบัว ลาภู มุก ดาหาร ขอนแก่ น
มหาสารคาม ยโสธร กาฬสิ น ธุ์ ร้ อ ยเอ็ ด ชั ย ภู มิ นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ อ านาจเจริ ญ
อุบลราชธานี และบึ งกาฬ ลักษณะภูมิ ประเทศมีลักษณะเป็นที่ ราบสูง เกิดจากการยกตัวของแผ่น ดิน ด้าน
ตะวันตกและด้านใต้มีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นกั้นระหว่างตอนเหนือและตอนกลาง ส่วนทางตอนบน
ของภาคมีเทือกเขาภูพาน ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเป็นกลุ่มที่พูดภาษาไทย-ลาว ซึ่ งเรียกตนเองว่าเป็น
ไทย-อีสาน มีชนกลุ่มน้อยอยู่บ้าง เช่น เขมร และกุยในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชาวบนในเขตจังหวัด
ชัยภูมิ ผู้ไทยในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นอกจากนั้นยังมี แสก ย้อและโซ้ ซึ่งอยู่ใน
บางส่วนของจังหวัดนครพนม สกลนคร กลุ่มผู้ไทย แสก ย้อและโซ้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ ประมาณ ๑๕๐ ปีที่ผ่านมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
สามารถแยกเผ่าพันธุ์ได้ดังนี้
๑) เผ่ามอญ-เขมร ประกอบด้วย
๑.๑) ขมุ หรือผู้ทึง พบในเขตจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนมและ
จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๒) โส้ (โซ่) พบในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม
๑.๓) แสก พบในจังหวัดนครพนม
๑.๔) กะลองหรือกะเลิงพบในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม
๑.๕) ส่วยหรือกุย มี ๒ พวก คือ ลาว ส่วย อยู่แถบจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดอุบลราชธานี และพวกเขมร ส่วย อยู่เขตจังหวัดสุรินทร์ จังหวัด บุรีรัมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด
๒) เผ่าไทยประกอบด้วย
๒.๑) ไทยโคราช ตั้ ง ถิ่น ฐานอยู่ ในจัง หวัด นครราชสีม า บุ รีรัม ย์ และบางส่ วนของ
จังหวัดชัยภูมิ
๒.๒) ไทยอีสานหรือไทยลาว ประกอบด้วย ลาวเลียง พบทั่วไปโดยเฉพาะด้านอีสาน
ตอนเหนือ ลาวกาว ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นทางด้านอีสานตะวันออก

๒.๓) ลาวพวน อพยพมาจากแขวงเชียงขวางภาคเหนือของประเทศลาว พบมากใน
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
๒.๔) ผู้ไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร
๒.๕) ย้ออพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้าโขงอาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม
และมหาสารคาม
๒.๖) โย้ย ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่ในเขตอาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอีสานในอดีตที่ผ่านมาเป็นสังคมชนบท อาชีพหลัก คือ การ
ทานา ทาไร่ ชาวบ้านจะรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานพึ่งพาอาศัยกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกลุ่มสังคมเกษตรกรรมที่
พึ่งพาอาศัยกันเองได้โดยลาพัง ไม่ต้องพึ่ง พาสังคมภายนอก แต่ละครอบครัวดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย เช่น
เอาปลาไปแลกข้าวหรือเอาเกลือไปแลกปลา เป็นต้น ดังนั้นในแต่ละวันจึงไม่ต้องใช้จ่ายเงิน
ในสภาพปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเกษตรกรรมอีสานไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
อย่างแต่ก่อน สถาบันครอบครัวไม่แข็งแรง เงินคือปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
ถูกกาหนดโดยกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเริ่มเสื่อมลง สถาบันศาสนาหรือ
สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอ่อนล้าลง ค่า นิยมทางวัตถุเข้ามาแทนที่ค่านิยมทางด้านจิตใจเหมือนสังคมชนบทอื่นๆ
(ชาติชาย ดวงสุภา. ๒๕๔๗)
๒.๒ สภาพทั่วไปของสังคมวัฒนธรรมอีสาน
สั ง คมวั ฒ นธรรมเป็ น บทบั ญ ญั ติ ท างสั ง คมของชาวอี ส านให้ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ส าหรั บ คนใน
สถานภาพต่างๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคาบอกเล่าขานสืบต่อกันครั้งยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
(ชลิต ชัยครรชิต และคณะ. 2549)
๒.๒.๑ ฮีตสิบสอง
ฮีตสิบสอง เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานานเป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น และมี
ส่วนช่วยให้ชาติดารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง มาจากคาสองคา คือ ฮีต และสิบสอง ฮีต มา
จากคาว่า จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และสิบสอง มาจาคาว่า
สิบสองเดือน ดังนั้นคาว่า ฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ
ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปีกาหนดให้ปฏิบัติในแต่ละเดือนครบทั้ง ๑๒ เดือน บัวศรี ศรีสูง (๒๕๓๕) เดือนใดมี
จารีตประเพณีอะไรประจาเดือน นักปราชญ์โบราณได้วางฮีต ๑๒ ไว้ดังนี้
๑) เดือนอ้าย หรือเดือน ๑ (บุญเข้ากรรม)
บุญเข้ากรรม ได้แก่ ประเพณี ทาบุญ เข้ากรรม เมื่อถึงวั นเพ็ญ เดือนอ้ายหรือเดือน
ธันวาคมนั่นเอง โดยมีมูลเหตุเนื่องจากมีพระภิกษุรูปหนึ่งล่องเรือไปตามแม่น้าคงคา ได้เอามือไปจับตะไคร้น้า
ขาดเป็นอาบัติ ครั้นถึงเวลาใกล้จะตายมองหาภิกษุสักรูปหนึ่งเพื่อจะแสดงอาบัติก็ไม่เห็น ครั้นมรณภาพไปแล้ว
จึงเกิดเป็นพญานาคชื่อ เอรถปิต เพราะเหตุนั้นจึงทาให้เกิดมีการเข้ากรรมขึ้นทุกปีเพื่อให้โอกาสแก่ภิกษุอาบัติที่
ไม่มีโอกาสแสดงอาบัติได้แสดงและได้อยู่กรรมจนพ้นอาบัติในเดือนนี้ พิธีทาบุญเข้ากรรมจัดทาโดยพระภิกษุ ผู้
ต้องอาบัติสัง ฆาทิ เสส คือ อาบัติขนาดกลางต้องปฏิบัติวุฏฐานวิธี คือ ระเบียบเป็น เครื่องออกอาบัติโดยให้
พระสงฆ์เข้าไปอยู่ในเขตที่จากัด ทรมานกาย และชาระจิตใจให้บริสุทธิ์ถือเป็นการแทนคุณมารดาที่ต้องอยู่

กรรม (อยู่ไฟ) ด้วยการเข้ากรรมทาอยู่เก้าราตรี คือ สามราตรีแรกเรียกว่าอยู่บริวาสและหกราตรีต่อมาเรียกว่า
อยู่มานัต เมื่อครบเก้าราตรีจึงอัพภาน คือ ออกจากกรรมโดยมีพระสงฆ์ ๒๐ รูปเป็นผู้สวดอัพภาน
การสวดระงับอาบัติ ภิกษุที่ออกจากกรรมแล้วถือว่าเป็นผู้หมดมลทินบริสุทธิ์ผุดผ่อง ชาวบ้านที่ทาบุญ
ถวายทานแด่พระสงฆ์ระหว่างเข้ากรรมถือได้ว่ากุศลแรง
๒) เดือนยี่ หรือเดือน ๒ (บุญคูณลาน)
ลานในที่นี้คือ ลานนวดข้าว คือเอาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมากองให้สูงขึ้นกริยาที่ทาให้
ข้าวเป็นกองสูงขึ้น เรียกว่า คูณ หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วก็อยู่ในเดือนยี่หรือเดือนมกราคม ชาวนาก็จะทาบุญ
คูณลานหรือเรียกบุญเดือนยี่ก็ได้
มูลเหตุที่มีการทาบุญคูณลานนั้นมีว่า ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า มีชายพี่น้องสองคน
ทานาร่วมกันพอข้าวออกรวงเป็นน้านม น้องชายอยากทาข้าวธุปกยาสถวายพระสงฆ์ซึ่งมีพระกัสสปพุทธเจ้า
เป็นประธาน และได้ชวนพี่ชายแต่พี่ชายไม่ทาจึงตกลงแบ่งนากัน เมื่อน้องชายได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้วก็ทาทาน
ถึง ๓ ครั้ง คือ ตอนที่ข้าวเป็นน้านม ๑ ครั้ง ฟาดข้าว ๑ ครั้งและขนข้าวขึ้นยุ้งอีก ๑ ครั้ง ในการถวายทานทุก
ครั้งปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ ครั้นถึงสมัยพระโคดมก็ได้เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ โกญทัญญะ ได้ออกบวชเป็น
ปฐมสาวก แล้วก็สาเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพี่ชายถวายข้าวเพียงครั้งเดียว คือ ในเวลานวดข้าวเสร็จแล้วและได้
ตั้งปณิธานขอสาเร็จเป็นพระอริยบุคคลและต่อมาได้เกิดเป็นสุภัททปริพาชกได้บวชในศาสนาของพระโคดม แต่
ไม่ มี โอกาสเข้ า เฝ้ าพระพุ ท ธเจ้ าโคดม คงเพี ย งได้ ก ราบบั ง คมทู ล ถามข้ อ สงสั ย ในขณะที่ พ ระพุ ท ธเจ้ าใกล้
ปรินิพพาน เมื่อได้ฟังดารัสแล้วก็สาเร็จเป็นพระอนาคาและเป็นอริยสงฆ์องค์สุดท้ายในสมัยพุทธกาล
พิธีทาบุญคูณลาน ในตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์กลางคืนอาจมี
การคบงันบ้างตอนเช้าถวายภัตตาหารบิณฑบาตร เทศนาฉลองสู่ขวัญลาน เลี้ยงอาหารแก่ผู้ไปร่วมพิธี พระสงฆ์
อนุโมทนาประพรมน้ามนต์เอาน้ามนต์ไปประพรมข้าว วัว ควาย เชื่อว่าเข้าของจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนจะตกต้อง
ตามฤดูกาล ข้าวกล้าจะงอกงามและได้ผลดีในปีต่อไป เมื่อเสร็จพิธีจึงขนข้าวใส่ยุ้งและเชิญขวัญ ข้าว คือ เชิญ
เจ้าแม่โพสพไปยังยุ้งข้าว
การทาบุญคูณลานนี้ทาขึ้นเฉพาะนาใครนามัน ทาส่วนตัวแต่ถ้าทาส่วนรวมเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า บุญคุ้ม หรือ บุญ กุ้มข้าวใหญ่ คนทั้งหมู่บ้านมาทาบุญ ร่วมกันโดยมีการปลูกปะราขึ้นมีการน า
ดอกไม้ธูปเทียนมารวมกัน มารับศีลฟังธรรมถวายอาหารพระสงฆ์ อันนี้เรียกว่า บุญ คุ้ม แต่ถ้าเป็นบุญ คุ้มข้าว
ใหญ่ก็มีการนาข้าวเปลือกมารวมกัน ทาพิธีเหมือนกัน แต่ต่างกันที่สถานที่ซึ่งต้องใช้ศาลาโรงธรรมหรือศาลา
กลางบ้าน
๓) เดือนสาม (บุญข้าวจี)่
ข้าวจี่ คือ ข้าวเหนียวนึ่ งให้สุก แล้วทาเป็ นก้อ นโตประมาณเท่ าไข่เป็ ด ขนาดใหญ่
เสียบไม้ย่างไฟให้เกรียม ทาไข่ไก่หรือไข่เป็ดแล้วย่างให้สุกดีอีกครั้ง การทาบุญ ข้าวจี่เป็นอาหารถวายทานมีผู้
นิยมทากันมาก เชื่อว่าได้กุศลมากเป็นกาละทานอย่างหนึ่งทากันในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ (มาฆบูชา) โดย
มีมูลเหตุที่ทาให้เกิดบุญข้าวจี่นั้นว่าครั้งพุทธกาล นางปุณณทาสี ทาขนมแป้งจี่ถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระ
อานนท์ ตอนแรกนางคิดว่าถวายแล้วพระพุทธองค์คงจะไม่ฉัน เพราะเป็นอาหารพื้นๆ พระพุทธองค์ทรงทราบ
วาราจิตของนางปุณณทาสี ก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ ปูอาสนาและทรงประทับนั่งเสวยข้าวจี่ตรงนั้นทันที เป็น
เหตุให้นางปุณณทาสี เกิดความปิติยินดีอย่างที่สุด เมื่อเสวยเสร็จพระองค์ ได้ทรงแสดงธรรมให้นางปุณณทาสี
ฟัง หลังจากฟังแล้วนางก็ได้บรรลุโสดาบันติผล เพราะเหตุนี้บรรดาชาวนาจึงถือเป็ นนิมิตหมายในการทาบุญ
ข้าวจี่หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่ออานิสงส์ทานองนั้น

พิธีทาบุญข้าวจี่ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ การทาข้าวจี่พร้อมแล้วชาวบ้านอาจไปรวมกัน
หรือต่างคนจัดทาจากบ้านแล้วนาไปถวายพระภิกษุที่วัดมีการไหว้พระรับศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ตัก
บาตรด้วยข้าวจี่ พอพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วก็อนุโมทนาหลังจากนั้นเป็นอันเสร็จพิธี
๔) เดือนสี่ (บุญพระเวส)
พระเวส หมายถึ ง พระเวสสั น ดร บุ ญ พระเวส ได้ แ ก่ ประเพณี ท าบุ ญ ฟั ง เทศน์
มหาชาติ ซึ่งมักทากันในเดือน ๔ หรือเดือนมีนาคม มีมูลเหตุว่าเมื่อพระมาลัยขึ้นไปไหว้พระธาตุเกศาแก้วจุฬา
มณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้พบและสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรย์ผู้ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
เมื่อพระศรีอริยเมตไตรย์ทราบความประสงค์ของมนุษย์จากพระมาลัยว่ามนุษย์ทั้งหลายปรารถนาจะพบศาสนา
ของท่านก็สั่งกับพระมาลัยให้ลงมาบอกกับมนุษย์ทั้งหลายว่า ถ้าหากปรารถนาเช่นนั้นจริงๆ แล้วขอจงอย่าฆ่าตี
กัน โบยพ่อแม่ สมณชีพราหมณาจารย์อย่าทาร้ายพระพุทธเจ้าและยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกกัน ให้ตั้งใจฟังมหา
เวสให้จบได้ในวันเดียวเพราะเหตุนี้จึงทาให้เกิดประเพณีบุญพระเวส
พิธีทาบุญ พระเวส เมื่อกาหนดวันท าบุญ แล้ว ชาวบ้านจะเตรียมอาหารและที่พั ก
สาหรับพระภิกษุ สามเณรและผู้มาร่วมงานจากหมู่บ้านใกล้เคียงไว้ให้พร้อม และเตรียมเครื่องบูชาไว้ล่วงหน้า
ได้แก่ หมาก เมี่ยง เทียน ธูป ปืน ดาบ ข้าวตอกและดอกไม้ นอกจากนี้มีเครื่องประดับและบูชาอื่นๆ อีกวันแรก
ซึ่งเป็นวันรวมหรือวันโฮม ตอนเช้ามีการนิมนต์พระอุปคุตมาประดิ ษฐานที่หอข้างศาลาโรงธรรมตั้งแต่เช้ามืด
ตอนบ่ายมีพิธีอัญเชิญและแห่พระเวสสันดร และพระนางมัทรีเข้าเมือง กลางคืนตอนหัวค่ามีอาราธนาพระสวด
พระพุทธมนต์ เทศน์พระมาลัยหมื่น มาลัยแสน พอจวนสว่างมีการประกาศป่าวเทวดา อาราธนาพระเทศน์
สังกาสและอาราธนาเทศน์มหาชาติต่อโดยขึ้น จากกัณฑ์ทศพรจนถึงกัณฑ์นคร มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เมื่อจบมี
เทศน์ฉลองพระเวสสันดรอีกครั้ง
๕) เดือนห้า (บุญสงกรานต์)
คาว่า “สงกรานต์” เป็นคาภาษาสันสกฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปซึ่งใน
ที่นี้ หมายถึง พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีหนึ่ง ก็เรียกว่า “บุญ สงกรานต์” ปีหนึ่งมี ๑๒
ราศี แต่วันและเวลาที่พระอาทิตย์ยกขึ้นราศีเมษ เราเรียกเป็นพิเศษว่า “มหาสงกรานต์” เพราะถือว่าเป็นวัน
และเวลาขึ้นปีใหม่ตามคติโบราณ
มูลเหตุ การมีบุญสงกรานต์ด้วยมีเรื่องเล่าว่า กบิลพรหมจากพรหมโลกมาถามปัญหา
ธรรมบาล ๓ ข้อ คือ คนเราในวันหนึ่งๆ เวลาเช้า เวลาเที่ยงและเวลาเย็น ศรีอยู่ที่ไหนและถ้าธรรมบาลตอบได้
จะตัดศีรษะตนบูชา แต่ถ้าธรรมบาลตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลเสียโดยผลัดให้เจ็ดวัน ในขั้นเเรกธรรมบาล
ตอบไม่ได้ ในวันที่หกธรรมบาลเดินเข้าไปในป่าเผอิญแอบได้ยินนกอินทรีย์ สองผัวเมียพูดคาตอบเล่าสู่กันฟังว่า
ตอนเช้าศรีอยู่ที่หน้า คนจึงเอาน้าล้างหน้า ตอนกลางวัน หรือเที่ยงศรีอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรม
หน้าอก และตอนเย็นศรีอยู่ที่เท้า คนจึงเอาน้าล้างเท้าในตอนเย็น ธรรมบาลมีความรู้ภาษานกจึงจาคาตอบได้
ถึงเจ็ดวันถ้วน กบิลพรหมมาทวงปัญหา ธรรมบาลตอบตามที่ได้ยินนกพูดกัน กบิลพรหมจึงตัดศีรษะตนบูชา
ตามสั ญ ญาแต่ศี รษะกบิ ลพรหมศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ หากตกใส่ ดิ น ไฟจะไหม้ ตกใส่ อ ากาศฝนจะแล้ ง และถ้า ทิ้ ง ใส่ ใน
มหาสมุ ท รน้ าจะแห้ ง กบิ ล พรหมจึ ง ให้ ธิ ด าทั้ ง เจ็ ด ซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า ทุ ง ษ โคราด รากษส มั ณ ฑา กิ ริ ณี กิ มิ ท า
และมโหทร เอาพานมารองรับศีรษะของตนไว้ แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุเป็นเวลา ๖๐ นาที จึงนา
ศีรษะกบิลพรหมไปประดิษฐานไว้ที่มณฑปในถ้าคันธุลีเขาไกรลาสครบหนึ่งปีธิดาทั้งเจ็ดจะผลัดเปลี่ยนกันมา
อัญเชิญศีรษะของกบิลพรหม แห่รอบเขาพระสุเมรุ ครั้งหนึ่งพิธีแห่เศียรกบิลพรหมนี้ทาให้เกิดพิธีตรุษสงกรานต์
ขึ้น

พิธีทาบุญสงกรานต์ นิยมทาในเดือนห้าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕
เมษายน โดยวัน ที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเนาและวันที่ ๑๕ เมษายน
คือวันสุดท้ายเป็นเถลิงศก ชาวอีสานโบราณถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันแรกมีพิธี สรงน้าพระพุทธรูปที่วัด ตอน
กลางคืนอาจมีการคบงันที่วัดมีการละเล่นต่างๆ และมีการสาดน้าซึ่งกันและกันตลอด ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓-๑๕
เมษายน ในวันที่ ๑๕ เมษายน บางแห่งตอนเช้าทาบุญตักบาตรช่วงตอนบ่ายมีการแขวนธงยาวและก่อเจดีย์
ทรายที่วัด นอกนี้มีการสรงน้าพระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่า ผู้แก่ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พระพุทธรูปและ
พระสงฆ์ การแห่ข้าวพันก้อนและการแห่ดอกไม้
๖) เดือนหก (บุญบั้งไฟ)
นิย มท ากัน ในเดื อนหก มู ล เหตุจั ด ทาบุญ บั้ ง ไฟขึ้น เพื่ อบู ช าอารักษ์ ห ลั กเมื องเป็ น
ประเพณี ขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เมื่อทาบุญบั้งไฟแล้วเชื่อว่าฟ้าฝนจะอุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหาร
จะบริบูรณ์และประชาชนในละแวกนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์และปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ
พิธี ทาบุ ญ บั้งไฟ หมู่ บ้ านและวัดเจ้าภาพจะเตรียมท าบั้ง ไฟ เตรีย มที่ พั ก และสุร า
อาหารไว้ต้อนรับผู้มาร่วมงานมีก ารบอกบุญไปยังวัดและหมู่บ้านใกล้เคียงให้ทาบั้งไฟและเชิญผู้คนมาร่วมงาน
บางแห่งจะมีการประกวดบั้งไฟและขบวนแห่ด้วยในงานวัน แรกชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้รับเชิญและพระภิกษุ
สามเณรที่ได้นิมนต์มาร่วมงานพร้อมบั้งไฟ วันแรกจะมีการแห่บั้งไฟ ประกวดบั้งไฟ ประกวดขบวนแห่และ
แสดง เช่น การเซิ้งและการละเล่นต่างๆ เป็นต้น วันรุ่งขึ้นมีการละเล่นต่ออีก ในงานมักมีพิธีบวชนาคและบางที่
มีพิธีฮดสรง หรือเถราภิเษกแด่พระภิกษุ สามเณรผู้เห็นว่าเป็นผู้ทรงธรรม เพื่อเลื่อนสมณศักดิ์ตามประเพณี
โบราณด้วย ตอนบ่ายของวันที่สองของงานจึงนาบั้งไฟไปจุด ณ ที่นั่งร้านที่จัดไว้เป็นเสร็จพิธี
๗) เดือนเจ็ด (บุญซาฮะ)
บุญซาฮะนิยมทากันในเดือนเจ็ด จัดทาขึ้นเพื่อชาระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญ ไรต่างๆ
ออกจากหมู่บ้าน ตาบล เชื่อว่าจะทาให้ประชาชนหายจากเหตุเภทภัยต่างๆ และอยู่เย็นเป็นสุข มูลเหตุที่จะมี
การทาบุญซาฮะ มีเรื่องเล่าว่าครั้งพุทธกาลที่เมืองไพสาลีเกิดทุพภิกขภัย เพราะฝนแล้งผู้คนอดอยากล้มตาย
มากมาย แล้วชาวเมืองจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไประงับเหตุเภทภัยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด โดยให้
พระอานนท์เรียนคาถาแล้วไปสวดมนต์ในเมือง พร้อมนาบาตรน้ามนต์ของพระองค์ไปประพรมจนทั่วเมืองทา
ให้ฝนตก ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขจึงทาให้เกิดประเพณีทาบุญซาฮะตั้งแต่นั้นมา
พิธีทาบุญซาฮะ ชาวบ้านจัดทาปะราขึ้นในบริเวณหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งมีต้นกล้วย
ผูกเสาปะราสี่มุม จัดอาสนะสงฆ์ เตรียมเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ด้ายสายสิญจน์ น้าพระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขน
เครื่องไทยทาน กรวดทราย หลัดไม้ ไผ่แปดหลัก ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตอนเช้าถวาย
ภัตตาหารทาพิธีอยู่สามคืน แล้วเข้าวันสุดท้ายถวายสังฆทานเสร็จพระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์ แล้วคน
เฒ่าคนแก่ผูกแขนให้ชาวบ้านหว่านกรวดทรายทั่วละแวกบ้าน เอาหลักแปดหลักไปตอกไว้ในทิศทั้งแปดของ
หมู่บ้าน วงด้ายสายสิญจน์รอบหมู่บ้านและชาวบ้านนาสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ขยะมูลฝอย ภาชนะชารุดและสิ่งที่
จะทาให้เกิดสกปรก ฯลฯ ไปทิ้งนอกหมู่บ้านหรือทาการเผาหรือฝังให้บริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยเป็นเสร็จพิธี
๘) เดือนแปด (บุญเข้าพรรษา)
ถือเอาวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนแปดเป็นวันที่จะทาพิธี “บุญเข้าพรรษา” ได้แก่ พระภิกษุ
สามเณร อยู่ประจาวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่า เดือนแปด ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสิบเอ็ด
ห้ามมิให้พระภิกษุ สามเณรไปค้างคืนที่อื่นนอกจากไปด้วยสัตตาหกรณียะ คือ การไปค้างคืนนอกวัดในระหว่าง
อยูจ่ าพรรษา เมื่อมีเหตุจาเป็น ได้แก่

๘.๑) สหธรรมิก (ผู้มีธรรมอันร่วมกัน ) หรือมารดา บิดาป่วยไปเพื่อทาการ
รักษาพยาบาล
๘.๒) สหธรรมิกกรวะสันจะสึกไปเพื่อระงับ
๘.๓) มีกิจสงฆ์เกิดขึ้น เช่น วิหารชารุดไปเพื่อปฏิสังขรณ์
๘.๔) ทายกบาเพ็ญกุศล ส่งมานิมนต์ไปเพื่อบารุงศรัทธา
แม้ธุระอื่นนอกจากนี้ ที่เป็นกิจจะลักษณะอนุโลมตามนี้ก็ไปค้างคืนที่อื่นได้และต้อง
กลับมาภายใน ๗ วัน
มูลเหตุมีการเข้าพรรษาเนื่องจากสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่เวฬุ
วันกลันทกะนิวาปะสถาน ณ เมืองราชคฤห์ มีพระภิกษุ พวกหนึ่งเรียกว่า “ฉับพัคคีย์” ได้เที่ยวไปทุกฤดูกาลไม่
หยุดพักเลย โดยเฉพาะฤดูฝนอาจไปเหยียบย่าข้าวกล้าและหญ้าระบัดใบตลอดสัตว์เล็กเป็นอันตราย ประชาชน
ทั่วไปพากันติเตียน พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุ สามเณรจาพรรษาตามกาหนดเวลาดังกล่าว
พิ ธี ท าบุ ญ เข้ า พรรษาในวั น ขึ้ น ๑๕ ค่ า เดื อ นแปดโดยชาวบ้ า นจะมี ก ารถวาย
ภัตตาหารเช้าหรือเพลพร้อมเครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นแด่พระสงฆ์ เช่น ไตรจีวร ตั่งเตียง ยารักษาโรค เป็นต้น
โดยเฉพาะเครื่องให้แสงสว่าง เช่น เทียน ตะเกียง น้ามัน เป็นต้น ถือเป็นสิ่งสาคัญ เชื่อว่าถวายแล้วทาให้ตา
ทิพย์และสติปัญญาดี นอกจากนี้มีการถวายต้นเทียนซึ่งหล่อเป็นเล่ม หรือแท่งขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงาม
และผ้าอาบน้าฝน ตลอดบริวารอื่นๆ แด่พระสงฆ์มีการสวดมนต์และฟังเทศน์ด้วย
๙) เดือนเก้า (บุญข้าวประดับดิน)
บุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณี การทาบุญเพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรต หรือ
ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดินจะประกอบด้วยข้าว อาหารคาว หวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งเราห่อ
หรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้นหรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด
มูลเหตุที่ท าให้เกิดบุญ ข้าวประดับดินมีอยู่ว่า ครั้งสมัยพุทธกาลได้มีญ าติของพระ
เจ้าพิ ม พิ สารไปกิน อาหารของพระสงฆ์ ต ายไปแล้ว จึง เกิ ดเป็น เปรต เมื่อ พระเจ้ าพิ มพิ ส ารไปถวายทานแด่
พระพุทธเจ้า และพระสงฆ์แล้วมิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงเวลากลางคืนจึงพากันมาส่งเสียงรบกวนเพื่อขอส่วน
บุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้ทราบ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรง
ทราบ จึงถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้อง จึงทาให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดิน
ขึ้น
พิธีทาบุญข้าวประดับดินในวันแรม ๑๓ ค่า เดือน ๙ ญาติโยมนิยมถวายทานรักษา
ศีล ฟังเทศน์และมีการเตรียมอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ โดยห่อด้วยใบตอง ใส่กระทงรุ่งเช้าในวันแรม
๑๔ ค่า เวลาประมาณ ๔ ถึง ๕ นาฬิกา จะนาห่อหรือกระทงที่จัดเตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนไว้ในบริเวณวัด
ในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรต หรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วดังกล่าว บางท้องถิ่นอาจทาก่อนถวายทานก็มี
เป็นเสร็จพิธีทาบุญข้าวประดับดิน
๑๐) เดือนสิบ (บุญข้าวสาก)
ประเพณีบุญข้าวสากนิยมทาในวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๑๐ เป็นการทาบุญเพื่ออุทิศส่วน
กุศลให้แก่ผู้ตาย หรือเปรตผู้เป็นญาติพี่น้องชาวบ้านจะทาข้าวสาก (ภาคกลางจะเรียกว่าข้าวสารท หรือข้าว
กระยาสารท) ไปถวายพระภิกษุ สามเณร
มูลเหตุที่ท าให้ เกิดบุ ญ ข้าวสากมีว่ า บุ ตรกุฎ มณี ผู้ห นึ่ง เมื่ อพ่ อสิ้นชี วิตแล้วแม่ ก็ห า
ภรรยาให้แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน แม่จึงหาหญิงอื่นให้เป็นภรรยาอีก ต่อมาเมียน้อยมีลูก เมียหลวงอิจฉาจึงคิดฆ่า
เมียน้อยและลูก ก่อนตายเมียน้อยคิดอาฆาตเมียหลวง ชาติต่อมาทั้งสองเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ และอาฆาตเข่น

ฆ่ากันเรื่อยมาจนชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งได้เกิดเป็นคน อีกฝ่ายหนึ่งได้เกิดเป็นยักษิณี ยักษิณีจองเวรได้มากินลูก
ของผู้เป็นคนถึงสองครั้ง พอเกิดลูกคนที่สามยักษิณีจะตามมากินอีกหญิงคนนั้นพร้อมลูกและสามีจึงหนีไปพึ่ง
พระพุทธเจ้า ณ เชตะวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าได้เทศนาให้ทั้งสองเลิกจองเวรกันและโปรดให้นางยักษิณีไปอยู่
ตามหัวไร่ปลายนา นางยักษิณีมีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้าดี ชาวเมืองนับถือมาก จึงได้นาอาหารไปส่ง
อย่างบริบูรณ์นางยักษิณีจึงนาอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากภัตแด่พระสงฆ์วันละแปดที่เป็นประจา ชาว
อีสานจึงถือเป็นประเพณีถวายสลากภัตหรือบุญ ข้าวสากสืบต่อมา และมีการเปลี่ยนเรียกนางยักษิณีว่า “ตา
แฮก”
พิธีทาบุญข้าวสาก ชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆใส่ภาชนะหรือห่อด้วยใบตอง
หรือใส่ชะลอมไว้แต่เช้ามืด วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ แล้วในตอนเช้าจะนาภัตตาหารไปถวายพระภิกษุ สามเณร
ครั้ง หนึ่ ง ก่อ นพอตอนสายจวนเพลจึงนาอาหารซึ่ง เตรียมไว้แ ล้วไปวัด อีกครั้ง เพื่ อน าไปถวายแด่พ ระภิ ก ษุ
สามเณร โดยการถวายจะใช้วิธีจับสลาก นอกจากนี้ ชาวบ้านยังนาเอาห่อหรือชะลอมหรือข้าวสากไปวางไว้ตาม
บริเวณวัด พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิ ศให้มีการ
ฟังเทศน์ฉลองข้าวสากและกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับ นอกจากนี้ ชาวบ้านจะนาอาหารไปเลี้ยงตา
แฮก ณ ที่นาของตนด้วยเป็นเสร็จพิธีทาบุญข้าวสาก
๑๑) เดือนสิบเอ็ด (บุญออกพรรษา)
ประเพณี บุ ญ ออกวั ส สาหรื อ บุ ญ ออกพรรษา เมื่ อ ถึ ง วั น ขึ้ น ๑๕ ค่ า เดื อ น ๑๑
พระสงฆ์ทาพิธีออกพรรษาตามหลักธรรมวินัย คือ ปวารณาในวันเพ็ญ เดือน ๑๑ ญาติโยมทาบุญ ถวายทาน
รักษาศีล เจริญภาวนาบางแห่งจะนิยมทาการไต้น้ามัน หรือไต้ประทีปและพาสาทเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) ไปถวาย
พระสงฆ์
มูลเหตุที่ทาให้เกิดบุญออกพรรษามีว่าเนื่องจากพระภิกษุสามเณรได้มารวมกัน และ
อยู่ประจาที่ วัด โดยไปค้างคืนที่ อื่นไม่ได้นอกจากเหตุจาเป็น เป็นเวลา ๓ เดือนในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดื อน ๑๑
พระสงฆ์จะมาร่วมกันทาพิธีออกวัสสาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวและตักเตือนกันได้ ทั้ ง
ภายหลัง นั้ น พระภิก ษุ สามเณรส่ วนมากจะแยกย้ายกัน ไปอยู่ ในที่ ต่างๆ ตามใจชอบและบางรูป อาจจะลา
สิกขาบทโอกาสที่พระภิกษุ สามเณรจะอยู่พร้อมกันที่วัดมากๆ เช่นนี้ย่อมยากชาวบ้านจึง ถือโอกาสเป็นวัน
สาคัญไปทาบุญที่วัดและในช่วงออกพรรษาชาวบ้านหมดภาระในการทาไร่ นา และอากาศสดชื่นเย็นดีจึงถือ
โอกาสทาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
พิธีทาบุญออกพรรษาในวันขึ้น ๑๔ ค่าตอนเย็นจะมีการไต้น้ามันน้อย และวันขึ้น ๑๕
ค่าตอนเย็นมีการไต้น้ามันใหญ่ส่วนวันแรม ๑ ค่าตอนเช้ามีการตักบาตรหรือตักบาตรเทโว ถวายภัตตาหาร มี
การไต้น้ามันล้างหางประทีป มีการถวายผ้าห่มหนาวพระภิกษุ สามเณร และบางแห่งมี การกวนข้าวทิพย์ถวาย
มีการรับศีลฟังเทศน์ ตอนค่าจะมีจุดประทีป นอกจากนี้บางท้องถิ่นจะมีการถวายต้นพาสาดเผิ่ง หรือปราสาท
ผึ้ง ล่องเรือไฟเพื่อเป็นการบูชาและคารวะพระแม่คงคาและการส่วงเรือ (แข่งเรือ) เพื่อความสนุกสนานและร่วม
สามัคคี
๑๒) เดือนสิบสอง (บุญกฐิน)
บุญกฐินเป็นบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ซึ่งจาพรรษาแล้วเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่า
เดือน ๑๑ ถึง วันเพ็ญ ๑๕ ค่าเดือน ๑๒ เป็นเขตทอดกฐินตามหลักพระวินัย มูลเหตุมีการทาบุญกฐินซึ่งมีเรื่อง
เล่าว่า พระภิกษุ ชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูป จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตะวันมหาวิหารแต่จวนใกล้กาหนด
เข้าพรรษาเสียก่อน จึงหยุดจาพรรษาที่เมืองสาเกต พอออกพรรษาแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งๆ ที่ผ้า
สบงจี ว รเปื้ อ นเปรอะเนื่ อ งจากระยะทางไกลและฝนตกผ้ า สบงจี วรจึ ง เปี ย กน้ าและเปื้ อ นโคลนจะหาผ้ า

ผลัดเปลี่ยนก็ไม่มี พระพุทธเจ้าทรงเห็นความลาบากของพระภิกษุ เช่นกัน จึงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุแสวงหา
ผ้าและรับผ้ากฐินได้ตามกาหนดในการทอดกฐินนั้นมีกฐิน ๓ ประเภท
๑๒.๑) จุลกฐิน (กฐินแล่น) คือ กฐินที่มีการเตรียมและการทอดกฐินเสร็จภายใน ๒๔
ชั่วโมง
๑๒.๒) มหากฐิน หมายถึง การทอดกฐินที่มีบริวารกฐินมากไม่ต้องทาโดยเร่งรีบ
เหมือนจุลกฐิน มหากฐิน คือ กฐินที่ทอดถวายตามวัดต่างๆ ในประเทศไทยในปัจจุบัน ที่จะมีการรวบรวม
จตุปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของต่างๆ เพื่อนาไปเป็นเครื่องประกอบในงานกฐินถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อนาไปทานุ
บารุงพระพุทธศาสนาต่อไป (มหากฐินไม่ใช่ศัพท์ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก) โดยมหากฐินนั้นอาจเป็นกฐินที่มี
เจ้าภาพเพียงคนเดียวหรือกฐินสามัคคีก็ได้
๑๒.๓) กฐินตกค้าง คาว่า “กฐินตกค้าง” คือ วัดซึ่งพระสงฆ์จาพรรษาและปวารณา
แล้วไม่มีใครจองกฐิน
พิธีทาบุญ ทอดกฐิน เจ้าภาพจะมี การจองวัด และกาหนดวันทอดล่วงหน้า
เตรียมผ้าไตรจีวรพร้อมอัฐบริขารตลอดบริวารอื่นๆ และเครื่องไทยทานก่อนนากฐินไปทอดมักมีการคบงันแล้ว
ในวันรุ่งขึ้นก็เคลื่อนขบวนไปสู่วัดที่ทอด เมื่อนาองค์กฐินไปถึงวัดจะมีการแห่เวียนประทักษิณรอบวัดหรือรอบ
พระอุโบสถสามรอบจึงนาผ้ากฐินและเครื่องประกอบอื่นๆ ไปถวายพระสงฆ์ที่โบสถ์หรือศาลาการเปรียญเมื่อทา
พิธีถวายผ้ากฐินและบริวารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทาพิธีรับแล้วเป็นเสร็จพิธีสามัคคี
๒.๒.๒ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
การสื บสานขนบธรรมเนีย มประเพณี ไ ด้มี ผู้ให้ คานิ ยาม และมี ป ระเด็ น ที่ส าคัญ ดัง ต่ อไปนี้
แปลก สนธิรักษ์ (๒๕๐๔) กล่าวถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาและมีก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้างคงไว้บ้างประเพณีย่อมแสดงถึงสัญ ลักษณ์ ของแต่ละชาติไม่ว่าชาติใด ภาษาใดต้องมี
ประเพณีประจาชาติของตน ประเพณีแยกออกเป็น จารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและธรรมเนียมประเพณี
พระยาอนุมานราชธน (๒๕๐๕) กล่าวถึง ลักษณะของขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรม
ของชาวผู้ไทยว่าเป็นเรื่องของความเป็นไปอันเนื่องด้วยการกระทาหรือการดาเนินการอย่างใดๆ เมื่อได้กระทา
ซ้าอยู่บ่อยๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน เป็นนิสัยสังคมของชาวไทยเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบปรัมปรา คือ ประเพณีที่ กระทาสืบทอดต่อๆ กันมา ขนบธรรมเนียมประเพณียัง
อยู่ได้ก็เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาช่วยเสริมสร้างสิ่งเก่าอยู่เสมอและกลมกลืนเข้ากันได้ดี จึงทาให้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีนั้นคงอยู่ได้ ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมและใหม่ เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีรวม เช่น เมื่อ
กล่าวว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก็หมายถึ ง ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมของชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นภาค
ไหน เช่น ประเพณีการทาบุญ ประเพณีการแต่งงาน เป็นต้นจะแตกต่างกันในส่วนย่อยของ ประเพณีเท่านั้น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามหลักวิชามานุษยวิทยาสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ จารีตประเพณี
ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี “จารีตประเพณี” เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม ซึ่งคนในสังคมถือว่าเป็น
สิ่งมีค่าแก่ ส่วนรวมถ้าใครฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระทาตามประเพณี ก็ถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว จารีตประเพณีนั้น
ชาวผู้ไทยบางถิ่นเรียกว่าฮีตหรือรีต ถ้าคนในหมู่คณะของสังคมประพฤติฝ่าฝืนประเพณี ก็เรียกว่าผิด ฮีตหรือผิด
ผีซึ่งผีเหย้าผีเรือนหรือผีบ้านเมืองอาจโกรธและลงโทษได้ กล่าวคือ บันดาลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือได้รับภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงต้องหาอุบายปัดเป่าด้วยวิธีต่างๆ เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาตามคติความเชื่อของ
สังคมที่ถือกัน มาจนกระทั่งปัจจุบั น จึงทาให้ มีจารีตประเพณี อัน เกี่ยวกับเรื่องผีเหลือติดค้างอยู่ในพิธีต่างๆ
“ขนบประเพณี ” คือ ประเพณี ที่ วางเป็ นระเบี ยบแบบแผนไว้โดยตรงหรือโดยปริย าย โดยตรงคื อวางเป็ น

ระเบียบพิธีการไว้แจ้งชัด โดยปริยายคือรู้กันเอง และไม่ได้วางเป็น ระเบียบแบบแผนไว้ว่าควรจะประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างไร “ธรรมเนียมประเพณี” คือ ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่มีผิดมีถูก เหมือนเรื่องจารีต
ประเพณี ไม่มีระเบียบแบบแผนอย่างเรื่องขนบประเพณี ผู้ใดทาผิดหรือฝ่าฝืนประเพณีก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ
อะไร
จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๔๓) กล่าวถึง ประเพณีท้องถิ่นอี สานว่าขนบธรรมเนียมประเพณี
หลายอย่างของชาวอีสานเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมให้คงอยู่ และเป็น
เครื่องเสริมสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่บ้านอีสาน เมื่อมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแต่
ละเดือนร่วมกัน ประเพณีนั้นเรียกว่าฮีต ๑๒ หรือ จารีต ๑๒ ประการ อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มาแต่บรรพบุรุษ ประเพณีหลายอย่างของชาวอีสานคล้ายคลึงกับสังคมอื่น เช่น ประเพณีเข้าพรรษาในเดือน ๘
ประเพณีออกพรรษาในเดือน ๑๑ และประเพณีทอดกฐินทาบุญปราสาทผึ้งในเดือน ๑๒ นอกจากนั้นประเพณี
ส่วนตัวและประเพณีประจาวันของชาวอีสานก็คล้ายกันประเพณีส่วนตัวและประเพณีประจาวันของชาวภาค
อื่น ทั้งนี้ต่างก็มีพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันแต่ประเพณีท้องถิ่นอีสานส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อและ
สภาพจิ ต ใจ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของชาวอี ส านที่ แ ตกต่ างจากภาคอื่ น เช่ น ประเพณี เกี่ ย วกั บ การด ารงชี วิ ต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อขอให้ผลแก่การเกษตรที่ตนเองทาอยู่
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (๒๕๒๑) กล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีระบอบการปกครองชาว
อีสานสมัยเก่าไว้ว่า อีสานในสมัยเก่านั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปรียบเสมือนเป็นระบอบการปกครองอยู่
คือ ประเพณีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ซึ่ง คอง ๑๔ ได้แก่ ฮีตเจ้าครองขุน ฮีตท้าวคองเมีย ฮีตบ้านคองเมือง ฮีตปู่คอง
ย่า ฮีตพ่อคองแม่ ฮีตใภ้คองเขย ฮีตป้าคองลุง ฮีตลูกคองหลาน ฮีตเฒ่าคองแก่ ฮีตปีคองเดือน ฮีตไฮคองนา ฮี
ตวัดคองสงฆ์ นอกจากฮีตคองที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังมีข้อห้ามที่เรียกว่าขะลาอยู่อีกมากมาย ฮี
ตคองต่างๆ ตลอดจนข้อห้ามนี้คนอีสานยังยึดถือประพฤติปฏิบัติกันสืบมาจนถึงปัจจุบัน
กิ่งแก้ว อัตถากร (๒๕๒๐) กล่าวถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ความประพฤติสืบต่อ
กันมาเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมซึ่งเรียกว่า เอกนิยม หรือพหุนิยม เช่น การเกิด การตาย การแต่งงานและการ
แต่งกาย เป็นต้น ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของไทยเกิดจากความเชื่อความศรัทธาในศาสนาการ
เลียนแบบบรรพบุรุษเกิดจากจิตใจอันสูงส่งและเกิดความนิยมของสังคม
จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๐) กล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมมีความสัมพันธ์
กับความเชื่อ เพราะพิธีกรรมจะต้องมีความเชื่ อเป็น พื้น ฐานของการกระท าไม่ว่าจะเป็ นความเชื่ อต่อสิ่งใด
พิธีกรรมในประเทศไทยมี ๒ ลักษณะ คือ พิธีกรรมทั่วไปและพิธีกรรมจาเพาะถิ่น แต่องค์ประกอบของพิธีกรรม
จะคล้ายกันคือ มีความเชื่อเป็นพื้นฐานการกระทา ผู้ประกอบพิธีกรรม อุปกรณ์ในพิธี วิธีดาเนินการและผู้ร่วม
พิธี
สุเมธ เมธาวิ ท ยกุ ล (๒๕๓๒) กล่ า วถึ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละพิ ธีก รรมทั่ ว ไปนั้ น มี
มากมายหลายรูปแบบ โครงสร้างของพิธีกรรมแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ พิธีกรรมตามปฏิทิน พิธีกรรมหัวเลี้ยว
หัวต่อแห่งชีวิต และพิธีกรรมพิเศษหรือพิธีกรรมตามโอกาส ซึ่งพิธีกรรมตามปฏิทินเป็นพิธีกรรมที่คนทุกกลุ่มใน
สัง คมปฏิบัติกันเป็นประเพณีประจา เมื่อถึง กาหนดที่เคยทามาในปักก่อนๆ เมื่อหมุนเวียนจนครบรอบในปี
หนึ่งๆ ชาวอีสาน เรียกว่าฮีตสิบสองและในแต่ละเดือนของหนึ่งปีจะมีพิธีกรรมตามประเพณีที่กาหนดไว้
สาร สาระทัศนานันท์ (๒๕๒๙) กล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือ สิ่งที่ต้องสานต่อ สืบ
ทอด จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งโดยพิธีกรรมทางความเชื่อและเป็นที่ยอมรับ กัน โดยทั่วไปมีการวางหลักเกณฑ์ไว้
ให้ปฏิบัติเป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อโดยตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้องและไม่งมงายมากเกินไปจนอาจ

ทาให้มีผลต่อการสานต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ ถึงได้ชื่อว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อๆ กันมาจนถึง
ปัจจุบันนี้
บุญมา นครอินทร์ (๒๕๑๕) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในชนบทไทยค่อยๆ
เปลี่ยนไป กล่าวคือ สังคมชนบทไทยสังคมเกษตรกรรม ซึ่งแต่เดิมระบบความสัมพันธ์ทั้งในการผลิตและในด้าน
ครอบครัวมีความใกล้ชิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความสาคัญ ต่อหั วหน้าครอบครัวแต่ตัวอย่างเหล่านี้ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีปัจจัยที่ช่วยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประการแรก คือ ปัจจัยทางด้านความเจริญ ทาง
เทคโนโลยีซึ่งได้แก่ เครื่องทุ่นแรงใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ทาให้คนมีเวลาว่างพอที่จะหางานทานอกบ้าน
นอกจากนั้นระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ประเพณี การลงแขกก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการจ้างแรงงาน
สถาบันครอบครัว ทาให้สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยตนเอง ลักษณะความสัมพันธ์ บางอย่างเปลี่ยนไป เช่น
อานาจของพ่อในลักษณะ Primary authority ลดลง สถานภาพของพ่อและแม่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของ
สมาชิกในครอบครัวมากกว่า
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๒๕) กล่าวถึง วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นส่วนประกอบพิธีกรรมว่าได้มี
การอนุรักษ์รูปแบบอยู่อย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่า
ผู้ทาหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเองมีส่วนเบี่ยงเบนสารัตถะเดิม โดยพยายามอาศัยวิธีแห่งประวัติศาสตร์กลบ
เกลื่อนร่องรอยเดิมให้ความเงื่อนงาจนกลายเป็นปมที่สลับซับซ้อนยากแก่การแยกส่วนใด คือวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ส่วนใดคือตัวแปร เพื่อรักษาผลประโยชน์เฉพาะตนและเฉพาะกลุ่มประเพณีท้องถิ่นบางประเพณีถูกปรุงแต่ง
ด้วยความจงใจของบุคคลบางคนเป็นเหตุให้ขนบนิยมลายลักษณ์และขนบนิยมตามสมัยนิยมเข้าไปแทรกซ้อน
และกลายเป็นตัวนาจนเป็นเหตุให้แยกได้ยากว่าส่วนไหนคือวัฒนธรรมพื้นบ้า น ประเพณีพื้นเมืองและพิธีกรรม
จึงจัดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทประสมประสาน
ปรีชา พิณทอง (๒๕๒๕) กล่าวถึง ประเพณีต่างๆ ของชาวอีสานที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ใน
รอบ ๑๒ เดือน เป็นประเพณีที่จาเป็นจนทาให้ชาวอีสานส่วนมากนับถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
วิชาภรณ์ แสงมณี (๒๕๒๕) กล่าวถึง ลักษณะของพิธีกรรมว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อลัทธิความ
ขลังเป็นวิธีการแสดงออกถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องเชื่อถือเท่านั้นการประกอบ
พิธีกรรมมักมีการระบุชื่อพิธีกรรมนั้นไว้ด้วย เช่น พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นต้น พิธีกรรมจึงมีบทบาท
สร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นความรู้สึกร่วมกันก่อให้เกิดความเคร่งขรึม ความขลังตลอดจนความปลื้มปีติยินดี
แก่ผู้ร่วมพิธี
กิ่งแก้ว อัตถากร (๒๕๒๘) กล่าวถึงประเพณี หมายถึง ความประพฤติ ปฏิบัติที่สืบต่อกันมา
เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมซึ่งเรียกว่าเอกนิยมหรือพหุนิยม เช่น การเกิด การตาย การแต่งงาน การบวช
เป็นต้น ที่มาของประเพณีต่างๆ ของไทยมีดังนี้
๑) ประเพณีเกิดจากความเชื่อ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการตาย
๒) ประเพณีเกิดจากความศรัทธาในศาสนา เช่น ประเพณีทาบุญ ในวันสาคัญ ต่างๆ
ทางพุทธศาสนา เช่น การบวช
๓) ประเพณีเกิดจากการเลียนแบบบรรพบุรุษ จะเห็นได้จากการประกอบ พิธีกรรม
ต่างๆ บางอย่างที่ทาไปโดยไม่มีเหตุผล
๔) ประเพณีเกิดจากจิตใจอันสูงสุด เช่น ประเพณีไหว้ครู ประเพณีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
ในวันสงกรานต์
๕) ประเพณีเกิดจากความนิยมของสังคมสิ่งใดก็ตามเมื่อมีคนนิยมปฏิบัติต่อๆ กันไป
ก็อาจกลายเป็นประเพณีขึ้นมาได้

ปราณี วงษ์ เทศ (๒๕๒๐) กล่าวถึงพิ ธีกรรมว่าการที่มนุษ ย์สร้างพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นมาย่อม
จะต้องมีวัตถุประสงค์และมีความหมายตามความเข้าใจอันเกิดจากพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาของตน กล่าว
อย่างสั้นๆ ก็คือ พิธีกรรมนั้นที่แท้จริงแล้วก็คือพฤติกรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อความเชื่อทางศาสนาของตน
พิธีกรรมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วๆ ไปในสังคมไทยภายในรอบปีหนึ่งอาจจาแนกได้เป็น ๓ ประเภทด้วยกัน คือ
๑) พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทามาหากิน
๒) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต
๓) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรือสัง คมหรือประเทศ พิ ธีกรรมต่างๆเหล่านี้ มีส่วน
สาคัญของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนามีอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) การเซ่นสรวงบูชาหรือทาบุญ ๒)
กินเลี้ยง ๓) การละเล่นรื่นเริงเป็นต้น
สนธิรักษ์ (๒๕๓๘) กล่าวถึง ประเพณี และพิ ธีก รรมว่าเป็ นสิ่ง ที่ ปฏิบั ติต่อ กันมาและมีก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้างคงไว้บ้านประเพณีย่อมแสดงถึงสัญลักษณ์ของแต่ละชาติไม่ว่าชาติใดหรือภาษาใดต้องมี
ประเพณีประจาชาติของตน ประเพณีแยกออกเป็นจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและธรรมเนียมประเพณี
พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๘) กล่าวถึงประเพณีไทยว่าเป็นนิสัยสังคม ได้กล่าวถึงประเพณี
ไทยว่าเป็นนิสัยสังคมของคนไทย ประเพณีเดิมหรือประเพณีปรัมปรา คือ ประเพณีที่สืบต่อๆ กันมา ประเพณี
ยังคงอยู่ได้ก็เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาช่วยเสริมสร้างสิ่งใหม่เรียกว่า ประเพณีรวม เช่น เมื่อกล่าวถึงประเพณีเดิมคง
รูปอยู่ได้ประเพณีเดิมและประเพณีที่เป็นสิ่งใหม่ เรียกว่าประเพณีรวม เช่น เมื่อกล่าวถึงประเพณีไทยก็หมายถึง
ประเพณีการแต่งงาน เป็นต้น จะแตกต่างกันในส่วนย่อยของประเพณีการแต่งงาน
สาระ สาระทัศนานันท์ (๒๕๓๘) กล่าวถึงฮีตสิบสอง เป็นจารีตประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติกัน
ในโอกาสต่างๆทั้งสิบสองของแต่ละปี จารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันนับว่า พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอยู่เป็นอันมาก
และจากประเพณีสิบสองเดือนนี้ แสดงให้เห็นว่าชาวอีสาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นพระพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัดด้วยดีเป็นเวลาช้านาน
สุเมธ เมธาวิท ยกุล (๒๕๓๘) กล่าวถึง พิธีก รรมว่าเป็ นการกระท าที่ คนเราสมมุติขั้น ตอนมี
ระเบียบวิธีเพื่อให้เป็นสื่อหรือหนทางที่นามาซึ่งความสาเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ซึ่งทาให้เกิดความสบายใจ และมี
กาลังใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไป พิธีกรรมทางศาสนาพุทธก็มีพุทธ บริษัทเป็นผู้ร่วมประกอบพิธีโดยแฝงปรัชญา
ธรรมไว้เป็นหลักการของพิธีกรรมนั้นด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ตนเข้าใจเป็นสิ่งสาคัญของพิธีกรรมคือ เป็น
สื่อสัญลักษณ์ถึงความเป็นจริงและเป็นเรื่องจิตใจเป็นสาคัญโครงสร้างของพิธีกรรมแยกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ
คือ พิธีกรรมตามปฏิทิน พิธีกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวิตและพิธีกรรมพิเศษหรื อพิธีกรรมตามโอกาส ประเพณี
และพิธีกรรมของชาวผู้ไทยนั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะพิธีกรรมที่ คล้ายคลึงกันกับประเพณีและพิธีกรรมของชาว
อีสาน กล่าวคือในรอบปีหนึ่งชาวผู้ไทยจะประกอบ พิธีกรรมตามฮีตสิบสองเช่นเดียวกัน บางส่วนที่แตกต่างจาก
ประเพณี และพิธีกรรมตามฮีตสิบสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวผู้ไทยมีลักษณะประเพณี และพิธีกรรมเฉพาะ
ท้องถิ่น ซึ่ง น่าจะนามากล่าวไว้ ๒ ประเพณี คื อ ประเพณี บุญ ผะเหวดและประเพณี บุ ญ สงกรานต์ ซึ่ง แต่ล ะ
ประเพณีมีรายละเอียดและมีการเตรียมการพร้อมทั้งการปฏิบัติแตกต่างกันไป
จารุ ว รรณ ธรรมวั ต ร (๒๕๓๑) เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมว่ า พิ ธี ก รรมในสั ง คม
ประกอบด้วยพิธีกรรมส่วนรวม ซึ่งมีแผนการทาทั้งประเทศและจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม ทาให้แตกต่างไปจากถิ่นอื่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจและแก้ปัญหาในการดาเนินชี วิตซึ่งเป็นการสร้างกาลังใจและเตรียมคนให้พร้อมต่อการเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ พิธีกรรมมีความสัมพันธ์กับความเชื่อ ความศรัทธาเป็นพื้นฐานการกระทา

คติความเชื่อ หมายถึง ความรู้สึกเชื่อถือและยอมรับสิ่งในสิ่งหนึ่งทาให้มนุษย์มีหลักยึดเหนี่ยว
ทางใจ เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่ นใจว่ามีอานาจพิเศษคอยปกป้องคุ้มภัยให้กับตน ความเชื่อของมนุษย์จึง ข้อง
เกี่ยวกับวิถีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ วิวัฒนาการความเชื่อของมนุษย์เริ่มต้นด้วยการนับถืออานาจเหนือ
ธรรมชาติ เช่น ผีสาง เทวดา เทพเจ้าแล้วนับถือธรรมชาตินับถือรูปเคารพและนับถือศาสดา
ยศ ธสาร (๒๕๒๘) กล่าวถึงการทาบุญซาฮะไว้ว่าเป็นทาบุญบูชาเทวดาอารักษ์ มเหศักดิ์หลัก
เมือง เลี้ยงผีบ้านผีเรือน ผีตาแฮก ตลอดจนการทาบุญบูชาบรรพบุรุษเพื่อซาระความชั่วช้า เสนียดจัญไร เหตุ
เภทภัยต่างๆ หรือสิ่งอันบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง ทาให้ขาดความร่มเย็นเป็ นสุข จึงทาบุญซา
ฮะล้างเพื่อเป็นสิริมงคลเบิกบานแก่บ้านเมือง
จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๐) กล่าวถึง ความเชื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์
อย่างใกล้ชิดจนอาจจะกล่าวได้ว่า ความเชื่อในต้นกาหนดพฤติกรรมการแสดงออกและพัฒนาการของคนใน
สังคมต่างๆ
จิ ราภรณ์ ภั ท ราภานุ ภั ท ร (๒๕๒๘) การที่ สั ง คมใดมี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งใดย่ อ มแสดงออก
ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นๆ
ชัชวาล ทองดีเลิศ (๒๕๓๐) กล่าวถึง ความเชื่อเรื่องผีว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาหนึ่งนั่นเอง
ในภาคเหนือ มีความเชื่อเรื่องผีอ ยู่มาก มีทั้ งผี ดีแ ละผี ร้าย ส่วนใหญ่ จะเป็ นผีดี เป็น ผีที่ เคารพนับ ถือ เช่น ผี
เจ้านาย ผีเสื้อบ้าน ผีปู่ตา เป็นต้น ผีปู่ตาเป็นผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านในภาคเหนือยึดถือกันในแต่ละตระกูลจะมี
การทาพิธีเลี้ยงเซ่นไหว้เจ้าประจาปีทุกปี โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน บางครั้งมีการเลี้ยงเซ่ นไหว้ปีละ
๒ ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน
ชัยยนต์ เพาพาน (๒๕๓๓) กล่าวถึง การลาผีฟ้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารความ ว่า
องค์ประกอบและเพณีกรรมการลาผีฟ้ามีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมในเรื่องคติความเชื่อพื้นบ้านการ
ประกอบพิธีกรรมต้องมีเครื่องคาย มีบุคลากรประกอบพิธีมีดนตรีประกอบ กลอนลาและท่าฟ้อนลา พิธีกรรมได้
อบรมสั่งสอนผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมผีฟ้าโดยให้จัดนาสิ่งของเครื่องเซ่นให้กับผีตามต้องการในเดือน ๖ มี
พิธีเลี้ยงข่วงผีฟ้าอันเป็นการชุมนุมกลุ่มผู้นับถือผีฟ้าเพื่อเฉลิมฉลองและตอบแทนบุญ คุ ณของผีฟ้าที่ใหม่ความ
คุ้มครองรักษาแก่ตน
เพ็ญศรี ดุ๊กและคณะ (๒๕๓๖) กล่าวถึง ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตาเป็นบ่อเกิดของการทรงเจ้า
ทรงผีเพื่ อ มนุษ ย์จ ะติ ด ต่อ กั บ วิญ ญาณ และการเช่ น สัง เวยก็ เป็ น ส่ วนที่ ม นุ ษ ย์ต้ อ งอุ ทิ ศของมี ค่าอาหารต่ อ
วิญญาณที่มีอานาจเพื่อผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับการทาพิธีเลี้ยงผีปู่ตาประจาทุกปีเป็นการเอาใจหรือเป็น
การแสดงความกตัญญูที่ผีปู่ผีตาได้คุ้มครองรักษาให้พ้นจากเภทภัยแก่ตน ครอบครัวและชาวบ้านให้อยู่รวมกัน
อย่างสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ดิตถ์ ตัณฑไพบูลย์ (๒๕๓๗) กล่าวถึง การนับถือผีของชาวเหนือพบว่าผีที่ชาวภาคเหนือนับถือ
มากคือผีบรรพบุรุษ ซึ่งทาหน้าที่ปกป้องรักษาลูกหลานเป็นผีประจาตระกูล เรียกว่าผีปู่ย่า มีพิธีกรรมาการเลี้ยง
ผีปู่ย่าในเครือญาติเดียวกัน มีการฟ้อนรา บางแห่งก็มีการฟ้อนในเชิงดาบด้วยการนับถือผีปู่ย่านี้จะมีการสืบ
ทอดกันทางสายมารดาเท่านั้น หอผีปู่ย่าจะตั้งอยู่ที่บ้านต้นตระกูลเก่าผีมีหญิงผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้สืบทอดและ
ประกอบพิธีกรรมการบูชาเซ่นสรวง
มณี พะยอมยงศ์ (๒๕๓๙) กล่าวถึง คติความเชื่อของชาวอีสานนั้นได้รับการสืบทอดมาแต่
บรรพบุรุษ มีความเชื่อในเรื่องต่างๆ ได้แก่ความเชื่อในฤกษ์ยาม ความเชื่อเทวดา ผีสาง นางไม้และพระภูมิเมือง
ความเชื่อลาง ไก่ป่าอีแร้งจับหลังคาเรือน ความเชื่อลางนกแสก งูเห่า งูสิง ความเชื่อบาปเคราะห์ นึ่งข้าวหุงข้าว
แดง ความเชื่อลางสัตว์ป่าวิ่งมาตายตรงหน้า ความเชื่อทางประเพณีเชื่อผีฟ้าผีแถน ตามความเชื่อประเพณีคา

โพธิ์คาไฮ (ไทร) ความเชื่อประเพณีสูตรธาตุชะตา ความเชื่อประเพณีสูตรขวัญก่องข้าว ความเชื่อการแต่งบูชา
พระเคราะห์ปี ความเชื่อประเพณีผูกเสี่ยว ผูกน้องรัก ผูกพ่อรักแม่รักและความเชื่อประเพณฮีต ๑๒
อานนท์ อาภาภิรมย์ (๒๕๑๔) กล่าวถึงความเชื่อของมนุษย์ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อไปในอนาคตความเชื่อดังกล่าวได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางต่างๆ ที่ถือ
ว่าเป็นโชคลางนั้นเมื่อนามาจัดรวมกันมีอยู่ ๖ ประเภท คือ
๑) นามธรรมของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต คือ ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
๒) รูปธรรมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ รูปร่าง ลักษณะนามของคน สัตว์ สิ่งของ
สถานที่และยังรวมไปถึงตาหนิต่างๆ ในร่างกาย เช่น ไฝ ปาน เป็นต้น
๓) ความฝันเป็นการสะท้อนถึง โชคลางที่จะส่งผลกระทบถึงชีวิตและทรัพย์สินใน
อนาคต
๔) ประสบการณ์บางอย่างถือว่าเป็นโชคลาง เช่น การพบงู การพบขบวนศพ เป็นต้น
๕) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
๖) พิธีการ คนไทยมีความเชื่อว่าพิธีการต่างๆ นามาซึ่งความสุขความเจริญของชีวิต
เช่น การฝังเสาเอกเวลาปลูกบ้าน การปูที่นอนบ่าวสาวในวันแต่งงานเป็นต้น
เสฐียร พันธรังสี (๒๕๒๑) กล่าวถึงความเชื่อหรือศรัทธาของคนโบราณอันเป็นเหตุให้เกิดลัทธิ
ศาสนาต่างๆ น่าจะมีอยู่ ๑๑ ประการคือ การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของ ธรรมชาติความเชื่ออานาจลึกลับ
ความเชื่ อ มายาศาสตร์ ค วามเชื่ อ ข้ อ ห้ า ม พิ ธี ช าระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ความเชื่ อ มี ชี วิ ต ในทุ ก สิ่ ง การบู ช าสั ต ว์ ที่ มี
คุณลักษณะพิเศษ การบูชาธาตุประจาโลก การบูชาบรรพบุรุษ การเชื่อเครื่องหมายและเครื่องราง และความ
เชื่อเรื่องพิภพใต้ดิน ความเชื่อของคนมีวิวัฒนาการไปโดยลาดับ โดยเริ่มจากมนุษย์เกิดมามองเห็นธรรมชาติ
รอบข้าง และพบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทาให้เกิดความสงสัยและหวาดกลัวเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นศักดิ์สิทธิ์บริ สุทธ์
วิเศษกว่ าตนเองมี อ านาจท าให้ เกิ ด ได้ ต ายได้ ให้ ชั่ ว ได้ ให้ ดี ไ ด้ ควรแก่ ก ารเคารพบู ช าและควรมอบให้ ซึ่ ง
เครื่องเซ่นสังเวย มนุษย์ดึกดาบรรพ์ทุกเผ่า มีความเชื่อคล้ายคลึงกันว่าร่างกายประกอบด้วยธรรมชาติ ๒ ส่วน
หนึ่ง เนื้อหนัง กระดูกที่เห็นอยู่ภายนอก อีกส่วนหนึ่งได้แ ก่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมองไม่เห็นด้วยตา ปรากฏอยู่ภายใน
คือ เจตภูตหรือวิญญาณ และความเชื่อในเรื่องของวิญญาณนี้เป็นมูลเหตุของความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
ภิญโญ จิตต์ธรรม (๒๕๒๒) กล่าวถึง ความเชื่อว่าความกลัวและความไม่รู้ เป็นเหตุให้เกิด
ความเชื่อและความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดศาสนาในสังคมมนุษย์โบราณ เมื่อเกิดศาสนาที่แท้จริงแล้วก็
ยังมีความเชื่อปนอยู่ ความเชื่ออาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความเชื่อที่งมงายไร้เหตุผลคือยังไม่ทราบ
เจตนาและความเชื่อที่มีเจตนาแฝงอยู่เพื่ออบรมให้คนประพฤตดิีอยู่ร่วมสังคมได้ถูกต้องและเกิดสุขแก่ตนเอง
ความเชื่อทั้ง ๒ ประเภทอาจแบ่งเป็นพวกๆ ได้ ๑๒ กลุ่ม เป็นอย่างน้อย คือ ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้าน ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ ยาม นิมิต ฝัน
ความเชื่อเกี่ยวกับทางไสยศาสตร์ ความเชื่อเกี่ ยวกับลักษณะของคนและสัตว์ ความเชื่ออันเนื่องมาแต่ศาสนา
ความเชื่อเกี่ยวกับการทามาหากินและอาชีพ ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดและการ
แก้เคล็ด ความเชื่อเกี่ยวกับนรก สวรรค์ ชาติภพ และสุดท้ายความเชื่อเกี่ยวกับเลขดี เลขร้าย วันดีวันร้าย เป็น
ต้น
ตรีศิลป์ บุญขจร (๒๕๒๓) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
วรรณกรรมเป็ น ภาพสะท้ อ นของสั ง คม การสะท้ อ นภาพสั ง คมของวรรณกรรมมิ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งเอกสาร
ประวัติศาสตร์แต่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนและเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของสังคม วรรณกรรมอาจ
สะท้อนสังคมทั้งรูปธรรมและนามธรรม

แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ (๒๕๒๗) กล่าวถึงวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทานของ
อีสานแล้วสรุปว่าวรรณกรรมเป็ นเรื่องที่ผูกพั นกับวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดเป็นเครื่องมือสาคัญ ยิ่งของกวีในการ
ถ่ายทอดและสะท้อนสภาพสังคม ความคิดและจารีตประเพณีต่างๆ ตลอดจนครรลองแห่งชีวิตของกลุ่มชน
จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (๒๕๓๕) กล่าวถึงสถานการศึกษาเรื่องคติความเชื่อของไทย สรุปได้
ว่าการศึกษาเท่าที่เป็นมาในอดีตส่วนใหญ่เป็นการศึกษาขั้นรวบรวมข้อมูลความเชื่อในเรื่องต่างๆ ของคนไทย
ตลอดจนการเก็บ รวบรวมคติ ชนอื่น ๆ ที่ แสดงออกถึ งความเชื่อของคนไทย การศึก ษาวิเคราะห์ เรื่อ งนี้เริ่ ม
พัฒนาขึ้นมาอย่างมากในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการศึกษาคติชน
วิทยาทาให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นและได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลโดยมีการ
จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆขึ้น
ธวัช ปุณโณทก (๒๕๒๘) กล่าวถึงเสนอบทความเรื่องความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ในสังคมอีสาน สรุปได้ว่าความเชื่อในสังคมอีสานผูกพันอยู่กับภูตผี วิญญาณอย่างเหนียวแน่น แม้พุทธศาสนา
จะเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชาชน แต่ความเชื่อในภูตผีวิญญาณก็ไม่ได้หายไปจากสังคม ทั้งชาว
อีสานเองก็ไม่ได้แยกความเชื่อในเรื่องการนับถือผีออกจากพุทธศาสนา ชาวบ้านส่วนใหญ่สนใจว่าการประกอบ
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนั้นจะเป็นแบบใด แต่จะทาตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การประกอบพิธี
เหล่านี้ นั้นถือว่าจะทาให้เกิดศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวมากกว่าที่จะคิดว่าเป็นพิธีกรรมที่เนื่องมาจาก
ความเชื่อในเรื่องใด
ชื่น ศรีสวัสดิ์ (๒๕๓๐) กล่าวถึงความเชื่อเรื่องคาถาอาคมที่มีอยู่ในหมู่ชาวไทย-เขมรในจังหวัด
สุรินทร์พบว่าชาวบ้านมีความเชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงและสามารถช่วยให้ได้รับผลที่ต้องการจริง หากได้กระทาโดย
ถูกต้องตามกรรมวิธีในอดีตชาวบ้านจะเชื่อในสิ่งเหล่านี้มากและได้อาศัยความเชื่อเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการ
ป้อ งกัน ตัวจากศัต รูผู้ร้ายโรคภัย ต่างๆ และเป็ น แรงกระตุ้น ผลั กดั นให้ เกิด ขวัญ และกาลัง ใจในการต่อ สู้กั บ
อุปสรรคมาได้โดยตลอด แต่ปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวได้ลดน้อยลงไปมาก จะมีเหลืออยู่บ้างก็เฉพาะความเชื่อ
บางอย่างเท่านั้น ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันรักษาการใส่ของหรือคุณไสยและใส่ยาสั่งซึ่งมีหลงเหลืออยู่
บ้างในคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะในถิ่น ทุรกัน ดารที่ ห่างไกลจากตัวเมืองและตามแนวชายแดนไทยกับ กัมพูช า
อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้นับวันแต่จะลดน้อยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด
มณี พะยอมยงค์ (๒๕๓๐) เสนอบทความเกี่ ยวกั บความเชื่อ ของคนไทยว่าความเชื่อ เป็ น
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกรูปทุกนามความเชื่อแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ ความเชื่อ ที่เป็นนามธรรม
และความเชื่อที่เป็นรูปธรรม ความเชื่อของคนไทยแต่ละภาคมีความแตกต่างมีข้อกาหนดข้อห้าม ซึ่งจะแตกต่าง
กันไปตามสภาพภูมิศาสตร์และตามความเกี่ยวข้องกับชนชาติอื่นที่ใกล้เคียง ความเชื่อลักษณะข้อห้าม ความคิด
ขะลา เป็นสิ่งท้าทายต่อดวงปัญญาและความคิดของคนสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาวิเคราะห์วิจัยว่าแต่ละ
ข้อมีความมุ่งหมายอะไรซ่อนเร้นอยู่ข้อห้ามคาสอนมีประโยชน์ต่อสังคมประการใด
ภีรนัย โชติกันตะ (๒๕๓๑) กล่าวถึง วิเคราะห์ความเชื่อตามพงศาวดารล้านช้างความเชื่อเรื่อง
แถนมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของชาวอีสานในอดีตในการกาหนดรูปแบบการดาเนินชีวิตกาหนด
ความคิดทางการเมืองทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการศึกษาทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งทางด้านสันทนาการ
ซึ้งล้วนแต่มีอิทธิพลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องแถนทั้งสิ้น ความเชื่อเรื่องแถนนี้เองที่เป็นมูลเหตุให้เกิด
พิธีกรรม
สุเมธ คงสวัสดิ์ (๒๕๓๑) กล่าวถึง ความเชื่อของชาวบ้านพลวง ตาบลกังแอน อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านพลวงมีความเชื่อที่เด่นๆ ๑๓ ประการ ดังนี้ คือ ความเชื่อเกี่ยวภัยโชคลาง ฤกษ์ ความ
เชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้าน ความเชื่อเกี่ยวกับ

เวทมนต์คาถา ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวยา
กลางบ้าน ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดิภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี
ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะบุคคลและความเชื่อเกี่ยวกับยาสั่ง ความเชื่อแต่
ละประเภทได้ถ่ายทอดสู่กันมาจากผู้สูงอายุ บางอย่างก็เชื่อกันมากและบางอย่างก็เชื่อน้อยลงเพราะสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป บ้านเมืองมีความเจริญขึ้น มีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม แต่ที่เชื่ อกันมั่นคงคือ
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ศาสนา การนั บ ถื อ ผี ย ายตา ผี ปู่ ต าและข้ อ ห้ า มต่ า งๆ ความเชื่ อ นั บ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวันของชาวบ้านเป็นตัวกาหนดกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน
จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๒) กล่าวถึง สภาพสังคมในวรรณกรรมอีสานว่าทาให้เห็นภาพ
สะท้อนของสังคม ตามแง่มุมตามกรอบของวรรณกรรมแต่ละประเภท แต่ละเรื่องในด้านความเป็นอยู่การ
ปกครอง คติค วามเชื่อและอุด มการณ์ ของสั งคมโบราณ ซึ่ง มีรูป ลักษณ์ ค่อ นข้างลงตัวคล้ายกัน ทางศาสนา
สถาบันการปกครองสถาบันทางครอบครัวและเครือญาติ องค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏชัดในนิทานพื้นบ้านและ
วรรณกรรมคาสอน
วิจิตรา ขอนยาง (๒๕๓๒) กล่าวถึงความเชื่อจากประเพณีในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานโดยได้
จัดแบ่ ง ขอบเขตของความเชื่อ ไว้ ๕ ประเภท คือ ความเชื่อ เกี่ ยวกับ ธรรมชาติ ความเชื่ อเกี่ย วกับ สิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์และความ
เชื่อระดับอุดมคติ
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยธุยา (๒๕๓๒) เสนอบทความเรื่องผีไทยๆ ของคนไทยว่าสังคมไทย
เฉพาะอีสานมีการนับถือผีก็ต้องมีการกระทา “ผิดผี” ของอีสานถือเป็นจารีตสาคัญเท่ากับผิดกฎหมาย เพราะ
จารีตคือกฎหมายของสังคมโบราณเรื่องของผีป ระจาชาติ ลัทธิถือผีของคนไทยโบราณนี้ คนโบราณชาติอื่นก็
ย่อมมีของแต่ละชาติเพราะลัทธิถือผีมีมาก่อนลัทธิศาสนาใหญ่ๆ
สุกัญญา ภัทราชัย (๒๕๓๒) กล่าวถึงภาพสะท้อนของสังคมไทยในเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้าน
สะท้อนสภาพของสังคมไทยในด้านอาชีพและทัศนะต่ออาชีพ เช่น อาชีพทานา ทาไร่ ค้าขาย เป็นต้น ความเชื่อ
เช่น ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องกรรม เป็นต้น
สุกัญญา ภัทราชัย (๒๕๓๒) กล่าวถึงความเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านของชุมชน
กลุ่มน้อยในอีสานเหนือว่าความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลแม้ว่าระบบการแพทย์ แผนปัจจุบัน
จะเข้าไปมีบทบาทอยู่บ้างก็ตาม แต่ปริมาณของผู้ทาหน้าที่ปัดเป่าความทุกข์โรคภัย หมอพื้นบ้านนานาชนิด
เช่น หมอเหยา หมอน้ามนตร์ หมอสมุนไพร เป็นต้น ก็ยังมีอยู่ในหมู่บ้านจานวนมากแสดงถึงบุคคลเหล่านี้ยังมี
บทบาทในการรักษาพยาบาลคนป่ วย ยังมี บทบาทในสัง คมหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นสถาบั นหนึ่ง ของสัง คม
หมู่บ้านเค้าโครงของระบบความเชื่อ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชาวโซ่ ชาวผู้ไทย เป็นต้น ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยัง
เชื่ อ ว่ า ความเจ็ บ ป่ ว ยเกิ ด จากวิ ญ ญาณที่ เรี ย กว่ าผี ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วท าให้ ค นต้ อ งหาทางรั ก ษาโดยการ
ปรึกษาหารือกับหมอผี หมอเหยาในหมู่บ้าน
พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๘) กล่าวถึง ความเชื่อในด้านการนับถือผีของคนไทยว่าคนไทย
ถือผีมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ผีก็คือสิ่งลึกลับซึ่งมีสภาพเกินคน ผีแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ผีฟ้าเจ้าผีและผี
ร้ายกลุ่มแรกผีฟ้าคนเข้าใจกันว่าอยู่บนฟ้าหรือภายหลังเรียกว่าเทวดา มีผู้เป็นหัวหน้าเรียกว่าพระยาแถน กลุ่ม
ที่สอง เจ้าผีเป็นผีที่อยู่ต่าลงมาจากเมืองฟ้าแต่ว่ามีลักษณะเหลื่อมล้ากันอยู่ถือว่าเป็นครึ่งเทวดาก็ได้เพราะอยู่ใน
อากาศหรือสิงสถิตย์อยู่ตามที่ต่างๆ มีชื่อเรียกไปตามลักษณะของท้องถิ่นที่ท่านสิงสถิตย์อยู่เป็นเจ้าที่ เจ้าทุ่ง เจ้า
ป่า เจ้าเขา เป็นต้น ในปัจจุบันเรียก เทพารักษ์หรืออารักษ์เทวดามีหน้าที่คุ้มครองดูแลโดยเฉพาะในท้องถิ่นซึ่ง
ท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่ เจ้าผีหรือเทวดาอารักษ์นี้คนมีความเกรงกลัวมากเพราะท่านโกรธง่าย อาจให้ดีให้ร้ายแก่คน

ได้ คนจึงต้องระวังตัวคอยเซ่นสังเวยและพินอบพิเทาอยู่เสมอและคนมักปลูกศาลให้อยู่จะได้สะดวกแก่การบูชา
และการเซ้งสังเวยกลุ่มสุดท้าย คือ ผีร้าย เป็นพวกผีที่มีฐานะถัดลงมาต่าสุด ถือว่าเป็นจาพวกผีเลว ตรงข้ามกับ
พวกผีฟ้าซึ่งเป็นผีดี พวกผีร้ายต่างจากพวกเจ้าผีตรงที่ไม่มีศาลอยู่ เช่น ผีห่า ผีป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่งได้
เป็น ๔ ลักษณะ คือ คติบูชาผีบรรพบุรุษ คติบูชาผีวีรบุรุษ คติบูชาผี ธรรมชาติและคติบูชาผีร้าย
ประสาท อิศรปรีดา และคณะ (๒๕๑๘) กล่าวถึงความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาว
อีสาน สรุปว่าความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวต่างๆ อาจกลายเป็นความเชื่อและสิ่งยึดเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกจาก
สถาบั น อื่ นๆ ของสั งคมแม่ บ้ านกล่ าวคือ ความเชื่อ และสิ่ ง ยึด เหนี่ย วทางจิต ใจของชาวบ้ านจะเป็ น เสมื อ น
มาตรการที่ควบคุมความประพฤติและศีลธรรม มิให้ชาวบ้านประพฤตินอกจารีตประเพณี นอกจากนั้นยังเป็น
เครื่องชี้แนวทางการดารงชีวิตทั้ง ทางด้านการเกษตร การรักษาโรค การบริโภค การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชนบทซึ่งนับว่ามีความเกี่ยวพันกับระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ใกล้ชิด
จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๘) กล่าวถึง การวิเคราะห์เพลงเด็กอีสานทาให้ทราบคุณค่าที่เด่น
อยู่หลายประการ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องบันทึกสภาพสังคมที่ดารงชีวิตอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่พิถีพิถัน โลก
ทัศน์ของชาวอีสานจะมีลักษณะเชื่อในอานาจบุญกุศล การทาความดีหรือชั่ว
มรรยาท กิจสุวรรณ (๒๕๒๖) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยว่าคนไทยมี
ความเชื่อดั้งเดิมเหมือนกับชนชาติอื่นในสมัยโบราณ คือ เชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนโดยเข้าใจว่ามีฤทธิ์อานาจอยู่
เหนือคน อาจบันดาลให้ดีหรือร้ายแก่คนได้ ความเชื่อเช่นนี้คือความเชื่อในสิ่ง เหนือธรรมชาติที่ไม่อาจพิสูจน์ได้
ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอาจแบ่งออกได้เป็น ๙ ประเภท คือ ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ความเชื่อเรื่อง
เครื่องรางของขลัง ความเชื่อเรื่องคาถาและเวทมนต์ความเชื่อเรื่องถือฤกษ์ยามและลางสังหรณ์ ความเชื่อเรื่อง
ความฝันความเชื่อเรื่องขวัญ ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติความเชื่อเรื่องยากลางบ้าน
และความเชื่อเรื่อง ลักษณะบุคคล
พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ (๒๕๒๘) กล่าวถึง คติความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งได้รับสืบทอด
มาแต่บรรพบุรุษ มีความเชื่อในเรื่องต่างๆ คือ เชื่อในฤกษ์ยามเชื่อเทวดาผีสางนางไม้และพระภูมิเมือง เชื่อผี
วิญญาณบรรพบุรุษ เชื่อลางสังหรณ์เชื่อลางจอมปลวกหมูสี เชื่อลางไก่ป่า อีแร้งจับหลังคาเรือน เชื่อลางนกแสก
งูเห่า งูสิง เชื่อบาปเคราะห์ นึ่งข้าว หุงข้าวแดง เชื่อลางนกเค้าร้อง เชื่อลางสัตว์ป่า วิ่งมาตายตรงหน้า เชื่อทาง
ประเพณีผีฟ้า ผีแถน เชื่อประเพณีคาโพธิ์คาไฮ เชื่อประเพณีสูตรธาตุชะตา เชื่อประเพณีสูตรขวัญก่องข้าว เชื่อ
พิธีตัดกรรมตัดเวร เชื่อการ แต่งแก้บูชาพระเคราะห์ เชื่อประเพณีผูกเสี่ยว ผูกน้องรัก ผูกพ่อรักแม่รักและเชื่อ
ประเพณีฮีต ๑๒ คอง ๑๔
จรัส พยัคฆราชศักดิ์ (๒๕๓๔) กล่าวถึง ความเชื่อและพิธีกรรมสังคมอีสานว่า ชาวอีสานสืบ
ทอดวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง และมีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติใกล้ชิดกับคนไทยในล้านช้าง (ลาว) รวมทั้งมีความ
คล้ ายคลึ ง กั น ทางด้ านภาษา วรรณกรรม ตลอดจนความเชื่อ และพิ ธี กรรมต่ างๆ ความเชื่อ เรื่อ งภู ต ผีแ ละ
วิญญาณของสังคมอีสาน อยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับภาคอื่นคือการนาเอาผีและวิญญาณมากลมกลืนกันกับพุทธ
ศาสนาแต่ก็อาจแยกได้ว่าส่วนใดเป็นความเชื่อทางศาสนา และส่วนใดเป็นความเชื่อเรื่องภูตผี อย่างไรก็ตามถ้า
เป็นพุ ทธศาสนาแบบชาวบ้านนั้นแยกได้ยากมาก เพราะพิธีกรรมต่างๆ เป็นความเชื่อเรื่องอานาจลึกลับใน
ชนบทที่ห่างไกลยังมีพิธีกรรมในเรื่องภูตผีอยู่ความเชื่อเรื่องภูตผีเป็นบ่อเกิดแห่งพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ผีแถนหรือ
ผีฟ้าทาให้เกิดพิธีแห่บั้งไฟ การราผีฟ้าเพื่อรักษาโรค เป็นต้น นอกนั้นยังเป็นความเชื่อเกี่ยวกับผีปู่ตาและผีอื่นๆ
อีกมากมาย

จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๘) กล่าวถึง คติความเชื่อของชาวไทยในส่วนที่เป็นความเชื่อใน
เรื่องผีและวิญญาณว่าการถือผีเป็นวั ฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางสังคมและจิตใจ แม้
เมื่อนับถือพุทธศาสนาก็ยังคงนับถือผีจัดพิธีกรรมอะไรต้องเชิญ ผีสางเทวดามาร่วมเสนอการถือผีมีส่วนอย่าง
สาคัญในการเสริมสร้างกาลังใจและสวัสดิภาพของสังคม ผีจึงมีบทบาทต่อครอบครัวและส่วนรวม
อมรา พงศาพิชญ์ (๒๕๔๙) กล่าวถึงความเชื่อในลักษณะวัฒนธรรมหมายถึง ความเชื่อทาง
ศาสนาหรือความเชื่อในสิ่งที่มีอานาจเหนือมนุษย์ สังคมทุ กสัง คมมีความเชื่อสิ่งที่ มีอานาจเหนือมนุษย์ไม่ มี
รูปแบบหนึ่ง ศาสนาหมายถึงความเชื่อในสิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์ ความเชื่อในภูตผีปีศาจก็รวมเรียกเป็น ความเชื่ อทาง
ศาสนา เพราะเป็นความเชื่อในสิ่งที่มีอานาจเหนือมนุษย์ลักษณะของสิ่งที่มี อานาจเหนือมนุษย์มีตัวอย่าง เช่น
พระภูมิเจ้าที่ ผีปู่ตา เจ้าเข้าทรง เทพเจ้า เป็นต้นส่วนประกอบของศาสนาและความเชื่อที่สาคัญมี ๓ ส่วน คือ
๑) ความเชื่อ ในปรมั ติ ห รือ ส่ว นที่ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ถื อ ว่าเป็ น ความจริง สุ ด ยอดที่ ไ ม่ มี สิ่ง ใดมาลบล้า งได้ ๒)
พิธีกรรมซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ ๓) ผู้ประกอบพิธีกรรมไม่ว่าความเชื่อทางศาสนาจะมีรูปแบบใด ความเชื่อทาง
ศาสนาก็ ยัง เป็ น ส่วนประกอบที่ส าคัญ มากของวัฒ นธรรมของสัง คมเพราะเป็ นตั วกาหนดขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี อย่างรวมทั้งเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกของสังคม
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖) กล่ าวถึ ง ความหมายไว้ ว่ า
พิธีกรรมคือ แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่ป ฏิบัติในทางศาสนา หรือจัดขึ้นตามลัทธิความเชื่อ หรือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อความขลัง หรือความเป็นสิริมงคล เป็นต้น เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีขึ้นบ้านใหม่
พิธีพระราชทานปริญญา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นต้น
สรุป ประเพณีและพิธีกรรมก็คือ พฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าก่อให้เกิดผลหรือประโยชน์
อย่างไร สามารถแยกออกเป็นบทบาททางตรงและบทบาททางอ้อม ส่วนคติความเชื่อนั้น ความเชื่ อของมนุษย์
เกิดจากความกลัวและความไม่รู้มนุษ ย์มีความเชื่อต่อสิ่ง ต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยรอบว่ามีอานาจกว่า
ตนเองสามารถบันดาลให้คุณหรือโทษได้ แม้ภายในร่างกายของมนุษย์เอง ก็ยังเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ซึ่งกลายเป็น
มูลเหตุของความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา ความเชื่อของมนุษย์ส่วนหนึ่งได้ว่าวัฒนาการทาให้เกิดศาสนาขึ้นใน
สังคมของมนุษย์ ความเชื่อสามารถจาแนกออกเป็น ๒ ประการคือ ความเชื่อที่เป็นนามธรรม กับความเชื่อที่
เป็นรูปธรรม และความเชื่อแต่ละอย่างนี้ยังสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ออกได้หลายประเภท
๒.๓ อีสานกับความหลากหลายของชาติพันธุ์
กลุ่ม ชาติพั น ธุ์ (Ethnic group) หรือ ความเป็ นชาติ พั นธุ์ (Ethnicity) เป็ นมโนทั ศน์ ที่มั กใช้กัน อย่ าง
คลุ ม เครื อ และมี นั ย แตกต่ า งกั น แต่ ส ามารถแบ่ ง แยกเพื่ อ ให้ เห็ น ความแตกต่ า งโดยการใช้ ภ าษาและ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นอันเดียวกันรวมถึงแบบแผนวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพื่อ บ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่านั้นๆ
กล่าวคือคาว่า “ชนเผ่า” หรือ “กลุ่มชาติพันธุ์” จึงหมายถึงกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกันนั่นเอง (ยศ สันตสมบัติ .
๒๕๔๔) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประชากรในประเทศไทย
กว่า ๖๐ ล้านคน มีภาษาพูดที่ต่างกันมากกว่า ๖๐ กลุ่ม จัดอยู่ในตระกูลใหญ่ ๕ ตระกูลซึ่งเป็นภาษาหลักของ
คนในเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ภาษาตระกูลไท (กลุ่มไท-ลาว) ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก (กลุ่มมอญ-เขมร)
ภาษาตระกูลจีน -ธิเบต (กลุ่มทิเบต-พม่า) ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน (กลุ่มมาลาโยโพลีเนเชี่ยน) และกลุ่ม
ภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยน (กลุ่มแม้ว -เย้า) สาหรับการจาแนกกลุ่มชาติพันธ์ใหญ่ในอีสานสามารรถจาแนกได้ ๒
กลุ่ม คือ กลุ่มตระกูลไต-กะได (Tai-Kadi) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มไทยลาวเป็นหลัก และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่
แยกอยู่ตามสภาพท้องถิ่นฐานเดิมมีจารีตประเพณีเฉพาะกลุ่มซึ่ง สามารถจาแนกได้เป็นกลุ่มคือ ไทยย้อ ไทย

โย้ย ผู้ไทย ไทยโคราช ไทยแสก กูย (ส่วย ข่า บรู) โซ่ กะโล่ (กะเลิง) และญัฮกรู หรือ ชาวบน (ธวัช ปุณโณทก.
๒๕๔๔)
๒.๔ กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
คาว่า “ผู้ไทย” หรือ “ภูไท” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเขียนว่า “ผู้ไทย”ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวผู้
ไทยอยู่ในแค้วนสิบสองจุไทย และแค้วนสิบสองปันนา (ดินแดนส่วนเหนือของลาว และเวียดนาม ซึ่งติดต่อกับ
ดินแดนภาคใต้ของจีน) ราชอาณาจักรไทยได้สูญ เสียดินแดนสิบสองจุไทย ซึ่งอยู่ในเขตของลาวให้แก่ฝรั่งเศส
เมื่อ ร.ศ.๑๐๗ (พ.ศ.๒๔๓๑) ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ (เจ้าองค์หล่อ) แห่งราชอาณาจักรเวียงจันทน์
ได้มีหัวหน้าชาวผู้ไทยซึ่งมีนามว่า พระศรีวรราช ได้มีความดีความชอบในการช่วยปราบกบฏในนครเวียงจันทน์
จนสงบราบคาบกษัตริย์เวียงจันทน์ จึงได้ปูนบาเหน็จโดยพระราชทานพระราชธิดาชื่อนางช่อฟ้าให้เป็นภรรยา
ในกาลต่อมาจึงได้แต่งตั้งให้บุตร ซึ่งเกิดจากพระศรีวรราชหัวหน้าชาวผู้ไทย และเจ้านางช่อฟ้ารวม ๔ คนแยก
ย้ายกันไปปกครองหัวเมืองชาวผู้ไทย คือ เมืองสบแอก เมืองเชียงค้อ เมืองวัง เมืองตะโปน (เซโปน) พร้อมกับ
อพยพชาวผู้ไทยลงไปทางใต้ของราชอาณาจักรเวียงจันทน์ เป็นเมืองวัง เมืองเซโปน อันเป็นถิ่นกาเนิดของชาวผู้
ไทย (เรียบเรียงจากลายพระหัตถ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าประดิษฐ์สารี ในหนังสือชื่อพระราชธรรม
เนียมลาว ซึ่งพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระองค์เป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่ ๔ และเจ้าจอมมารดาดวงคา เจ้า
จอมมารดาดวงคา เป็นราชนัดดาของเจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์) ต่อมาชาวผู้ไทยได้แยกย้ายออกไปตั้งเป็นเมืองพิน
เมื อ งนอง เมื อ งพ้ อ ง เมื อ งพลาน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ในแขวงสุ วรรณเขตของลาวในสมั ย รัช กาลที่ ๓ แห่ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ เมื่อกองทัพไทยยกขึ้นไป
ปราบปรามจนสงบราบคาบแล้วทางกรุงเทพฯ มีนโยบายจะอพยพพวกผู้ไทย ข่า กะโซ่ กะเลิง ฯลฯ จากฝั่งซ้าย
แม่น้าโขงให้มาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้าโขง (ภาคอีสาน) เพื่อมิให้เป็นกาลังแก่เวียงจันทน์และญวน
อีก ปัจจุบั นพบชาวผู้ไทยอาศัย อยู่ทางภาคเหนื อของลาวและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยในจังหวัด
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร อานาจเจริญ อุดรธานีและร้อยเอ็ด เป็นต้น ชาวผู้ไทยบริเวณนี้
เรียกว่า ผู้ไทยขาว ชาวผู้ไทยวิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณี ของไทยญ้ อ คล้ายคลึง ไทยลาวและชาวพุท ธ
โดยทั่วไป
ชาวผู้ไทยมีภาษาเป็นของตนเองซึ่งปัจจุบันยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น หากลงไปสัมผัสกับวิถี
ชีวิตชาวผู้ไทยจะพบว่าสังคมของผู้ไทยเองนั้นยังนับถือให้เกียรติกับผู้ชาย (ช้างเท้าหน้า) แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็น
เช่นนั้น เพียงแต่ลดพฤติกรรมบางส่วนลงไป เนื่องมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก
ด้วย อย่างไรก็ตามในเรื่องการอบรมด้านศีลธรรมจรรยาแก่บุตรหลาน ถือได้ว่าสังคมผู้ไทยในยุคข้อมูลข่าวสาร
นี้ยังเข้มข้นอยู่
ชาวผู้ไทยที่เข้ามาตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๓ ตามประวัติศาสตร์แบ่งออกได้ถึง ๘ กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ขยาย
ชุมชนของตนออกไป โดยที่มีแหล่งพักพิงที่ต่างกันออกไปด้วย นับได้ถึ ง ๙ จังหวัด ๓๓ อาเภอ ๔๙๔ หมู่บ้าน
สาหรับชาวผู้ไทยในจังหวัดสกลนคร ถือเป็นชาวผู้ไทยกลุ่มใหญ่ ที่สุดก็ได้ เพราะมีชาวผู้ไทยอยู่ถึง ๙ อาเภอ
๒๑๒ หมู่บ้าน จังหวัดนครพนม ๕ อาเภอ ๑๓๑ หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร ๕ อาเภอ ๖๘ หมู่บ้าน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๕ อาเภอ ๖๓ หมู่บ้าน จังหวัดหนองคาย ๓ อาเภอ ๖ หมู่บ้าน จังหวัดอานาจเจริญ ๒ อาเภอ ๕
หมู่บ้านจังหวัดอุดรธานี ๕ หมู่บ้าน ๒ อาเภอ จังหวัดยโสธร ๓ หมู่บ้าน ๑ อาเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หมู่บ้าน
(โพนทอง) (www.thaihof.org/content/หอมกรุ่นกลิ่นสาว-ชาวภูไท)
๒.๔.๑ ภูมิหลังชาวผู้ไทย (ศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ. ๒๕๕๑)

ภูมิหลังของชาวผู้ไทยว่าด้วยเรื่องราวที่เป็นนิทานหรือนิยายปรัมปรา พงศาวดารล้านช้าง ต้น
เรื่องกาเนิดมนุษย์และเรื่องเมืองแถง (เมืองแถน) ได้กล่าวถึงชาวผู้ไทย ดัง นี้ “กาลครั้งก่อนนั้นก็เป็นดินเป็น
หญ้าเป็นฟ้าเป็นแถน ผีและคน เที่ยวไปมาหากันบ่อขาด เมื่อนั้นยังมีขุนใหญ่อยู่ ๓ คน ผู้หนึ่งชื่อขุนคานอยู่บ้าน
สร้างเมืองลุ่ม กินปลาเฮ็ดนา เมืองลุ่มกินข้าว เมื่อนั้นแถนจึงใช้คนมากล่าวแก่คนทั้งหลายว่าในเมืองลุ่มนี้กิน
ข้าวให้บอกให้หมาย กินแลง กินงายก็ในบอกแก่แถน ได้กิน ซิ่นก็ให้ส่งขา ได้กินปลาก็ให้ส่งรอยแก่แถน เมื่อนั้น
คนทั้งหลายก็บ่อฟังความแถน แม่นใช้มาบอกสองทีสามทีก็บ่อฟังหั้นแล แต่นั้นแถนจึงให้น้าท่วมเมืองลุ่ม ลีด
เลียงท่วมเมืองเพียงละลาย คนทั้งหลายก็ฉิบหายมากนักแล ยามนั้นปู่ลางเซิงและขุนเค็ก ขุนคานรู้ส่าแถนเคียด
แก่เขาๆ จึงเอาไม่ขาแรงเฮ็ดแพเอาไม้แปงเรือนเฮ็ดพวง แล้วเขาจึงเอาลูกเอาเมียเข้าอยู่ในแพนั้น แล้วน้าจึงพัด
เขาขึ้นเมืองบนเขาเอาเมื่อเมื องฟ้าพู้ นแล พระยาแถนจึงถามเขาว่าสูจักมาเมืองฟ้ าพู้น ตี้เฮ็ด สัง เขาจึง บอก
เหตุการณ์ทั้งมวล พระยาแถนจึงว่าตูใช้ให้ไปกล่าวแก่สูสองสามทีให้ยาแถนยาผีเถ้ายาเจ้ายืนดานสูสังบอฟังคากู
จิงเท้าสู้แล้วนั้นพระยาแถนจึงให้เข้าไปอยู่ที่บึงดอนแถนลอหั้นแล แต่นั้นน้าจึงแห้งจึงบก เป็นพื้นแผ่นดินเขาจึง
ไหว้ขอพระยาแถนว่าตูข้อยนี้อยู่เมืองบนบ่อแก้วแลนเมืองฟ้าบ่อเป็น ตูข้อยขอไปอยู่เมืองลุ่มลีดเลียง เมืองเพียง
พักยอมพู้นเทอญ เมื่อนั้นพระยาแถนจึงให้เอาลงมาส่งทั้งให้ความเขา ลู่แก่เขา จึงเอากันลงมาอยู่ที่นาน้อยอ้อย
หนูก่อนหั้นแล แต่นั้นเขาจึงเอาควายนั้นเฮ็ดนากินนานประมาณ ๓ ปี ควายเขาก็ตายเสีย เขาละซากควายเสีย
ที่นาอ้อยหนูนั้นแล้วอยู่บ่อนานเท่าใดเครือหมากน้าก็เกิดออกฮูดังควายตัวนั้น ออกยาวมาแล้วก็ออกเป็นหมาก
นั้นแก่แล้วคนทั้งหลายก็เกิดมาอาศัยซึ่ง หมากน้า เป็นดังนางอาสังโนเกิดในดอกบัว เจ้าฤๅษีเอามาเลี้ยงไว้คน
ทั้งหลายฝูงเกิดในผลหมากน้าเต้า ฝูงนั้น กู้ร้องก้องนี้นั้นมากนักในหมากน้านั้นแล ยามนั้นปู่ลางเชิงจึงเผาเหล็ก
ซีแดงซีหมากน้านั้น คนทั้งหลายจึงบุเบียดกันออกมา ทางฮูที่ซีนั้น ออกมาทางฮูนั้นก็บ่อเบิ่งคับคั่งกัน ขุนคาน
จึงเอาสิ่วไปสิ่วฮู ให้เป็นฮูแควนใหญ่แควนกว้าง คนทั้งหลายฝูงออกมาทางฮูนั้นแบ่งเป็น ๒ หมู่ๆ หนึ่งเรียกไทย
ลม หมู่หนึ่งเรียกชื่อไทยลี ผู้ออกทางฮูสิ่วนั้นแบ่งเป็น ๓ หมู่ๆ หนึ่งเรียกชื่อไทยเลิง หมู่หนึ่งเรียกชื่อไทยลอ หมู่
หนึ่งเรียกชื่อ ไทยควางแล แต่นั้นปู่ลางเซิงจึงบอกสอนเขาให้เฮ็ดไฮ่ไถ่นา ทอผ้าทอซิ่นเลี้ยงชีวิตเขา แล้วก็ปลูก
แบ่งให้เขาเป็นผัวเมียกันมีเย้ามีเรือน ก็จึงมีลูกหญิงลูกชายมากนักแล เมื่อนั้นปู่ลางเซิงบอกให้เขา รักพ่อเลี้ยง
รักแม่เลี้ยง เคารพยาเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ว่าตนเขาแลอยู่หึงนานไป พ่อแม่เขาก็ตาย ท่านปู่ลางเซิงบอกให้เขาไหว้พ่อ
แม่เขา แล้วให้ส่งการเมี้ยนซาก ฝูงออกมาทางสิ่วให้เผาเสีย เก็บดูกล้างสร้อยสีแล้วให้แปงเถียงใส่ดูกไว้ให้ ไปส่ง
ข้าวส่งน้าซุวัน คั้นเขาไปบ่อได้ปู่ลางเซิงบอกให้แต่งเพื่อน ข้าวเหล้าไว้ห้าห้องเรือนเขาแล้วให้เขาเรียกพ่อแม่ฝูง
ตายนั้นมากินหั้นแล แต่นั้นคนหลายฝูงเกิดมาในน้าเต้า ฝูงออกมาทางฮูสิ่วนั้นเป็นคนไทย ฝูงออกมาทางฮูซีนั้น
เป็นข้า คนฝูงนั้นลวดเป็นข้อยเป็นไพร่เขาเจ้าขุนทั้งสามนั้นแล เมื่อนั้นคนแผ่พวกมามากนัก ปู่ลางเซิงทั้งขุนเค้ก
ขุนคานบอกสอนเขาก็บ่อแพ้ แม้ว่าใครเขาก็บอเอาคา ขุนทั้งสามก็จึงขึ้นเมืองขอหา ท้าวพระยากวนแถนหลวง
พระยาแถนจึงให้ขุนครูและขุนครองลงมาเป็นท้าวพระยาแก้เขาหั้นแล เมื่อขุนทั้ งสองลงมาสร้างบ้านก็บ่ อ
เปลือง สร้างเมืองหลวงก็บ่อกว้าง สูกินเหล่า ซุมื้อซุวันนานมาไพร่ค้างทุกข์ค้างยากก็บ่อดุนา เมื่อนั้นทั้งขุนเค้ก
ขุนคาน จึงขึ้นเมื่อไหว้สาแก่พระยาแถน ๆ จึงถกเอาทั้ งสองหนีเมือบนหานเมือฟ้าดัง กล่าวเล่าแล ที นั้นคน
ทั้ ง หลาย ฝู ง ออกมาจากน้ าเต้ าปุ งนั้ น ผู้ รู้ห ลั ก นั ก ปราชญ์ นั้ น เขาก็ ม าเป็ น ลู ก ท่ า นบ่ าวเธอ ขุ น บรมมหา
ราชาธิราชและผู้ใบ้ช้านั้น เขาก็อยู่เป็นไพรไปเป็นป่าสร้างไฮ่เฮ็ดนากินแล เมื่อนั้นขุนบรมมหาราชา ก็เจรจากับ
ขุนทั้งหลายฝูงลงมาพร้อมตนนั้นว่าแรกแต่ นี้เมื่อหน้า เราจักเฮ็ดสิ่งใดให้มีอันนุ่งอันกินแก่คนทั้งหลายนี้จา แต่
ก่อนพู้นพระยาแถนเจ้าให้ขุนครอง ลงมาปกห้อมคนทั้งหลายดังนั้น สร้างเขามาสร้างบ้านก็บ่อเปลืองสร้างเมือง
ก็บ่อกว้าง แถนจึงถกเขา หนีเมืองบนขนเขาหนีเมืองพู้นแล้วในที่นี่แถนเล่าให้เราพี่น้องลงมาฮวมเขานี้และมาดู
คนทั้งหลายนี้มาดังทรายดังน้าเราจะคิดการอันใดให้มื้ออื่นห่ออันปกเขา ให้มีอันจักกินแก่เขานี้จา มาเป็นพี่น้อง
ให้ขุนเสลิงเมือไว้สาพระยาแถนเจ้าเทอญ ยามนั้นขุนเสลิงก็ยกมือไหว้เมือสา เล่าแก่พระยาแถนชุ ประการหั้น

แล” จากเนื้อเรื่องพงศาวดารดังกล่าวมีโครงเรื่องคล้ายกับการเล่าที่มาของชาวผู้ไทย จากผู้เฒ่าผู้แก่ชาวผู้ไทย
มากในด้านประวัติศาสตร์เนื้อเรื่องดังกล่าวยังไปสอดคล้องกับประวัติศาสตร์จีนและชาติอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
ด้วย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องราวการติดต่อระหว่างแถน (เทวดา) กับมนุษย์ซึ่งในคติความเชื่อของ
ชาวผู้ไทยและชาวอีสานมีปรากฏให้เห็นกระทั่งปัจจุบันและยั งเกิดเป็นประเพณีการบูชาแถนที่เรียกว่า“บุญบั้ง
ไฟ” อีกด้วย นอกจากนั้นหนังสือประวัติผู้ไทย ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึงพงศาวดารเมืองแถง ซึ่งเป็นเมืองของชาวผู้
ไทยที่สาคัญเมืองหนึ่งมีความ ดังนี้ “ครั้งหนึ่งมีเทพยดา ๕ องค์ เป็นพี่น้องกันได้ปรึกษากันว่าควรจะได้ไปเกิด
เป็นต้นชาติมนุษย์ จากนั้นจึงได้ไปปรึกษากับนางเทพยดา ๕ นาง ซึ่งเป็นปริจาริกาต่างก็เห็นชอบด้วย ต่าง
อธิษฐานจิตนฤมิตรเป็นรูปเต้าปุ่ง (น้าเต้า) เทพยดากับนางเทพยดาก็นั่งประชุมอยู่ในน้าเต้าปุ่งลอยไปบนฟ้า
และจุติลงมาบนภูเขาที่ทุ่งนาเตา ภูเขานั้นอยู่เขตแดนเมืองฝั่งทิศตะวันออกของเมืองแถง ระยะทางเดินเท้าจาก
เมืองแถงวันหนึ่งจึงถึง และน้าเต้าปุ่งนั้นเป็นภาษาผู้ไทยเรียกผลน้าเต้า ครั้งภายหลังคนทั้งหลายก็เรียกภูเขานั้น
ว่าภู เขาเต่ าปุ่ งมาจนทุ กวัน นี้ หลังจากแยกย้ายกัน ไปตั้ง บ้านเมือ งแล้วพวกผู้ไทยมีขุ นลอคาเป็น หัวหน้าตั้ ง
บ้านเมืองอยู่ที่ตาบลสามหมื่นแต่เรียกว่าเมืองแถง ต่อมาเมื่อขุนลอคาสิ้นชีพ จึงมีผู้มีบุญผู้หนึ่งมีนามว่าขุนบรม
ราชามาเกิ ดเป็นเจ้าเมืองในเมื องแถง” จากเนื้อหาพงศาวดารเมืองแถงจะมี ข้อเปรียบเทียบกับเนื้อหาของ
พงศาวดารล้านช่าง จะเห็นถึงตานานที่คล้ายกัน คือ เป็นตานานที่ว่าด้ วยเรื่องการกาเนิดมนุษย์จากผลน้าเต้า
ปุ่ง ซึ่งก็ตรงกับคาบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก้ชาวผู้ไทย ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นจะมีจะมีข้อแตกต่างในส่วนของ
เนื้ อ หา พงศาวดารเมื อ งแถงจะบ่ ง บอกว่ า ชาวผู้ ไ ทยก าเนิ ด มาพร้อ มกั บ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ อย่ างชั ด เจน
นอกจากนั้นแล้วยังบ่งบอกรูปพรรณสัณฐาน ซึ่งส่วนคล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงมาก
ภูมิหลังของชาวผู้ไทยด้านประวัติศาสตร์และการอพยพ ได้มีผู้รู้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การ
อพยพของชาวผู้ไทยว่าตามประวัติศาสตร์เดิม คนท่องเที่ยวทามาหากินอยู่ในที่ราบแถบเทือกภูเขาอันไตในแถบ
จานวนพวกที่ท่องเที่ยวอยู่นี้มีชนอยู่ พวกหนึ่งเรียกตัวเองว่า“ไต” อยู่แถบลุ่มเทือกเขาอันไตแห่งมงโก (อูฟที)
ต่อมาความเป็นอยู่คงจะไม่สะดวก เช่นคนมากขึ้น การทามาหากินอัตคัดถูกรุกราน จากพวกอื่นหรืออาจจะจาก
พวกเดียวกันโดยแย้งกันเป็นใหญ่หรือทามาหากิน และอาจมีเหตุอื่นๆ อีกก็ได้ เช่น ฝนแล้ ง น้าท่วม เกิดโรค
ระบาด เป็นต้น จึงคิดเคลื่อนย้ายจากที่เดิมเพื่อไปหาที่อยู่ที่กินใหม่ โดยเคลื่อนย้ายลงมาทางภาคใต้แถบภูเขา
เซียวซีในประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) เดี๋ยวนี้อันเป็นที่ลุ่มราบของแม่น้าฮวงโฮ (ตอนเหนือ) เมื่ออยู่ที่นี่ส่วนหนึ่ง
คงจะเป็นส่วนน้อย ได้แยกเคลื่อนไปอยู่ทางตะวันตกในประเทศจีน แถบภูเขาฮิงลี เมืองเตียงฮัน ห่างจากที่ตั้ง
เดิมประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร และอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนานกิงปัจจุบัน เมื่ออยู่ในแถบภูเขาเซียว
ซีมาระยะหนึ่งแล้วก็ถอยร่นลงมาตรงๆ ทางใต้มาอยู่แถบ มณฑลเสฉวนของประเทศจีน อันเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า
แยงซีเกียง เป็นระยะควรจะนับว่าเป็นระยะที่สอง และทามาหากินกันต่อไป ต่อจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น
ก็จาให้มีการแยกย้ายเคลื่อนที่กันต่อไปอีก และแยกอพยพกันไปเป็น ๒ สายคือ สายที่หนึ่ง แยกอพยพไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน แถบเมืองเกียงเจี้ย ฝายหลิง ซีเอี้ยง กุยจิ๋ว กวางตุ่ง และบางพวกก็ลงไป
จนถึงเกาะไหหลา สายที่สองเมื่ออยู่ที่เสฉวนพอควรแล้วก็อพยพลงมาทางใต้อีกลงมาตรงๆ มาตั้งอยู่ที่หนองแส
(น่านเจ้า) เพราะที่นี่อยู่ระหว่างแม่น้าดากับแม่น้าแดง (ที่ไหลลงไปสู่อ่าวตังเกี๋ยในญวนเหนือ) ซึ่งคงจะเป็นที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละคงจะตั้ งอยู่ ที่ นี่ น านพอควร เพราะตอนนี้ ป กครองกั น เรีย กว่ า “อาณาจั ก รน่ านเจ้ า หรื อ
อาณาจักรหนองแส” ยุคโก๊ะลอฝงคงประมาณ พ.ศ. ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ มีเมืองที่สาคัญคือ เจี้ยเช (อยู่ตอนเหนือ)
ซี่ลวง (ถัดลงมา) เทงเซี้ยง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มงเส (ตะวันออก) มงซุย (ตะวันออกเฉียงใต ล่างกง (ใต
และมีนครหนองแสอยู่กลาง และได้กล่าวถึงการอพยพผู้คนจากอาณาจักรหนองแสมาที่เมืองแถง (แถน) ว่ามี
การแบ่งการอพยพออกเป็น ๔ สาย กระจายออกไปโดยชาวผู้ไทยได้อพยพมาทางใต้ ดังนี้ พวกที่อพยพมาทาง
ใต้เรียกกันว่า “ไทยน้อย” มีเมืองแถงเป็นราชธานี เมื่อเมืองแถงอ่อนอานาจลงพวกผู้ครองเมืองต่าง ๆ ก็แข็ง

เมือง ยกตนเป็นผู้ครองเมือง มีถึง ๑๒ จึงเรียกดินแดน ส่วนนี้ว่า “สิบสองจุไทย หรือสิบสองเจ้าไท หรือสิบสอง
ผู้ไทย” ไทยพวกนี้มีชื่อย่อยตามพวกของตน ได้แก่ไทยโท้ ไทยนุง ไทยทรงดา ไทนลาย ไทยขาว ลื้อ ผู้ไทย พวน
ไทยย้อ ไทยเวี ยง ไทยหลวง จานวนคนไทยสายนี้ ต ามตั วเลขเมื่ อ ๓๐ ปี ม าแล้ วประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐๒,๕๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้นผู้รู้ยังได้กล่าวถึงการจัดกลุ่มคนในอาณาจักรสิบสองจุไทย และเหตุผลของการ
แบ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยอธิบายไว้ว่า ชายผู้ไทยมี ๓ พวกด้วยกันคือ “ผู้ไทยขาว” อยู่ที่เมืองไล เมืองเจียน
เมืองมุน และเมืองยาง พวกนี้มีผ้าขาวในงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพนิยมนุ่ง ขาวมีหมู่บ้านต่างๆ ผู้ไทยขาวนี้
อพยพกระจายไปอยู่ที่อื่นคือ แขวงพงสาลี หลวงพระบาง และแขวงหัวพัน นอกนั้นก็กระจายอยู่ทั่วไป แล้วแต่
ที่ใดเหมาะจะเป็นแหล่งทามาหากินดีก็อพยพกันไปตามหัวหน้า พวกที่สอง “ผู้ไทยดา” อยู่ที่เมืองแถง เมือง
ควาย เมืองตุง เมืองม้วย เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวัด และเมืองซาง พวกนี้กล่าวกันว่ามีผิวดาแต่มิใช่ดาแท้แต่
ชอบนุ่งห่มดา เครื่องแต่งกายชอบใช้ผ้าที่ทอด้วยฝ้ายพื้นเมืองย้อมคราม ซึ่งถ้าสีแก่ก็หนักไปทางดา พวกนี้ต่อมา
ยังอพยพไปอยู่ในแขวงหัวพันซึ่งมีเมืองชาเหนือเป็นศูนย์ตั้งแขนงอยู่ที่นี่นาน พวกลาวเรียกผู้ไทยเหล่านี้ว่า “ไทย
เหนือ” บ้าง“ผู้ไทย” บ้าง นอกจากนี้ก็กระจัดกระจายไปทามาหากินเป็นกลุ่มตามหัวหน้าปกครองไปอยู่เมือง
ต่างๆ ตามแขวงเซียงขวางเวียงจันทน์คาม่วน สุวรรณเขตและในประเทศไทย พวกที่สาม “ผู้ไทยแดง” พวกนี้
ชอบแต่ งกายด้ วยผ้าแดงมีจานวนน้อ ยเป็ น พวกผู้ไ ทยลุ่ม แม่น้ าแดง ในตัง เกี๋ ยของประเทศเวีย ดนามเหนื อ
ปัจจุบันมีอยู่บ้างแถวแขวงหัวพัน (แถวชาเหนือ) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งผู้ไทยขาว ผู้
ไทยดาและผู้ไทยแดง อยู่กระจัดกระจายรวมเป็น ๑๒ เมือง คงจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงเรียกกันว่า“สิบสองจุไทย”
หรือ “สิบสองเจ้าไทย” หรือ “สิบสองผู้ไทย” ผู้ไทยขาวและผู้ไทยดาที่เมืองแถงและเมืองไลนั้น ผู้ครองเมือง
ต่างก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่ขึ้นกับใคร มักจะมีการรบกันอยู่เสมอ ฝ่ายใดเข้มแข็งมากกว่ าก็ชนะไปไม่มีเมืองไหนทรง
อานาจอยู่ได้ตลอด”
ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงอ านาจการปกครองในอาณาจั ก รสิ บ สองจุ ไ ทย ผู้ รู้ ยั ง ได้ ก ล่ าวว่ า
“อาณาจักรสิบ สองจุไทยได้เสื่อ มลงโดยลาดับ และเมื่อ อานาจผู้ครองเมืองแถงราชธานีอ่อ นแอลง ผู้ค รอง
เมืองไลได้ตั้งเป็นใหญ่ไม่ขึ้นต่อเมืองแถง เมืองไลได้ตั้งเมืองขึ้นถึง ๑๑ เมือง โดยมีเมืองไลเป็นราชธานีวนเมือง
แถงก็ตั้งบ้านเมืองขึ้นอีก ๑๑ เมือง เช่นกัน ทั้งสองเมืองมักมีเรื่องรบรากันอยู่เสมอ เมืองไหนชนะก็เอาเมืองที่
แพ้มาเป็นเมืองขึ้น บางครั้งปราบกันไม่ลงก็ตั้งตนเป็นอิสระทั้งสอง ไม่ขึ้นต่อกัน เป็นอยู่ อย่างนี้เสมอมา ไม่มี
เมืองไหนจะทรงอานาจปกครองกันได้ตลอด กรุงศรีสตนาคนหุต (หลวงพระบาง) ซึ่งขณะนั้นมีอานาจเหนือกว่า
จึง เอื้อมไปจัดการปกครองถึงกระนั้นก็ยังมีการทะเลาะและรบรากันอยู่เสมอมา ภายหลังได้ตกอยู่ในความ
ปกครองของเวียงจันทน์ซึ่งได้แบ่งเขตกับหลวงพระบางแล้ ว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ ไทยในสมัยเจ้ากรุงธนบุรีได้ยก
ทัพไปตีได้เวียงจันทน์และหลวงพระบางทาให้ดินแดนสิบสองจุไทยต้องตกมาเป็นของไทยตามเวียงจันทน์และ
หลวงพระบางไปด้วย ต่อมาเมื่อญวณได้ปราบกบฏภายในของตนและตั้งตัวเป็นอิสระมั่นคง ซึ่งตรงกับสมัยรัช
การที่ ๑ ขึ้นครองกรุงรัตนโกสินทร์ ญวณได้ขยายอานาจมาครอบครองดินแดนสิบสองจุไทยได้เกือบทั้งหมด
ภายหลังมีจีนฮ้อมาแผ่อานาจเหนือดินแดนแถบนี้อีกทาให้เมืองในสิบสองจุไทยต้องส่งส่วยทั้งแก่ลาว ญวน และ
ฮ้อ เลยได้นามว่า“เมืองสามส่วยฟ้า” หรือ “สามผ่านฟ้า” ซึ่งในสิบสิงจุไทยขณะนั้นมีคนหลายจาพวกเข้าไปทา
มาค้าขายปะปนกับผู้ไทย เช่น ข้าแจะ (เจ้าของถิ่นเดิม) ญวน จีนและลาว ในราวปลายรัชสมัยที่ ๑ หรือต้น
รัชกาลที่ ๒ เกิดฝนแล้งในน้าน้อยอ้อยหนูอันเป็นเมืองๆ หนึ่งในเขตสิบสองจุไทยทิศใต้ทาให้เมืองดังกล่าวอัตคัด
ขาดแคลนมากราษฎรไม่ได้ประกอบกสิกรรมกันตามปกติ เกิดความอดอยากเดือดร้อนกันไปทั่ว เจ้าเมืองน้า
น้อยอ้อยหนูคงคิดแก้ไข หรือไม่ก็คงกดขี่บังคับราษฎรเกินควร จึงเกิดทะเลาะกันขึ้นกับท้าวกาอันเป็นเหตุให้
เกิดการแตกแยกกัน ขึ้นในกาลต่อมาท้ าวก่าได้เกลี้ยกล่อมราษฎรชาวผู้ไทยทั้ง ชายหญิ งที่ อยู่ในเมือ งนั้ นได้
ประมาณหมื่นเศษ แล้วอพยพลงมาเพื่อตั้งหลักฐานพึ่งโพธิสมภารที่นครเวียงจันทน์ (ราว พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๖๙)

พระเจ้าอนุรุธราชผู้ครองนครเวียงจันทน์สอบถามได้ความว่าพวกผู้ไทยเหล่านี้เมื่ออยู่เมืองน้าน้อยอ้อยหนู เคย
ทาแต่ไร่ข้าวและสวนแตง เป็นต้น ไม่เคยทานาเลย จึงสั่งให้ไปตั้งภูมิลาเนาอยู่เมืองวั งอันอยู่ในอาณาเขตของ
เวียงจันทน์ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกข้าเป็นอันมาก แต่พวกข้านั้นไม่ได้มาขึ้นแก่ เวียงจันทน์พวกผู้
ไทยมีท้าวก่าเป็นหัวหน้าจึงได้ไปตั้งอยู่ที่เมืองวังตามคาสั่ง จารุบุตร เรืองสุวรรณ (๒๕๒๐) กล่าวไว้ในหนังสือ
ของดีอีสานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในแคว้นสิบสองจุไทยว่า “แคว้นสิบสองจุไทย ดังกล่าว
อยู่ในความปกครองของไทยมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๑ หรือราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อรัช
การที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรีจนถึงรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงไปอยู่ในความปกครองของอินโด
จีนฝรั่งเศส และได้กล่าวถึงการอพยพของชาวผู้ไทยเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยว่า “ชาวผู้ไทยที่อพยพเข้ามาอยู่
ในประเทศไทยนั้นอพยพมาโดยถูกกวาดต้อนก็มีติดตามญาติพี่น้องมาก็มีติดตามมาภายหลังบ้างก็มีเมื่อทราบว่า
มีแหล่งทามาหากินอยู่ดีโดยอพยพมาจากเมืองในแขวงของประเทศลาวขณะนี้หลายเมืองส่วนใหญ่มาโดยถูก
กวาดต้ อ น เช่ น จากเมื อ งวังหรือ วั งเวี ย ง หรือ ไผ่ ห นาม (เดิ ม ชื่ อ ไผ่ห นามเปลี่ ย นเป็ น วัง เวี ยง) อยู่ในแขวง
เวียงจันทน์ทิศเหนือเวียงจันทน์ตั้งอยู่ริมทางหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางไม่ห่างจากแขวงเซียงขวางเท่าใดนัก
จากเมืองเซโปน (ตะโพน) เมืองพิน เมืองนองอยู่ในแขวงสุวรรณเขตจากเมืองมหาชัย หรือมหาชัยก่องแก้ว
ตั้งอยู่ที่ลาน้าเซบั้งไฟ ปากเซบั้งไฟนี้ตกลาน้าโขงตรงข้ามพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมือง
มหาชัยอยู่ทางตะวันออกของเมืองท่าแขก (เมืองท่าแขกอยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดนครพนม) จากเมืองอื่นๆ ก็ยัง
มีอีกหลายเมือง” ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานในปัจจุบันได้อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๓ จากการก่อ
กบฏของเจ้าอนุวงศ์โดยถูกกวาดต้อนและอพยพตามมาภายหลังเป็นบางส่วนโดยสาเหตุที่เจ้าอนุวงศ์ก่อการ
กบฏมี ดั ง นี้ “ครั้ น สิ้ น รั ช กาลที่ ๒ เมื่ อ เจ้ า อนุ ว งศ์ ล งมาถวายพระเพลิ ง ศพเชื่ อ ว่ า ตนเป็ น คนโปรดของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแต่ก่ อนจึงกราบบังคมทูลขอชาวเมืองเวียงจันท์ซึ่งถูกกวาดต้อนลงมา
เมื่อครั้งกรุงธนบุรีจะเอากลับไปบ้านเมืองก็คนพวกนั้นได้ลงมาอยู่หัวเมืองชั้นในเป็นพื้นพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงไม่พระราชทานตามประสงค์ เจ้าอนุวงศ์ก็รู้สึกอัปยศมีความโทมนัสน้อยใจกลับขึ้นไปบ้านเมือง
ครั้นนั้นประจวบมีเหตุการณ์ขึ้น ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง คือ ญวนแผ่อาณาเขตขึ้นมาได้เมืองเขมร เมื่อรัชการที่ ๒
แล้วคิดจะแผ่อานาจเข้ามาทางเมืองลาวริมฝั่งแม่น้าโขงอีกทางหนึ่งให้มาเกลี้ ยกล่อมเจ้าอนุวงศ์ก็เอาใจออกห่าง
ไทยหมายจะไปพึ่งกาลังญวน เพื่อจะเอาหัวเมืองลาวทั้งปวงเป็นอาณาเขตของตนอีกอย่างหนึ่ง คือ เกิดแก่งแย่ง
เกี่ยวกับ อังกฤษเรื่องเมืองไทยมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๒ เมื่อแรกตั้งแต่ รัชกาลที่ ๓ ที่ในกรุง เทพฯ ไม่ไว้ใจ
อังกฤษเกรงจะยกทัพเรือจู่โจมเข้ามาให้เตรียมป้อมปราการป้องกันปากน้าข่าวจึงลือไปถึงเวียงจันท์ว่าอังกฤษ
ยกทัพมาตีกรุงเทพฯ เจ้าอนุวงศ์เห็นได้ทีก็ก่อการเป็นกบฏขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙” จากเนื้อหาในสาสน์สมเด็จที่
กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าเจ้าอนุวงศ์มิได้มีการวางแผนที่จะคิดการกบฏต่อแผ่นดินไทยหากต้องการให้
ประชาชนที่ถูกกวาดต้อนมาซึ่งเป็นพวกตนมาก่อนได้กลับไปอยู่ในผืนแผ่นดินที่ได้พลัดพรากมาจากเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น เจ้าอนุวงศ์จึงถือว่าเป็นวีรบุรุษที่ชาวลาวยกย่องตราบทุกวันนี้
ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๓ ได้กล่าวถึงการกวาดต้อนชาวผู้ไทยเข้ามาในประเทศ
ไทยครั้นเจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏมีเนื้อความว่า “ครั้นในจุลศักราช ๒๑๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เจ้าเมืองอุปราชเมือง
เวียงจันทน์ ซึ่งลงมาอยู่ ณ กรุงเทพฯ รับอาสาไปปราบปรามจึงโปรดให้พระยามหาสงครามเป็นแม่ทัพขึ้นไป
รวบรวมกองทัพหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกสี่ทัพเป็นคนหมื่นเศษ แยกเป็นสี่ทางไปตีเมืองวัง เมืองตะโปน เมือง
พิน เมืองนอง เมืองเชียงรม เมืองผาบัง พลเมืองเหล่านั้นต่างแยกหนีบ้างเกลี้ยกล่อมได้บ้างเป็นคนครัวพันร้อย
เศษ ช้างยี่สิบช้าง จุดเผาบ้านเรือนเสียแล้วมีใบบอกลงมาโปรดให้มีท้องตราตอบขึ้นไปให้กองทัพตั้งอยู่ คอย
กวาดต้อนผู้คนอย่าให้ตั้งเป็นบ้านเมืองเป็นทางเสบียงของญวนได้ภายหลังนายทัพนายกองพากันกลับลงมาทูล
ละอองธุลีพระบาทได้ครอบครัวมาใหม่เป็นจานวนคนเมืองวัง ๘๕๒ คน เมืองตะโพน ๕๗๕ คน เมืองนอง ๑๓๐

คน เมืองพิน ๑๒๒ คน เมืองคามวน ๘๐๖ คน รวม ๒,๔๕๘ คน โปรดให้ถามว่าจะสมัครตั้งใจอยู่ตาบลใดก็ให้
ตั้งตามใจสมัคร ราชวงศ์เมืองวังสมัครตั้งอยู่บ้านกุจฉินารายณ์ขึ้นเมืองกาฬสินธุ์ท้าวโรงกลางเมืองวังตั้งอยู่บ้าน
ประขาวพังงาขึ้นเมืองสกลนคร ท้าวลาเวนเจ้าเมืองคาเกิดสมัครอยู่บ้านขอนยางเมืองกาฬสินธุ์อุปฮาด ราชวงศ์
เมืองคาม่วนสมัครอยู่บ้านแซงบาดาลซึ่งตั้งอยู่บ้านดงหวายท่าตุคนกับเจ้าเมืองเชียงร่ม อุปฮาดราชวงศ์ขอตั้งอยู่
บ้านหัวศีรษะบัง แขวงเมืองนครพนม พระชัยเชษฐาเจ้าเมืองตะโพนและครอบครัวขุนป้องพลขันธ์ขอตั้งอยู่นี้
โปรดให้ยกเป็นเมืองทั้งเจ้าเมืองอุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพี้ยกรมการตามตาแหน่ง ” จากข้อมูลการ
อพยพข้างต้นเมื่อนามาเทียบเคียงกับ พ.ศ. ๒๓๖๙ ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าอนุวงศ์เริ่มก่อการกบฏจนถึง พ.ศ. ๒๓๘๘
ซึ่งเป็ นช่วงที่ กวาดต้ อนชาวผู้ไทยเข้ามานั้น พบว่าระยะห่างระหว่างเหตุการณ์ ดังกล่ าวมีมากถึง ๑๙ ปี จึง
สันนิษฐานได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีชาวผู้ไทยที่อ พยพลี้ภัยทางการเมือง เพราะความไม่สงบสุข หรือมีการ
กวาดต้อนมาเรื่อยๆ ในระยะเวลาดังกล่าวก็อาจเป็นได้
ภายหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น การอพยพของชาวผู้ไทยก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยจะอพยพ
ข้ามไปข้ามมา เช่น บางพวกเมื่อตั้งบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วก็กลับไปภูมิลาเนาเดิมซึ่ งอยู่ในเขตพื้นที่ฝั่งซ้ายของ
แม่น้าโขงก็มีเพราะถือว่าเป็นแผ่นดินของประเทศเดียวกัน จารุบุตร เรืองสุวรณ (๒๕๒๐) ได้กล่าวเส้นทางการ
อพยพของชาวผู้ไทยเพื่อสร้างบ้านแปงเมืองว่ามีการแบ่งการอพยพเป็น ๓ สาย ดังนี้ สายที่ ๑ สายที่เป็นชาวผู้
ไทยในเขตอาเภอพรรณนานิคม จั งหวัดสกลนคร อาเภอกุฉินารายณ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สายที่
๒ สายที่เป็นชาวผู้ไทยบ้านเรณู (เมืองเว) อาเภอคาชะอี เมืองหนองสูง (อาเภอนาแก) จังหวัดนครพนม และ
สายที่ ๓ เป็นชาวผู้ไทยอาเภอวาริชภูมิ เมืองจาปา คือ บ้านนาเหมือง ขณะนี้เป็นอาเภอพังโคน บ้านม่วงโพนไค
เป็นกิ่งอาเภอขึ้นอาเภอวานรนิวาส
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงรายละเอียดการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวผู้ไทย จารุบุตร เรือง
สุวรณ (๒๕๒๐) สายที่ ๑ ไว้ดังนี้ “ชาวผู้ไทยเมืองวังสายนี้มาคราวแรกมาอยู่ที่บ้านโพน บ้านหนองช้างและ
บ้านหนองยาว ตาบลโพนในท้องที่อาเภอสหัสขันธ์เดี๋ยวนี้มีประมาณ ๔๐๐ หลังคาเรือน ประชาชนชาย-หญิง
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน และในตาบลบัวขาว ๕ หมู่บ้าน ตาบลแจนแลน ๔ หมู่บ้าน ตาบลภูแล่นช้าง ๕ หมู่บ้าน
ตาบลคุ้มเก้า ๒๔ หมู่บ้าน อยู่ในท้องที่ อาเภอกุฉิน ารายณ์ อาเภอสหัสขันธ์ กับอาเภอกุฉินารายณ์ ห่างกั น
ประมาณ ๖๒ กิโลเมตร จานวนคนทางกุฉินารายณ์มากกว่าจึงตั้งขึ้นที่บ้านกุดฉิม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ เรียกว่า
เมืองกุดฉิมราชวงศ์ (กอ) เป็นเจ้าเมืองคนแรก มีบรรดาศักดิ์ที่พระธิเบศร์วงศา ขณะนี้ชาวผู้ไทยใน ๒ อาเภอนี้มี
ประมาณรวม ๕๐-๖๐ หมู่บ้าน เฉพาะที่อาเภอกุฉินารายณ์นั้นเห็นจะถึง ๕๐ หมู่บ้าน เพราะยังมีกระจายเข้าไป
อยู่ในอาเภอเขาวง และโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดอีก ” จากบทความข้างต้นทาให้ทราบถึงการอพยพของชาวผู้
ไทยกาฬสินธุ์ซึ่งจะกระจัดกระกายกันออกไปตามพื้นที่ต่างๆ พื้นที่ใดมีประชากรมากก็จะได้รับการยกย่องฐานะ
ให้เป็นเมืองโดยจะมีเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร เป็นกรมการเมืองผู้ปกครองขึ้นกับเมืองใหญ่ในแขวง
นั้นโดยถิ่นฐานชาวผู้ไทยที่ได้ยกฐานะเป็นเมืองในอดีตซึ่งมี ๙ เมือง ดังนี้
๑) เมืองเรณูนคร ตั้งในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองวัง มีนายไพร่รวม ๒,๖๔๘ คน ต่อมาได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวสายเป็น “พระแก้ว
โกมล” เจ้าเมืองคนแรกยกบ้านบุ่งหวายขึ้นเป็นเมืองเรณูนคร ขึ้นเมืองนครพนม คือ อาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ในปัจจุบัน
๒) เมืองพรรณานิคม ตั้งในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยอพยพ
มาจากเมืองวัง จานวนสองพันกว่าคน ไปตั้งอยู่ที่บ้านผ้าขาวพันนา ตั้งขึ้นเป็นเมืองพรรณานิคม ขึ้นกับเมือง
สกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวโฮงกลางเป็น “พระเสนาณรงค์” เจ้าเมืองคนแรกต่อมาได้ย้าย
เมืองพรรณานิคมไปตั้งที่บ้านพานพร้าว คือท้องที่อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน

๓) เมืองกุฉินารายณ์ตั้งในสมัยราชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพ
มาจากเมืองวังจานวน ๓,๔๔๓ คน ไปตั้งอยู่ที่บ้านกุดสิมตั้งขึ้นเป็นเมือง “กุฉินารายณ์” ขึ้นเมืองกาฬสินธุ์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ราชวงษ์เมืองวังเป็น “พระธิเบศร์วงษา” เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) เมืองภูแล่นช้าง ตั้งในสมัยราชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพ
มาจากเมืองวังจานวน ๓,๐๒๓ คน ไปตั้งอยู่ที่บ้านภูแล่นช้างตั้งขึ้นเป็นเมือง “ภูแล่นช้าง” ขึ้นเมืองกาฬสินธุ์
ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้หมื่นเดชอุดมเป็น “พระพิชัยอุดมเดช” เจ้าเมืองคนแรกปัจจุบัน คือท้องที่อาเภอ
เขาวง กาฬสินธุ์
๕) เมืองหนองสูง ตั้งในสมัยราชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองวังและเมืองคาอ้อคาเขียว (อยู่ในแขวงสุวรรณเขต ดินแดนลาว) จานวน ๑,๖๕๘ คน ตั้งอยู่บ้านหนอง
สูงและบ้านคาสระอีในดงบังอี่ (คาสระอีคือหนองน้าในดงบังอี่ ต่อมากลายเป็นคาชะอี) ตั้งเป็นเมืองหนองสูง
ขึ้นเมืองมุกดาหาร ทรงกรุณ าโปรดเกล้าฯ ตั้ง ให้ท้าวสีหนามเป็น “พระไกรสรราช” เจ้าเมืองคนแรก เมือง
หนองสูงในอดีตคือท้องที่อาเภอคาชะอี (ตั้งแต่ห้วยทราย) อาเภอหนองสูงและท้องที่อาเภอนาแกของจังหวัด
นครพนมรวมเป็นเขตอาเภอหนองสูงเดิม
๖) เมือ งเสนางคนิ คม ตั้ง ในสมัยราชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็ นชาวผู้ไ ทยที่
อพยพมาจากเมืองตะโปน (เซโปน) จานวน ๙๔๘ คน ไปตั้งอยู่ที่บ้านส่องนาง ยกขึ้นเป็นเสนางคนิคม ขึ้นเมือง
อุบลราชธานี ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวจันทร์จากเมืองตะโปนเป็น “พระศรีสินธุสงคราม” เจ้าเมืองคน
แรกต่อมาได้ย้ายไปตั้งเมืองที่บ้านห้วยปลาแดกและเมื่อยุบเมืองลงเป็นอาเภอเสนางคนิคม ย้ายไปตั้งอาเภอที่
บ้านหนองทับม้า คือ ท้องที่อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญในปัจจุบัน
๗) เมือ งคาเขื่ อนแก้ ว ตั้ ง ในสมั ยราชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็น ชาวผู้ไทยที่
อพยพมาจากเมืองวัง นวน ๑,๓๑๗ คน ไปตั้งอยู่ที่บ้านคาเขื่อนแก้วเขตเมืองเขมราฐตั้งขึ้นเป็นเมืองคาเขื่อน
แก้ว ขึ้นเมืองเขมราฐ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวสีหนาทเป็น “พระรามณรงค์” เจ้าเมืองคนแรก เมื่อยุบ
เมืองคาเขื่อนแก้วได้เอานามเมืองคาเขื่อนแก้วไปตั้งเป็นชื่ออาเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ที่ตาบลลุมพุก คือ อาเภอคาเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ส่วนเมืองคาเขื่อนแก้วเดิมที่เป็นผู้ไทย ปัจจุบันเป็นตาบลคาเขื่อ นแก้ว อยู่ใน
ท้องที่อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญในปัจจุบัน
๘) เมืองวาริชภูมิ ตั้งในสมัยราชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองกะปอง ซึ่งอยู่ในห้วยกะปองแยกจากเซบั้งไฟไหลลงสู่แม่น้าโขงในแขวงคาม่วนฝั่งลาว จึงมักนิยมเรียก
ผู้ไทยเมืองวาริชภูมิว่า“ผู้ไทยกระป๋อง” ผู้ไทยเมืองกระปองไปตั้งอยู่ที่บ้านปลาเปล่า แขวงเมืองหนองหาร จึงตั้ง
บ้านปลาเปล่า ขึ้นเป็น “เมืองวาริชภูมิ ” ขึ้นเมืองหนองหาร ต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านนาหอย เขตเมือง
สกลนคร จึงให้ยกเมืองวาริชภูมิไปขึ้นเมืองสกลนคร คือ ท้องที่อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครในปัจจุบันทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวพรหมสุวรรณ์ เป็นพระสุรินทร์บริรักษ์”
๙) เมืองจาปาชนบท ตั้ง เมื่อรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพ
จากเมืองกะปองตั้งอยู่ที่บ้านจาปานาโพนทอง ตั้งขึ้นเป็นเมืองจาปาชนบท ขึ้นเมืองสกลนคร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวแก้วเมืองกะปองเป็น “พระบารุงนิคม” เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่อาเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
จากการศึกษาพบว่าชาวผู้ไทยได้มีการอพยพเข้ามาเป็นจานวนมาก นอกจากชาวผู้ไทยแล้วยัง
มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อพยพเข้ามาในปีพ.ศ. ๒๔๓๖ เช่นเดียวกันซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยได้เสีย
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงให้กับฝรั่งเศส รัฐบาลจึงต้องแบ่งเขตอานาจการปกครองหัวเมืองใหญ่เพื่อง่ายต่อการ

ปกครองโดยเฉพาะการปกครองชนกลุ่มน้อยที่อพยพเมาเป็ นจานวนมาก ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๔๔) ได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเขตอานาจปกครองไว้ในหนังสือแอ่งอารยธรรมอีสาน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ มณฑล ดังนี้
๑) มณฑลอุดร หรือลาวพวน อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนครและ
นครพนม
๒) มณฑลนครราชสีมา หรือลาวกลาง อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจัง หวัด
ใกล้เคียง เช่น บุรีรัมย์และสุรินทร์
๓) มณฑลอี ส าน หรื อ ลาวกาว อยู่ ในเขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละศรี ส ะเกษ
ประชาชนในมณฑลนี้ส่วนใหญ่เรียกว่าข้า ส่วยและกวย ในระยะหลังต่อมาได้มีการตั้งมณฑลร้อยเอ็ดเพิ่มขึ้น
ด้วยกัน ๓ จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ การปกครองในรูปแบบมณฑลนี้ได้เลิกใช้ใ นสมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพเสด็จ ไปตรวจราชกาลมณฑลอุดรและมณฑลอีสานในปีพ.ศ. ๒๔๙๙ มีใจความว่า “เมื่อสมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลอุดรและมณฑณอีสานในปีพ.ศ. ๒๔๙๙ นั้น ทรงเล่า
ว่าคนที่อยู่แถวลุ่มแม่น้าโขงที่แตกต่างไปจากไทยล้านช้าง คือ
๓.๑) พวกกะเลิ ง อยู่ที่ สกลนคร เดิ มอยู่เมื องกะตาก มีภ าษาพู ดของตน
ต่างหาก ผู้ชายบางคนไว้ผมมวย บางคนไว้ผมประบ่าและสักรูปนกที่แขนและแก้ม
๓.๒) พวกย้ออยู่แถวเมืองท่าอุเทนในเขตจังหวั ดนครพนม แต่เดิมอยู่แถว
เมืองชัยบุรีใกล้ๆ กับเมืองท่าอุเทนแล้วหนีกองทัพกรุงเทพฯ ไปอยู่เมืองหลวงโปงเลงทางฝั่งซ้ายใกล้กับเขตญวน
คราวหนึ่ง แล้วพึ่งกลับมาอยู่ที่ท่าอุเทนในสมัยรัชการที่ ๓
๓.๓) พวกแสก อยู่ที่เมืองอาจสามารถในเขตจังหวัดนครพนม แต่เดิมพวกนี้
อยู่ที่ เมืองแสกทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง เชิงเขาบรรทัดต่อแดนญวน
๓.๔) พวกโย้ย อยู่ที่เมืองอากาศอานวย ในเขตจังหวัดสกลนคร
๓.๕) พวกกะตาก ในเขตจังหวัดสกลนคร
๓.๖) พวกกะโซ้เป็นพวกที่มีผิวคล้า พูดภาษาของตนเองรวมกันอยู่ในเขต
เมือง กุสุมาลย์มณฑลในเขตจังหวัดสกลนคร พวกนี้ย้ายมาจากเมืองมหาชัยก่องแก้วทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง
๓.๗) พวกเขมรป่าดง ในบรรดาชนเผ่าต่างๆ เหล่านี้ที่พอจะเป็นที่รู้จักกัน
มากก็คือ พวกผู้ไทย พวกนี้นับว่ามีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่สูงกว่าพวกอื่น เพราะเคยอยู่ในบ้านเมืองที่มี
ความเจริญ มาแล้วในเขตสิบสองจุไท หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความรุ่งเรืองไม่แพ้พวกลาวล้านช้างนั่นเอง พวกผู้
ไทยนี้นอกจากจะมืออาชีพในทางเกษตรกรรมแล้วยังเป็นพ่อค้าที่มีความสามารถคุมขบวนวัว ขบวนเกวียน ไป
ค้าขายในแดนไกลๆ เช่น ผ่านทางภาคกลางไปค้าวัวถึงด่านแม่สอดในเขตพม่า หรือไม่ก็เดินทางขึ้นไปเกือบถึง
เขตยูนนาน เป็นต้น ในปัจจุบันชาวผู้ไทยได้กระจายกันอยู่ในหลายท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๔.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชาวผู้ไทย
ผู้ไทยทามาหากินบนดินแดนทางตอนเหนือของประเทศลาว เวียดนามและติดกับตอนใต้ของ
ประเทศจีน ชนเผ่าผู้ไทยดังกล่าวมี ๒ พวก คือ ผู้ไทยดาที่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดาและสีคราม ครอบครอง
๘ หัวเมืองและผู้ไทยขาวที่ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวครอบครอง ๔ หัวเมืองรวมเป็นทั้งหมด ๑๒ หัวเมือง
จึงได้ขนานนามแว่นแคว้นแห่งนี้ว่า สิบสองจุไทย โดยมีศูนย์กลางของการปกครองอยู่ที่เมืองแถงแคว้นสิบสองจุ
ไทย ตั้งอยู่ชิดใกล้กับแคว้นสิบสองปันนาซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของประเทศจีน แคว้นสิบสองจุไท
นั้นเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในความครอบครองของราชอาณาจักรไทยมาช้านานในฐานะเมืองประเทศราช แต่มีอัน

ต้องสูญ เสียให้กับประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ จากกรณีพิพาททางการเมื องระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส
เหตุผลเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชของดินแดนส่วนใหญ่สยามประเทศเอาไว้นั่นเอง ท่ามกลางความขัดแย้งของ
การ แย่งชิงอานาจปกครองเมืองวังกาลังครุกกรุ่นอยู่นั้น พ.ศ. ๒๓๘๔ ประเทศลาวตกอยู่ในสถานะประเทศราช
ของไทย เมฆหมอกแห่งความยุ่งยากได้ทวีเพิ่มขึ้นอี กเนื่องจากเวียดนามพยายามแผ่อานาจเข้ามาในลาว เพื่อ
ช่วงชิงประเทศลาวไปจากฝ่ายไทย ชนเผ่าผู้ไทยซึ่งถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยของลาวต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ยากลาบากในการเลือกข้างยิ่งทาเลที่ตั้งของพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับเขตแดนของเวียดนาม ยิ่งสร้างหวาดระแวง
ต่อฝ่ายไทยยิ่งขึ้ นไปอีกว่าฝ่ายผู้ไทยจะเลือกข้างอย่างไรในปีนั้นเอง พระมหาสงครามแม่ทัพไทยพร้อมด้วย
อุปราชแห่งเมืองเวียงจันทน์ได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนตามหัวเมืองขึ้นของเวียงจันทน์ ส่งผลให้ชาวผู้ไทย
ในเมืองวังต้องผนึกกาลังกันสู้พลางหนีเข้าไปอาศัยในดินแดนญวน กองทัพไทยเข้าทาลายเมืองวังเสียย่อยยับ
หลังจากนั้น “เจ้าราชวงศ์อิน” เชื้อสายเดิมของเมืองมหาชัยกองแก้ว ได้เกลี้ยกล่อมเจ้าลีพร้อมด้วยครอบครัว
และไพร่พลชาวผู้ไทยให้อพยพข้ามโขงเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองสกลนคร ครั้นต่อมาญวนได้แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้
ของตน ดังปรากฏในบันทึกเอกสารพื้นเวียง ซึ่งคนลาวบันทึกไว้ดังนี้ “พระเจ้ากรุงแกวจึงให้โดยยี่ไปรักษาเมือง
ชุมพรไว้ แกว (ญวน) เกณฑ์ ผู้ค นมาสร้างค่ายคู เมื อง ปลูกต าหนั กน้ อยใหญ่ ผู้คนทิ้ งไร่น า เพราะถูก เกณฑ์
ชาวเมืองพอง ชุมพร พะลาน สะโปน (เซโปน) อดอยากข้าวยากหมากแพง เพราะเมืองแตกผู้คนยังไม่ได้ทานา
ต้องกินหัวมันแทนข้าว แกวยังข่มเหงให้ตัดไม่สร้างเมือง สร้างค่ายคู เมื่อสร้างเสร็จแล้วจัดเวรเฝ้าด่านเสียส่วย
ทั้งเงินทอง ควาย ช่างผ้า เครื่องหวาย ทุกสิ่งใส่เรือส่งเมืองแกว จนชาวเมืองอดอยาก ทิ้งไร่ ทิ้งนา เขาก็ค่อยพา
กันหนีแกวมาพึ่งลาวทีละน้อยไม่คิดจะอยู่เป็นเมืองต่อไป พวกที่หนีไม่พ้นก็ทนอยู่นี่บางพวกก็เป็นไข้ตาย” จน
เกิดกระแสตีกลับหันมาเลือกข้างฝ่ายไทย ผลสืบเนื่องจากการสงครามครั้งนี้ทาให้เกิดการอพยพชาวผู้ไทยและ
ชนเผ่าอื่นๆจากลาวฝั่งซ้ายครั้งใหญ่ที่สุดข้ามโขงมายังฝั่งขวา ทางการไทยกาหนดให้ชนเผ่าผู้ไทยและเผ่าต่างๆ
ที่อพยพมาในคราวนี้พานักพักพิงที่เมืองกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร จนได้สร้างบ้านแปลงเมือง
อยู่กันอย่างสันติสุขตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ บล็อกแกงค์ (๒๐๐๗) สรุปว่าชาวผู้ไทยมีรกรากอยู่ติดกับดินแดน
ทางตอนเหนือของประเทศลาว เวียดนามและติดกับตอนใต้ของประเทศจีนได้มีการแบ่ งแยกออกเป็น ๒ เผ่า
คือ ผู้ไทยดาที่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดาและสีคราม และผู้ไทยขาวที่ชอบแต่ง กายด้วยเสื้อผ้าสีขาวโดยมี
ศูนย์กลางของการปกครองอยู่ที่เมืองแถง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของประเทศจีน ถิ่นเดิมของชุมชน
ชาวผู้ไทย มีหลายประเด็นดังมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ที่สาคัญๆ ดังต่อไปนี้
ใจจริง โกมลมิศน์ (๒๕๑๘) กล่าวถึง ชาวผู้ไทยในเรื่องการคลุมถุงชนมีน้อย เมื่อตกลงกัน
จะต้องไปโอม (สู่ขอ) แล้วจะเข้าพิธี “ปะชู” เมื่อครบ ๙ วัน ฝ่ายชายจะต้องนาสิ่งของไปไหว้ผีและเลี้ยงแขก
ผู้ใหญ่เมื่อมีบุตรแล้ว ๒ คน จะต้องทาพิธีกินต่าง คือ การจัดเลี้ยง เมื่อมีบุตรแล้ว ๔ คน จะต้องกินหมูฮมฮอย
คือ กินควายและหมูซึ่งเป็นประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะ
ปราโมทย์ ทั ศ นาสุ ว รรณ (๒๕๐๕) กล่ าวถึ ง ความเป็ น อยู่ ข องชาวผู้ ไ ทยที่ อ ยู่ อ าเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ว่าเป็นกลุ่มชนที่ยึดมั่นวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้ได้ดี เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญแต่เดี๋ยวนี้มีถนน
ชั้นดีตัดผ่านเข้ามาจึงทาให้สภาพชีวิตเก่าๆ ของชาวผู้ไทยเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ปฐม คเนจร ณ อยุ ธยา, ม.ร.ว. (๒๕๓๒) กล่า วถึง พระราชอาณาเขตของสยามว่ าเดิ ม ที่
มณฑลอีสานรวมเอาฝั่งซ้ายน้าโขงและภาคอีสานในปัจจุบันด้วยแต่เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ ประเทศสยามได้ยกอาณา
เขตทางฝั่งน้าโขงเป็นแนวแบ่งเขตแดน นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ประวัติความเป็น มาของเมืองศรีสัตนาคนหุ ต
(เวียงจันทน์) เมืองสุวรรณภูมิ เมืองนครจาปาศักดิ์ เมืองอุบลราชธานี เมืองกาฬสินธุ์ เมืองสุรินทร์และเมืองสาร
คามเป็นต้น

ทรงพันธ์ วรรณมาศ (๒๕๒๑) กล่าวถึงชาวผู้ไทยว่าเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทาง
ตอนใต้ของประเทศจีน เข้ามาทางดินแดนสิบสองจุไทยจนถึงทางเมืองเหนือของเมืองเวียงจันทน์ในประเทศลาว
แล้วเคลื่อนย้ายมาลงเรื่อยๆ ตามฝั่งแม่น้าโขงตรงกันข้ามกับอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ชาวผู้ไทยแบ่ง
ตามลักษณะของเครื่องแต่งกายออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ผู้ไทยแดง ผู้ไทยขาว ผู้ไทยดาและผู้ไทยลาย
ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (๒๕๒๖) กล่าวถึง ชาวผู้ไทยว่าต้องประกอบด้วยหมอเหยา หมอแคน
วิธีเหยาเริ่มจากหมอแคนคนเป่าแคน หมอเหยาเริ่มพิธีโดยการบูชาครูด้วยขันห้า หรือ ขันหก พร้อมทั้ ง มัด
ศีรษะด้วยผ้าแดง ตบมือ ๓ ครั้ง แล้วลา (ร้อง) ซึ่งมีกลอนต้นหมอแคนจะเป่าแคนไปเรื่อยๆ การเหยาแบ่งเป็น
การเหยาเรียกขวัญ เหยารักษาผู้ป่วยเหยาแก้บน
ทวีศิลป์ สืบวัฒ นะ (๒๕๒๖) กล่าวถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทยว่า เป็นกลุ่มที่รักสงบ
เนื่องจากสาเหตุทางสงคราม จึงทาให้ชาวผู้ไทยต้องอพยพเป็นระยะๆ ตลอดมาจนกลายเป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง
ไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนภาคอีสาน แม้ปัจจุบันชาวผู้ไทยจะพัฒนาไปมากแล้วการปลูกบ้านหลังคาจะสูง
ใช้แฝกมุงหลังคา ฝาเรือนใช้ไม้ไผ่สานขัดกันแล้วห้องเล็กๆ จานวน ๑ หรือ ๒ ห้อง พื้นบ้านปูด้วยกระดานไม้ไผ่
เสานิยมใช้ไม้แก่นมีใต้ถุนสูง
ถวิล ทองสว่างรัตน์ (๒๕๓๐) กล่าวถึงชาวผู้ไทยในแคว้นสิบสองจุไทย ประกอบด้วย ผู้ไทย
ดา และผู้ไทยขาว ผู้ไทยดาอาศัยอยู่ในเมืองแถง เมืองควาย เมืองคุง เมืองม้วย เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวัด
และเมืองขาง ส่วนผู้ไทยขาวอาศัยอยู่ เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุมและเมืองบางรวมเป็น ๑๒ เมือง เรียกว่า
เมือง ๑๒ เจ้าไทย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสิบสองจุไทย แคว้นสิบสองจุไทยนี้เดิมรวมอยู่พระราชอาณาจักรไทย แต่
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ในการปกครองของเขตเวียดนามเมื่อเวียดนามได้เอกราช
จากฝรั่งเศสแล้ว แคว้นสิบสองจุไทย กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามชื่อเมืองแถง เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเดียน
เบียนฟู
ถวิล จันลาวงศ์ (๒๕๑๕) ชาวผู้ไทยที่อยู่ในบริเวณเมืองแถงและเมืองไล อันเป็นดินแดนคาบ
เกี่ยวอยู่ในการปกครองของจีน หลวงพระบางและญวนมีการจัดตั้งเมืองขึ้นปกครองตามหัวเมืองต่างๆ เมื่อ
อานาจของผู้ปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งอ่อนแอ เมืองที่มีอานาจก็ได้แผ่อานาจเข้ามาปกครองแทน โดยไม่มีเมือง
ไหนสามารถมีอานาจปกครองได้ตลอด ในภายหลังตกไปอยู่ในความปกครองของเวียงจันทน์ซึ่งได้เขตปกครอง
กับหลวงพระบาง เนื่องจากบ้านเมืองไม่สงบสุขมีการสู้รบและกวาดต้อนผู้คนจากเมืองหนึ่งไปเป็นเชลยอีกเมือง
หนึ่งอยู่เป็นประจาเมื่อราวพุทธศักราช ๒๓๒๑ ในรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีดินแดนเมืองเวียงจันทน์และ
หลวงพระบาง ได้ตกมาเป็นเมืองขึ้นของไทยแคว้นสิบสองจุไทย ซึ่งอยู่ในความปกครองของเมืองเวียงจันทน์
และหลวงพระบางก็มาอยู่รวมกับประเทศไทยด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี ญวนสามารถตั้ง
ตัวเป็นอิสระได้ จึงขยายอานาจครอบครองดินแดนสิบสองจุไทยและหลังจากนั้นพวกฮ้อก็มามีอานาจเหนือ
แคว้นสิบสองจุไทยอีก จึงทาให้แคว้นสิบสองจุไทยตกอยู่ภายใต้อานาจการปกครองถึง ๓ ฝ่าย จะต้องส่งส่วย
(เครื่องบรรณาการ) ให้แก่ ลาว ญวน และฮ้อ แคว้นสิบสองจุไทยจึงได้ชื่อว่าเมืองสามส่วนฟ้าหรือสามฝ่ายฟ้า
ผู้ไทยแท้ (นามแฝง) (๒๕๒๘) ชาวผู้ไ ทยที่ มี ภูมิ ลาเนาอยู่ในแคว้ นสิ บสองจุ ไทย อัน ได้แ ก่
มณฑลเสฉวน ฮุนหนาทางตอนใต้ของประเทศจีน ได้อพยพเข้าสู่ดินแดนประเทศลาว โดยมีหัวหน้าชื่อท้าวกล่า
นาชาวผู้ไทยประมาณหนึ่งหมื่นคน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศลาว บริเวณเมืองวัง เมืองคาเกิดและเมืองคา
ม่วน และที่อื่นๆ ในเมืองเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ต่อมาชาวผู้ไทยได้เกิดการรบกับพวกข่าสามารถเอาชนะพวกข่า
ได้และได้ปกครองพวกข่าอยู่ระยะหนึ่งในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เคย
ยกพวกไปตีเมืองลานช้าง ได้กวาดต้อนชาวผู้ไทยเข้ามาในประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ พระองค์ทรงสั่งแม่ทัพไปปราบกบฏเจ้ าอนุวงศ์

เวียงจันทน์ และเมื่อปราบกบฏเรียบร้อยแล้ว กองทัพไทยจึงได้กวาดต้อนครอบครัวชาวผู้ไทยที่เมืองวัง เมืองคา
เกิด และเมืองคาม่วน ข้ามแม่น้าโขงมาอยู่ฝั่งไทยเป็นการตัดกาลังของฝ่ายลาวและโปรดให้ตั้งบ้านเรือนทามา
หากินในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย
จินตนา คงสว่าง (๒๕๒๘) กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวผู้ไทยว่ามีอยู่ในเขต ๓ จังหวัด คือ
กาฬสินธุ์นครพนมและสกลนคร ชาวผู้ไทยเดิมตั้งอาณาจักรอยู่บริเวณอาณาจักรน่านเจ้าแล้วอพยพมาเรื่อยๆ
แยกเป็นหลายสายกลุ่มที่เรียกว่า “ไทยน้อย” มาอยู่บริเวณสิบสองจุไทยมีเมืองแถงเป็นราชธานี นอกจากนี้ได้
กล่าวถึงรูปแบบการฟ้อนของผู้ไทยว่ามีลักษณะอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
สุรจิตต์ จัน ทรสาขา (๒๕๓๐) กล่าวถึงพื้ นฐานของชาวผู้ไทยว่า บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ใน
แคว้นสิบสองจุไทย บริเวณเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูของประเทศเวียดนามในปัจจุบันชาวผู้ไทยแบ่งออกเป็ น
๒ พวก คือพวกผู้ไทยดา นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดาอาศัยอยู่ ใน ๘ เมือง และผู้ไทยขาวอาศัยอยู่ใน ๔ เมือง
นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวรวมเป็นอาณาเขต ๑๒ เมือง เรียกสิบสองจุไทย หรือสิบสองเจ้าไทย ต่อมาชาวผู้
ไทยได้อพยพลงมาตั้งเมืองใหม่ทางตอนใต้ของเมืองเวียงจันทน์ คือเมืองวังและเมืองตะโปน หรือเซโปน สรุปว่า
ชาวผู้ไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น บรรพบุรุษล้วนแต่อพยพมาจากเมืองวังทั้งสิ้น
แต่เดิมผู้ไทยที่อยู่ในเมืองวังในอดีตนั้นมีภูมิลาเนาอยู่ในเมืองแถง ซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศจีนในแคว้นสิบสองจุ
ไทยมาก่อน ชาวผู้ไทยแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ ผู้ไทยดาและผู้ไทยขาว
ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์ (๒๕๒๙) กล่าวถึงเกี่ยวกับงานบุญของชาวผู้ไทยบ้านหนองแก่นทราย
ตาบลสาราญ อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปฏิบัติตามฮีตสิบสอง เช่น ชาวอีสานทั่วไปจะมีแตกต่างกันอยู่
บ้างก็คือ ทุกงานบุญของชาวผู้ไทยจะมีเทศน์และมีกัณฑ์หลอนซึ่งในความเชื่อองชาวอีสานนั้นกัณฑ์หลอนจะมี
เฉพาะในงานบุญผะเหวดเท่านั้น
คาพล พิมเสน (๒๕๔๖) กล่าวถึงประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันที่โดด
เด่นมีอยู่ ๖ ประเพณี คือ
๑) ประเพณีการแต่งงาน การแต่งงานของชาวผู้ไทย เมื่อชายหญิงรักใคร่ชอบพอตก
ลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกัน ชายจะไปบอกพ่อแม่ของตนเองหรือญาติผู้ใหญ่ให้มาสู่ของโดยมีล่ามไปด้วยสาหรับ
คนที่จะเป็นล่าม จะต้องเป็นคนดี เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน แต่ต้องไม่เป็นญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง
เวลาไปขอก็ นาดอกไม้เทียนคู่ เหล้า ๑ ขวด เงิน ๓ บาท (ปั จจุบัน ๑๐๐ บาท) เมื่อขอเสร็จแล้วก็จะนัด วัน
แต่งงาน วันแต่งงานล่ามจะออกหน้าไปก่อน เรียกว่าไปโฮมกับเฒ่าแก่ของฝ่ายเจ้าสาว การโฮม คือการไปขอลูก
สาวอีกครั้ง มีขันห้า ขันแปดพลูที่แต้มปูนแล้ว ๒ ใบ สีเสียด ๒ ชิ้น พร้อมเงินค่าสินสอดให้ฝ่ายเจ้าสาวแล้วฝ่าย
ลุงตาของเจ้าสาวจะกล่าว “เฆี่ยน เขย” หมายถึง คาสั่งสอนเขยให้ตั้งใจทามาหากิน ซื่อสัตว์ต่อลูก เมียเคารพ
เชื่อฟังญาติผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยาโดยเฆี่ยนผ่านล่าม และกล่าวยกเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวจากนั้นจึงแหขันหมากมาเข้าพิธี
โดยเจ้าบ่ าวเตรียมกาน้าหอม เทีย นคู่ ยอดกล้วย ๑ คู่ มัดรวมกัน โดยพ่ อล่ามสะพายย่ามและดาบ ในย่าม
ประกอบด้วยหมาก พลู บุ หรี่ ตะปู ค้อน กระป๋ องใส่เงิน เวลาเจ้าบ่ าวจะขึ้น เรือ นเจ้าสาวต้อ งถอดรองเท้ า
เหยียบใบตองซึ่งวางอยู่บนหินลับมีด มีเด็กล้างเท้าให้เจ้าบ่าวจะไปนั่งบนเรือน ล่ามจะไปจูงแขนเจ้าสาวออกมา
จากห้องมานั่งเคียงข้างพ่อล่ามทาพิธีสู่ขวัญ โดยล่ามหยิบไก่ขวัญ ข้าวต้มมัดใส่มือคู่บ่าวสาว ไข้นั้นล่ามจะแบ่ง
คนละครึ่งลูก เมื่อพ่อล่ามกล่าวสั่งสอนคู่บ่าวสาวเสร็จ ก็จะผูกแขนคู่บ่าวสาวพร้อมให้พร จากนั้นญาติพี่น้อง
ของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มผูกแขนและให้พรคู่บ่าวสาว เจ้าสาวนาของสมมา (ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ผ้าขาวม้า) กราบ
ล่ามและญาติผู้ใหญ่ ฝ่ายชายเสร็จแล้วก็กินพาเขยของทุกคนของตระกูลนี้จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกัน
จากนั้นก็เป็นการไปส่งล่าม ล่ามก็เลี้ยงอาหารตอบแทนเป็นเสร็จพิธีซึ่งประเพณีนี้ยังคงรักษาไว้ถึงปัจจุบัน

๒) ประเพณีการแต่งกาย คนท้องถิ่นตาบลกุดหว้าเป็นชาวผู้ไทยโบราณจะแต่งกาย
นุ่งผ้าซิ่นลายมัดหมี่ย้อมด้วยครามหรือสีดายาวครอบเข้ามีเชิง เรียกว่า ตีนซิ่น เป็นผืนกว้างขนาด ๑ คืบ ทอ
เป็นลวดลายต่างๆ ตามความสามารถและตามความสามารถและตามความนิยมในขณะนั้นส่วนด้านบนของ
ผ้าซิ่นเรียกว่า หัวซิ่น จะต่อผ้าอีกต่างหากความกว้างขนาดเดี่ยวกันกับตีนซิ่นหรืออาจจะกว้างกว่าเอาไว้สาหรับ
พับหรือม้วนลงเวลานุ่งแล้วคาดเข็มขัดกันหลุดหรือคาดให้สวย ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อแขนกระบอกคอดกลมสีย้อม
ครามหรือสีดาและขลิบรอบคอเสื้อและปลาย แขนด้วยผ้าสีแดงแล้วห่มแพรวาสีสดใสทับมั กจะนิยมแต่งเวลามี
งานบุญ และเข้าวัดฟังธรรมหรือประเพณีต่างๆ ชายจะใส่เสื้อหม้อฮ้อมสีครามหรือสีดากางเกงขาก๊วย และ
ปัจจุบันก็นิยมตามสมัยนิยมจะอนุรักษ์ไว้ในเวลาร่วมงานประเพณีต่างๆ เท่านั้น
๓) ประเพณีฮีตสิบสอง หรือประเพณีตามเดือนดังนี้เดือนอ้าย (เดือน ๑) ประมาณ
เดือนธันวาคม ประเพณีเข้ากรรม หรือปริวาส เดือนยี่ (เดือน ๒) ประมาณเดือนมกราคม บุญ คูนลาน เดือน
เจียง (เดือน ๓) ประเพณีบุญข้าวจี่ เดือนสี่ ประเพณีทาบุญบุญมหาชาติ เดือนห้าประเพณีสงกรานต์ เดือนหก
ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซาฮะ (ซาระ) เดือนแปดประเพณีบุญ เข้าพรรษา เดือนเก้าประเพณี
บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบประเพณีบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดประเพณีบุญออกพรรษา เดือนสิบสองประเพณี
ทาบุญกฐิน
๔) ประเพณีการเกิด ในระหว่างตั้งครรภ์ชาวผู้ไทย มีความเชื่อว่าไม่ควรรับประทาน
อาหารต่อไปนี้คือ หอย ตัวนิ่ม อาหารที่มีไขมัน เพราะจะทาให้คลอดลูกยาก แต่ควรทางานบ้างเพื่อจะให้คลอด
ง่าย หลังจากคลอดแล้วจะต้องอยู่ไฟ หรือที่ชาวผู้ไทยเรียกว่า “อยู่กา” บนแคร่ไม้ไผ่ ซึ่งลูกก็อยู่บนแคร่ไม้ไผ่นี้
ด้วย ในช่วงอยู่ไฟจะต้องไม่ดับตลอดระยะที่อยู่ไฟ ซึ่งสามี จะเป็นดูแลไฟดังกล่าว เวลาที่ใช้ในการอยู่ไฟจะอยู่
๑๔-๑๐ วัน หรือ ที่ชาวผู้ไทยเรียกว่า “๒ เจ็ด หรือ ๓ เจ็ด” สาหรับลูกคนแรก สาหรับลูกคนต่อมาจะอยู่ลด
เวลาลงตามลาดับ แต่จะต้องอยู่ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตลอดระยะเวลาที่อยู่แม่จะต้องต้มน้าอาบวันละหลายๆ ครั้ง
พร้อมทั้งกินยาต้มแก่นไม้แดงและรากไม้สมุนไพรบางชนิดเพราะเชื่อว่าเป็นยาบารุง ถ้าดื่มมากจะทาให้ร่างกาย
แข็งแรง และมีน้านมมาก ซึ่งประเพณีนี้ยังยึดปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าคนจะไม่คลอดที่โรงพยาบาล
แต่เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านจะต้องอยู่ไฟดังกล่าว
๕) ประเพณีการบวช การบวชของชาวผู้ไทยเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะชาวผู้ไทยมี
ความเชื่อว่าถ้าลูกชายได้บวชแล้วพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปขึ้นสวรรค์ด้วยและเวลาโกนผมนาคชาวผู้
ไทยจะเก็บเส้นผมตรงกลางกระหม่อมเอาไว้ให้ลูกหลานถือว่าเป็นสิริมงคล
๖) ประเพณีการตาย เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวผู้ไทยจะยิงปืนขึ้นฟ้า ๑ นัด
หรือจะเป็นการจุดประทัด เพื่อเป็นการส่งวิญญาณของผู้ตายขึ้นสวรรค์ หลังจากนั้นญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านจะไป
ช่วยจัดการศพตามประเพณี มีการเลี้ยงอาหาร สาหรับผู้ที่มาร่วมในงานศพ ตอนกลางคืนมีพระสวดอภิธรรม
ทุกคืน สาหรับวันเผาศพนั้นห้ามเผาในวันเดือนดับ คือ แรม ๑๔ ค่า หรือ ๑๕ ค่า เวลาหามศพลงจากบ้านเพื่อ
นาไปเผาจะท าพิธีหว่านข้ าวตอกดอกไม้และเงินเพื่ ออุทิ ศส่วนกุศ ลให้แ ก่ผู้ตาย มีพ ระนาหน้ าศพ ตามด้ วย
ลูกหลานที่บวชพระ บวชเณร หรือบวชชีหน้าศพ เดิน เป็นแถวตามพระและเขยใหญ่จะแบกพื้นและน้ามัน
เชื้อเพลิง เดินนาหน้าศพ เมื่อศพลงจากบ้านไปแล้วคนที่อยู่ บ้านจะทาความสะอาดบ้าน โดยกวาดขยะมากอง
รวมกันตรงบริเวณที่ ตั้งศพ รอจนกระทั่ งเขยใหญ่ กลับมาจากเผาศพ เขยใหญ่ จะทาหน้ าที่เป็ นผู้กวาดขยะ
ทั้งหมดออกจากบ้าน
สุรัตน์ วรางค์รัตน์ (๒๕๓๖) กล่าวถึง ประเพณีการแต่งงานของชาวผู้ไทย สรุปได้ว่ามีขั้นตอน
ในการปัก การขอหรือแปง การตกลงค่าสินสอด หรือเน่งฮีตเน่งคลอง การหาพ่อล่าม การโอมสาว การสร้าง
บ้านและทาเครื่องสมมา การชูสาว หรือประเพณีในวันแต่งงาน ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสาคัญ ที่จะต้องมีพิธีย่อยๆ

อีกหลายพิธี ได้แก่แห่ขันหมาก มอบเงินสินสอดล้างเท้าเขยบ่าว สาวนั่งล้อมพาขวัญ บายศรีสู่ขวัญ ปองแปง
แต่ประชูคูหา เลี้ยงล่าม ย้ายตีนนางไปเฮือนชูจัดที่นอน จ้าข้าวจ้าไข่ เลี้ยงข้าวเขย เฆี่ยนเขย สมมา คากล่าวพิธี
แต่ละขั้นตอน ชาวผู้ไทยจะเรียบเรียงถ้อยคาให้มีความสละสลวย ไพเราะไทยว่าเป็นพิธีกรรมรักษาคนไข้ หรือ
พิธีกรรมบ าบั ดโรคภัยไข้เจ็บ ของชาวผู้ไทย แต่ชาวโซ่เรียกว่า “หมอลาผีฟ้า ” โดยมี คนทรงหรือ นาง เที ยม
เรียกว่า “กก” ซึ่งต้องเคยผ่านการรักษา โดยวิธีเหยามาแล้วนอกจากนี้ยังมีคนเป่าแคนและคนไข้ร่วมอยู่ด้วย
การรักษาต้องอาศัยการร้อง การฟ้อนที่สวยงาม และวาทศิลป์ที่อ่อนหวาน เมื่อจะให้มีผีที่สิงอยู่ในร่างผู้ป่วย
เป็ น พวกเดีย วกั บ ตน หรื อออกจากร่างของผู้ ป่ วย สรุป ว่า ประเพณี และพิ ธีก รรมเป็ น สิ่ง ที่ ผู้ ค นในสั ง คมได้
ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเกิดจากความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งต่างๆ ขึ้นมาย่อมมี
วัต ถุ ป ระสงค์ และมี ค วามหมายตามความเข้ าใจอั น เกิ ด จากพื้ น ฐานความเชื่ อ ทางศ าสนาของตน โดยมี
ส่วนประกอบ ที่สาคัญของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาอยู่ ๓ ประการ คือ การเซ่นสรวงบูชา
หรือ ท าบุ ญ การกิ น เลี้ ยง และการละเล่ น รื่น เริง และถ้ าจะพิ จ ารณาถึง ลัก ษณะของพิ ธี ก รรมที่ ป รากฏใน
สังคมไทยนั้น สามารถแยกออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ พิธีกรรมทั่ วไป และพิธีกรรมจาเพาะถิ่น จากเอกสาร
และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ ประเพณี และพิธีกรรมทั่ วไปนี้ ผู้วิจัยได้ นามากล่าวเพื่ อเป็ นความรู้พื้ น ฐานเกี่ยวกั บ
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวผู้ไทยต่อไป
เพ็ญนิภา อินทรตระกูล (๒๕๓๕) กล่าวถึงการนับถือผีของชาวผู้ไทยดาบ้านนาป่าหนาดไว้ว่ า
ชาวผู้ไทยดานับถือผีเป็นศาสนา ผีที่นับถือมีผีแกน ผีเรือน ผีเจ้าบ้านและผีมดผีมนต์โดยมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
นับถือผี ได้แก่พิธีศพ พิธีขมาผีเรือน พิธีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน เป็นต้นซึ่งมี จุดประสงค์เพื่อต้องการรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษญาติพี่น้องและเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ
วิญญู ผลสวัสดิ์ (๒๕๓๖) กล่าวถึง พิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยตาบลคาชะอี
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร องค์ป ระกอบของพิ ธีกรรมเลี้ยงผีบรรพบุ รุษของชาวผู้ไทย ตาบลค าชะอี
ประกอบด้วยบุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรม มีเจ้าจ้าเทียมและชาวบ้าน เจ้าจ้ามีบทบาทสาคัญที่สุดในการประกอบ
พิธีกรรมเพราะเป็นประธานและเป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างชาวผู้ไทยกับผีบรรพบุรุษ ตาแหน่งเจ้าจ้าสืบทอดกัน
ทางสายตระกู ลหรือผี บรรพบุ รุษ เป็ นผู้ คัด เลือ กเอง โดยการเข้าสิ ง ร่างให้ รู้สิ่ง ของที่ใช้จั ด เลี้ ยงผีบ รรพบุรุ ษ
ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องสังเวยและภาชนะบรรจุเครื่องบูชาเครื่องสังเวยสถานที่ประกอบพิธีสองแห่งคือ
ศาลเจ้าปู่ดานตึงและที่บ้านเจ้าจ้าและประกอบพิธีกรรมในวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี พิธีกรรมเลี้ยงผีบรรพ
บุรุษกระทาอยู่ ๓ พิธีกรรม คือ การเลี้ยงผีบรรพบุรุษประจาปี การบะ (การบน) และการคอบ (การแก้บน) โดย
ชาว ผู้ไทยตาบลคาชะอีมีความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษซึ่งเรียกว่าผีเจ้าปู่ที่พวกคนได้เชิญมาจากเมืองวังให้มาสิงสถิต
อยู่ที่ศาลปู่ดานตึงที่สร้างขึ้นนั้นเป็นวิญญาณของเจ้านายชั้นสูงของชาวผู้ไทยอดตี เจ้าปู่ยังคอยคุ้ม ครองให้ชาวผู้
ไทยอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดเวลาและยังบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์ ทาง
เกษตรกรรมหากไม่เคารพบูชาเจ้าปู่จะโกรธและลงโทษให้ผู้คนเจ็บป่วยได้ชาวผู้ไทยจึงเกรงกลัวอานาจเจ้าปู่
และให้ความเคารพนับถือปัจจุบัน
ปราณี วงษ์เทศ (๒๕๓๐) กล่าวถึง การถือผีของชาวผู้ไทยแสดงให้เห็นถึงความ เชื่อว่าความ
ตายมิได้ทาให้บุคคลหยุดหรือหมดบทบาทในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมของตนเอง ผู้ไทยมีพิธีเซ่นไหว้นับ
ถือผีเชื้อและผีเสื้อที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ผีบรรพบุรุษ ” คือ ผีหรือวิญ ญาณ ผู้ตายที่เป็นญาติสนิทของทั้งสอง
ฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา แต่ชาวผู้ไทยไม่มีคาใช้เรียกชื่อเฉพาะของบรรพบุรุษ มักกล่าวรวมๆ กันไป
ว่าเป็นผีปู่ผีย่าผีตาผียายที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในครอบครัวนั้นๆ มากกว่าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ “สายตระกูล” ของบรรพบุรุษ ดังนั้น ผีต่างๆ เหล่านี้จึงเป็น “ผีบรรพบุรุษ ” ใน

ความหมายกว้างๆ เท่านั้น องค์ประกอบของพิธีที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีของชาวผู้ไทยมักต้องประกอบด้วย
การดื่มเหล้า เป่าแคนซึ่งเป็นเครื่องคนตรีที่ขาดไม่ได้ คนไทยมีความเชื่อในเรื่องผีและนับถือผีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันนี้ และความเชื่อของคนไทยแต่ละภาคมีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์และความเกี่ยวข้อง
กับชนชาติอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันความเชื่อของชาวไทยอีสานนั้นก็ผูกพันอยู่กับเรื่องของภูตผีปีศาจและวิญญาณมา
โดยตลอด จึงนับได้ว่าผีได้มีบทบาทต่อความเชื่อของชาวอีสานเป็ นอย่างยิ่ง ดัง นั้นจึงอาจสรุปได้ว่าพิธีกรรม
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมเป็นพฤติกรรมของผู้คนที่แสดงออกต่อความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสิ้น พิธีกรรมจึงมี
บทบาทต่อผู้คนทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวมด้วย ชาวผู้ไทยก็เป็นชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อในเรื่องภูตผี
ปีศาจโดยเฉพาะความเชื่อต่อผีบรรพบุรุษ เช่น เมื่อมีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะผีทาจึงได้มี
การ ประกอบพิธีกรรมเหยาขึ้นเป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยหรือความเจ็บป่วยได้หรือถ้าทาพิธีบูชา
ผีแล้วทาให้มีชีวิตปลอดภัย
๒.๔.๓ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวผู้ไทยในประเทศไทย
การอพยพครั้งแรกของชนเผ่าผู้ไทยการละถิ่นฐานจากเมืองแถง แคว้นสิบสองจุไท การละทิ้ง
ถิ่นฐานจากบริเวณเมืองแถงของชนเผ่าผู้ไทยดาครั้งแรกนั้ น มีสาเหตุมาจากการรุกรานของกลุ่มผู้ไทยขาว ที่
ขยายอานาจจนสามารถครอบครองหัวเมืองได้ถึง ๑๑ หัวเมือง พร้อมทั้งประกาศตนไม่ยอมขึ้นกับเมืองแถง
ส่งผลให้ผู้ไทยดาต้องอพยพลงสู่ดินแดนที่ราบสูงทางตอนใต้เรียกว่า “หัวพันทั้งห้าทั้งหก” อันมีเมืองน้าน้อย
อ้อยหนูเป็นหัวเมืองหลัก ครั้นต่อมาต้องประสบปัญหาขัดแย้งกับชนพื้นเมืองเดิม และทุพภิกภัยที่เกิดจากฝน
ฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก่อให้เกิดความแห้งแล้ง จึงได้อพยพอีกครั้งมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณที่ราบเชียงขวาง โดย
มีเมืองเชียงขวางเป็นศูนย์กลางผู้ไทยดาได้ทามาหากินอย่างสงบสุขเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี ลุถึง
พ.ศ. ๒๓๒๑-๒๓๒๒ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมีพ ระบั ญ ชาให้ เจ้ าพระยามหากษั ตริย์ ศึ ก (ทองด้ว ง) กั บ
เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) นาทัพไทยสองหมื่นคนไปตีหัวเมืองลาวตั้งแต่นครจาปาศักดิ์จนถึงนครเวียงจันทน์
กองทัพไทยล้อมเวียงจันทน์ราว ๔ เดือนเศษ จึงสามารถตีหักเอานครเวียงจันทน์ได้สาเร็จหลังจากนั้นทางการ
ของไทยได้ผนวกประเทศลาวทั้งหมดเป็นเมืองประเทศราชในการศึกครั้งนี้เมืองหลวงพระบางได้ส่งกองทัพมา
ช่วยไทยตีเวียงจันทน์ด้วย ภายหลังจากตีกรุงเวียงจันทน์แตก ฝ่ายไทยได้ให้กองทัพหลวงพระบางเคลื่อน พลไป
ตีหัวเมืองทางด้านตะวันออกของหลวงพระบางอันมีผู้ไทยดาครองเมืองอยู่คือเมืองทันต์และเมืองม่วย สมเด็จ
พระเจ้าตากสินรับสั่งให้กวาดต้อนผู้ไทยดา เหล่านี้ไปตั้งบ้านเรือนที่เมืองเพชรบุรี ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ผู้ไทย
ขาวส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่เมืองแถงในแคว้นสิบสองจุไท จึง ไม่ได้ถูกกวาดต้อนมาด้วย ผู้ไทยดาจากสองเมืองนี้
นับว่าเป็นผู้ไทยระลอกแรกที่ถูกกวาดต้อนเข้าสู่ประเทศไทย นับว่าเป็นกุศ โลบายที่สาคัญ ของฝ่ายชนะศึกที่
จาต้องการกวาดต้อนผู้คนของฝ่ายแพ้ศึกมาด้วย เพื่อเป็นการตัดทอนมิให้ฝ่ายพ่ายศึกสามารถซ่องสุมรี้พลขึ้นมา
แข็ง ข้อในภายหน้าได้ อีกทั้งเชลยศึกที่กวาดต้อนมานั้นก็นามาปูนบาเหน็จให้กับแม่ทัพนายกองที่ มีความดี
ความชอบเพื่อให้ไปช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองกัน การอพยพระลอกที่สองจากเมืองน้าน้อยอ้อยหนูเข้าสู่เมือง
วัง “ท้าวก่า” หัวหน้าของผู้ไทยดาได้เกลี้ยกล่อมชาวผู้ไทยดาราวหมื่น คนเศษให้อพยพมาพึ่ งพระบรมโพธิ
สมภารของเจ้าอนุวงศ์หรือเจ้าอนุรุธแห่งนครเวียงจันทน์ เจ้าอนุวงศ์ได้โปรดให้ไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองวั ง อันเป็น
พื้นที่ป่าดงและมีภูเขาตามที่ชาวผู้ไทยถนัดทากินในการปลูกข้าวไร่และทาสวนผลไม้ ต่อมาท้าวก่าและ สมัคร
พรรคพวกได้แย่งชิงอานาจในการปกครองเมืองวังกับชนพื้นเมืองเดิมคือ พวกข่าโดยทาการเสี่ยงบุญ วาสนา
แข่งขันยิงลูกหน้าไม้ให้ติดหน้าผา ปรากฏผลว่าลูกหน้าไม้ของฝ่า ยท้าวก่าซึ่งติดขี้สูดสามารถยิงติดหน้าผาได้ชัย
ชนะจากการประลอง ท้าวหนู น้องชายของท้าวก่าเป็นผู้แสดงฝีมือ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่เหนือกว่าของ
ชนเผ่าผู้ไทย ท้าวก่าได้รับการแต่งตั้งเป็น “พญาก่า” ปกครองเมืองวังขึ้นตรงต่อเวียงจันทน์ ทั้งนี้ต้องส่งพร้า

มีดโต้และขวาน เป็นเครื่องบรรณาการต่อกรุงเวียงจันทน์ปีละ ๕๐๐ เล่ม และต้องส่งขี้ผึ้งหนัก ๒๕ ชั่ง เป็น
บรรณาการแก่ เจ้ าเมื อ งญวนด้ ว ย ลุ ถึ ง พ.ศ. ๒๓๓๕-๒๓๓๘ เมื อ งแถงและเมื อ งพวนได้ แ ข็ ง ข้ อ กองทั พ
เวียงจันทน์ได้เคลื่อนพลเข้าตีเมืองทั้งสองและได้กวาดต้อนผู้ไทยดาและลาวพวน เป็นเชลยส่งมาที่กรุงเทพฯ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีรับคาสั่งให้ผู้ไทยดาไปอยู่ที่เมืองเพชรบุรี แต่พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ญวนตังเกี๋ยยกกองทัพมาตีเวียงจันทน์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ เกิดการรบที่เมืองพวนกองทัพ
ญวนถู กทั พ ฝ่า ยเวีย งจั น ทน์ ตี แ ตกไป กองทั พ เวี ย งจัน ทน์ จึ ง กวาดเอาครอบครัว ชาย-หญิ ง ใหญ่ น้ อ ยส่ง มา
กรุงเทพฯ สี่พันคนเศษ แต่การที่เวียงจันทน์กวาดต้อนครอบครัวชาวเมืองพวนส่งมายังกรุงเทพฯ อาจเป็นไปได้
ว่าเมืองพวนมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ทางการไทยจึงได้หาทางระงับเหตุโดยชิงกวาดต้อนพวกนี้ตัดหน้าฝ่าย
ญวนเสียก่อน
การอพยพระลอกที่สาม จากเมืองวังสู่ฝั่งขวาแม่น้าโขง ครั้นปักหลักปักฐานที่เมืองวังได้แล้ว
“พญาก่า” ได้บุ ตรกับนางลาวสามคน คือท้ าวคา (ซึ่ง ตายแต่เล็ก ) ท้าวก่า และท้าวแก้ว ก็เกิด เรื่อ งระหอง
ระเเหงในการแต่งตั้งตาแหน่ง พระอุปฮาต (พระอุปราช) กระทั่งพญาก่าสิ้นชีวิต น้องชายคนรองของพญาก่าคือ
“ท้าวหนู” ซึ่งเป็นคนที่ยิงลูกหน้าไม้ชนะพวกข่าได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็นพญาบุญชุน เจ้าหาญซึ่งเป็นน้องชายคนถัดไปได้เป็นเป็น “พระอุปฮาต” ครั้นพญาบุญชุนถึงแก่กรรมแล้ว
เจ้าหาญอุปฮาตก็ได้เป็นเจ้าเมืองและได้บรรดาศักดิ์เป็น “พญาลานคา” เมื่อพญาลานคาถึงแก่กรรม เจ้าวังน้อย
บุตรพญาลานคา ขึ้นเป็นเจ้าเมืองและได้บรรดาศักดิ์เป็นพญาวังน้อย พญาวังน้อยมีบุตรสามคน คือเจ้าแก้ว
เจ้าก้า หรือ กล้ าและเจ้าเขือ งคา เมื่อ พญาวัง น้อ ยสิ้น ไปแล้ว เจ้าก่าได้เป็ น เจ้าเมืองและได้บ รรดาศั กดิ์ เป็ น
พญาก่า พญาก่ามีภรรยาสองคน คือนางสีดาเป็นชาวผู้ไทยมีบุตรด้วยกันสามคน คือ เจ้าน้อย เจ้าลี และเจ้าลุน
ส่วนภรรยาคนที่สองเป็นชาวข่าชื่อนางมุลซา มีบุตรด้วยนักหนึ่งคน ชื่อ เจ้าก่า เมื่อพญาก่าถึงแก่กรรม นางมูล
ซาเป็นผู้มีอิทธิพลต้องการให้เจ้าก่าบุตรชายเป็นเจ้าเมื องแทน แต่ชาวผู้ไทยทั่วไปต้องการเจ้าลีเป็นเจ้าเมือง
เพราะมีนิสัยอ่อนโยนโอบอ้อมอารี แตกต่างจากเจ้าก่าที่มีนิสัยค่อนข้างดุร้ายประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบ
การอพยพระลอกใหญ่ที่สุดของชนเผ่าผู้ไทยมายังฝั่งขวาแม่น้าโขง เป็นผลมาจากความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามอย่างรุนแรง เพราะญวนแทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศลาวและเขมร ซึ่งฝ่ายไทยถือว่าเป็นประเทศราชของไทย จนนาไปสู่สงครามอันยาวนานระหว่างไทยกับ
ญวน สงครามครั้งนั้นทั้งญวนและไทยต้องใช้สรรพกาลังและทรัพยากรไปมาก ฝ่ายไทยได้เกณฑ์ราษฎรจาก
ภาคอีสานจานวนมากไปเป็นทหารในการสงคราม ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญวนต่างก็แย่งชิงความได้เปรียบโดยการ
ส่งกองกาลังมากวาดต้อนผู้คนจากลาวฝั่งซ้าย ให้ไปตั้งถิ่นฐานในเขตที่ควบคุมได้ง่าย ภาพความเหี้ยมโหดใน
การปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ของทัพไทยระหว่างปี ๒๓๖๙-๒๓๗๑ ยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวลาว ต่างพากัน
เกลียดชังฝ่ายทหารไทย ทาให้ฝ่ายทัพญวนได้เปรียบในระยะแรก ชาวผู้ไทยได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยสมัย
พระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยไทยได้ยกกองทัพไปตีเมืองลานช้างแล้วกวาด
ต้อนชาวผู้ไทยมาอยู่แถบภาคกลางของประเทศไทย คือ อยู่ที่จังหวัด เพชรบุรีเป็นการทดแทนคนไทยที่ถูกพม่า
กวาดต้อนไป เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาจนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ยกกองทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปราบกบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กวาดต้อนครอบครัวชาวผู้ไทยจาก
เมืองต่างๆ ในประเทศลาวที่เมืองวัง เมืองคาม่วน เมืองมหาชัย ให้เข้ามาอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย โดย
ให้อยู่ที่เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม โปรดให้ตั้งบ้านเมืองขึ้นปกครองต่อกันมาเป็นเมืองใหญ่ๆ
ที่มีชาวผู้ไทยอยู่มากเป็นที่รู้จักกันดีคือ เมืองเรณูนคร เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองคาชะอี และเมืองพรรณนา
นิคม นอกจากนั้นก็กระจัดกระจายทั่วไปในสามจังหวัด ดัง กล่าวข้างต้น และมีกระจัดกระจายกันอยู่บ้างที่
จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และอุดรธานี (ถวิล เกสรราช. ๒๕๑๒)

ถวิล จันลาวงศ์ (๒๕๑๕) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชาวผู้ไทยว่าเมื่อราว พ.ศ. ๔๐๐ ได้
เริ่มอพยพมาจากดินแดนจีนภาคใต้ คือ มณฑลฮุนหนา กุยจิ๋ว กวางไส กวางตุ้ง เมื่ออพยพมานั้นได้แยกกันตั้ง
ภูมิลาเนาเป็นสองพวกด้วยกัน กลุ่มแรกได้อพยพลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตั้งภูมิลาเนาอยู่ในแถบแม่น้า
คงคา (สาระวิน) เรียกกันว่า “เงี้ยว” ตั้งตัวเป็นอิสระได้ราว พ.ศ. ๘๐๐ มีราชธานีตั้งอยู่เมืองพง อาณาเขต
กว้างขวาง อีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากทางใต้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองหนองแส (น่านเจ้า) ระหว่างแม่น้าดากับ
แม่น้าแดง (ที่ไหลสู่อ่าวตังเกี๋ยในญวนเหนือ) เนื่องจากเป็นที่อุดมสมบูรณ์แต่ก่อนมา ต่อมากลุ่มนี้ก็ได้อพยพ
โยกย้ายไปอีกหลายสาขา เช่น ลงไปทางเมืองแสนหวี เมืองยะไข่ แถบแม่น้าสาละวิน แม่น้าอิรวดีขึ้นไปทาง
แคว้นอัสสิมของอินเดีย โดยตั้งอยู่แถบแม่น้าพรหมบุตร อพยพมาเมืองพงแล้วมาอยู่ที่เชียงใหม่ เมืองหริภุญไชย
อพยพมาทางใต้ตามลุ่มแม่น้าโขงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้ ไปตั้งเมืองแถงไปอยู่แถบเมืองสองทุ่งเชียง
คา และไปอยู่เมืองสองทุ่งเชียงคา และไปอยู่แถบเมืองเช่า จัดเป็นกลุ่มที่มีจานวนมาก ซึ่งต่อมาได้อพยพเข้ามา
อยู่ในประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมหมาย จิระสวัสดิ์พงศ์ (๒๕๒๗) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่าผู้ไทยว่า เป็นพวก
เดิมที่ทามาหากินในแถบเทือกเขาอัลไต เรียกตัวเองว่า “ไต” ได้ถูกกลุ่มชนอื่นรุกรานจึงเคลื่อนย้ายมาทางใต้
แถบภูเขาเชียงชีในประเทศจีน ต่อมาได้อพยพมาทางตอนใต้ตามกลุ่มแม่น้าโขงแถบเมืองแถงกับเมืองไล ผู้ไทย
แบ่งเป็น ๓ พวกได้แก่ ผู้ไทยขาว ผู้ไทยดาและผู้ไทยแดง
ชนะ ประถมศรี (๒๕๑๗) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชาวผู้ไทยสมัยอพยพมาจากถิ่น
เดิมคือ มลฑลฮุนหนา กุยจิ๋ว กวางไล กวางตุ้ง ว่าแบ่งออกเป็น ๔ สาย คือ
สายที่ ๑ อพยพไปตามลาน้าแดงของญวนเหนือ
สายที่ ๒ อพยพไปทางตะวันออกสมทบกับพวกที่อพยพ จากเสฉวนในตอนแรกแล้ว
ปะปนไปทางกวางตุ้งและไหหลา
สายที่ ๓ อพยพไปทางตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยลงไปทางเมืองแสนหวี ตองอู หงสาวดี
วกไปทางเมืองยะไข่ แม่น้าอิรวดี และลงมาถึงแคว้นหริภุญไชย
สายที่ ๔ อพยพลงมาทางใต้ ตามลุ่มแม่น้าโขงมาตั้งอยู่ที่เมืองประชุม (เสียมบ่า) และ
แยกออกเป็น ๓ สาย คือสายที่ ๑ มาตั้งอยู่ที่เมืองแถน หรือเดียนเบียนฟู สายที่ ๒ มาตั้งอยู่ที่เมืองรุ้งโดยอาศัย
น้าโขงเคลื่อนย้ายไปทางเขมรัฐนครเงินยาง พะเยาว์ นครเขลางค์ สุโขทัย พระบาง (นครสวรรค์) ศรีวิชัย (นคร
ชัยศรี) ไชยา ศิริธรรมนคร (นครศรีธ รรมราช) จนถึง สงขลา สายที่ ๓ ไปทางเมือ งละโว้ อโยธยา จัน ทบุ รี
นอกจากนี้ยังได้จัดแบ่งชาวผู้ไทยออกเป็น ๓ พวก คือผู้ไทยขาว ผู้ไทยดาและผู้ไทยแดง สรุปว่าประวัติความ
เป็นมาชาวผู้ไทยได้อพยพ ทั้งหมด ๔ ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกจาก เมืองแถง แคว้นสิบสองจุไท มีสาเหตุมาจากการ
รุกรานของกลุ่มผู้ไทยขาว ที่ขยายอานาจจนสามารถครอบครองหัวเมืองได้ถึง ๑๑ หัวเมือง พร้อมทั้งประกาศ
ตนไม่ยอมขึ้นกับเมืองแถงส่งผลให้ผู้ไทยดาต้องอพยพลงสู่ดินแดนที่ราบสูงทางตอนใต้เรียกว่า “หัวพันทั้งห้าทั้ง
หก” และต่อ มาได้มี การอพยพ ครั้งที่ ๒ จากเมือ งน้าน้ อ ยอ้ อยหนู เข้ าสู่เมื อ งวั ง “ท้ าวก่ า” สาเหตุ มาจาก
หัวหน้าของผู้ ไทยดาได้เกลี้ยกล่อมชาวผู้ไทยดาราวหมื่นคนเศษให้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของเจ้า
อนุวงศ์หรือเจ้าอนุรุธแห่งนครเวียงจันทน์ อพยพครั้งที่ ๓ จากเมืองวังสู่ฝั่งขวาแม่น้าโขง สาเหตุมาจากการเกิด
เรื่องระหองระเเหงกับพระอุปฮาต อพยพครั้งที่ ๔ เป็นการอพยพละลอกใหญ่ที่สุดของชาวผู้ไทยที่อพยพมายัง
ฝั่งขวาแม่น้าโขง สาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามอย่างรุนแรง
๒.๔.๔ ชุมชนชาวผู้ไทยในภาคกลางของไทย

ถิ่น ฐานเดิ มของชาวผู้ ไทยในภาคกลางมี อ ยู่ ในหลายจัง หวัด คือ จัง หวัด เพชรบุ รี ราชบุ รี
สุพรรณบุรี ผู้ไทยดาในเมืองเพชรบุรี หรือที่เรียกว่า ลาวโซ้ง หรือบางทีเรียกว่า ผู้ไตซ้ง คานั้น เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่
ในเมืองแถงในแคว้นสิบสองจุไทยเช่นเดียวกับผู้ไทยในเขตอื่นๆ ในภาคอีสานได้อพยพเข้ามาอยู่ในท้องที่จังหวัด
เพชรบุรี ตามยุคสมัยและเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๒ สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก และ
เจ้าพระยาพิษณุวาธิราชไปตีเมืองลานช้างได้แล้ว หรือในปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์ หลังจากนั้น
พระองค์ให้เก็บสิ่งของไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่น้อย ให้ประชาชนอพยพครอบครัวเข้ามา ณ เมืองพันพร้าวให้ทัพ
เมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทั นห์ญวน เรียก เมืองซือหวี เมืองม่วน สองเมืองเป็นลาวทรงดาอยู่ริมเขตแดน
เมืองญวน พงศาวดาร กล่าวว่า เมืองม่วนเป็นเมืองผู้ไทยดาขึ้นกับเมืองแถงได้ครอบครัวลาวทรงดามาเป็นอัน
มาก พาครอบครัวลาวเวียง และลาวทรงดามาถึงกรุงเทพฯ ลาวทรงดานั้นโปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่เพชรบุ รี
ลาวเวียง และลาวหัวเมืองฟากโขงตะวันออกก็โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่สระบุรีบ้างตามหัวเมืองตะวันตกบ้าง
อยู่เมืองจันทบุรีบ้างก็มีซึ่งการสืบเชื้อสายมาจนทุกวันนี้
เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๓๓๕ เมื อ งแคง เมื อ งพวนได้ แ ข็ ง ข้ อ ต่ อ เมื อ งเวี ย งจั น ทน์ เจ้ า เมื อ ง
เวียงจันทน์จึงแต่งกองทัพขึ้นไปตีเมืองแถง เมืองพวน ได้ให้พวกลาวทรงดาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทยดาไป
ตั้งอยู่เมืองเพชรบุรี ลาวพวนให้ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๓๗๘ เจ้าพระยาธรรมมาแม่ทัพคุมพล
ทหารขึ้นไปตั้งอยู่เมืองหลวงพระบางแล้วแต่งตั้งให้เจ้าราชไชยอุปราชท้าวพระยาคุม กองทัพขึ้นไปตีเมืองพวน
แต่งตั้งให้เจ้าอุ่นแก้ว น้องเจ้าอุปราชที่ ๗ เจ้าแก่นคา บุตรเจ้าหน้าอภัยที่ ๒ เจ้าคาปาน บุตรเจ้าม้งที่ ๑ ท้าว
พระยาคุมกองทัพขึ้นไปตีเมืองแถงจับได้ลาวพวน และลาวทรงดาส่งลงมา ณ กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๙
พวกเมืองหึม เมืองคอยและเมืองควรแข็งข้อต่อเมืองหลวงพระบาง เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์แต่งให้ท้าวพระยา
คุมกองทัพขึ้นไปตีจับได้ลาวทรงดาแต่งให้พระยาศรีมหานามคุมลงมา ณ กรุง เทพฯ อีกครั้งหนึ่ งในปี พ.ศ.
๒๓๘๑
เจ้าอุปราชและเจ้าราชวงศ์ได้ทะเลาะวิวาทกันลงมา ณ กรุงเทพฯ เจ้าราชวงศ์จึงคุมพวกลาว
ทรงดาลงมา ณ กรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง ลาวทรงดาที่คุมลงมากรุงเทพฯ หรือ ๓ ครั้งหลังนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
ส่ง ไปไว้ที่ไ หน แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าคงจะส่งไปรวมกันที่เมืองเพชรบุรีนั่นเอง (ถวิล ทองสว่างรัตน์. ๒๕๓๐)
สรุปว่า ชาวผู้ไทยในภาคกลางถิ่นฐานเดิมแล้วก็คือ ผู้ไทยดา หรือลาวโซ้ง ที่ย้ายมาจากสิบสองจุไทในเมืองแถง
ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๒ สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาพิษณุ
วาธิราชไปตีเมืองลานช้างที่เมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวแล้วกวาดต้อนผู้คนมาอยู่กรุงเทพมหานครและหัวเมือง
คือจังหวัดสระบุรี และจันทบุรีบ้างจนสืบเชื้อสายมาถึงปัจจุบันนี้
๒.๔.๕ ชุมชนชาวผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนชาวผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังมีนักวิชาการได้ลาดับความเป็นมาไว้ดัง นี้
บรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือล้วนแต่อพยพมาจากเมืองวังทั้งสิ้น แต่เดิมผู้ไทย
ที่อยู่ในเมืองวังในอดีตนั้นมีภูมิลาเนาอยู่ในเมืองแถงซึ่งอยู่ตอนใต้ติดกับเขตแดนญวนมีเมืองใหญ่ คือ เมืองวัง
เมืองตะโปน เมืองผาบัง เมืองคาง เมืองพิณ เมืองลาเนา หนองปรือและเมืองสองคอนดอนแดง เป็นต้น (สุ
รจิตต์ จันทรสาขา. ๒๕๒๙) ชาวผู้ไทยได้ถูกกวาดต้อนอพยพครอบครัวเข้ามาตั้งภูมิลากระจัดกระจายอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นเมือง มีเจ้า
เมืองอุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรเป็นกรรมการเมืองปกครองขึ้นกับเมืองใหญ่ในเขตแขวงนั้นๆ โดยมีเมืองต่างๆ ที่
มีชาวผู้ไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ดังต่อไปนี้

๑) เมืองเรณู นคร ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๓ ชาวผู้ไทยเรณู
นครอพยพมาจากเมืองวัง ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขง อยู่ติดกับชายแดนญวน เมื่ออพยพมาครั้งแรกนั้นพากัน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสามแห่ง คือ ที่บ้านห้วยหัวขัว (สาเนียงผู้ไทยเรียกโห้ยโหโข อยู่ใต้บ้านท่าคอย ตาบลโพนทอง)
บ้านบ่อจันทร์อยู่ระหว่างบ้านแดงมะกอก ตาบลโพนทองกับบ้านโคกกลาง ตาบลเรณูนครในปัจจุบัน และบ้าน
คงหวายที่ตั้งเมืองเรณูนครในปัจจุบันเมื่อได้รับยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเรณูนคร โดยมีเจ้าเพชรและเจ้าสายเป็น
หัวหน้าอานวยการจัดสร้างเมืองขึ้น จึงได้อพยพราษฎรจากหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่งเข้ามารวมกันอยู่บ้านแดงหวาย
ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองเรณูนครปัจจุบันแล้วตั้งให้ท้าวสายเป็นพระแก้วโกมล เจ้าเมืองคนแรกจัดการปกครองสืบต่อ
กันมาจนถึง เจ้าไพร เจ้าสิงห์ เจ้าพิมพะสอน และเจ้าเหม็นได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระแก้วโกมลชื่อ
เดียวกันเป็นลาดับมาภายหลังทางราชการได้ลดฐานะลงไปเป็นอาเภอเรณูนคร ต่อมาจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น
อาเภอเรณูนครอีกจนถึงปัจจุบัน
๒) เมืองพรรณนานิคม ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยที่
อพยพมาจากเมืองวัง มีท้าวโฮงกลางเป็นผู้นาในการสร้างเมือง จึงตั้งเป็นพระเสนาณรงค์ เจ้าเมืองคนแรก
ปกครองเมืองพรรณนานิคม ปัจจุบันคือท้องที่อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
๓) เมืองกุดสิมนารายณ์ ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทยที่
อพยพมาจากเมืองวังโดยมีราชวงศ์ (กอ) หรือ บางฉบับเรียกว่า วอของเมืองวัง อพยพมาด้วยเมื่อได้ยกบ้านกุด
ฉิมนารายณ์ขึ้นเป็นเมืองกุดสิมนารายณ์แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์ (กอ) เมืองวังเป็นพระธิเบศวงศ์เป็นเจ้า
เมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่อาเภอกุฉินารายณ์ และอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) เมื อ งภู แ ล่ น ช้ า งตั้ ง ขึ้ น ในสมั ย รัช กาลที่ ๓ เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๘๗ บรรพบุ รุษ ของ
ชาวเมืองภูแล่นช้างอพยพมาจากบ้านห้วยนายม แขวงเมืองวัง โดยมีหมื่นเดชอุดม เป็นหัวหน้าเมื่อได้จัดตั้งขึ้น
เป็นเมืองแล้วได้โปรดเกล้าฯ ให้หมื่นเดชอุดมเป็นพระพิไชยอุดมเพชร เจ้าเมืองคนแรก ต่อมายุบเป็นอาเภอเมื่ อ
ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ แล้วยุบ เป็ นต าบล เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๕๒ ปั จจุบั นต าบลภูแ ล่น ช้างขึ้น กับ อาเภอเขาวง จัง หวั ด
กาฬสินธุ์
๕) เมืองหนองสูง ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ บรรพบุรุษเป็น ชาวผู้
ไทยที่ อพยพมาจากเมืองวัง โปรดเกล้าฯ ให้ ท้าวสิงห์ หรือท้าวสีหนาม เป็นพระไกรสรราชเจ้าเมือ งคนแรก
ปัจจุบันคืออาเภอหนองสูง อาเภอคาชะอี บางส่วนและท้องที่อาเภอนาแกรวมกันเข้าเป็นเมืองหนองสูงเดิม
๖) เมือ งเสนานิ คม ตั้ ง ขึ้น ในสมั ยรั ชกาลที่ ๓ เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๘๒ เป็ น ชาวผู้ ไ ทยที่
อพยพมาจากเมืองตะโปน (เฮโปน) โปรดเกล้าฯ ให้พระศรีสุราช (ท้าวจันทร์) เป็นพระศรีสินธุ สงครามเจ้าเมือง
คนแรกต่อมาถูกยุบเป็นอาเภอเสนานิคมในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ และถูกยุบเป็นกิ่งอาเภอเสนานิคมให้ขึ้นกับอาเภอ
อานาจเจริญในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอาเภอเสนานิคมเป็นกิ่งอาเภอทับบัว ปัจจุบันถูกยุบ
ลงเป็นตาบลเสนานิคมขึ้นกับอาเภอเสนานิคม จังหวัดอานาจเจริญ
๗) เมืองคาเขื่อนแก้ว ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ เป็นชาวผู้ไทย ที่อพยพ
มาจากเมืองตะโปน เดิมเมืองคาเขื่อนแก้วเรียกว่าบ้านคาเมืองแก้วโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวสีหนาทเป็นพระราม
ณรงค์ เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบัน คือ ท้องที่ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญในปัจจุบัน
๘) เมืองวาริชภูมิ ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองกะบอง โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวพระยาสุวรรณเป็นพระสุรินทรบริรักษณ์ เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือ
ท้องที่อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
๙) เมืองจาปาชนบท ตั้งในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองกะปอง ตั้งอยู่ที่บ้านจาปานาโพนทอง ตั้งเป็นเมืองจาปาชนบทขึ้นกับเมืองสกลนครโปรดเกล้าฯ ตั้งให้

ท้าวแก้วเมือ งกะปองเป็ น “พระบารุงนิคมเขต” เจ้าเมืองคนแรก ปั จจุบัน คือท้ องที่อาเภอพัง โคน จัง หวัด
สกลนคร
ถวิล เกสรราช (๒๕๒๑) กล่าวถึง ชาวผู้ไทยส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามานั้นอยู่ในช่วงสมัยรัชกาล
ที่ ๓ ชาวผู้ไทยในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ มีประมาณ ๗๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คน แต่ปัจจุบันคงจะเพิ่มขึ้น
อีกมาก สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๙ (๒๕๒๗-๑๒๓๒๐) และมีปัญหาพิจารณาได้ว่า ชาวผู้
ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันนี้ เป็นผู้ไทยขาว หรือเป็นผู้ไทยดา ซึ่งตามหลักฐานเท่าที่ตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้ไทยดา คาว่าผู้ไทยดาหรือผู้ไทยขาวนั้นต่างก็เป็นผู้ไทยด้วยกันทั้งนั้น พูดภาษาเดียวกัน แต่แตกต่าง
ที่เครื่องแต่งกาย เมื่อเวลามีการทาศพ พวกผู้ไทยขาวนุ่งห่มล้วนแต่เป็นเครื่องขาวและถือธรรมเนียมการฝังศพ
อย่างจีน แต่พวกผู้ไทยดาไม่ถือธรรมเนียมอย่างนั้น นิยมใช้เผาศพอย่างลาวและไทยทั่วไปส่วนผิวพรรณนั้นผู้
ไทยทั้งสองพวกต่างกันก็มีผิวขาวทั้งสิ้น สรุปว่า ชาวผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ล้วนแต่อพยพ
มาจากเมืองวังทั้งสิ้น โดยถูกกวาดต้อนมาจากหัวเมืองต่างๆ โดยมีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
โปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นเมือง และมีเจ้าเมืองอุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรเป็นกรรมการเมืองปกครองหัวเมือง
ต่างๆ เช่น เมืองเรณูนคร เมืองพรรณนานิคม เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองภูแล่นช้าง เมืองหนองสูง เมืองเสนา
นิคม เมืองคาเขื่อนแก้วและเมืองวาริชภูมิ เป็นต้น
๒.๔.๖ ความเข้มแข็งของชุมชนชาวผู้ไทย
๑) ความหมายของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ความหมายของการเสริม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนมี ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ ดั ง มี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงไว้ดังต่อไปนี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (๒๕๔๒) กล่าวถึงความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มคนในชุมชน
ต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้ สามารถปรับตัวแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐเป็นผู้
คอยสนับสนุน สร้างความสัมพันธ์แบบ Symmetrical มีความเป็นหุ้นส่วนแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ด้วยความ
เป็นธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะต้องอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๒) กล่าวถึงชุมชนที่เข้มแข็ง
มีองค์ประกอบดังนี้ ๑) มีบุคลากรที่หลากหลายรวมตัวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ๒) มีเป้าหมาย
ร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวด้วยผลประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก ๓) มีจิตสานึกของการพึ่งตนเองรัก
และเอื้อ อาทรต่อ กัน และมี ความรักท้ อ งถิ่น รักชุ มชน ๔) มีอิ สระในการร่ วมคิ ด ร่วมตั ดสิ นใจ ร่ วมท า ร่ว ม
รับผิดชอบ ๕) มีการระดมใช้ทรัพ ยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ๖) เรียนรู้เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายเป็นแนวราบและติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ๗) มีการจัดทากิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชน
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ๘) มี ก ารจั ด บริ ห ารงานกลุ่ ม ที่ ห ลากหลายและเครือ ข่ า ยที่ ดี ๙) มี ก ารเสริ ม สร้ างผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และคณะ (๒๕๔๓) กล่าวถึงชุมชนที่เข้มแข็งมีความหมายใน
๓ มิติ ๑) มิติทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของชุมชนที่ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ พอเพียงเลี้ยงตัวเองได้โดยอาศัย
หลักทางเศรษฐศาสตร์ คือ การได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) และหลักทางอุปสงค์
อุปทานเพื่อตอบคาถามพื้น ฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนเองในแง่ว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไรและจาแนก
แจกจ่ายให้กับใคร ๒) มิติทางสังคม มองที่ลักษณะทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ไม่แตกสลาย การคงอยู่ของ
สถาบันดั้งเดิมของชุมชนรวมทั้งสายใยของวัฒนธรรม คือ ความสมานฉันท์ความผูกพันระหว่างครัวเรือน ๓)
มิติทางการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางอานาจ (Power relation) ในการคบค้ากันระหว่างชุมชนกับ

คนภายนอก ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อชุมชนมีความสัมพันธ์ทางอานาจที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้องไม่
เสียเปรียบหรือถูกกดขี่มีอานาจถ่วงดุล (Countervailing power)
สถาบันท้ องถิ่นพั ฒ นา (๒๕๔๕) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนไว้ดังนี้ ๑) การที่ชุมชนท้องถิ่นมีระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเชื่อที่วางอยู่บนพื้นฐานของ
การเคารพต่อธรรมชาติและมีการเอื้อเฟื้อต่อกัน ๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ที่ชุมชนสร้างสรรค์และสั่ง
สมมา ๓) ผู้นาทางปัญญาของชุมชนที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ๔) โครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมในแนวราบที่เอื้อต่อการช่วยเหลือเกื้อกูล ๕) สถาบันชุมชน คือ กฎ จารีต ประเพณี จิตสานึกร่วมและ
องค์กรชุมชนที่ควบคุมให้ชุมชนดาเนินไปตามระบบคุณค่าและความคิด ๖) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
ภาคประชาชนสังคมที่เข้ามาอุดหนุนส่งเสริม สรุปว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนชาวผู้ไ ทย โดย
อ้างอิงหลักสถานบันท้องถิ่นพัฒนาพุทธศักราช ๒๕๔๕ ชุมชนต้องมีคุณค่าอุดมการณ์และความเชื่อที่วางอยู่บน
พื้นฐานของการเอื้อเฟื้อต่อกันและชุมชนต้องมีวิธีการสร้างสรรค์ความรู้ทางปัญญาในท้องถิ่นนั้นเพื่อเป็นหลัก
เกื้อกูลกันในชุมชนต่างๆ อย่างมีระบบ
๒. ลักษณะความเข้มแข็งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๐) ได้กล่าวถึงลักษณะความเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
๑) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่นการ
ปกครอง ตนเองของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นาชุมชนพนักงานส่วน
ตาบลลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับหน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ อย่างชัดเจน
๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมนอย่างแท้จริง
๓) การยอมรับบทบาทอานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลของราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถดาเนินงานและดารงอยู่
อย่างเป็นอิสระและพึ่งตนเองได้
๔) กฎหมายและระเบี ยบปฏิ บั ติต้ องเอื้ อต่ อการเรียนรู้ข องชาวบ้ านเพื่ อ
นาไปสู่การพึ่งตนเองและความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนตาบล
อนุชาติ พวงสาลี และอรทัย อาจอ่า (๒๕๓๙) กล่าวถึง การเสนอกรอบสาหรับ
เครื่องวัดองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งดังนี้
๑) ภูมิปัญ ญา ระบบความเชื่อระบบคุณค่า ระบบความคิดของชุมชนการ
กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับภูมิปัญญา หรือระบบความเชื่อของบุคคลนับเป็นเรื่องยากแต่การชี้วัดว่าชุมชนนั้นๆ มี
ภูมิปัญญาหรือไม่ อาจดูได้จากการสืบทอดองค์ความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะกับยุคสมัย ซึ่งตัวชี้วัดใน
เรื่องเหล่านี้สามารถสังเกตได้จากการมีผู้นาที่หลากหลายทั้งในด้านความรู้ทักษะและจานวนของผู้นาในชุมชน
นั้นๆ อีกทั้งยังสังเกตได้จากทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของสมาชิกที่เกี่ยวกับความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ
๒. การจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชนการชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มอาจ
พิจารณาได้จากวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มสามารถบ่งชี้ ถึงพฤติกรรม และกิจกรรมที่มีความหายในเชิง สืบ
ทอดภูมิปัญ ญาและระบบความเชื่อ กฎ กติกาชี้ถึงความสามารถในการกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในชุมชน จานวนและคุณภาพของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สะท้อนความเอาใจใส่ในการร่วม

กิจกรรมความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก คุณภาพของกรรมการกลุ่มซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
จากความสามารถในการจัดการการสนองตอบต่อปัญ หาการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรของชุมชน
กิจกรรมกลุ่มบ่งชี้ถึงความสามารถในการตอบสนองต่อมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้าน
การจัดการทรัพยากรของชุมชน กองทุนของกลุ่มบ่งชี้ถึงความสามารถในการระดมทุนของกลุ่มนับเป็นเครื่อง
สะท้อนศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มได้ดี
๓. กระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้วัดได้จากการศึกษาดูงาน
เวที แลกเปลี่ยนความรู้และการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะสะท้อนภาพการยกระดั บภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ของชุมชนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาระหว่างชุมชน
๔. ผลกระทบจากการด าเนิ น งานขององค์ ก รชุ ม ชนในด้ า นต่ า งๆโดยที่
ตัวชี้วัดระดับชุมชน เช่น การวัดถึงผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนเป็นหลักดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ตัวชี้วัดด้านนี้ใน
ระดับชุมชนมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดระดับครัวเรือนค่อนข้างมาก แต่จะให้ผลที่เป็นภาพรวมอัตราเฉลี่ยของ
ครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนเท่านั้น ด้านสังคมวัฒนธรรมในระดับชุมชนเป็นการวัดถึงสัดส่วนการอพยพย้ายถิ่น
ของครัวเรือนในชุมชน วัดด้านสวัสดิการที่ชุมชนมีให้วัดอัตราการประกอบอาชญากรรมและยาเสพติดวัดใน
ด้านการอนุรักษ์ การพัฒนาการปรับใช้และการสิบสานต่อในด้านภูมิปัญ ญาพื้นบ้านรวมทั้ง ศิลปวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป็นการวัดถึงพลังของชุมชน และจิตสานึกของชุมชน
ในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ (๒๕๔๑) กล่าวถึง การพิ จารณาตั วชี้วัดในด้ าน
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนนั้นมีข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัด ดังนี้
๑) มีการนามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทากิจกรรม เพราะการมี
ฐานทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องยึดโยงให้สามารถสร้างองค์กรชุมชนได้ง่ายและมีคุณภาพ
๒) ในด้านประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญ หาควรพิจารณาถึง ความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีหลากหลายหรือไม่ ยากง่ายเพียงไร เป็นปัญหาภายใน
หรือภายนอกชุมชน ปัญ หาเหล่านนี้จะเป็น เครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุ่มในการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และจานวนปัญหาที่องค์กรชุมชนสามารถแก้ไขได้
๓) ในด้ านการพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ ควรพิ จารณาตั วชี้วัด ให้มี การ
วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุทางเลือกการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะห์
ดังกล่าวว่ามีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนหรือไม่มีการเชื่อมโยงปัญหากับสาเหตุหรือไม่คุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา
สาเหตุ และการตั้งเป้าหมายในการแก้ปั ญ หาเป็น อย่างไร มีทิ ศทางที่ ถูกต้ องมีสติ หรือ ไม่ และมี การพั ฒ นา
จิตสานึก
๔) ในด้านการจัดการกลุ่ม ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนสมาชิกที่
เข้าร่วมกิจกรรม ระดับของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น เสนอความคิดลงมือปฏิบัติ
ฯลฯ สมาชิกรู้หน้าที่และทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีการสร้างและพัฒนากระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มี
กฎระเบียบและกติการ่วมกัน และมีความพร้อมเพรียงความสามัคคีในการทากิจกรรมร่วมกัน
๕) ส่วนด้านที่เกี่ยวกับผู้นา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและ
ชุมชนควรพิจารณาถึงตัวชี้วัดมีจานวนผู้นามีหลายคนหรือไม่ และความรู้และทักษะของผู้นามีหลายด้านหรือไม่
(เช่น ผู้นาด้านการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้การจัดการ ฯลฯ)
๖) ในด้านที่เกี่ยวกับประโยชน์ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ การที่สมาชิก
ได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม

๗) ในด้ านความยอดรับนั บถือ ที่อ งค์ กรได้ รับจากภายนอกควรพิจารณา
ตัวชี้วัดได้แก่ การสนับสนุนที่ได้รับจากภายนอก (เช่น เงินทุน ทรัพยากรโครงการ พัฒนาต่างๆ) การมีคนเยี่ยม
ชมศึกษาดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐ แหล่งทุนต่างๆ ได้มากขึ้นทั้งใน
ประเด็นปัญหาความขัดแย้งและการขอรับการสนับสนุนต่างๆ
๘) ในด้านการขยายผลควรพิจารณาตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนสมาชิกที่เพิ่มมาก
ขึ้น ประเภทงานและกิ จกรรมมี ห ลากหลายมากขึ้ น จ านวนองค์ ก รที่ เกี่ย วข้ องมี ม ากขึ้น จากแนวคิ ดของ
นักวิชาการหลายท่านเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรดังกล่าวข้างต้นสามารถประมวลสรุปได้
ว่าความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กร ประกอบด้วยลักษณะดังนี้
๘.๑) การบริหารขจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าและให้มีประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร งบประมาณและการประสานงานกับกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น
๘.๒) การมีส่วนร่วมของสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรในลักษณะ
ของการร่วมคิดร่วมทาและร่วมตัดสินใจในการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้สามารถดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
๘.๓) ความสามารถในการแก้ปัญหาของชุมหรือองค์กรเพื่อพัฒนา
ให้ชุมชนหรือองค์กรดาเนินงานได้สาเร็จตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
๘.๔) การประสานงานภายในและภายนอกของชุมชนหรือองค์กร
ในลักษณะเป็นเครือข่าย
๘.๕) การสร้างผู้นาในชุมชนหรือองค์กร
๘.๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและองค์กรที่มีเอกภาพ
และมีความสมานฉันท์
๘.๗) สมาชิ ก ของชุ ม ชนและองค์ ก รได้ รั บ ผลประโยชน์ อ ย่ า ง
ยุติธรรม
๘.๘) การนามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทากิจกรรมของ
ชุมชนหรืองค์กร
๘.๙) การได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก
๘.๑๐) การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดจิต นิ มิตกลุ (๒๕๔๕) กล่าวถึง ปัจจัย กาหนดความเข้มแข็ง ของชุมชนในทาง
หลักการ มีดังนี้
๑) โครงสร้างทางสังคมเป็นความสัมพันธ์แ นวราบเป็นเงื่อนไขของการเกิด
ความร่วมมือพึ่งพาอาศัยกันเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้แสดงศักยภาพอย่างมีอิสระโดยรัฐต้องให้ชุมชนมีอานาจ
อิสระในระดับที่สามารถจัดการปัญหาของชุมชนได้ตามระบบคุณค่าและวัฒนธรรมของชุมชน
๒) ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมุ่งสนอง
ความต้องการเพื่อยังชีพของชุมชนสมาชิกกาหนดการผลิตตามสภาพของเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม
ได้เอง
๓) ค่ านิ ย มและความเชื่ อที่ ม าจากความเชื่ อ ในศาสนาท าให้ เกิ ดทั ศ นคติ
เคารพธรรมชาติเกิดวัฒนธรรมแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขันกลายเป็นระบบค่านิยมของชุมชนที่สามารถ
ดารงความเป็นปึกแผ่นและความเข้มแข็งของชุมชน

๔) กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกิดจากแหล่ง
การเรียนรู้รอบตัวในครอบครัวและชุมชนจะทาให้เกิดทักษะในการแก้ไขและจัดการกับปัญหา
๕) กลุ่มผู้นาต้องมีอิสระในการตัดสินใจมีค่านิยมที่ชุมชนยึดถือและมีทักษะ
ใน การจัดการผู้นาตามธรรมชาติที่มาจากการยอมรับของสมาชิกจะมีบทบาทให้ชุมชมชนเข้มแข็งดีกว่าผู้นาที่
แต่งตั้งจากทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
๖) ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมต้องมีลักษณะแน่นแฟ้น มุ่งความสาคัญต่อ
คนมากกว่ า ผลประโยชน์ คื อ เป็ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนมากกว่ า ที่ จ ะเป็ น ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อ านาจ (Power
Relation) ซึ่งเน้นที่เงิน วัตถุ และผลประโยชน์ของปัจเจกหรือกลุ่ม
๗) กลไกการสื่ อ สารต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยความสัมพันธ์ในแนวราบ
๘) การกระจายอานาจรัฐต้องกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดย
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ปัจจัยแต่ละประการที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องและมีผลกระทบเชื่อ
โยงกันและกันอีกทั้งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
อเนก นาคะบุตร (๒๕๔๐) สรุปว่าชุมชนสมาชิกต้องมีความร่วมมือกันมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สมาชิกมีส่วนร่วมทางความคิด วางแผน
ตัดสินใจ มีการบริหารจัดการที่ดีมีกิจกรรมขององค์กรที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ตลอดจนสามารถพึ่งตนเอง
สุรวุฒิ ปัดไธสง (๒๕๔๒) กล่าวถึงความหมายของความเข้มแข็งชุมชนจากทัศนะ
ของบุคคลผู้มีประสบการณ์กับชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็งของชุมชนจะมีมติอันเป็นคุณสมบัติดังนี้
๑) สามารถพึ่ง ตนเองได้ คือ สามารถทาอะไรได้ด้วยตนเองและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็นชุมชนที่สามารถปรับตัวแก้ปัญหาของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
๒) เป็ น ชุ ม ชนที่ ส ามารถเรี ย นรู้ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละปรั บ ตั วจน
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
๓) เป็ น ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ในระดั บ พออยู่ พ อกิ น อย่ างพอเพี ย งอั น เป็ น ชุ ม ชนที่
สามารถผลิ ต ได้ เองมี เทคโนโลยี เป็ น ของตนเองและสามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อม การผลิตเป็นการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้หากเหลือก็ไปขาย
๔) มีวัฒนธรรมเป็นรากฐาน หมายความว่าวัฒนธรรมเป็นทุนชีวิตในชุมชน
ที่มีก ระบวนการผลิต ขึ้นมาเพื่อ ใช้เป็น อุปกรณ์ สาหรับ อยู่รอด และดารงอยู่ของชุ มชนอย่างมีคุ ณ ธรรม ซึ่ ง
สถาบันทางสังคมเป็นผู้ผลิตซ้าหรือดาเนินการตามหน้าที่ คือ วัด โรงเรียนและครอบครัวในชุมชนนั้นเอง
๕) มีอานาจเพียงพอที่จะปะทะกับคนอื่นหรือนอกชุมชน ชุมชน
จะต้องมีอานาจต่อรองและต่อต้านอิทธิพลอานาจภายนอกชุมชน ทั้ง นี้เพื่อสามารถรักษาผลประโยชน์ของ
ชุมชนไว้
๖) ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างมีจิตสานึ กร่วมกันไม่แปลก
แยกเป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ยื น บนพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมชุ ม ชนอั น เป็ น รากแก้ ว ที่ ห ยั่ ง รากลึ ก โดยอาศั ย
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมความเป็นเครือญาติอันเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบและอาศัยผู้นา
ที่เข้มแข็งมีศีลธรรมและมีความสามารถพิเศษ

๗) มี ท รั พ ยากรทั้ ง ทางธรรมชาติ แ ละคนที่ มี คุ ณ ภาพสามารถจั ก การ
ทรัพยากรได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปว่า ความเข้มแข็งของชุมชนมีองค์กรชุมชนในการดาเนินงานเรื่องการ
เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในหมู่บ้านกุดหว้าได้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขคณะกรรมการหมู่บ้าน
กลุ่มผู้นาทางศาสนา กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้นาอาชีพต่างๆ เป็นองค์กรชุมชนที่มี
ศักยภาพในการดาเนินงานเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน เนื่องจากมีองค์ประกอบที่ทาให้เกิด
ความพร้อมเพียงในด้านเวลาและจิตใจ คือ เป็นองค์กรที่มีผู้นาที่มีความเข้มแข็งและเสียสละ สนใจปัญหาและ
ความต้องการแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมทั้งเป็นองค์กรชุมชน ที่มีอานาจเครือข่ายในชุมชน การได้รับข้อมูล
ข่าวสารมากกว่ามีประสบการณ์ในการศึกษาและพัฒนาชุมชนดีพอสมควร และมีระบบเครือข่ายความสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคคลและองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเสริมศักยภาพของ
องค์กรชุมชนให้มีศักยภาพในการเป็นแกนนาดาเนินงานเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควรเป็น
รูปแบบ และกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มระดมความคิดเห็นของทุกคนในการเสนอภาพปัญ หาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
๓. กระบวนการที่ทาให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กระบวนการที่ทาให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีนักวิชาการหลาย
ท่าน ได้ให้ประเด็นที่มีความสาคัญไว้ดังต่อไปนี้ กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ปาริ ชาติ วลั ยเสถี ยร และคณะ (๒๕๔๓) กล่ าวถึ ง ๔ ยุท ธศาสตร์ หลั ก คื อ การ
กาหนดประเด็นปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันคิดปัญหาและ
ร่วมแก้ปัญ หาของตนเอง การสร้างทางเลือกให้กับชุมชนโดยผ่านกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์คือ
ต่างคนต่างเป็นพลเมืองกัน และมีกระบวนการตัดสินใจที่สามารถเชื่อมโยงกับการปฏิบัติเห็นเป้าหมายร่วม มี
เวที ก ารสนทนาแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ข องผู้ อื่ น และการรั บ ทั ศ นะของผู้ อื่ น โดยเริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมของตน รวมทั้งสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ การดาเนินงานกิจกรรแบบสาธารณะ
เป็นการระดมพลังเห็นประโยชน์ร่วม และมีเป้าหมายร่ วมเป็นกิจกรรมที่มีการติดต่อประสานงานในระดับหนึ่ง
และการประเมินกิจกรรม โดยสาธารณะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
กิจกรรมที่ดาเนินการในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าผลการกิจกรรมนั้นๆ เป็นประโยชน์หรือมีคุณ
ค่าที่แท้จริงต่อประชาชนในชุมชน สรุปแล้วกระบวนการที่ทาให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็มี
หลั ก ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ก ล่ าวโดยย่ อ ๆ มี อ ยู่ ๔ อย่ าง คื อ ก าหนดประเด็ น ปั ญ หา สร้ างทางเลื อ กให้ กั บ ชุ ม ชน
ดาเนินงานกิจกรรมแบบสาธารณะและการประเมินกิจกรรมที่ทามาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ที่
เกิดขึ้นโดยยึดหลักที่ว่าประโยชน์และคุณค่าเป็นหลัก
สมพัน ธ์ เตชะอธิก (๒๕๔๕) กล่ าวถึง ตัวชี้วัดความเข้มแข็ง ของชุมชนคื อ การที่
ชุมชนมีผู้นาที่สามารถ เป็นผู้นาธรรมชาติมีความคิดหลากหลายแบ่งงานกันทาได้ ชุมชนมีสมาชิกที่ส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม ได้ร่วมคิด วางแผน ตัดสินใจปฏิบัติ และสรุปบทเรียนรวมทั้งร่วมกันรับผลประโยชน์ ชุมชนมี
การออมทรัพย์หรือกองทุนเป็น ของตนเองเพื่อสร้างฐานการพึ่ งตนเองทางเศรษฐกิจและการมีธุรกิจชุมชน
ชุมชนมีกิจการที่ดาเนินการสอดคล้องกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ชุมชนมีบทบาทการบริหารแบบธรรมาภิบาล คือ
คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของผู้นาและสมาชิกและมีกิจกรรม
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และชุมชนมีความเป็นประชาคมที่มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรมีการเรียนรู้ การ
สรุปบทเรียนจากการทางานอย่างสม่าเสมอ

สถาบันชุมชนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๔๔) กล่าวถึง การกาหนดเงื่อนไขหรือ ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งของชุมชนสอดรับกับแนวคิดกับ สมพันธ์ เตชะอธิก คือ การมีกิจกรรมที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่อง การที่ผู้นาชุมชนที่มีจิตสานึกและเกิดการมีส่วนร่วม การมีเศรษฐกิจที่ดี เช่น มีธุรกิจ
ชุมชน และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและปัญหา
อุปสรรคในการทางาน สรุปได้ว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนนั้นมี ส่วน
ร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมที่เกิดขึ้นและรู้จักร่วมกันปลูกฝังจิตสานึ กให้แก่เยาว์ชนรุ่นหลังได้
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิ ธีกรรมของชนชาติพันธุ์ชาวผู้ไ ทยอย่างถูกต้อง โดยรู้จักบทบาทของ
ตัวเอง ดังนั้น แม้คนรุ่นใหม่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการปฏิบัติ แต่เมื่อถึงกาหนดของขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ของชาวผู้ไทยในบ้านกุดหว้าก็จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติให้เป็นไปเหมือนที่เคยทาทุกๆ ปี
อุ ทั ย ดุ ล ยเกษม และอรศรี งามวิ ท ยาพงศ์ (๒๕๐๔) กล่ า วถึ ง เสนอว่ า การ
ดาเนินงานของโรงเรียนและชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนั้นจะบรรลุเป้าหมายเพียงใดอาจพิจารณาจาก
เครื่องชี้วัดต่อไปนี้ โครงสร้างของความสัมพันธ์ การดาเนินงานควรก่อให้เกิดเงื่อนไข หรือผลที่จะทาให้มีการ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้างจากแบบแนวดิ่ งมาเป็ น โครงสร้ างแบบแนวราบระหว่างโรงเรี ยนกับ ชุ มชน ครูกั บ
ผู้ปกครอง (ชาวบ้าน) โรงเรียน ชุมชนและภาคอื่นๆ
๑) เครื่องชี้วัดโครงสร้างแบบแนวดิ่ง คือ ความสัม พันธ์มีลาดับชั้นโดยที่แต่
ละชั้นมีอานาจแตกต่างกันมากคนส่วนน้อย (ชั้นบน) มีอานาจมากกว่าคนส่วนใหญ่ (ชั้นล่าง) การตัดสินใจ
เกิดขึ้นจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง ชั้นล่างมีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอความเห็นมีผลต่อการตัดสินใจน้อย และผู้นามี
น้อยไม่หมุนเวียนการตัดสินใจขึ้นกับผู้นาหรือการชี้นา
๒) เครื่องชี้วัดโครงสร้างแบบแนวราบ คือ ความสัมพันธ์ไม่มีลาดับชั้น หรือ
มีแต่อานาจไม่แตกต่างกันมากเป็นการแบ่งลาดับชั้นเพื่อประโยชน์ของการแบ่งหน้าที่ (กรรมการกับสมาชิก)
ชั้นล่างแม้มีอานาจน้อยกว่าแต่สามารถตรวจสอบชั้นบนได้ การตัดสินใจเกิดขึ้น จากการมีส่วนร่วมของทั้งหมด
ทุกส่วนมีการร่วมคิดร่วมเสนอความเห็นอย่างเสมอภาค ผู้นามีการหมุนเวียนไม่ผูกขาดและมีบทบาทในการ
ประสานงานมากกว่าผู้ชี้นา
เครื่องชี้วัดความสามารถในการจัดกิจการ การดาเนินงานต้องมีประสิทธิภาพและ
ความยั่ง ยื น ในการบริห ารงานจั ดการ การท างานจึง จะน าไปสู่เป้ าหมายที่ ต้อ งการได้ เครื่อ งชี้วั ด คือ การ
ดาเนินงานมีการวางแผนที่ชัดเจน ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร แหล่งงบประมาณ มีระบบการประชุม
การติ ด ตามผล การประเมิ น ผลที่ ต่ อ เนื่ อ ง มี ก ระบวนการที่ เรีย นรู้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ฯลฯ ในการ
ดาเนินงานไม่ใช่การชี้นา การสั่งการ รวบอานาจ ผู้นา หรือกลุ่มนา มีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายไม่มีลักษณะยึด
ที่ตัวบุคคล ทรัพยากรในการดาเนินงานมีการเพิ่มขึ้น เช่น ทุน บุคคล ความรู้ และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค
ของการบริหารจัดการได้
เครื่องชี้วัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิต-ชุมชน คือ ฐานการเรียนรู้ขยายจากโรงเรียน
ไปสู่การเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน นอกชุมชน ธรรมชาติ ฯลฯ จากครูไปสู่บุคคลอื่นๆ ในชุมชนนอกชุมชน
เนื้ อ หาของการเรี ย นรู้ มี เรื่อ งของวิถี ชี วิ ต ในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง อาชี พ วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม นิ เวศวิ ท ยาชุ ม ชน
ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ กระบวนการเรี ยนรู้ศึกษาจากชีวิตจริงของจริงในชุมชนโดยให้โอกาสการ เรียนรู้การ
คิดเองหาคาตอบเอง ฯลฯ มากกว่าการบอกของครูและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเรียน และ
ระหว่างครู-นักเรียน บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากผู้รวมศูนย์ความรู้ เป็นผู้สร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
และกระตุ้นการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้มใจในวิถีของชุมชนมากขึ้นมีความรู้ที่จะเอาไปใช้ในชีวิตของ

ตนเองได้โดยตรง (เช่น รู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการกินอยู่ อาชีพ) และครูและผู้เกี่ยวข้องกับการให้
การศึกษา (ผู้นา ผู้ปกครอง ฯลฯ) มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ
สรุปว่าเครื่องชี้วัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิตของชุมชนโดยฐานการเรียนรู้ เริ่มต้นที่
โรงเรียนเข้าไปสู่ครอบครัวและชุม ชนเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชนในท้องถิ่นทั้ง ด้านอาชี พ วัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยา และยังเป็นการเรียนรู้ศึกษาชีวิตจริงในชุมชนโดยการศึกษาค้นคว้าและหาคาตอบไปใน
ตัว อีกทั้งยังเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าให้มากที่สุด
มงคล ด่ านธานิน น์ (๒๕๓๙) กล่าวถึ งแบบแผนของการจัด องค์ก รชุม ชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนว่ามี ๓ ลักษณะ คือ การจัดการที่อิงอยู่กับระบบวัฒนธรรมและความเชื่อ
(Cultural based model) ขบวนการทางสังคมที่ก่อตัวในชุมชนมีจุดมุ่ง หมายเพื่อต่อสู่และต่อรองทางการ
เมืองกับรัฐ อันเนื่องมาจากความไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านการดาเนินนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
รัฐผู้นาชุมชน
ปรีชา อุยตระกูล (๒๕๓๙) กล่าวถึง ผู้นาชุมชนที่ศึกษา มีทั้งผู้นาทาง ความคิด ผู้นา
ทางศีลธรรมและผู้นาทางปฏิบัติ ผู้นาสามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายในและภายนอกชุมชน
โดยสามารถผสมผสานความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและภูมิปัญ ญาสากลและสามารถสื่อ
ความคิดไปยังชาวบ้านในชุมชนได้อย่างมีพลัง โดยใช้ภาษาและตัวอย่างแบบพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย
ผู้นาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจัดตั้งโดยองค์กรของรัฐและเอกชนโดยเน้นความสัมพันธ์แนวราบและ
การแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์การดูงาน การร่วมกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเครือข่าย
ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล (๒๕๔๐) กล่าวถึง เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเกษตรกรรมทางเลือกของชุมชน พบว่ามีเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อกรเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ดังนี้
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติสูง บทเรียนการเผชิญกับวิกฤติการณ์ปัญหา
ร่วมกันกับชุมชน ที่ได้เรียนรู้ปัญหา บทเรียนและการแก้ปัญหาร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณีชุมชนท้องถิ่น ที่
ต้องมีพิธีกรรมต่างๆร่วมกันเป็นสื่อในการพบปะและการผลิตทางอุดมการณ์ในการดาเนินชีวิ ตร่วมของชุมชน
องค์กรชุมชนหรือการวมกลุ่มทากิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกัน การจัดการกลุ่มนอกจากเป็นการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาแล้ว กลุ่มยังอยู่ในฐานะที่สร้างเงื่อนไขให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ความสามารถของผู้นา หรือแม่
ข่ า ยการเรีย นรู้ ข องชุ ม ชนที่ มี อุ ด มการณ์ เพื่ อ ชุ ม ชนมี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ เท่ า ทั น สถานการณ์
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน การคมนาคมและการสื่อสารมวลชนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้คนใน
ชุมชนติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองทั้งการเมืองในระดับชุมชนในการ
ป้องดูแลการจัดการทรัพยากรของท้อ งถิ่นและสถานการณ์การเมืองระดับชาติ ที่เป็นกระแสและบรรยากาศ
ทางการเมื อ งระดั บ ชาติ ที่ เป็ นกระแสและบรรยากาศทางการเมือ งแบบประชาธิป ไตย การสนั บ สนุ น จาก
ภายนอกโดยเฉพาะการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทั้ง
ด้านข้อมูลข่าวสารเงินทุนกาลังใจในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
สรุปว่าสาระสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนขององค์กร
ชุมชน ในครั้งนี้ กล่าวคือ ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาของชุมชนในการ
จัดการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยพิธีกรรมและระบบเครือญาติในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และสร้างจิตสานึก
การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน
รวมทั้งในการประสานทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน

๒.๕ องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรและสมุนไพรเพื่อความงามและแนวทางการพัฒนา
๒.๕.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
องค์ความรู้เป็นสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้จากการสะสม การ
เรียนรู้โดยการถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นพื้นเพรากฐานของความรู้ ชาวบ้านที่สะสมที่
สืบโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่และแก้ปัญหาการดาเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างทันสมัย
การแพทย์แผนไทย เป็นระบบการดูแลรักษา ส่งเสริมคุณภาพของคนไทยที่สั่งสม สืบทอดกัน
มาโดยมีการบูรณาการ หลอหลอมองค์ความรู้ภูมิปัญ ญามาจากการแพทย์แผนโบราณ การแพทย์พื้นบ้านทั่ว
ประเทศ เช่นเดียวกับภาษาไทยก็มาจากภาษาพื้นบ้า นต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้จนกระทั่งเป็นภาษากลางที่
ประยุกต์ใช้สื่อสารได้ทั่วถึงกัน ดังนั้น การแพทย์พื้นบ้านคือ ความแตกต่างหลากหลายในสภาพแต่ละพื้นที่
วัฒ นธรรม แต่ก็อาจมีแกนความรู้ที่มีความหมายเหมือนกันเชื่อมกันอยู่ เช่น องค์ความรู้เรื่องความสมดุลของ
ธาตุ คือ ดิน น้า ลม ไฟ ซึ่งเป็นความเชื่อเช่นเดียวกันทุกภาคเป็นแกนกลางและอาจมีปลีกย่อยที่จะปรับธาตุให้
เข้าสู่ที่ตั้งของแต่ละภูมิภ าคที่ แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒ นาการแพทย์พื้นบ้ าน เพ็ ญ นภา
ทรัพย์เจริญ (๒๕๔๐)
๑) การดารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ควรมี ก ารศึ ก ษาการแพทย์ พื้ น บ้ านในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น อย่ างจริ ง จั ง เช่ น ระบบ วิ ธี
วินิจฉัยโรคอย่างไร มีวิธีการรักษาอย่างไร มีรูปแบบอะไรบ้างในขณะเดียวกันพยายามหาจุดร่วม หรือจุดต่าง
จากระบบการแพทย์ปั จจุบั นไว้บ้างเพื่อที่จะเชื่อมกัน ได้มิฉะนั้นแพทย์ปัจจุบัน ก็จะตั้งสมมติฐานไม่ยอมรับ
ทั้งหมด ในขณะเดียวกันแพทย์แผนปัจจุบันควรยอมรับบางอย่างที่มีความน่าเชื่อถือได้ด้วย ก็จะทาให้สามารถ
พูดกันรู้เรื่องในขณะที่คงความหลากหลายก็ต้องแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างให้ชัดเจน ในการศึกษาภูมิปัญญา
นี้จาเป็นที่จะต้องเร่งให้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้น คืออาจจะศึกษาเฉพาะกรณีหมอพื้นบ้านบางคนที่
เก่งๆหรือการศึกษาเป็นกลุ่ม เช่น ศึกษาจากหมอพื้นบ้านหลายๆ คนมารวมกลุ่มสังคายนาองค์ความรู้ สิ่งที่เป็น
จุดอ่อนของการแพทย์พื้นบ้านคือ มีความหลากหลายมากเหลือเกินจนคนที่จะมาศึกษาไม่รู้จะเอาระบบไหนดี
อย่างเช่นเรื่อง “ไข้” หมอพื้น บ้านหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ๒ หมู่บ้าน ๓ ฯลฯ มีความแตกต่างกันก็ต้องรวมกัน
ศึกษาในส่วนหนึ่งก็ต้องคงความหลากหลาย ในส่วนหนึ่งก็ต้องประสานว่ามีจุดร่วมบ้างไหม อย่างน้อยก็ให้เห็น
ภาพรวมว่าเรื่องไข้ในภาคเหนือล้านาเขาเรียกว่าอะไรเรื่องไข้ชาวเขาเผ่าต่างๆ เขาว่าอย่างไร เขารักษาด้วยวิธี
ใดกันบ้างนั่นคือการศึกษาแบบรวมกลุ่ม
๒) การศึกษาสุขภาพแบบองค์รวม
สุขภาพแบบองค์รวมหมายความว่าการศึกษาความเป็นไปของสุขภาพและการแก้ไข
ปัญ หาการเจ็ บไข้ ได้ ป่ วยโดยมองจากหลายๆ มิ ติ คงไม่ ไ ด้มุ้ ง เน้ น ไปศึ ก ษาเพี ย งแต่ สมุ น ไพร อย่า งที่เห็ น ๆ
ชาวต่างชาติหรือนักวิจัยปัจจุบันนี้ทากัน พอบอกว่าศึกษาชาวเขาก็จะมุ้งไปศึกษาสมุนไพรว่าเขากินอะไรเมื่อ
ป่วย เราจะเจาะลึกลงไปถึงกระบวนการรักษา พิธีกรรมหรือกลยุทธ์อื่นๆ ด้วย รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นการ
ดูแลตั้งแต่ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดจนตายล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health) การกิน การอยู่
การสุขาภิบาลด้วยคงต้องดูองค์รวมทั้งกาย-ใจ และสังคมทั้งหมดด้วย เพื่อเห็นภาพรวมชีวิตชนกลุ่มน้อยนั้นๆ
ถ้าบอกว่าการรักษาชาวเขาเผ่าม้งเป็นอย่างไรต้องรู้ว่า“ม้ง” เป็นอย่างไรด้วยไม่ใช่ว่า “ม้ง” เอายานี้มากินแก้ไข้
ก็จบแค่นี้ไม่ใช่การศึกษาที่ถูกต้องตามหลักมานุษยวิทยา ต้องศึกษากันหมดทั้งระบบทั้งระบบความเชื่อเหนือ

ธรรมชาติ ความเชื่อ ธรรมชาติและองค์รวมทั้งหมดของภูมิปัญญาของเขา แม้กระทั่งการกินอยู่หลับนอน การมี
ลูก การคลอด การกินอาหาร ลัทธิความเชื่อจึงจะรู้ชีวิตม้งทั้งชีวิต เป็นต้น
๓) เคารพภูมิปัญญาชนพื้นเมือง
การศึกษาภูมิปัญ ญาเพื่อที่ จะเรียนรู้ สืบสานหรือต่อยอดนั้นต้องเรียนด้วย ความ
เคารพภูมิปัญญาเดิมของเขาให้เกียรติและให้ผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุคนี้เป็นยุคผลประโยชน์แล้ว
จะมานั่งศึกษาให้ได้ข้อมูลมาแล้วหนีไม่ได้การศึกษาต้องมีสัญญาข้อตกลงให้ ชัดเจนว่าชาวม้งชาวเย้าชาวเขาจะ
ได้ผลประโยชน์อะไรในระยะยาว มิใช่เพียงค่าจ้างเก็บสมุนไพรอย่างเดียว อย่างนี้ไม่เรียกเป็นการศึกษาอย่าง
ยั่ง ยืน ควรมี การกระตุ้นให้พวกเขามีการสืบทอดพัฒ นาต่อไปด้วย ขณะเดียวกันการนาเอารูป แบบหรือยา
ของม้ง ของเย้ าไปใช้ก็ ดีต้องไม่ลืม ว่าพวกเขากิน อยู่ในสภาพแวดล้อ มที่ไ หนอย่างไรอย่าได้ เที่ย วเอาผลจาก
ห้อ งทดลองเพีย งไม่ กี่ค รั้งมานั่ งชี้ถูก ชี้ผิด ว่ายาใช้ไ ด้ไ ม่ไ ด้อ าจจะมาบอกว่ ายาแม้ ว ๑๐ ต ารับใช้ไ ม่ไ ด้ผ ลใน
ห้องทดลองของคนพื้นราบไม่พบตัวยาฆ่าเชื้อ แล้วมาสรุปว่าไม่ควรให้กินยานี้ การวิจัยเช่นนี้เป็นอันตรายต่อ
การพัฒนาภูมิปัญญาเช่นกัน จะต้องวิจัยอย่างรอบคอบมิใช่เอาความคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ไปใช้
เพียงอย่างเดียวการใช้ยา ๓-๔ ชนิดรวมเป็นตารับ ถ้าเราจะเลือกมาเพียงชนิดเดียวย่อมไม่ถูก เราต้องศึกษา
องค์รวมอันเป็น องค์ความรู้เขาเสียก่อนในขณะเดียวกันก็ต้องเอาพิธีกรรมของเขามาด้วย มิฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเขา
มีอะไรที่เรายังมิรู้อีกบ้างการปรุงยาใดด้วยวิธีใดต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการใช้ยากับคนอย่าสรุปคิด
ว่าการใช้ยากับคนพื้นราบเหมือนกับการใช้กับคนชาวเขา เพราะตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย คนที่อยู่บน
ภูเขาจะมีธาตุไฟมากกว่าคนพื้นราบ เพราะฉะนั้นการทดลองยา ต้องเอาไปทดลองกับชาวเขาเพื่อเปรียบเทียบ
กันด้วย นี้เป็นข้อคิดว่าการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาถึงการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ แผนไทย ต้องใช้ด้วย
ความรอบคอบ อันแสดงถึงความเคารพในภูมิปัญญาที่แตกต่างนั้นด้วย จะต้องไม่ด่วนสรุปเหมือนอย่า งทุกวันนี้
ที่บอกว่าการทดลองบารุงเลือดสตรีให้เอาวิทยาศาสตร์ไปจับว่ายาบารุงเลือดจะต้องมี (Foric acid) และต้องมี
ธาตุเหล็ก ก็ยานั้นไปสกัดออกมาเพื่อหาธาตุเหล็ก หาโฟลิคแอซิด ซึ่งที่จริงแล้วเป็นการตั้งสมมติฐานแบบแพทย์
ตะวันตกว่ายาที่บารุงเลือดคือ เอาเลือดเข้าไปใส่ เอาเหล็กเข้าไปใส่และให้กินโฟริคแอซิด เพื่อเกิดกระบวกการ
สร้างเม็ดเลือด แต่การบารุงเลือดลมของไทยไม่ต้องอธิบายอย่างนั้นแต่เป็นการกระตุ้นร่างกายทาให้ระบบ
ร่างกายมีการไหลเวียนเกิดการ สมดุลของธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้า ลม ไฟ มากขึ้น แล้วไปการสร้างเลือดสร้าง
อะไรของเขาได้เองจากการ กินอาหาร โดยไม่ต้องไปเอาเหล็กเอาเลือดเข้ามาอาจจะเป็นการเจริญอาหารมาก
ขึ้นเขาก็กินอาหารที่มี ธาตุเหล็กเข้าไปก็ทาให้ธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นยาบารุงเลือดก็อาจเป็นยาบารุง
อาหารก็ได้เป็นการปรับระบบต่างๆ การสร้างเม็ดเลือดให้มีขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นการใส่ธาตุเหล็กใส่โฟริคที่
เป็นสารสกัดอย่างที่เข้าใจกัน แล้ววิจัยออกมาว่ายาสมุนไพรบารุงเลือดที่กินกันอยู่นั้นไม่ถูกต้องไม่น่าเชื่อถือได้
อย่างไร นี้เป็นตัวอย่างการวิจัยที่ไม่รอบคอบ ไม่ศึกษาทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็นการทาลายคุณค่าแพทย์
แผนไทยแพทย์พื้นบ้านมากกว่า
๔) สร้างกระบวนการต่อเทียนภูมิปัญญา ๓ เล่ม
การศึกษาที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๓ ข้อ จาเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการต่อเทียนภูมิ
ปัญญา ๓ ด้านเสมอ จะเอนเอียงไปทางหนึ่งทางใดมิได้ไม่ใช่ไปเอาความรู้เขามาแล้วก็ได้เที่ยวไปหาสมุนไพรมา
ใช้เอง จะต้องศึกษาให้เกิดการประสานเทียนภูมิปัญญาทั้ง ๓ เล่ม ได้แก่
๔.๑) หมอพื้นบ้าน มีใครที่ไหนบ้างซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านมีความสามารถสนับสนุนให้
ขึ้นทาเนียบหมอพื้นบ้านไว้มีความเชี่ยวชาญด้านใดบ้างจัดเวทีสังคายนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน แล้วให้คนรุ่น
ใหม่ที่สนใจทาการต่อเทียนเรียนรู้จากหมอพื้นบ้านเหล่านี้

๔.๒) บันทึกอ้างอิงหรือตารา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะบันทึกกันอย่างไรก็ตาม
ต้องพยายามหาให้ได้มากที่สุดว่ามีการจารึกไว้ที่ไหนบ้างหรือคนรุ่นใหม่ช่วยในการบันทึกจากความทรงจาของ
คนเก่าแก่ได้
๔.๓) ป่ าและสมุ น ไพร ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ในสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ อ ยู่ ท่ า มกลางความ
หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาสมุนไพรต้องศึกษาให้แตกฉาน หมอโบราณเองมักจะรู้ความแตกต่างของ
สมุนไพรว่าเป็นชื่อใดต้นไม้ใดสายพันธุ์ใดมีสรรพคุณยาต่างกัน ราก ต้น ใบ ดอก เช่น จะกินต้นที่เรียกว่า “สัน
โศก” เขาอาจจะบอกว่า “ไม่ใช่” หรือไม่ใช่ที่คุณเห็นนั้นเป็นพิษ ต้นนี้ต้องแบบนี้แบบนั้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ
หมอพื้นบ้านอาจจะรู้มากกว่านักพฤกษศาสตร์เสียอีกเพราะเขาได้ชิม ได้ลิ้มรส ได้แตะต้อง ทั้งสี กลิ่น รูป รส
และทั้ง ได้ ทดลองใช้จนรู้ถึ งความแตกต่างกัน เป็น อย่างดี ภูมิ ปัญ ญาในการคัดเลือ กสมุน ไพรมาใช้จะต้ องมี
สิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงคือ ห้องสมุดธรรมชาติได้แก่ป่าเราจะขาดองค์ประกอบหนึ่งใดไปไม่ได้เพราะการศึกษา
การแพทย์พื้นบ้านต้องประกอบด้วยองค์ประกอบคือเทียนทั้ง ๓ เล่ม และผู้ศึกษาต้องเป็นผู้เข้าใจองค์ประกอบ
ทั้ง ๓ ที่ว่านี้ มิฉะนั้นจะทาให้ขาดหลักในการศึกษาไปในขณะเดียวกันเป็นสิ ทธิของชุมชนชาวไทยภูเขา หมอ
พื้นบ้านไทยภูเขา สภาแพทย์พื้นบ้าน สภาแพทย์แผนไทยจังหวัดที่จะต้องสร้างกระบวนการต่อเทียนภูมิปัญญา
ของตนเองพรอมกับการสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านระบบ คุณค่า ภูมิปัญญา ภาษา และ
ความเชื่อของแต่ละชนเผ่าสู่คนรุ่นใหม่และสถาบันการแพทย์แผนไทยก็จะเป็นแรงหนึ่งที่จะคอยสนับสนุนการ
ต่อเทียนภูมิปัญญาของชาวไทยภูเขา เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองให้
พร้อมที่จะใช้กระบวนการตามประเพณีที่จะบาบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายแก่ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด
หรือโรคเอดส์หรือโรคใดๆ โดยชุมชนเองเป็นผู้กาหนดอนาคตของชุมชนและลูกหลานชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
๒.๕.๒ ความหมายของสมุนไพร
มณฑา ลิมปิยประพันธ์ (๒๕๔๖) สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์และสินแร่ที่สามารถใช้เป็นยา
ได้ ส่วนพืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้เป็นยาหาได้ทั่วไปตามพื้นบ้าน มีลักษณะลาต้นหลายชนิด รวมทั้งวัชพืช
และไม่นับรวมเครื่องเทศ
สมุนไพร ตามความหมายที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๐ ก วันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ หมายความว่า พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือ สัตว์ที่ใช้หรือแปร
สภาพหรือผสมหรือปรุงเป็นยาหรือ อาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บาบัด รักษา หรือ ป้องกันโรคหรือส่งเสริม
สุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์และให้หมายความรวมถึงถิ่นกาเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่าวด้วย
สมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์หรือแร่ ซึ่ง
มิได้ผสมปรุงและแปรสภาพ อาจเป็นหนึ่งสิ่งหรือมากกว่าหนึ่งสิ่งที่นามาประกอบกันเพื่อปรุงเป็นยารักษาโรค
และมิได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
หมอสมุนไพร หมายถึง ผู้ประกอบการรักษาโรค หรือวินิจฉัยโรคที่ไม่ใช่หมอแผนปัจจุบัน
รักษาผู้ป่วยโดยใช้ตาราแพทย์แผนโบราณ หรือตามความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาโดยการใช้ยาสมุนไพรเป็น
หลักในการรักษา และอาจจะมีการใช้คาถาเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรด้วย
พืชสมุนไพร นั้นมีคุณค่าทางยามากมายซึ่งเชื่อกันอีกด้วยว่าต้นพืชต่างๆ ก็เป็นพืชที่มีสารที่
เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้น “พืช สมุนไพร” หรือ
วัตถุธาตุนี้หรือตัวยาสมุนไพรนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ประการ ดังนี้
๑) รูป ได้แก่ใบไม้ดอกไม้เปลือกไม้แก่นไม้กระพี้ไม้รากไม้เมล็ด
๒) สี มองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีน้าตาล สีดา
๓) กลิ่น ให้รู้ว่ามีกลิ่นหอม เหม็น หรือกลิ่นอย่างไร

๔) รส ให้รู้ว่ามีรสอย่างไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รสเปรี้ยว และรส
เย็น
๕) ชื่อ ต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆ
สมุนไพรนอกจากจะนามาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคแล้วยัง สามารถนามาใช้ประโยชน์
ทางด้ า นอื่ น ๆ อี ก เช่น น ามาบริ โภคเป็ น อาหาร อาหารเสริ ม สุ ขภาพ เครื่ อ งดื่ ม สีผ สมอาหารและสี ย้ อ ม
ตลอดจนใช้ทาเครื่องสาอางอีกด้วย การใช้สมุนไพรเป็นยาบาบัดโรคนั้นอาจใช้ในรูปยาสมุนไพรเดี่ยวๆ หรือใช้
ในรูปตารับยาสมุนไพร
ปัจจุบัน ประชาชนจานวนมาก หัน มาใช้สมุ นไพรในการรัก ษาและบรรเทาอาการของโรค
ความเจ็บป่วย ความไม่รู้จักยา ไม่รู้จักลักษณะของสมุนไพรก็ทาให้ถูกหลอกได้และอาจเกิดอันตรายจากยา
สมุนไพรได้
๒.๕.๓ ประเภทของสมุนไพร
เพ็ญ นภา ทรัพย์เจริญและอรุณ พร อิฐรัตน์ (๒๕๔๙) ได้แบ่ งสมุนไพรที่มีลักษณะการใช้
ออกเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเรียนรู้ ได้แก่
๑) สมุนไพรกลุ่มน้ามันหอมระเหย
๒) สมุนไพรบารุงกาลัง
๓) สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง
๔) สมุนไพรเพื่อความงาม
๕) สมุนไพรรักษาอาการระบบทางเดินปัสสาวะ
๖) สมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูง
๗) สมุนไพรรักษาอาการระบบทางเดินอาหาร
๘) สมุนไพรสาหรับโรคเอดส์
๙) สมุนไพรรักษาอาการระบบทางเดินหายใจ
๑๐) สมุนไพรควบคุมโรคเบาหวานหรือมีฤทธิ์ลดน้าตาลในเลือด
๑๑) สมุนไพรยับยั้งเซลล์มะเร็ง
๑๒) สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
๑๓) สมุนไพรผักพื้นบ้าน
๑๔) สมุนไพรกลุ่มพรรณไม้หอม/ไม้ดอกหอม
๑๕) ว่านสมุนไพร
๑๖) สมุนไพรชาวเขา
๑๗) สมุนไพรทั่วไป
๒.๕.๔ ความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพร
๑) การเก็บยา
การไปเก็บยาจะต้องใช้ “คาถาปลุกยา” เพื่อให้หมอและผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นในตัว
ยาที่ใช้รักษาว่ารักษาโรคให้หายได้แน่นอน
หลักทั่วไปในการเก็บส่วนที่ใช้เป็นยาสมุนไพรแบ่งโดยส่วนที่ใช้เป็นยา (ประณีต คม
สาคร. ๒๕๔๕) ดังนี้

๑.๑) ประเภทรากหรือหัวใต้ดิน เก็บในช่วงที่พืชหยุดเจริญ เติบโต ใบ ดอกร่วงหมด
หรื อ ในช่ ว งต้ น ฤดู ห นาวถึ ง ปลายฤดู ร้ อ น เพราะในช่ ว งนี้ จ ะมี ก ารสะสมปริม าณของตั วยาไว้ค่ อ นข้ า งสู ง
ตัวอย่างเช่นกระชาย กะทือ ข่า และขมิ้น
๑.๒) ประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น ควรเก็บในช่วงที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด หรือบาง
ชนิดอาจระบุเวลาการเก็บไว้อย่างชัดเจน เช่น เก็บใบไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไป (ใบเพสลาด) เก็บช่วงดอกตูม
เริ่มบานหรือช่วงที่ดอกบาน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น กระเพรา ขลู่ ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
๑.๓) ประเภทเปลือกต้นหรือ เปลือกราก เปลือกต้น โดยมากเก็บระหว่างช่วงฤดู
ร้อนต่อกับฤดูฝนเพราะปริมาณยาในพืชสูงและลอกเปลือกออกง่ายควรลอกเปลือกจากกิ่งหรือแขนงย่อย ไม่
ลอกลาต้นใหญ่ และไม่ควรลอกรอบต้น เพราะกระทบกระเทือนในการส่งลาเลียงอาหารของพืชอาจทาให้ตาย
ได้ส่วนเปลือกราก เก็บในช่วงฤดูฝน การลอกเปลือกต้นหรือเปลือกรากเป็นผลเสีย ต่อการเจริญเติบโตของพืช
ควรสนใจวิธีการเก็บที่เหมาะสม
๑.๔) ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในช่วงดอกเริ่มบาน แต่บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูม
เช่น ก้านพลู
๑.๕) ประเภทผลและเมล็ด สมุนไพรบางชนิดเก็บในช่วงผลยัง ไม่สุก เช่นฝรั่ง ผล
อ่อนใช้แก้ท้องร่วง แต่โดยทั่วไปมักเก็บตอนผลแก่เต็มที่แล้ว เช่น มะแว้งเครือ ดีปลี เมล็ดฟักทอง เมล็ดชุมเห็ด
ไทย และเมล็ดสะแก
จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของหมอแผนไทยนั้น ยัง มีการเก็บตามฤดูกาล วัน
โมงยาม และทิศอีกด้ วย เช่น ใบ ควรเก็บในตอนเช้าวันอังคาร ฤดูฝน ทางทิศตะวันออก สิ่งเหล่านี้ สามารถ
เรียนรู้ได้จากหมอไทยพื้นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่ง มีประสบการณ์ การเก็บยาและการใช้ยามาเป็ นเวลานาน
วิธีการเก็บสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นโดยทั่วๆ ไปนั้นไม่มีอะไรสลับซับซ้อน
ใบ ดอก ผล ใช้วิธีเด็ดแบบธรรมดา
ราก หัว ทั้งต้น ใช้วิธีขูดอย่างระมัดระวัง
ปั จจั ย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพของยาได้ แก่ พื้ น ที่ ป ลูก เช่ น ล าโพง ปลู ก ใน
พื้ น ดิ น เป็ น ด่ าง ปริ ม าณตั ว ยาจะสู ง สะระแหน่ ปลู ก ในดิ น ทราย ปริ ม าณหอมระเหยสู ง และยั ง มี ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต ภูมิอากาศ เป็นต้น ต่างก็มีผลต่อสุขภาพของสมุนไพรทั้งนั้น ดังนั้น เราจึง
ควรพิจารณาหาข้อมูลอย่างระเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเก็บยาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค
๒) วิธีเก็บยาสมุนไพร
พิสิฏฐ์ บุญไชย (๒๕๔๔) การเก็บสุมนไพรตามตาราโบราณมีวิธีเก็บ ๔ วิธี คือ
๒.๑) เก็บตามฤดูกาล
ฤดูร้อน เก็บ แก่นหรือราก
ฤดูฝน เก็บ ใบ ลูก ดอก
ฤดูหนาว เก็บ เปลือก กะพี้ เนื้อไม้
๒.๒) เก็บตามทิศทั้ง ๔
วันจันทร์วันเสาร์ เก็บยาที่อยู่ทิศตะวันตก
วันพุธ วันศุกร์ เก็บยาที่อยู่ทางทิศใต้
วันอาทิตย์ วันอังคาร เก็บยาที่อยู่ทางทิศตะวันออก
วันพฤหัสบดี เก็บยาที่อยู่ทางทิศเหนือ
๒.๓) เก็บตามวันและเวลา

วัน
เช้า สาย เที่ยง เย็น
อาทิตย์
ต้น ใบ
ราก เปลือก
จันทร์
ใบ
แก่น ต้น เปลือก
อังคาร
ใบ
เปลือก ต้น ราก
พุธ
ราก เปลือก ต้น แก่น
พฤหัสบดี
แก่น ใบ
ราก เปลือก
ศุกร์
ใบ
ราก เปลือก ต้น
เสาร์
ราก ต้น เปลือก ใบ
๒.๔) เก็บตามยาม
เวลากลางวันมี ๔ ยาม
ยาม ๑ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. เก็บ ใบ ดอก ผล
ยาม ๒ เวลา ๒๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. เก็บ กิ่ง ก้าน
ยาม ๓ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. เก็บ ต้น เปลือก แก่น
ยาม ๔ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. เก็บ ราก
เวลากลางคืนมี ๔ ยาม
ยาม ๑ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. เก็บ ราก
ยาม ๒ เวลา ๒๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. เก็บ ต้น เปลือก แก่น
ยาม ๓ เวลา ๒๔.๐๐-๐๓.๐๐ น. เก็บ กิ่ง ก้าน
ยาม ๔ เวลา ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐ น. เก็บ ใบ ดอก ผล
๒.๕.๕ ความเชื่อเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเก็บสมุนไพร
ขั้นตอนการเก็บสมุนไพรความเชื่อเกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องสิ่งของที่ใช้
ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อเรื่องการปฏิบัติตนของผู้เก็บสมุนไพร และการเก็บรักษาสมุนไพรดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ พิสิฏฐ์ บุญไชย (๒๕๔๔)
๑) ความเชื่อเรื่องสิ่งของประกอบพิธีกรรม
๑.๑) การเก็บสมุนไพร
การเก็บสมุนไพรเพื่อให้ไ ด้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาสูง หมอยามีความเชื่อ
เรื่องสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่จาเป็นต้องใช้และขาดไม่ได้ในการเก็บสมุนไพร คือ ดอกไม้ ๑ คู่
เทียน ๑ คู่ ธูป ๑ คู่ และคาถาที่ใช้ในการประกอบพิธี เป็นต้น สิ่งของเหล่านี้ล้วนแต่มีความจาเป็นในขั้นตอน
การเก็บสมุนไพร จากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านคุณ ตาทองอ่อน สิทธิไกรพนม ทาให้ทราบรายละเอียดกับ
ความหมายและความสาคัญ ความเชื่อและความจาเป็นที่ต้องใช้ในขั้นตอนการเก็บสมุนไพร ดังนี้
๑.๑.๑) ดอกไม้ ๑ คู่ เชื่อว่าดอกไม้เป็นสิ่งบริสุทธิ์ สวยงาม อ่อนหวานเป็น
ส่วนที่สามารถดึงดูดความสนใจของสัตว์ทั้งปวง เช่น แมลง นก ผีเสื้อ และมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็น สื่อ
ถ่ายทอดให้สิ่งมีอานาจเหนือธรรมชาติให้ทราบถึงเคารพ ยาเกรงและความปรารถนาที่จะเป็นมิตร
๑.๑.๒) เทียน ๒ คู่ การประกอบพิธีกรรม เทียน ๑ คู่ และดอกไม้ ๑ คู่ จะ
ถูกวาง บนภาชนะหรือกรวยใบตองยังพื้นดินบริเวณที่จะเก็บสมุนไพร เชื่อว่าเทียนเป็นต้นกาเนิดของแสงสว่าง
และความสาเร็จ

๑.๑.๓) ธูป ๑ คู่ ในการประกอบพิธี ธูปจะถูกปัก ลงบนดินมีความเชื่อว่า
กลิ่น ของธู ปจะถูกส่ งไปถึงพระแม่ ธรณี ผู้ ดูแลป่าไม้และต้น สมุ นไพร เพื่ อ ขออนุญ าตน าสมุน ไพรไปรัก ษาผู้
เจ็บป่วย
๑.๒) คาถากากับยา
คาถากากับยาจะต้องใช้สมุนไพรร่วมกับไสยศาสตร์กล่าวคือ กลางคืน หมอ
จะต้องทาพิธี “ไซ” ให้โรคออกจากคนไข้ พิธีนี้ต้องทาในตอนกลางคืนเท่านั้น ตื่นเมื่อไหร่ก็ทายามนั้นโดยห้าม
พูดกับใครหรืออาจจะใช้วิธีตั้งคาถาขันธ์ ๕ (ดอกไม้ธูป เทียน) แล้วเขียนชื่อคนไข้ ก่อนนอนจะต้องทาวัตร สวด
มนต์ บริกรรมคาถาแล้วบอกให้ครูช่วยเป่าชื่อคนไข้ให้หายเรียกว่าการ บริกรรมคาถา คาถาและบทสวดในการ
ประกอบพิธีจุดธูป เทียน ประนมมือแล้วกล่าวว่า อิติสุขะโต อรหัง พุทโธ นะโม พุทายะ ปถวีคงคาพระภูมิเทวา
นะมามิหัง โอม ปลุก ลุก ลุก ผู้เข้าสิปลุก ฮากยาให้ลุกปลุกให้ตื่น กะตื่น ตื่นขึ้นมาแล้วข้าขอไหว้ฮากแก้ว อย่า
ไปกราบหมู่พยาธิทั้งหลายกล่าวคาปลุกยา ๓ จบ
๑.๓) คุณลักษณะของผู้เก็บสมุนไพร
ผู้ที่เก็บสมุนไพรคือผู้ที่ทาหน้าที่ไปค้นหาพืชที่จะนามาเป็นตัวยาสมุนไพรใน
การรักษาโรคของประชาชน ซึ่งคุณลักษณะสาคัญตามคติความเชื่อของคนอีสานต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑.๓.๑) ต้องมีประสบการณ์และได้รับการเรียนรู้จากผู้รู้ก่อน
๑.๓.๒) ต้องรู้จักขั้นตอนวิธีเก็บ
๑.๓.๓) รู้จักพืชในท้องถิ่นและมีความจดจาดี
๑.๓.๔) จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้
๑.๓.๕) รู้ถึงข้อห้ามและวิธีการในการเก็บยาสมุนไพร
๑.๓.๖) เป็นคนซื่อสัตย์
๑.๓.๗) ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๑.๓.๘) รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และสิ่งแวดล้อมให้คง
สภาพเดิม
๒) ความเชื่อเรื่องการปฏิบัติตนของผู้เก็บสมุนไพร
๒.๑) การเดินทางในการเดินทางไปเก็บสมุนไพร
ผู้ เ ก็ บ สมุ น ไพรต้ อ งไม่ พู ด หรื อ บอกไห้ ใ ครทราบว่ า จะไปที่ ไ หน เพื่ อ
จุดประสงค์ใด ซึ่งความเชื่อดังกล่าวสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเชื่อนี้มีประโยชน์ในแง่การรักษาสมุนไพรให้
คงอยู่ในป่า หากมีผู้นามาใช้มากย่อมสูญพันธ์วิชาหมอยาเป็นความลับเฉพาะอาชีพ
๒.๒) เงาของผู้เก็บสมุนไพร
เงาของผู้เก็บสมุนไพรในขณะที่เก็บสมุนไพร ผู้เก็บต้องไม่นั่งหรือยืนอยู่ใน
ทิศที่ เงาของตนเองทั บต้น สมุน ไพร เนื่ องจากเชื่อว่าสมุน ไพรที่เก็ บนั้ นฤทธิ์ยาจะลดลงทาให้ด้อ ยสรรพคุ ณ
ทางการรักษา เพราะเวลาเก็บใบยาสมุนไพรมีความเชื่อว่าสมุนไพรมีฤทธิ์ยาและได้กล่าวคาปลุกยาไปแล้วถ้าไป
ยืนอยู่ในทิศทางที่เงาของตนเองทับต้นสมุนไพร เชื่อว่าคาถาและบทสวดในการประกอบพิธีปลุกยาจะเสื่อมทา
ให้ตัวยาเสื่อมลงไปด้วย
๒.๓) ยาทั้ง ๕
ยาทั้ง ๕ หมายถึง การเก็บยาจากพืชชนิดเดียวแต่เอายา ๕ อย่างในต้นนั้น
คือ ราก แก่น เปลือก ใบ และดอกหรือฝัก
๓) ข้อแนะนาและข้อคานึงในการใช้ยาสมุนไพร

สุ ธี วรคี รีนิ มิ ต (๒๕๔๙) ให้ ข้ อ แนะน าการใช้ ส มุ น ไพรไว้ มี ดั ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ การ
วินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเสียก่อน จะได้ใช้ยาให้ถูกกับโรคศึกษาใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้อง ถูกชนิดต้นพืชถูกส่วน
น้าหนัก และขนาดที่ใช้เข้าเครื่องปรุงยาถูกวิธีการปรุงยาและการนาไปใช้ถูกกับโรคถูกกับคนและวัย เพราะมี
ชื่อท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป และยังมีชื่อพ้อง ชื่อซ้าทาให้เกิดความผิดพลาดและอันตรายจากการใช้ยาผิด
ชนิ ดได้ค วรใช้ย าตามหลัก การรั กษาของแพทย์ แผนโบราณ การดั ดแปลงเพื่ อ ความ สะดวกอาจทาให้ เกิ ด
อันตราย ควรเริ่มใช้สมุนไพรที่เป็นอาหารก่อน ควรรู้พิษยาก่อนใช้รู้ข้อห้ามของยาแต่ละขนาน หากเกิดอาการ
แพ้ยาควรระงับการใช้ยาก่อน เมื่ออาการแพ้หายไปจึงเริ่มใช้ ยาต่ออีกครั้งอย่างระมัดระวัง แต่หากมีอาการแพ้
ขึ้นอีกให้หยุดใช้ยาขนานนั้นทันทีและหากมีอาการแพ้รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที การใช้ครั้งแรกให้ทดลองใช้
แต่น้อย ยารับประทานให้ใช้ครึ่งหนึ่งของขนาดใช้หรือยาทาใช้ทาวงแคบๆ ถ้าใช้ ๒-๓ วัน อาการยังไม่ดีขึ้นควร
ปรึกษาแพทย์แผนไทย เพราะอาจต้องเปลี่ยนยาเพราะยานั้นไม่ถูกกับโรคอาจเกิดการสะสมสิ่งที่ให้โทษ
การใช้ยาสมุนไพรบางชนิดต้องระวัง อาหารการกินด้วย เช่น อาจต้องงด
อาหารบางประเภท ยาจึงจะให้ผลทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพดี ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่เข้มข้นเกินไป
การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรครั้งหนึ่งๆ ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานๆ คนที่
อ่อนเพลียมากๆ หรือมีกาลังต้านทานยาน้อย ห้ามใช้ยามากจะทาให้เกิดพิษได้ง่าย
๒.๕.๖ การใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นยา
กีชา วิมลเมธี และสาปีนะห์ แมงสาโมง (๒๕๔๗) ได้กล่าวถึงการนาสมุน ไพรมาใช้เป็นยา
รักษาโรคว่ามี ๒ ลักษณะ คือ
๑) การนาพืชสมุนไพรมาใช้ในรูปสมุนไพรเดี่ยว
เป็นการนาส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษา
โรคตรงกับโรคที่ต้องการรักษามาใช้โดยไม่ต้องผสมปรุงแต่งร่วมกันหรือไม่มีสิ่งอื่นๆ มาประกอบเป็นตัวยาร่วม
ด้วย โดยแบ่งประเภทตามวิธีนาไปใช้ที่ต่างกัน ดังนี้
๑.๑) ยากิ น เป็ น การน าพื ช สมุ น ไพรมากิ น โดยการต้ ม การชง การท า
ลูกกลอน การทาเป็นผล การทาเป็นเม็ดสาหรับกินหรืออม การดอง การกินสมุนไพรสด เป็นต้น
๑.๒) ยาทา เป็นการนาพืชสมุนไพรท าเป็น ผงตาให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ า
หรือนาพืชสมุนไพรสดมาใช้ทาบริเวณผิวหนังภายนอก
๑.๓) ยาดม เป็นการนาพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นระเหยใช้ผ้าห่อหรือปล่อยให้
ระเหยแล้วดมกลิ่น
๑.๔) ยารม เป็นการน าพื ชสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ งไปเผาไฟให้เกิ ด
ควันแล้วรมควันนั้น
๑.๕) ยาอาบ เป็นการนาพืชสมุนไพรไปต้มแล้วนาน้าที่ต้มได้ไปอาบ
๑.๖) ยาตั้ง เป็นการนาพืชสมุนไพรไปทาเป็นแท้งแล้วนาไปใช้วางทาบตรง
ปากบาดแผล เพื่อให้ยาดูดพิษร้ายออก
๑.๗) ยาเหน็บ เป็นการนาพืชสมุนไพรมาใช้เหน็บรักษาแผล อาจทาเป็ น
ก่อนหรือเป็นแท้งก่อนนาไปใช้
๑.๘) ยาแช่ เป็นการนาพืชสมุนไพรผสมด้วยน้าแล้วลงแช่
๑.๙) ยาเป่า เป็นการนาพืชสมุนไพรไปทาเป็นผงแล้วใช้หลอดเป่า
๑.๑๐) ยามวน เป็นการนาพืชสมุนไพรทาเป็นมวนแล้วสูบเอาควัน

๑.๑๑) ยาบ้วน เป็นการนาพืชสมุนไพรไปใช้อมหรือทาให้เกิดน้านาไปอม
แล้วบ้วนทิ้ง
๑.๑๒) ยาประคบ เป็ น การน าพื ช สมุ น ไพรท าเป็ น ลู ก ประคบใช้ ป ระคบ
บริเวณต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กับบริเวณที่ฟกช้าบวม
๑.๑๓) ยาพอก เป็นการนาสมุนไพรสดมาตาอาจผสมน้าแล้วนาไปพอกไว้
บริเวณที่ต้องการจะรักษา
๑.๑๔) ยาสุม เป็นการนาพืชสมุนไพรมาตาแล้วละลายด้วยน้านามาชุบผ้า
หรือ สาลีให้ชุ่มแล้วนาไปพอกหรือปิดทับไว้เพื่อให้เกิดความเย็นหรือเปียกชุ่ม
๒) วิธีการนาสมุนไพรมาใช้ในรูปของยาตารับ
เป็นการนาพืชสมุนไพรตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปมาผสมปรุงแต่งร่วมกัน หรืออาจ
มีสิ่งอื่นๆ มาประกอบเป็นตัวยารักษาโรคร่วมด้วย เช่น เกลือ น้าผึ้ง สุรา ดินสอพอง เป็นต้น การนาสมุนไพรมา
ใช้กับร่างกายมนุษย์ทาได้หลายวิธี ได้แก่
๒.๑) เข้าสู่ร่างกายทางปากด้วยการกิน
๒.๒) เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังด้วยการ
๒.๒.๑) การนวด เดิมใช้รักษาเนื่องจากการเจ็บป่วยผู้ที่จะนวดให้
ผู้ป่วยนั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้ว่าโรคใดควรจะให้ยารักษาอย่างใด ควรรักษาวิธีใด โดยวิธีการตรวจ
อาการ และรักษาด้วยการให้ยาหรือนวด อบ ประคบหรือต้องให้ทั้งยาทั้งนวดและทั้งประคบ หรืออบสมุนไพร
ต้องมีการฝึกปฏิบัติกับขี้ผึ้งครูผู้สอนจนชานาญจึงจะทาการนวดรักษาได้
๒.๒.๒) การประคบ มักใช้ควบคู่กับการนวด สามารถใช้รักษาโรค
ต่างๆ ได้หลายโรค เช่น เหน็บชา อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ชาตามประสาท เท้าแพง การ
ประคบจะช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกและให้ตัวยาที่ประคบแทรกซึมเข้าไปในผิวหนัง ทาการบาบัดโรคต่างๆ
ด้วย
๒.๒.๓) การอบสมุนไพร เป็นการช่วยให้การนวดและการประคบ
อี ก วิธี ห นึ่ ง ซึ่ งจะท าให้ โรคบางอย่ า งหายเร็ว ขึ้ น และสามารถใช้ ไ ด้ กั บ ผู้ ที่ ค ลอดบุ ต รแล้ ว เพราะการอบก็
เช่ น เดี ย วกั บ การเข้ า กระโจมนั่ น เองในรายที่ มี ไ ขมั น มาก หรื อ อ้ ว นเกิ น ไป ก็ ใช้ วิ ธี บ าบั ด ด้ ว ยการประคบ
เช่นเดียวกัน
๒.๒.๔) พอก ใช้เป็นยาพอก เช่น พอกหัวฝีที่ขึ้นตามที่ต่างๆ ของ
ร่างกายซึ่งเจ็บปวดทรมานมาก
๒.๒.๕) เป็นยาทาหรือสูญ (เป็นเวทมนต์คาถาประกอบ) โดยใช้ปูน
กินกับหมากแต่ไม่ผสมสีเสียดละลายน้ามาทาบริเวณหัวฝี เขียนตัวอักขระแล้วเสกด้วยคาถาประกอบฝีจะยุบ
โดยหัวฝีไม่แตก ใช้กับผิวหนังประเภทงูสวัด เริม พญานาคราช ฯลฯ
๒.๒.๖) รม โดยใช้น้าต้มแล้วรมตรงแผลหรือสูดดม
๒.๒.๗) แช่ ใช้สมุนไพรตาให้ละเอียดแล้วต้มน้าให้เดือดยกลงพอ
อุ่นๆ แช่อวัยวะส่วนที่เป็นโรคลงไป เช่น เหน็บชา
๒.๒.๘) สุ ม ใช้ สมุ น ไพรตาให้ ละเอีย ดผสมดิ น ปะสิว ใช้ สุม ศีร ษะ
รักษาโรค เช่น เลือดออกทางจมูกไม่หยุด

๒.๒.๙) เป่า เพื่อใช้ควันในการรักษาโรคโดยเอายาสมุนไพรมาสับ
เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเคล้าให้เข้ากันใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เจาะรูตรงข้อไม่ไผ่ แล้วเอาถ่านสุกใส่ลงบนยา แล้วเอายาใส่
ทับลงบนถ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเป่าที่ปากกระบอกพ่นควันที่จุดที่เป็นโรคนั้นๆ
๓) การแปรสภาพตัวยาสมุนไพรและวิธีการเก็บรักษา
ตัวยาสมุนไพรโดยทั่วไปมีทั้งการใช้ของสด และการใช้ของแห้ง การใช้สด
นั้นมีข้อดีตรงใช้ได้สะดวกใช้ง่ายแต่ฤทธิ์การรักษาอาการของยาสมุนไพรไม่คงที่ บางครั้งฤทธิ์ดี บางครั้งไม่ดี
ตัวอย่าง สมุนไพรที่ใช้สด เช่น ว่านหางจระเข้ รากหญ้าคา แต่การใช้ตัวยาสมุนไพรส่วนมากนิยมใช้ ของแห้ง
โดยเลื อกเก็บ ยาสมุ น ไพรนั้ น โดยทั่ วไปน าส่ วนที่ ผ่ านการคั ด เลื อกแล้ว มาล้ างให้ สะอาด ตั ด เป็ น ชิ้ น ขนาด
พอเหมาะแล้วใช้ความร้อนทาให้แห้งเพื่อสะดวกในการรักษาวิธีแปลสภาพด้วยยาสมุนไพรนั้นแตกต่างกันไป
ตามชนิดของพืชส่วนที่ใช้เป็นยาและความเคยชินของแต่ละท้องที่
๓.๑) วิธีแปรสภาพตัวยาสมุนไพร
๓.๑.๑) รากและส่ ว นที่ อ ยู่ ใต้ ดิ น เมื่ อ คั ด ขนาดที่ พ อๆ กั น เอาไว้
ด้วยกันจากนั้นล้างดินและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ให้สะอาด เอารากฝอยออกให้หมด หากว่าเป็นพืชเนื้ออ่อนนามา
ผ่าน ขบวนการให้ ค วามร้อ นตามชนิ ด ของพื ช นั้น พื ชที่ ใช้ หัว และรากส่ วนมากประกอบด้ว ย โปรตีน แป้ ง
เอ็นไซม์ หากผ่านการให้ความร้อนแบบต้ม นึ่ง หรือนึ่งด้วยกามะถันเหลือง จะทาให้เก็บรักษาได้นานขึ้น แมลง
ไม่กัดกิน แล้วนามาตัดเป็นชิ้น ๆ อบให้แห้ง
๓.๑.๒) เปลือก หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดี ตากให้แห้ง
๓.๑.๓) ใบและทั้งต้น พืชที่มีน้ามันหอมระเหย ควรผึ่ งไว้ในที่ร่มไม่
ควรตากแดด เช่น สะระแหน่ เป็นต้น โดยทั่วไปเก็บใบหรือลาต้นมาล้างให้สะอาด แล้วนามาตากแดดให้แห้งให้
สนิท จากนั้นจึงเก็บให้มิดชิดระวังอย่าให้ขึ้นรา
๓.๑.๔) ดอก หลัง จากเก็บมาแล้วตากแห้งหรืออบให้แห้งแต่ควร
รักษารูปดอกไว้ให้สมบูรณ์ไม่ให้ตัวยาถูกทาลายสูญเสียไป เช่น ดอกก้านพลู
๓.๑.๕) ผล โดยทั่ ว ไป เก็ บ แล้ ว ก็ ต ากแดดให้ แ ห้ ง ได้ เลยมี เพี ย ง
บางอย่างเท่านั้นที่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนตาก หรืออบด้วยความร้อนก่อน เช่น ผลมะตูม บางชนิดลวกน้าร้อน
หรือนึ่ง หรือรมควัน เช่น ลูกกระดอม
๓.๑.๖) เมล็ ด เก็บ ผลมาตากให้แ ห้ง แล้วจึง เอาเปลือ กออก เช่ น
ชุมเห็ดไทย บางอย่างเก็บแบบผลแห้งก็มี เช่น ผลกระวาน ผลเร่ว
พืชที่ใช้เป็นสมุนไพรนั้น การแปรสภาพในขั้นต้น โดยมากใช้วิธีทา
ให้แห้ง ซึ่งอาจตากแดด อบด้วยความร้อน หรือผึ่ง ให้แห่งในที่ร่มต้องสนใจอุณหภูมิที่ทาให้แห้งโดยทั่วไปใช้
อุณหภูมิ ๔๕-๖๐ องศาเซลเซียส เพราะสามารถทาลายเอนไซม์ที่อยู่ในพืชได้ทาให้สาระสาคัญไม่สลายตัวไป
๓.๒ การเก็บรักษาตัวยาสมุนไพร
สมุนไพรโดยทั่วไปมีทั้งการใช้สดและการใช้แห้งการใช้สดนั้นมีข้อดี
ตรง สะดวกใช้ง่ายแต่ว่าฤทธิ์การรักษาของยาสมุนไพรไม่คงที่บางครั้ง ฤทธิ์ดี บางครั้งฤทธิ์ไม่ดี ยาที่ใช้สด มี
หลายชนิด เช่น ว่านหางจระเข้ รากหญ้าคา เป็นต้น แต่การใช้ยาสมุนไพรส่วนมากนิยมใช้แห้งเพราะจะได้
คุณภาพของยาที่คงที่ โดยเลือกเก็บยาสมุนไพรที่ต้องการตามฤดูกาล แล้วนามาแปรสภาพโดยผ่านขบวนการที่
เหมาะสมเพื่อเก็บยาไว้ได้เป็นเวลานาน
กระบวนการแปรสภาพยาสมุนไพรที่เหมาะสมโดยทั่วไปนาส่วนที่
ใช้ยา มาแล้วผ่านการคัดเลือก การล้าง ตัดเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะแล้วใช้ความร้อนทาให้แห้งเพื่อสะดวกในการ

เก็บรักษาวิธีการแปรสภาพยาสมุนไพรนั้นแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชส่วนที่ใช้เป็นยาและความคุ้นเคยของ
แต่ละท้องถิ่นโดยแยกตามส่วนที่ใช้เป็นยา ดังนี้
รากและส่วนที่อยู่ใต้ดินต้องตัดให้มีขนาดใกล้เคียงกัน นาไปล้างดิน
และสิ่งสกปรกออกให้สะอาดและเอารากฝอยออกให้หมด หากเป็นพืชที่มีเนื้อแข็ง แห้งยาก ต้องหั่นเป็นชิ้นที่มี
ขนาดพอเหมาะ แล้ วจึ งน ามาผ่านกระบวนการให้ความร้อ นพื ชที่ ใช้หัวและรากส่วนมากจะมีโปรตีน แป้ ง
เอนไซม์ หากผ่านการให้ความร้อนแบบต้ม นึ่ง จะสะดวกในขั้นตอนที่ทาให้แห้งเมื่อผ่านความร้อนแล้วนามาตัด
เป็นชิ้นจึงนาไปอบให้แห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสม
เปลือก หั่นเป็นชิ้น ขนาดพอเหมาะแล้วนาไปตากให้แห้ง
ใบและทั้งต้น ใบพื ชบางชนิดมีน้ามันหอมระเหย ควรผึ่งไว้ในที่ร่ม
ไม่ ค วร ตากแดด และก่อ นที่ ย าจะแห้ ง สนิ ท ควรมั ด เป็ น ก าเพื่ อป้ อ งกั น การหลุด ร่ว งง่ายเช่ น กระเพราแดง
สะระแหน่ เป็นต้น โดยทั่วไปเก็บใบหรือลาต้นมาล้างให้สะอาดแล้วนามาตากแดดให้แห้งสนิท จากนั้นจึงเก็บให้
มิดชิดระวังอย่าให้ขึ้นรา
ดอก หลัง จากเก็บแล้วนามาตากหรืออบให้แห้ง แต่ควรรักษารูป
ดอกไว้ให้สมบูรณ์ไม่ให้ตัวยาถูกทาลายสูญเสียไป เช่น ดอกก้านพลู
ผล โดยทั่วไปเก็ บแล้วก็ต ากแดดให้แห้ ง ได้เลยมีเพี ยงบางชนิด ที่
ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนตาก หรืออบด้วยความร้อนก่อน
เมล็ด เก็บผลมาตากให้แห้งเอาเปลือกออกแล้วจึงเอาเมล็ด
พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรนั้น การแปรสภาพเบื้องต้นโดยมากใช้วิธีทา
ให้แห้ง
วิธีทาให้แห้ง ได้แก่ ตากแดดให้แห้ง วิธีอบให้แห้ง วิธีผึ่งให้แห้งในที่
ร่ม เป็นต้น อุณหภูมิที่ทาให้แห้งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ ๕๐-๖๐ องศาเซลเซียส เพราะจะสามารถระงับบทบาทของ
เอนไซม์ที่มีอยู่ในต้นพืชได้และทาให้สาระสาคัญในพืช เช่น ไกลโคไซด์ และอัลคาลอยด์ในพืชมาสลายตัวไป
๔) การเก็บรักษาตัวยาสมุนไพร
การเก็บรักษาตัวยาสมุนไพรเป็นเวลานานมักจะเกิดเชื้อรา มีแมลงกัดกิน
เปลี่ย นลัก ษณะ สี กลิ่น ท าให้ตั วยาสมุน ไพรนั้ น เสื่อมคุณ ภาพลง จึง ควรมี การจัดการเก็บ รักษาที่ดีเพื่ อจะ
ประกันคุณภาพและฤทธิ์การรักษาของตัวยาสมุนไพร การเก็บรักษาควรสนใจสิ่งต่อไปนี้
๔.๑) ตัวยาที่เก็บต้องทาให้แห้งป้องกันการขึ้นราและเปลี่ยนลักษณะจาก
การเกิดปฏิกิริยาแปรสภาพ ตัวยาที่ขึ้นราง่ายต้องหมั่นเอาออกตากแดดเป็นประจา
๔.๒) สถานที่เก็บตัวยา ต้องแห้ งเย็นมีอากาศถ่ายเทดี ภาชนะก็ต้องแห้ ง
และปิดฝาสนิท
๔.๓) แบ่งการเก็บตัวยาเป็นสัดส่วน เช่น ตัวยาที่มีรสเบื่อเมา ควรแยกจาก
ตัวยาที่มีกลิ่นหอมเพื่อป้องกันการสับสน
๔.๔) สนใจป้องกันไฟ หนอน หนู และแมลงต่างๆ
โดยทั่วไปหากมีเครื่องตรวจวัดความชื้น จะอบให้เหลือความชื้นของตัวยา
ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๔ ประเภทของยาแผนโบราณที่ใช้รับประทาน
ตารับยาแผนไทยมีหลักประกอบสาคัญ ๕ ส่วน ตัวยาตรงใช้รักษาโรคได้
โดยตรง ตัวยาช่วยใช้เสริมสรรพคุณใช้ป้องกันโรคแทรกและฤทธิ์ข้างเคียง บารุ งและเจริญอาหาร ช่วยขับถ่าย
ไม่ให้ของเสียคั่งค้าง ตัวยาแต่งกลิ่น สี รส ให้น่าใช้ตัวยาน้ากระสาย

๕) ประเภทของยา
๕.๑) ประเภทยาน้า
ยาต้ม น้ายาที่ได้จากการต้มยาซึ่งมีใช้ทั้งตัวยาแห้งและตัวยาสด ยา
ต้มสาหรับรับประทานให้ต้มจนน้างวดเหลือหนึ่งในสามส่วน หรื อต้มโดยเติมน้าสะอาดในตัวยา (ภาชนะควร
เป็นหม้อดินเผาหรือหม้อเคลือบ) คนให้เข้ากันแช่ทิ้งไว้ ๑๐-๒๐ นาที คอยดูและคนอย่างสม่าเสมอระวังอย่าให้
ยาไหม้ น้ายาที่เหลือแบ่งรับประทาน หรือต้มเดือดเก็บตัวยาไว้หลายครั้งนามารวมกันเคี่ยวให้เข้มข้นขึ้นกับตัว
ยาและต ารั บ น าส่ ว นที่ เหลื อ แช่ เก็ บ ในตู้ เย็ น แบ่ ง อุ่ น รั บ ประทานตามต้ อ งการยาต้ ม ไม่ ทิ้ ง ไว้ ข้ า มคื น ควร
รับประทานให้หมดภายในวันเดียว
ยาชง น้ายาที่ได้จากการชงด้วยน้าเดือดหรือน้าร้อนจัดแล้วปิดฝา
ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที แล้วรินน้าดื่ม
ยาดอง น้ายาที่ได้จากการนาสมุนไพรมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่โหล
หรือภาชนะที่ปิดสนิทใส่น้าหรือเหล้าทิ้งไว้ระยะหนึ่ง (คนยาวันละ ๑ ครั้ง) แล้วจึงรินเอาแต่ยาหรือเหล้านั้นมา
รับประทาน ถ้าเป็นยาดองน้าส้มต้องใช้ภาชนะแก้วเท่านั้นจะไม่ทาให้ภาชนะชารุด บางครั้งใช้วิธีดองแบบร้อน
จะทาให้ได้ยาเร็วขึ้นทาโดยเทน้าเหล้าใส่ยาที่ต้อ งการดองไว้ท่วมยา นาภาชนะที่ใส่ยาดองเหล้าวางลงในหม้อที่
ใส่น้าไว้ต้มให้เดือด แล้วเอาภาชนะที่ใส่ยาดองเหล้าขึ้นทิ้งไว้ ๑-๒ สัปดาห์ก็นามาใช้ได้หรืออาจจะใช้วิธีเตรียม
แล้วนาไปตากแดดก็ได้ช่วงตากแดดให้คนยาวันละ ๑ ครั้งจนกว่าจะครบเวลาดองจึงนามาใช้ได้

๕.๒) ประเภทยาเม็ด ยาลูกกลอน
มีลักษณะกลมขนาดพอกลืนได้ (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๘
เซนติเมตร) ปั้นให้กลมสม่าเสมออาจจะยังหมาดๆ อยู่เนื่องจากมีน้าผึ้งผสมเก็บได้ไม่นานจะต้องแยกเก็บเป็นยา
ผงกับยาน้าผึ้ง อาจนายาลูกกลอนไปตากแดดจัด ๑-๒ วัน ให้เม็ดยาแห้งสม่าเสมอเพื่อให้เก็บไว้ได้นานมากขึ้น
๕.๓) น้ากระสายยา มีความสาคัญต่อตัวยาแต่ละขนานเพื่อเป็นการเกื้อกูล
ให้การรักษาโรคได้ผลเพราะน้ากระสายและตัวยามีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันอยู่เพื่อให้การรักษาโรคได้รับผล
อย่างสมบูรณ์
๕.๓.๑) น้ากระสายยา หมายถึง น้าธรรมดาที่สะอาด หรือน้าต้มที่
ต้มจากวัตถุต่างๆ โดยนามาสกัดบีบคั้นนวดหรือต้มตามหลักเภสัชแผนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อไห้รับประทานยา
ได้ง่ายขึ้น เสริมสรรพคุณของยาให้ตรงกับโรค ให้ยาออกฤทธิ์เร็วขึ้นและเพื่อรักษาคุณภาพของยาให้เก็บได้นาน
๕.๓.๒) ตัวอย่างน้ากระสายยา ได้แก่
(๑) น้ าสะอาด เป็ น น้ าที่ ป ราศจากเชื้ อ โรค กลิ่ น สี รส
และวัตถุอื่นๆ
(๒) น้าสุก เป็นน้ าสะอาดต้มจนเดือดซักครู่แล้วทิ้ งไว้ให้
เย็น
(๓) น้าปูนใส เป็นน้าที่ได้จากการนาปูนที่รับประทานกับ
หมากมาละลายน้าสะอาดตั้งทิ้งไว้แล้วรินน้าใสๆ มาใช้
(๔) น้าจากวัตถุต่ างๆ เป็นน้ากระสายที่ได้จากวัตถุต่างๆ
เช่น พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุโดยนามาบีบ คั้น นวด หรือต้มตามที่ต้องการ

๕.๓.๒) การปรุงยาตามแบบโบราณว่ามีวิธีปรุงยาอยู่ ๒๔ วิธี ดังนี้
(๑) ทาเป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนรับประทาน
(๒) ทาเป็นผง ละลายน้าหรือน้ากระสายรับประทาน
(๓) ต้มรินน้ารับประทาน
(๔) ดองหรือแช่สุราหรือน้ารินแต่น้ารับประทาน
(๕ ) ใช้ กั ดด้ ว ยหั วสุ ร า แล้ ว ห ยดน้ าน ามาเติ ม น้ า
รับประทาน
(๖) เอาเผาเป็นถ่าน แช่เอาน้าด่างรับประทาน
(๗) คั่วให้เกรียม บดเป็นผงละเอียดละลายน้ารับประทาน
(๘ ) ก ลั่ น เอ าแต่ เ ห งื่ อ เช่ น ก ลั่ น สุ ร าเอ าน้ าเหงื่ อ
รับประทาน
(๙) ทาเป็นผลละเอียด ใส่กล่องเป่าจมูกหรือลาคอ
(๑๐) หุงด้วยน้ามันทาบาดแผล
(๑๑) ประสมห่อบรรจุกลักไว้ดม
(๑๒) ใช้โรยในไฟเอาควันรมเป่าแผลหรือฝี
(๑๓) ใช้มวนเป็นบุหรี่สูบเอาควัน
(๑๔) ใช้ต้มเอาน้าอมและบ้วนปาก
(๑๕) ใช้ต้มเอาน้าแช่
(๑๖) ใช้ต้มเอาน้าชะ
(๑๗) ใช้ต้มเอาไอรม
(๑๘) ใช้ทาภายนอก
(๑๙) ใช้ทาเป็นลูกประคบ
(๒๐) ใช้ทาเป็นยาเหน็บ
(๒๑) ใช้ทาเป็นยาสวน
(๒๒) ใช้ทาเป็นยาสุม
(๒๓) ใช้ทาเป็นยาพอก
(๒๔) ใช้ทาเป็นขี้ผึ้งปิดแผลหรือฝี
๖) อาการแพ้ที่เกิดจากสมุนไพร
สมุนไพรมีคุณสมบัติเดียวกับยาทั่วไป คือ มีทั้งคุณและโทษ บางคนใช้แล้ว
เกิดอาการแพ้ได้แต่เกิดได้น้อยเพราะสมุนไพรไม่ใช่สารเคมีบริสุทธิ์อย่างเช่น ในยาแผนปัจจุบันฤทธิ์จึงไม่รุนแรง
(ยกเว้นพวกพืชพิษบางชนิด) แล้วถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นควรหยุดยาเสียก่อน ถ้าหยุดแล้วอาการไม่หายไปอาจ
ทดลองใช้ยาอีกครั้งอย่างระมัดระวัง ถ้าอาการเช่นเดิมเกิดขึ้นอีกแสดงว่าฤทธิ์ของสมุนไพรแน่ ควรหยุดแล้ว
เปลี่ยนไปใช้ย าอื่น หรือ ถ้าอาการแพ้ รุน แรง ควรไปที่ สถานี อ นามั ยหรือ โรงพยาบาล อาการแพ้ ที่ เกิ ดจาก
สมุนไพรมีดังนี้
๖.๑) มีผื่นขึ้น ตามผิวหนั งอาจเป็ นตุ่มเล็กๆ ตุ่ม โตๆ เป็นปั้ นหรือเป็ นเม็ ด
แบนคล้ายลมพิษอาจบวมที่ตา (ตาปิด) หรือริมฝีปาก (ปากเจ้อ) หรือมีเพียงสีแดงเข้มที่ผิวหนัง
๖.๒) เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) ถ้ามีอยู่ก่อนกิน
ยา อาจเป็นเพราะโรคตัวยาสมุนไพรที่มีรสเบื่อเมามักทาให้เกิดอาการเช่นนี้ได้บ่อย

๖.๓) หูอื้อ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง
๖.๔) ประสาทการทางานไวเกินปกติ เพียงแตะผิวหนังก็รู้สึกเจ็บ ลูบผมก็
แสบหนังศีรษะ ฯลฯ
๖.๕) ใจสั่น ใจเต้น รู้สึกวูบวาบคล้ายหัวใจจะหยุดเต้นและเป็นลมบ่อย ๆ
๖.๖) ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลือง (เป็นอาการของดีซ่าน) อาการ
นี้แสดงถึงอันตรายร้ายแรงต้องรับไปปรึกษาแพทย์
๒.๕.๗ สมุนไพรเพื่อความงาม
๑) ความหมายของความงาม
รัตน์กมณ รัตนเศรษฐ์กุล (๒๕๕๐) ความงามของสรรพสิ่งต่างๆ และสตรีเป็นเรื่อง
สาคัญที่ทาให้ผู้พบเห็นรู้สึกสบายตา สบายใจ
ปรี ย าธร พิ ทั ก ษ์ ว รรั ต น์ (๒๕๓๖) จากการศึ ก ษาสมุ น ไพรเพื่ อ ความงามให้
ความหมายของคาว่า “เครื่องสาอางสมุนไพร” หมายถึง เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสมุ นไพรไม่ว่าจะเป็น
จากพืช สัตว์หรือแร่ และครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆ เริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย สมุนไพรทั้งหลาย เช่น
ผงขัดหน้า ขัดผิวหรือกึ่งสมุนไพร เช่น แชมพูผสมมะกรูดหรือว่านหางจระเข้ หรือมีส่วนผสมของสารสกัดจาก
สมุนไพร เช่น โลชั่นบางชนิดที่มีสารสกัดจากขมิ้น
นอกจากนั้ น พรพรรณ สุ น ทรธรรม (๒๕๔๐) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของ
เครื่องสาอางสมุนไพรไว้ว่าในความเข้าใจของคนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึง เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
หรือสารที่ได้จากสมุนไพร หรือสารจากธรรมชาติซึ่งเราอาจแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
๑.๑) เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรล้วนๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสาอางที่ได้
จากพืชและวัตถุดิบที่เกิด ขึ้น ตามธรรมชาติ ที่ มีจาหน่ ายอยู่ในขณะนี้ มักอยู่ในรูปที่เป็นผงซึ่ งได้จากผงของ
สมุนไพรหรือวัตถุดิบจากธรรมชาติมาบดผสมกันแล้วบรรจุซองหรือกระปุกออกจาหน่าย
๑.๒) เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสาอางที่
ผลิตตามกรรมวิธีสมัยใหม่และใช้เคมีภัณฑ์เป็นส่วนผสมจากนั้นมีการเติมสมุนไพร หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติลง
ไปเป็นสาระสาคัญ เพื่อต้องการให้เกิดสรรพคุณตามต้องการหรือเพื่อหวังผลทางการโฆษณา เช่น แชมพู ผสม
มะกรูดแชมพูว่านหางจระเข้ชนิดที่นาวุ้นของว่านหางจระเข้มาผสมโดยตรง
๑.๓) เครื่ องสาอางที่มี ส่วนผสมของสารสกัด จากสมุ นไพร หรือจากสารที่ ไ ด้จ าก
ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น การผสมน้ามันหอมระเหยชนิดต่างๆ ลงในเครื่องสาอาง เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากเปลือกมังคุด เป็นต้น
ตัวอย่างของสารจากธรรมชาติที่มีคุณค่ามากกว่าสารสังเคราะห์ ได้แก่ น้ามันหอม
ระเหย น้ามันจากพืชสมุนไพรต่างๆ มีประโยชน์ต่อผิวหนังมากว่าน้ามันสังเคราะห์เนื่องจากมีคุณสมบัติชอบน้า
(Hydrophilic) จึงสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีและยังมีองค์ประกอบของสาระสาคัญอื่นๆ ในน้ามันธรรมชาติ
เหล่านี้ เช่น วิตามินต่างๆ ฮอร์โมนกลุ่ม Phytoestrogens และแร่ธาตุบางชนิดด้วย
เครื่องสาอางสมุ นไพรที่ มีข ายในท้อ งตลาดบางชนิดเป็น เครื่องสาอางปลอม เช่ น
เครื่องสาอางเปลี่ยนสีผิวและขนผสมมะขาม ครีมไพลสด สมุนไพรธรรมชาติ ครีมขมิ้น ฯลฯ ที่มิได้ขึ้นทะเบียน
ปลอม ครีมทาฝ้าที่ผสมสารปรอดแอมโมเนีย ครีมกันแดดผสมยาสเตียรอยด์ และเครื่องสาอางที่ไม่มีฉลาก
ภาษาไทย ไม่ระบุแหล่งผลิตซึ่งมีจานวนมาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เร่งกวดขันจับกุมเป็น
ระยะๆ ทั้งนี้เครื่องสาอางที่มีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ คือ แอมโมเนียมเปอร์ซันเฟต

ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมปริมาณการใช้ และวิธีใช้ให้ถูกต้องปริมาณสารเคมีที่สูง
เกินกาหนดและวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อผิวหนังบริเวณที่สัมผัส โดยอาจทาให้เกิดการแพ้ระคาย
เคือง และผิวหนังอักเสบเป็นแผลพุพองได้เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของ “สารห้ามใช้” ดังกล่าวอาจทาให้เกิด
อาการแพ้ผื่นแดง ผิวหน้าดา ผิวบางลงและเกิดพิษสะสมของสารปรอททาให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไต
อักเสบได้
๒) มาตรฐานความงามของสตรี
ความงามเป็นสิ่งที่ผู้หญิ ง ทุกคนปรารถนาและทุกยุคทุกสมัยได้ให้ ความสาคัญ กั บ
ความงามของสตรีแม้ในสมัยพุทธกาลเองยังให้คานิยามของสตรีว่า “เบญจกัลยาณี” หมายถึง ความงามทั้ง ๕
ได้แก่
๒.๑) ผมงาม คือ หญิงที่มีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนและแวววาวเหมือนหาง
นกยูง
๒.๒) เนื้องาม คือ หญิงที่มีริมฝีปากแดงระเรื่อตามธรรมชาติเหมือนตาลึงสุกเมื่อหุบ
ปากลงก็เรียบสนิท
๒.๓) กระดูกงาม คือ หญิงที่มีฟันสีขาวประดุจสังข์ ฟันขาวเรียบสนิทชิดเสมอกันราว
กับเพชรที่เจียระไนไว้อย่างสวยงามและเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ
๒.๔) ผิวงาม คือ หญิงที่มีผิวงามละเอียด ถ้าดาก็ดาดังดอกบัวเขียว ถ้าขาวก็ขาวดัง
ดอกกรรณิการ์ ผิวพรรณสวย ถ้าดาก็ดาขา ไม่ดาด่าง ขาวก็ขาวนวลเนียน
๒.๕) วัยงาม คือ หญิงที่แม้จะคลอดบุตรถึง ๑๐ ครั้ง ก็ยังคงสภาพร่างกายที่ดูสาว
และสวยดุจคลอดครั้งเดียวหรือแม้อายุจะมากแล้วก็ตามก็ยังคงความสวยสมวัยอยู่ได้นั่นเอง
๓) สารที่ช่วยเสริมความงามในสมุนไพร
สุ ร ภี ภิ ษั ช เวช (๒๕๕๑) ได้ ก ล่ า วว่ า สารเคมี ที่ เป็ น ตั ว ก าหนดสรรพคุ ณ ของพื ช
สมุนไพรนั้นแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
๓.๑) สารปฐมภูมิ (Primary Metabolite) เป็นสารที่พบได้ในพืชเกือบทุกชนิดที่ได้
ผลผลิตจาก “กระบวนการสังเคราะห์แสง” โดยพืชดูดน้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงานจากแสงแดด
เพื่อสร้างสารจาพวกคาร์โบไฮเดรต พืชเกือบทุกชนิดเป็นสารปฐมภูมิจึงประกอบด้วยแป้งและน้าตาลรวมถึง
ไขมันด้วย สารนี้จาเป็นต่อการดารงชีวิตของพืช ถ้าพืชขาดพืชจะตายได้แก่ น้าตาล กรดอินทรีย์ กรดไขมัน
ไขมัน น้ามัน ขี้ผึ้ง กรดอะมิโน โปรตีน น้าย่อย เป็นต้น สารปฐมภูมิ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ สาร
จาพวกแป้ง น้าตาล และเซลลูโลส ซึ่งเป็นกาก ใยที่มีอยู่ในพืชรวมทั้งวุ้นและสารเมือกจาพวกกัมมันและมิว
ซิเลจ คาร์โบไฮเดรตที่พบในสมุนไพร เสริมความงาม ได้แก่
๓.๑.๑) น้าตาลที่มีสูตรไม่ซับซ้อน ได้แก่ กลูโคสในองุ่ น ฟรุกโตสในผลไม้
และน้าผึ้ง ซึ่งมักจะนามาใช้พอกหน้าบารุงผิว
(๒) น้าตาลที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น เช่น แซคคาโรสและมอลโตสในข้าว
มอลต์ แลคโตสในนม เป็นต้นใช้เป็นเครื่องสาอางบารุงผิว เมื่อรับประทานจะช่วยให้สุขภาพสุขภาพ ทั่วไปดีขึ้น
(๓) น้ าตาลโพลี แซคคาไรด์ เช่น กาแลคแตนจากสาหร่ายทะเล
และ carrageen ปัจจุบันใช้ทั่วไปในเครื่องสาอาง ทาเป็นเจลหรืออีมัลชั่น ทาให้ครีมพอกหน้ามีความหนืดและ
คงทน คุณสมบัติที่เป็นยางเหนียวของมันช่วยให้ยาที่ทาไว้ที่ผิวหรือเยื่อบุอ่อนที่อักเสบเกาะติดได้เป็นเวลานาน

(๔) สารมิวซิเลจ เป็นโพลีแซคคาไรด์อีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อรวมกับน้า
จะพองตัวให้สารละลายข้นหนืดมิวซิเลจมีทั่วไปในพืชบางชนิด เช่น ฝักกระเจี๊ยบ เมื่อนามาผสมหรือ ขยากับน้า
จะให้สารที่มีลักษณะเป็นเมือกๆ ใช้ทาผิวหนังจะทาให้ผิวอ่อนนุ่ม
(๕) กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่รุน แรง มีรสเปรี้ยว
ได้แก่กรดจากแอปเปิ้ล และมะนาว เช่น กรดอ็อกซาลิก กรดทาร์ทาริก และกรดซิตริก ใช้ในเครื่องสาอางทา
ความสะอาดผิว บารุงผิว กระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงการใช้เนื้อผลไม้พอกหน้าจะได้กรดอินทรีย์และวิตามินเอ บี ๑
และบี ๒
(๖) กรดอนินทรีย์ หรือเรียกอีกอย่ างว่า“กรดแร่” คือ กรดที่เกิด
จากแร่ ธ าตุ กรดประเภทนี้ มั ก เป็ น กรดที่ มี ฤ ทธิ์ กั ด กร่ อ นรุ น แรง เช่ น กรด ซิ ลิ ซิ ก พบมากในพื ช วงศ์
Equisetaceae, Boraginaceae และ Graminae พืชจะดูดกรดซิลิซิกจากดินและเก็บสะสมไว้ที่เซลล์ผิว หรือ
ภายในเซลล์ส่วนโปรโตพลาสซึม กรดนี้จาเป็นต่อการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ หากขาดจะ
เป็นอันตรายต่อผิว ผมและเล็บจะพบกรดนี้ในสมุนไพรที่ใช้เป็นยาบ้วนปาก ยากลั้วคอและใช้ผสมน้าอาบ
(๗) กรดไขมั น และอนุ พั น ธ์ เอสเตอร์ น้ ามั น และไขมั น ในด้ า น
เครื่องสาอางสารกลุ่มนี้เป็นตัวยาสาคัญ ได้แก่ น้ามันมะกอก น้ามัน แมนแดล น้ามันอโวคาโด น้ามันงา ส่วน
น้ามันมะพร้าวและโคโคบัตเตอร์ ช่วยป้องกันผิว ลดอาการระคายเคืองเฉพาะที่และใช้มากในอุตสาหกรรมสบู่
เลซิทิน เป็นไขมันจากไข่แดง นิยมใช้ทาครีมพอกหน้าและแชมพูสระผม สติ๊กมาสเตียรอล เป็นส่วนของไขมัน
ในพืช ช่วยบารุงผิว แคโรทีนนอยด์จากแครอท นิยมใช้ทาเครื่องสาอางบารุงผิว
(๘) กรดอะมิโนโปรตีนและน้าย่อย กรดอะมิโน เป็นสูตรพื้นฐาน
ของยาปฏิชีวนะซึ่งนามาทาเป็นยา หรือเครื่องสาอาง ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนัง โปรตีน เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ร่วมกั บไขมั นและน้ าตาลในยีสต์ซึ่ งอุด มไปด้วยวิตามินบี การใช้ยีส ต์ผสมในยาพอกหน้ า ช่วยให้ห น้าเนีย น
ป้องกันสิวน้าย่อยมีองค์ประกอบเป็นโปรตีน ทาหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีววิทยา น้าย่อยจากพืช เช่น
ปาเปนจากมะละกอ พิซิน จาก Ficus spp. และโบรเมเลนจากสับปะรด มีสรรพคุณ ทางเครื่องสาอางช่วย
ยับยั้งการอักเสบได้เฉพาะเจาะจง
(๙) วิตามิน เกลือแร่และแร่ธาตุอื่นๆ เป็นสารอาหารที่จาเป็นต่อ
การ เสริมสร้างเนื้อเยื่อ กระดูก ฟันและโครงสร้างของเซลล์ ช่วยกระตุ้นการเผาพลาญอาหาร การทาหน้าที่
ของอวัยวะต่างๆ และเก็บน้าไว้ในร่างกาย วิตามินเหล่านี้จะพบมากในผัก ผลไม้ต่างๆ
๓.๑.๒) สารทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Metabolite) เป็ น สารประกอบที่ มี
ลักษณะพิเศษต่างกันในพืชแต่ละชนิดอาจเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในพืชซึ่งกระบวนการชีว
สัง เคราะห์ของสารเคมีแต่ละชนิดจะมีกระบวนการที่แตกต่างกัน เนื่องจากสารตั้ง ต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์
ต่างกัน นอกจากนี้ในแต่ละกระบวนการก็จะใช้เอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันอีกด้วย เอมไซม์ตัวนี้เองที่
ทาหน้าที่เร่งปฏิกิริยาต่างๆ ในพืชหรืออาจเป็นสารที่ขับถ่ายจากพืช เป็นเสบียงที่พืชเก็บไว้ใช้เป็นสารที่พืชสร้าง
ขึ้นในขณะที่สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม สารนี้ถ้าพืชขาดก็ไม่ทาให้พืชตาย สารทุ ติยภูมิ ได้แก่ อัลคาลอยด์
ไกลโคไซด์ น้ามันหอมระเหย สารขม เสตียรอยด์ ซาโปนิน เป็นต้น สารทุติยภูมิ ประกอบด้วย
(๑) กลัยโคไซด์ พบโดยทั่วไปในพืชสรรพคุณ ก็จะแตกต่างกันไป
เมื่อกลัยโคไซด์ถูกไฮโดรไลซ์จะได้น้าตาลและส่วนที่ไม่ใช่น้าตาล เรียกว่า อะกลัยโคน ซึ่งเป็นตัวกาหนดฤทธิ์ของ
พืชสมุนไพร เช่น สมุนไพรที่ใช้ขับเสมหะ สมุนไพรที่ใช้เป็นยาระบาย เป็นต้น ในด้านเครื่องสาอางที่มีสรรพคุณ
ทาความสะอาดผิว ลดการอักเสบ เป็นสารที่ทาให้เกิดฟองและช่วยฆ่าเชื้อรา จึงนิยมใช้เป็นน้ายาอาบน้า สูตร
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

(๒) สารขม สมุนไพรส่วนมากจะมีสารขมอยู่ สารนี้จะช่วยกระตุ้น
การหลั่งของน้าย่อย ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยบารุงเวลาเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ช่วย
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สารที่มีรสเผ็ดร้อนจะช่วยเสริมฤทธิ์ของสารขม เช่น ขิง
(๓) น้ ามั น หอมระเหย เป็ นสารที่ มี อยู่ในพื ช พบได้ในส่ วนต่ างๆ
ของพืช เช่น ดอก ใบ ผล กลีบเลี้ยง โดยทั่วไปมีกลิ่นหอมเป็นน้ามันที่กลั่นได้ด้วยไอน้าระเหยง่ายในอุณหภูมิ
ปกติ นิ ยมทาเป็นน้ าหอม หรือเครื่อ งเทศหลายชนิด มี ฤทธิ์เป็น ยาขับ ลม บางชนิดมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ แบคที เรีย
สมุนไพรที่มีน้ามันหอมระเหย ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ กระเทียม มะกรูด มะนาว
(๔) บัลซัมและเรซิน สารสองตัวนี้ละลายในน้ามันหอมระเหย จะ
พบเรซินในน้ายาบ้วนปาก ยาสีฟันใช้ทาสบู่ยาและใช้ทาขี้ผึ้งทาป้องกันสิว
(๕) แทนนินมีคุณสมบัติเมื่อรวมกับโปรตีนและเยื่อบุอ่อนจะให้สาร
ที่ไม่ละลายน้ายาบ้วนปากที่ใช้รักษาเหงือกอักเสบ สรรพคุณของแทนนินที่ใช้ในเครื่องสาอาง คือ มีฤทธิ์ฝาด
สมาน ทาให้ผิวเนียนแน่น เมื่อทาผิวหรือเยื่อบุอ่อนที่เป็นโรค หรือได้รับอันตรายแทนนินจะสร้างฟิล์มปกคลุม
ทาให้ผิวไม่ไวต่อความรู้สึกเจ็บปวด จะหยุดหลั่งสารและทาให้หายคัน
๔) รสของสมุนไพรเพื่อความงาม
การรู้จักรสของยา ทาให้สามารถเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาปัญหาผิวหนังต่างๆ ได้
ซึ่งรสของยาสมุนไพรมีดังนี้ (กมลรัตน์ ณ หนองคาย. ๒๕๕๐)
๔.๑) รสฝาด มีสรรพคุณช่วยสมานแผล ทาให้แผลหายเร็ว ชะล้างแผล ชะล้างความ
มัน ดับกลิ่น เช่น ชาเบญจกานี สีเสียด มังคุด ทับทิม ใบฝรั่ง เป็นต้น
๔.๒) รสหวาน มีสรรพคุณช่วยบารุงผิว ทาให้ผิวชุ่มชื้น เช่น ชะเอมเทศ น้าผึ้ง ดอก
คาไทย แก่นจันทร์ขาว น้าตาล รากหรือดอกกรรณิการ์ ผักโขม รวงข้าวอ่อนเป็นต้น
๔.๓) รสเบื่อเมา มีสรรพคุณช่วยแกพิษฆ่าเชื้อโรคผิวหนังต่างๆ ลดการอัก เสบ แก้
แผลเรื้อรังติดเชื้อ เป็นต้น เช่น ขันทองพยาบาท กระทิง กรวยป่า กระเบียน กามะถันเหลือง เป็นต้น
๔.๔) รสขม มีสรรพคุณช่วยแก้ทางดีและทางโลหิต ลดการอักเสบ การแพ้ แก้พิษ
เช่น พญายอ ใบลั่นทม ฟ้าทะลายโจร รากชิงชี่ แก่นพิกุล ลูกประคาดีควาย เป็นต้น
๔.๕) รสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณช่วยช่วยแก้ลม ขยายหลอดเลือด รูขุมขน เร่งการผลัด
เซลล์ เช่น ไพล หัวกระชาย นางพญาหน้าขาว ว่านสากเหล็ก ข่า เป็นต้น
๔.๖) รสมัน มีสรรพคุณช่วยแก้เส้นเอ็น บารุงผิว เคลือบผิว เช่น น้ามัน รากบัวหลวง
เมล็ดงา น้านมแพะ ข้าวตอก เป็นต้น
๔.๗) รสหอมเย็น มีสรรพคุณช่วยบารุงหัวใจ ลดการอักเสบ เช่น พญาจันทร์หอม
เกสรทั้งห้า ชะลูด บัวบก เป็นต้น
๔.๘) รสเค็ม มีสรรพคุณ ซึมซาบไปตามผิวหนัง ทาความสะอาดผิว ลดผดผื่น เช่น
ลิ้นทะเล เกลือ เหงือกปลาหมอ เป็นต้น
๔.๙) รสเปรี้ยว มีสรรพคุณช่วยกัดเสมหะ ทาความสะอาด เร่ง การผลัดเซลล์ เช่น
มะขาม ส้มป่อย น้ามะกรูด ใบส้มเสี้ยว เป็นต้น
๕) ธรรมชาติของผิวพรรณ
จากการศึกษาของ นวลปราง ฉ่องใจ (๒๕๓๗) เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของผิวพรรณ
พบว่า ผู้หญิงกับความงามเป็นสิ่งคู่กัน ดังนั้นอะไรก็ตามที่จะนามาซึ่งความงามนั้น ผู้หญิงหลายคนจึ งเพียร
พยายามที่จะสืบเสาะและทาทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความงามอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลแก้ปัญหาผิวก็

คือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งโฆษณาสรรพคุณต่างๆ นานาไว้เสียเลิศเลอซึ่งแท้ที่จริงหลายๆ ผลิตภัณฑ์ล้วนแล้วแต่มีสาร
สังเคราะห์ตัวเดียวกัน แม้ว่าบางผลิตภัณ ฑ์จะมีการนาเอาสารสกัดจากสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนผสมหากแต่
ส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นสารเคมีอยู่นั่นเอง
ผู้ห ญิ งหลายคนที่ ห วัง พึ่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ ดัง กล่า วกลั บ ต้ องพบกั บ ความผิด หวั ง เพราะ
นอกจากจะไม่สามารถบารุงและแก้ปัญหาผิวพรรณได้แล้วยังอาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับผิวพรรณอีกด้วย
การหันกลับมาสู่ธรรมชาติจึงน่าจะเป็นทางออกของปัญ หาผิวพรรณที่ดีที่สุดนั่น เพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติไม่ได้เกิดมาจากการสังเคราะห์ด้วยสารเคมี ดังนั้น สิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติจึงจาเป็นต้องพึ่งพิง
ธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ธรรมชาติของผิวคนเรานั้นมีความยืดหยุ่นบอบบางแต่ก็สามารถปกป้องอวัยวะสาคัญ
ต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสารพิษ ความร้อน ความเย็นและเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่สาคัญในการขับถ่ายของเสียและปรับอุณหภูมิในร่างกายอีกด้วย
นอกจากหน้าที่หลักๆ ของผิวหนังแล้วมนุษย์เราโดยเฉพาะผู้หญิงยังให้ความสาคัญ
กับผิวในแง่ของความงามอีกด้วย ผิวพรรณที่สดใสมีน้ามีนวลย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน เราสามารถรู้ได้ว่า
บุคคลที่พบเห็นนั้นดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองมากน้อยเพียงใด โดยสังเกตจากผิวหนัง กล่าวคือ ผิวพรรณ
ที่หมองคล้าเหี่ยวย่น นั้นบ่งบอกถึงสภาวะเครียด อดนอนหรือเจ็บป่วย
ผิวหนังของคนเรานั้นมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมีด้วยกันหลายชั้น หนังกาพร้าเป็น
ชั้นนอกสุดของผิวหนัง ผิวหนังที่มีความบางมากที่สุดในร่างกายก็คือบริเวณเปลือกตา ส่วนผิวหนังที่มีความหนา
มากที่สุดในร่างกายก็คือบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า
๕.๑) ชั้นผิวหนัง
เราสามารถแบ่งผิวหนังได้เป็น ๓ ชั้น ตามลักษณะและหน้าที่โดยเริ่มจาก
หนัง กาพร้า หนังกาพร้าถือเป็นชั้นแรกสุดของผิวหนัง ประกอบไปด้วยชั้นย่อยๆ หลายชั้น ชั้นบนสุด จะมีค่า
pH อยู่ที่ประมาณ ๕.๐ ซึ่งจะมีความเป็นกรดอันตรายจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียนั่นเอง
ชั้นถัดมาจากชั้นบนสุดของหนังกาพร้านั้น จะทาหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่ก่อน
จะเคลื่อนตัวสู่ชั้นบนสุดในสภาพที่ตายแล้วซึ่ง มี Keratin เป็ นส่วนประกอบหลักมีคุณ สมบัติต่อสารเคมี ไม่
ละลายน้า อีกทั้งยังมี Skin Fat ช่วยดูดความชื้นจากเหงื่อที่ไหลออกมาจากรูขุม ขนกลายเป็น Emulsiln ปก
คลุมผิวชั้นนอกให้เกิดความยืดหยุ่นชุ่มชื้น และในท้ายที่สุดผิวหนังชั้นบนสุดนี้ก็หลุดลอกออกจากร่างกาย ดังที่
เราเรียกกันว่าขี้ไคลนั่นเอง
สาหรับเม็ดสีที่ทาให้คนเรามีผิวคล้า ผิวขาวแตกต่างกันนั้นเกิดจากเมลานีน
ในชั้นล่างของหนังกาพร้า นอกจากนี้ ที่ในการผลิตเม็ดสีแล้วเมลานีน ยังมีห น้าที่ สาคัญ อีกประการหนึ่ง คื อ
ปกป้องผิวจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตโดยการดูดซับไว้
หนังแท้ถัดจากหนังกาพร้าลงมาก็คือ ชั้นของหนังแท้อันประกอบไปด้วย
คอลลาเจนและอีลาสติน มีหน้าที่ทาให้ผิวเกิดตึงตัวซึ่งจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและปัจจัยภายนอกที่มา
กระทบในชั้นนี้นอกจากอีลาสตินและคอลลาเจนแล้วยัง มีต่อมเหงื่อ ต่อมกลิ่น ต่อมไขมัน ต่อมรากขนและ
เนื้อเยื่ อ รอยแตกเป็น ทางตามผิวหนั งเกิดจากการที่ผิวหนัง ไม่ สามารถขยายได้ทั นกับ การขยายตัว เพราะ
ผิวหนังในชั้นนี้มีความยืดหยุ่นไม่ดีพอ เช่น กรณีของคนที่มีน้าหนักตัวเพิ่มอย่างรวดเร็วบริเวณต้นขา น่อง และ
ต้นแขนก็จะเกิดรอยแตกดังกล่าว รวมไปถึงสตรีมีครรภ์ที่มักจะเกิดรอยแตกบริเวณท้องด้วยเช่นกัน

ชั้นรองรับผิวหนัง เป็นชั้น ล่างสุดอุดมไปด้วยเนื้อเยื่อไขมัน มีหน้าที่หลักใน
การปกป้องอวัยวะสาคัญภายในร่างกายจากการกระแทก และเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายเพราะมีไขมันอยู่
เป็นจานวนมาก
๕.๒) ประเภทของผิวหนัง ในคนแต่ละคนมีสภาพของผิวหนังแตกต่างกันไป อีกทั้ง
ผิวพรรณของคนเราก็จะมีการแปรสภาพของตัวเองไปตามกาลเวลาเริ่มจากวัยเด็กที่จะเต็มไปด้วยน้าหล่อเลี้ยง
ให้ผิวมีความชุ่มชื้น เต่งตึง และเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปประกอบกับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร การนอนหลับพักผ่อนการดาเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมก็จะทาให้น้าหล่อเลี้ยงของผิวนั้นลดน้อยลงไป
ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรักษาความอ่อนเยาว์ไว้ได้ตลอดไปแต่การชะลอความชุ่มชื้นอ่อนเยาว์ ของผิวให้อยู่กับ
เรานานที่สุด จึงเป็นยอดปรารถนาของผู้หญิงทุกคน
๕.๒.๑) ผิวธรรมดา จัดอยู่ในประเภทของผิวเนียนละเอียด รูขุมขนเล็กและ
อ่อนนุ่ม ดังนั้น จึงมีน้ามันไหลออกมาจากรูขุมขนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดูเหมือนว่าใครที่มีผิวธรรมดาจะเป็นผู้ที่
โชคดีที่สุด ทว่าผิวธรรมดาเองก็ต้องการดูแลปกป้องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นมลภาวะรังสี UV
และอากาศที่แห่งด้วยเช่นกัน
๕.๒.๒) ผิวมันจัดอยู่ในประเภทผิวหยาบมีรุขุมขนกว้าง ซึ่งมักจะเป็นตัวการ
ของสิวหัวดาอันเนื่องมาจากไขมันที่เข้าไปอุดตันบริเวณรูขุมขน อีกทั้งยังมีปัญ หาความมันบริเวณใบหน้ามา
กวนใจอีกด้วย แต่สาหรับผู้ที่มีผิวประเภทนี้ก็คือ ผิวจะเหี่ยวช้าเพราะมีไขมันคอยให้ความชุ่มชื้นนั่นเอง สิ่งที่น่า
เป็นห่วงสาหรับผิวมันก็คือ การดูแลผิวแบบผิด ๆ กล่าวคือ การพยายามลดความมันของผิวด้วยตัวยาหรือสบู่ที่
มีความรุนแรง เพราะวิธีการที่ว่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผิวสร้างไขมันมากขึ้นวิธีที่ถูกต้องสาหรับสาวผิวมันใช้
ดูแลผิวก็คือ เลือกผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือบารุงผิวชนิด Oil หรือปราศจากน้ามันและอาจพอกหน้าด้วย
สมุนไพร อบไอน้า เพื่อทาการกระชับรูขุมขน เป็นการ ลดปัญหาการเกิดสิวหัวดา และไขมันที่เยิ้ มมันบริเวณ
ใบหน้า
๕.๒.๓) ผิวผสม เป็นผิวที่มีลักษณะผสมระหว่างผิวมันและผิวธรรมดา โดย
ส่วนที่หยาบมีรูขุมขนกว้างจะอยู่บริเวณ T โซน คือ หน้าผาก จมูกและปลายคาง ส่วนบริเวณอื่นๆ ของใบหน้า
นั้นจะมีผิวละเอียดรูขุมขนเล็กกว่าจะก่อให้เกิดสิวหัวดาอุดตันรูขุมขน และในบางครั้งอาจจะพบผิวผสมระหว่าง
ผิวมันและผิวแห้งทาให้การดูแลผิวประเภทนี้จาต้องพิถีพิถันและต้องการการดูแลยิ่งขึ้น
๕.๒.๔) ผิวแห้งเป็นผิวประเภทบอบบางมากทาให้ผิวขาดความยืดหยุ่นเกิด
ริ้วรอยได้ง่ายการทาความสะอาดผิวหน้าด้วยสบู่ทั่วไปจะยิ่งเพิ่มความแห้งให้กับผิว ผู้ที่ มีผิวประเภทนี้จึงควร
บารุงผิวด้วยสารที่ให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอโดยเฉพาะก่อนนอน
๕.๓) ปั ญ หาของผิ ว พรรณ นอกจากสภาพผิ ว ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปแล้ ว ยั ง มี ปั ญ หา
บางอย่างที่เกิดขึ้นกับผิว ซึ่งหลายคนไม่ต้องการและพยายามทุกวิถีทางให้ตนเองไม่ต้องประสบกับปัญ หา
ดังกล่าว ได้แก่
๕.๓.๑) สิว เกิดจากต่อมไขมันใต้ผิวหนังอุดตัน เรียกว่าสิวเสี้ยนและเมื่อฝุ่น
ละอองเข้าไปจับก็จะกลายเป็นสิวหัวดา และหากเกิดติดเชื้อบักเตรี สิวก็จะเกิดอักเสบเป็นหนอง ปัญ หาใหญ่
จริงๆ ไม่ใช่ตัวสิวแต่เป็นริ้วรอยที่สิวทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นจุดแดง ดา ผิวไม่เรียบ หรือร่อ งบุ๋มเป็น แผลเป็นทาให้ผิว
ไม่เรียบเนียน
๕.๓.๒) ฝ้าเกิดจากการจับ ตัวกัน ของเม็ ดสีทาให้มองเห็นเป็น จุดดา หรือ
คล้าๆ กระจายอยู่โดยทั่วไป มักพบมากในวัยเด็กและวัยชรา ฝ้าจะเพิ่มปริมาณและความเข้มมากขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อผิวหนังบริเวณที่เป็นฝ้าถูกแสงแดดนาน ๆ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงแสงแดดจึงเท่ากับเป็นการลดการ เกิดฝ้าอีก
ทางหนึ่งด้วย
๕.๓.๓) กระ เกิดจากการจับตัวกันของเม็ดสีอย่างหนาแน่นทาให้เกิดเป็นจุด
สีดา แดง หรือน้าตาลหากจางๆ ก็จะเรียกกระ แต่ถ้าหากเข้มหรือนูนก็จะเรียกใฝ หรือขี้แมลงวันถึงแม้จะไม่
เป็นอันตรายแต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ขัดขวางความสวยงามของผิวพรรณได้
อาการแพ้ เกิด จากกระบวนการต่ อต้านสิ่ง แปลกปลอมที่ มากระทบซึ่ งเป็ น กลไก
ปรกติของระบบร่างกาย หากสิ่งแปลกปลอมไม่มีความรุนแรงก็จะไม่เกิดอาการแพ้แสดงออกมาให้เห็น แต่หาก
สิ่งนั้นมีความเข้มข้นรุนแรงผิวหนังก็จะต่อต้านมากและแสดงอาการแพ้อกมาให้เห็นภายนอกได้เช่น ผดผื่นแดง
พุพอง รอยคล้าแดง ลอกเป็นแผ่นหรือตกสะเกล็ด เป็นต้น
ปัจจุบันการทาความสะอาดผิวหน้านั้นไม่เพียงแต่ขจัดไขมันหรือไคลคราบ สกปรก
จากมลภาวะเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผู้หญิงเราใช้ประทินผิวทุกๆ วันการล้าง
ด้วยน้าสะอาดเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอเพียง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีสารบางชนิดมาช่วยในการชาระล้างคราบ
ต่างๆ ดังกล่าวให้หลุดไปจากผิวหน้าหมดจดที่สุด
จากการศึกษาของวุฒิ วุฒิธรรมเวช เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ความสาวและความงาม
เสื่อมไปสามารถแบ่งได้ดังนี้ สาเหตุจากจิตใจและอารมณ์ได้แก่ความเครียด ความวิตกกังวล ความโกรธ อิจฉา
ริษยา อาฆาต พยาบาท จองเวร ความโศกเศร้าเสียใจ สาเหตุจากอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่แสงแดด ไอ
ความร้อน อากาศเสีย แพ้เครื่องสาอาง สาเหตุทางร่างกาย ได้แก่ผิวหนังเกิดความเหี่ยวย่นตามปกติเมื่อมีอายุ
มากขึ้น หรือมีรอยตีนกา กล้ามเนื้อและผิวหนังส่วนต่าง ๆ หย่อนยาน เช่น สะโพก อก คาง แก้มและจากการ
คลอดบุตร ร่างกายสะสมไขมันมากเกินความจาเป็น กลิ่นตัวเหม็น และจากการเจ็บไข้
จากการศึกษาถึงข้อปฏิบัติในการใช้สมุนไพรสดเสริมความงามของ พัทราริณี มุนิล
โท (๒๕๕๑) พบว่าการใช้พืชสมุนไพรสดเสริมความงามนั้น ผู้ใช้ต้องคานึงถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้
ด้วย เช่น ความสะอาดของใบหน้าและความสะอาดของพืชสมุนไพรที่นามาปรุงเป็นเครื่องสาอางหรือเครื่อง
บารุงผิว ในช่วงเย็นหลังเลิกงานให้ทาความสะอาดใบหน้าก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ควรปล่อยให้ความมันและสิ่ง
สกปรกหมักหมมบนใบหน้านานเกินไป อย่าสัมผัสผิวหน้าบ่อยเกินไป โดยเฉพาะผิวบริเวณที่เป็นสิว เพราะจะ
ทาให้เกิดลุกลามมากขึ้น ล้างใบหน้าอย่างเบามือและใช้ผ่านุ่มๆ ที่สะอาดซับให้แห้งผ้าที่ใช้ซับหน้าไม่ควรปล่อย
ให้อับชื้น หมั่นทาความสะอาด ตากแดดจัด ๆ เป็นประจา หากเป็นไปได้ควรใช้ผ้าซับหน้าเพียงครั้งเดียวให้
นาไปซักทาความสะอาด ดูแลทาความสะอาดเส้นผมเป็นประจาเพราะสิวที่เกิดบริเวณข้างแก้ม หน้าผาก มัก
เกิดจากความสกปรกของเส้นผม หมอน ผ้าห่ม และที่นอนควรสะอาด หมั่นซักเป็นประจา เสื้อผ้าที่สวมใส่
โดยเฉพาะชุด นอนควรสะอาดและหมั่นเปลี่ยนเมื่อมีกลิ่นเหม็นของเหงื่อไคล งดอาหารที่มีไ ขมั น แป้ง และ
น้าตาล หรือรับประทานในปริมาณน้อย และหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ร้อนจัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจใช้ผ้าชุบ
น้าเย็น ประคบใบหน้าเพื่อลดอุณหภูมิบ้างจะทาให้ใบหน้าชุ่มชื้นและลดสิวแบบผดผื่น
๖) สมุนไพรที่ใช้ดูแลความงาม
พัทราริณี มุนิลโท (๒๕๕๑) ได้นาเสนอเรื่องการบารุงผิวพรรณด้วยวิธีธรรมชาติ พืช
สมุนไพรเสริมความงามว่า ผิวพรรณมีปัญหาเนื่องมาจากผิวแห้งผิวมัน แพ้แสงแดด แพ้เครื่องสาอาง การถูก
รบกวนจากสารเคมี การถูกรบกวนจากรังสีและสิ่งแวดล้อม ส่วนเส้นผม พบว่ามีปัญหาเรื่องผมบาง ผมหยาบ
ผิดปกติ ผมร่วงง่ายผมหงอกก่อนวัย ผมแห้งผมแตกปลาย ศีรษะมีรังแค เป็นต้น สมุนไพรที่สามารถช่วยบารุง
ผิวพรรณเสริ มความงาม ส่ วนใหญ่ จ ะเป็น พื ช สมุน ไพรพื้ น บ้ าน เช่น กล้ วยน้ าว่า งา ขมิ้ นชั น ขิ ง แตงกวา
บอระเพ็ด น้อยหน่า มะขาม เป็นต้น การใช้เสริมความงามต้องมีความรู้เรื่องวิธีการปรุง วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

สมุนไพรเหล่านี้ ผลจากการใช้จะทาให้ผู้ใช้มีความสุขกับความงามของผิวพรรณและปลอดภัยจากผลข้างเคียง
ของสารเคมี ปัจจุบันสมุนไพรเป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศ เพราะได้รับรู้ผลดีของสมุนไพร
ใกล้ตัวและข้อเสียของยาแผนปัจจุบันมากขึ้น เช่น ผลไม้ต่างๆ ที่อุดมไปด้วยวิตามนิและแร่ธาตุ สมัยก่อนผู้คน
นิยมนามาปรุงเป็นยารักษาโรคต่างๆ และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และ
อรุณพร อิฐรัตน์ (๒๕๔๙)
๖.๑) ว่านหางจระเข้ คุณค่าของว่านหางจระเข้มีมากมาย นอกจากใช้รักษาโรค แล้ว
ยังใช้บารุงผิว บารุงเส้นผมได้ด้วย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีแชมพูสระผมและเครื่องสาอางหลายอย่างที่ใช้ว่านหาง
จระเข้ เป็ น ส่ วนประกอบและกาลั งเป็ น ที่ นิ ย มของคนทั่ วไป เนื่ อ งจากว่ านหางจระเข้ มี คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยให้
กระบวนการเมตะโบลิซึมทางานได้เป็นปกติ ลดการติดเชื้อ สลายพิ ษของเชื้อโรค กระตุ้นการเกิดใหม่ของ
เนื้อเยื่อที่ชารุด ฉะนั้นว่านหางจระเข้จึงถูกนามาใช้เพื่อบารุงผิวพรรณผู้ที่ใช้ว่านหางจระเข้บารุงผิวพรรณอยู่
เป็นประจาจะรู้สึกได้ชัดว่าว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง สดชื่น มีน้ามีน วล และยังสามารถขจัด
สิวและลบรอยจุดด่างดาได้ด้วย การใช้ว่านหางจระเข้เพื่อบารุงผิวโดยปอกเปลือกออกแต่ใช้เมือกวุ้นสีขาวใสที่
อยู่ภายใน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแพ้ ก่อนใช้ควรตรวจสอบว่าตนเองเกิดอาการแพ้หรือไม่ ถ้าเกิดผื่น
แดงหรืออาการระคายเคืองแสดงว่าแพ้ ไม่เหมาะที่จะใช้กับผิวหน้าอีกต่อไป ถ้าไม่มีอาการ แพ้ก็สามารถใช้ได้
ตลอด แต่บางคนก็เห็นผลได้เมื่อใช้ว่านหางจระเข้ทาบริเวณหัวสิวจะทาให้หัวสิวแห้งเร็ว นอกจากนี้ว่านหาง
จระเข้ยังสามารถลดความแห้งกร้านและลดความมันของผิวหน้าได้โดยคนที่มีผิวมันก็จะช่วยลดผิวมัน คนที่มีผิว
แห้งก็ยังรักษาความชุ่มชื่นของผิวได้
๖.๒) งา เป็นพืชล้มลุกให้เมล็ดเป็นจานวนมาก เมล็ดงามีทั้งขาวและดา ในมีน้ามัน
อยู่ประมาณร้อยละ ๔๕-๕๔ น้ามันงามีกลิ่นหอมน่ารับประทานวิธีใช้โดยการนาเอาเมล็ดงาสดมาบีบน้ามันงา
ออกโดยไม่ผ่านความร้อนใช้ทาผิวหนังเพื่อบารุงผิวพรรณให้ผุดผ่องช่วยประทินผิวให้นุ่มนวลไม่หยาบกร้าน
๖.๓) แตงกวา จะมี วิต ามิ น สู ง ในผลแตงกวายั ง มี เอ็ น ไซม์ ซึ่ ง ช่ วยย่ อ ยโปรตี น ได้
เอ็นไซม์ชนิดนี้จะช่วยย่อยผิวหนังที่หยาบกร้านให้หลุดออกไปเพื่อให้ผิวใหม่ที่อ่อนนุ่มเกิดขึ้นมาแทนที่ บางคน
ใช้แตงกวาสดผ่าเป็นชิ้นบาง ๆ วางบนใบหน้าที่ล้างสะอาดแทนน้าแตงกวา ปัจจุบันมีน้าแตงกวาผสมอยู่ใน
เครื่องสาอาง เช่น ครีมล้างหน้า ครีมทาตัวเพื่อช่วยให้ผิวไม่หยาบกร้าน และช่วยสมานผิว แตงกวาเป็นสมุนไพร
ที่หาง่ายมีประโยชน์ราคาถูกใช้ติดต่อกันเป็นประจาจะทาให้สวยสด ชื่นมีน้ามีนวล
๖.๔) มะเขือเทศ ในมะเขือเทศจะมีสารและวิตามินหลายชนิดน้าจากผลมะเขือเทศ
สุกจะมีสาร Licopersioin ซึ่งมี ฤทธิ์ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียได้ น้ามะเขือเทศสดนามาพอกหน้าจะรักษาสิ ว
สมานผิวหน้าให้เต่งตึงหรืออาจจะฝานบางๆ แปะลงผิวหน้าก็ได้
๖.๕) ขมิ้นชัน ในขมิ้นจะมีสาร Curcumin และมีน้ามันหอมระเหยซึ่งมีกลิ่นเฉพาะ
ขมิ้นมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิดใช้ทาผิวที่มีผดผื่นคัน ผลขมิ้นใช้ทาตัว
เพื่อให้มีสีเหลืองทองใช้บารุงผิวและช่วยฆ่าเชื้อที่ทาให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดได้อีกด้วย
๖.๖) น้าผึ้ง ได้จากผึ้งในน้าผึ้งประกอบด้วยน้าตาลกลูโคส ฟรุตโตส ขี้ผึ้ง อัลนินอยด์
ละอองเกสรดอกไม้และฮอร์โมนเอสโตรเจนจานวนเล็กน้อย น้าผึ้งใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสาอางใช้พอก
หน้าทาให้ผิวหน้าชุ่มชื่น เปล่งปลั่งมีน้ามีนวลขึ้น น้าผึ้งยังมีคุณสมบัติช่วยสมานผิว น้าผึ้งเป็นเครื่องสาอางจาก
ธรรมชาติที่ให้ประโยชน์สูงและหาง่ายนอกจากน้าผึ้งบารุงผม ฮอร์โมนเอสโตสเจนจะช่วยบารุงหนังศีรษะและ
กระตุ้นการงอกของเส้นผม
๖.๗) มะขามเปียก มะขามเปียกมีประวัติการใช้มายาวนานช่วยชาระสิ่งสกปรกจาก
ผิวหนัง เพราะฤทธิ์ที่เป็นกรดอ่อนๆ ในมะขามจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากผิวหนังได้ ดี ปัจจุบันได้มีหญิง ไทย

จานวนมากใช้มะขามเปียกผสมน้าอุ่นและนมสดให้เข้ากันพอกบริเวณผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยด้าน
ขาหนี บเพื่อให้ผิวหนังที่เป็นรอยด่างดาจางลง ทาให้ผิวขาวนิ่ม นวลขึ้น และนมสดจะช่วยบ ารุง ผิวให้นุ่ม ใน
ปัจจุบันมีการน าสมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรมาใช้เป็ นองค์ประกอบในผลิตภั ณฑ์เพื่ อความงามหรือ
เครื่องสาอางกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มของการ กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ
ไร้สารปรุงแต่งจากสารเคมีสังเคราะห์กันมากขึ้นนั่นเอง แล้วสมุนไพรจะมีส่วนไปส่งเสริมความงามได้อย่างไร
สมุนไพรที่จะไปเกี่ยวข้องกับความงามนั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามส่วนของร่างกายดังนี้
๖.๗.๑) สมุ น ไพรเพื่ อ ความงามของเส้ น ผม เส้ น ผมที่ มี สุ ข ภาพดี ควรมี
ลักษณะเป็นเส้นผมที่มีความแวววาว มีน้าหนัก และไม่มีรังแค การที่จะทาให้ผมมีสุขภาพดีนั้น ปัจจัยที่ส่งเสริม
ที่สาคัญก็คือการใช้ “แชมพู” ซึ่งควรใช้ ควบคู่ไปกับครีมนวดผม เพื่อความอ่อนนุ่มของเส้นผม ส่วนประกอบ
ของแชมพู นั้นจะประกอบด้วยสารหลักๆ ได้แก่สารลดแรงตึงผิว สารก่อทาให้เกิดความคงตัว สารคอนดิชั่น
เนอร์ สารกันเสีย สารแต่งสี และแต่งกลิ่น "แชมพู" ควรมีคุณสมบัติไปทาความสะอาดเส้ นผม มีฟองที่นุ่มเนียน
ผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมในปัจจุบันที่มีขายตามท้องตลาดนั้ นมักจะมีองค์ป ระกอบเป็นสารสกัดที่ได้จาก
สมุนไพร เช่น อัญชัน ขมิ้นชัน มะกรูด กะเม็ง ประคาดีควาย ฯลฯ
๖.๗.๒) การดูแลความงามของใบหน้า ผิวหน้าเป็นผิวที่บอบบางและไวต่อ
การตอบสนอง ดั งนั้นผลิตภั ณ ฑ์ในท้องตลาดปัจจุบั นก็มักจะมีติดฉลากว่าได้มีการผ่านการทดสอบการแพ้
แล้วแต่อย่างไรก็ตามความไวของผิวหน้าในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเราต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับผิวหน้าแล้วควร จะมีการทดสอบด้วยตัวเองเสียก่อนโดยการทาบริเวณใต้ท้องแขน เพื่อทดสอบว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ท าให้ เกิ ด ผื่ น หรื อ ก่อ ให้ เกิ ด อาการระคายเคื อ งหรือ ไม่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้กั บ ผิว หน้ า นั้ น ก็ ไ ด้ แ ก่
ผลิตภัณ ฑ์ท าความสะอาดผิว และผลิตภัณ ฑ์ ที่ทาให้ผิวชุ่มชื้น โดยผลิตภัณ ฑ์ จะมีสารสกัดจากสมุน ไพรเป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งในสมุนไพรที่ได้จากพืชจะมีกรดจากธรรมชาติที่จะทาหน้าที่กาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุด
ลอกไป และในสมุนไพรบางชนิดยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดสิวได้อีกด้วย ผลจากการ
หลุดลอกของเซลล์จะทาให้ผิวบางลง ดังนั้นจึงควรป้องกันผิวหน้าด้วยการใช้ครีมกันแดด เพื่อหลีกเลี่ยง การ
ทาลายผิวหน้าใหม่จากแสงแดดผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวอาจจะอยู่ในรูปของเจลล้างหน้า ครีม ล้างหน้า
เช่น เจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของมะขามและชะเอมเทศ เจลแตงกวา เจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของว่านหาง
จระเข้ เป็นต้น ลักษณะของเจลหรือครีมล้างหน้าที่ดี นั้นควรมีความคงตัวดี สวยงามดึงดูดใช้ผู้ ใช้ มีความอ่อน
ตัวเมื่อทาบนผิวหนังและสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้ดีทาให้ใบหน้าสะอาดและอ่อนนุ่ม ก่อให้เกิดฟิล์มบางๆ บน
ใบหน้าให้ความรู้สึกชุ่มชื้น หลังการใช้ผลิตภัณ ฑ์ที่ทาให้ผิวชุ่มชื้น หรืออยู่ในรูปของครีมบารุง ผิว เช่นครีม ที่
ส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้น ครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก เปลือกมังคุด เป็นต้น ภายในเนื้อครีมก็จะ
ประกอบด้วยสารที่ให้ความชุ่มชื้น สารเพิ่มความข้นหนืด สารทาอิมัลชัน สารกันเสีย สารต้านออกซิเดชัน สาร
แต่งสีและสารแต่งกลิ่น เพื่อเพิ่มความน่าใช้ของผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวที่รู้ จักกัน
มานาน เห็นจะเป็น “แตงกวา” นั่นเองการใช้แตงกวาฝานบางๆ ผสมกับน้าผึ้งและมะนาว พอกหน้าเป็นเวลา
๑๕ นาที จะมีผลทาให้ผิวหน้า ได้รับความชุ่มชื้นผิวหน้าจะมีลักษณะนุ่ม และแตงกวามีคุณสมบัติการสมานผิว
กระชับรูขุมขนอีกด้วย
๖.๗.๓) การดูแลความงามของผิวพรรณ ผิวพรรณที่ดีควรมีลักษณะนุ่มและ
ชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้นั้น วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็เพื่อการทาความสะอาดผิวของร่างกาย "สบู่ก่อน" ก็เป็น
อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการนาสารสกัดจากสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบกันอย่างแพร่หลาย เนื้อของสบู่ก่อนนั้น
เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างด่างกับกรดไขมัน สารสกัดสมุนไพรที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ของสบู่ก่อนได้แก่
เปลือกมังคุด ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ฯลฯ นอกจากนี้อาจจะพบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของเจลขัดผิว เช่น เจลขัดผิว

ที่มีส่วนผสมของมะขาม น้าผึ้ง ขมิ้นชันและผงขิงได้อีกด้วย ในหนังสือ “Asian secret of health, beauty,
and relaxation” นั้นได้แนะนาตารับสมุนไพรเพื่อความงามของรูปร่างไว้ตามภูมิ ปัญญาพื้นบ้านของชาวชวา
ดังนี้ Java wrap ซึ่งเป็นวิธีการรักษาผิวพรรณของหญิงพื้นเมืองของชาวชวา ซึ่งมีส่วนประกอบได้แก่น้ามันยูคา
ลิปตัส เปลือกหอยบดละเอียด น้ามะนาว ใบพลู และน้ามันสะระแหน่ โดยจะนามาผสมรวมกันให้ได้เนื้อเหลว
ลักษณะคล้ายครีมหนืดๆ โดยให้ทาบริเวณรอบเอวและท้อง ตั้งทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นก็ใช้ผ้าคอ
ตต้อนมาพันให้รอบประมาณ ๒๐ นาที จากนั้นจึงล้างออกตามด้วยครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ผวิ Bali kopi wrap
เป็นตารับที่ใช้ขัดผิวของชายชวา มีส่วนประกอบเป็นเมล็ดกาแฟ เถ้าคาโอลิน หินพรุนบดละเอียด ผลแครอท
และเจลาติน โดยน าสามส่วนแรกมาผสมรวมกัน เติม น้ าพอจับ เป็น ของเหลวหนื ด น าไปขัด ให้ ทั่ วร่ างกาย
จากนั้นจึง ตามด้วยส่วนผสมของแครอทและเจลาติน ซึ่งองค์ประกอบสองอย่างนี้จะไปทาให้ลดการสูญ เสีย
ความชื้นออกจากผิวหนัง จากนั้นก็ทาการล้างออก ตามด้วยครีมให้ความชุ่มชื้นของผิว
๖.๗.๔) การดูแลความงามของเท้า เท้าควรได้รับการดูแลโดยการทาความ
สะอาดอย่างสม่าเสมอการดูแลสุขภาพ ของเท้านั้นก็สามารถทาได้ก็การพักเท้าด้วยการใช้น้าอุ่นสลับกับการใช้
น้าเย็น อาศัยหลักการของ “Hydrotherapy” หรือการนวดเท้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดมา
เลี้ยงบริเวณเท้าได้ดี การนวดอาจใช้น้ามันที่มีส่วนผสมของสมุนไพร เช่น ไพล เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย
หรือน้าหอม ระเหยบางชนดิจะทาให้เท้าได้รับการผ่อนคลายได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าสมุนไพรนั้นได้มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความงามอย่างเป็นธรรมชาติโดยจะ
อยู่ในรูปของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า การที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม
นั้นก็ควรจะคานึงถึงข้อบ่งใช้ว่าเพื่อการเป็นเครื่องสาอาง หรือเพื่อการรักษาวิจารณญาณจึงเป็นส่วนที่สาคัญที่
ตัดสินควบคู่กันไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การที่เราจะมีความงามอย่างเป็นธรรมชาตินั้น ปัจจัยที่สาคัญก็คือการ
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีนั่นเอง
๒.๖ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกับ สมุ น ไพร เครื่ องสาอางสมุน ไพรและยาสมุน ไพร มี ร ะเบี ย บ
ข้อบังคับสาคัญพอสรุปได้ดังนี้
๒.๖.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
กล่าวว่าปั จจุบั น ประชาชนชาวไทยมี ความสนใจและมี ความจาเป็น ต้ องใช้ก ารดูแ ลรัก ษา
สุขภาพและบาบัดรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วยการใช้สมุนไพร นวดไทย การดูแลรักษา
กระดูกแบบดั้งเดิม การบาบัดทางจิต ตลอดจนวิธีธรรมชาติอื่นๆ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครอบครัว ชุมชน
และระดั บ ชาติ และกระทรวงสาธารณสุ ขมี น โยบายในการพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทย โดยน าความรู้ม า
ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานและผสมผสานการให้ บริการทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐพร้อมกับส่งเสริมและการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อผลทางเศรษฐกิจทาให้ประเทศไทย
พึ่งตนเองด้านการผลิตยาได้มากขึ้นแต่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาทิ สมุนไพร สูตรยา อันมีประโยชน์ต่อ
การน ามาพั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ ยั งมิ ได้ รั บ การคุ้ ม ครอง ส่ ง เสริ ม อนุ รัก ษ์ แ ละพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
เห็นสมควรมีมาตรการคุ้ มครองและส่งเสริมให้ เอกชน ชุมชนและองค์ กรเอกชนตระหนักถึง คุณ ค่าของภู มิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
๒.๖.๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองสมุนไพร

กล่าวว่า ในกรณีที่พื้นที่ใดเป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือมีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทาลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระทาของมนุษย์ได้โดยง่าย
หรือการเข้าไปใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอันมีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อการสูญพันธ์หรือการลดลงของพันธุกรรม
หรือทางราชการ มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร การพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่นั้นและพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ที่ดินใน
บริเวณพื้นที่ที่จะกาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งนั้นต้องไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ในพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ห้าม
มิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือก่อสร้างสิ่ง หนึ่งสิ่งใดหรือตัดโค่น แผ้วถาง เผาหรือทาลาย
ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นหรือทาลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือขุดหาแร่
หิน ดินหรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้นเหือดแห้งเป็นพิษ หรือเป็น
อันตรายต่อสมุนไพรเว้นแต่การดาเนินการใดๆ เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรโดยได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
๒.๖.๓ ระเบียบการขอขออนุญาตผลิตและแปรรูปสมุนไพร
มีข้อสาคัญดังนี้ ผู้ใดประสงค์จะนาตารับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตารับยาและ
ขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือนาไปทาการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นตารับยาใหม่
เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประสงค์จะทาการศึกษาวิจัยตาราการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒ นาภูมิ ปั ญ ญาการแพทย์แผนไทยขึ้ นใหม่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ในทางการค้าให้ยื่น คาขอรับอนุญ าตใช้
ประโยชน์และชาระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าตอบแทนสาหรับการใช้ประโยชน์ ดังกล่าวต่อผู้อนุญาต การขอรับ
อนุญาตและการอนุญาตข้อจากัดสิทธิและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๒.๖.๔ ระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาสรรพคุณของเครื่องสาอาง มีข้อความสาคัญดังนี้
๑) การโฆษณาเครื่องสาอางต้องอยู่ในขอบข่ายคาจากัดความของเครื่องสาอางตามมาตรา ๔
แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง คือ เป็นวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับทา ถู นวด โรย พ่น หยอดใส่ อบหรือกระทา
ด้วยวิธีอื่นใด ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม
และรวมตลอดถึงเครื่องประทินผิวต่างๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็ นอุปกรณ์
ภายนอกร่างกาย
๒) การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้อความเกินกว่าความมุ่งหมายที่จะใช้เป็นเครื่องสาอาง เช่น
การกล่าวอ้างถึงสรรพคุณในการบาบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค สรรพคุณในการเกิดผลต่อโครงสร้าง
หรือการทาหน้าที่ต่างๆ ของร่างกายซึ่งเป็นสรรพคุณทางยาอาจทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยา
ดังนั้นการโฆษณาใดที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
กองควบคุมเครื่องสาอางจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการโฆษณาด้วยข้อ ความนั้น ทางทุก สื่อ
โฆษณา แต่หากผู้ประกอบธุรกิจยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสรรพคุณดังที่โฆษณาก็จะต้องนาผลิตภัณฑ์นั้นไปขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นยา และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป
๓) การโฆษณาเครื่องสาอางที่มีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณที่ยังไม่อาจสรุปได้ว่ามี ความเป็นไป
ได้จริงหรือไม่ รวมทั้งการรับรองการเห็นผลในระยะเวลาต่างๆ อย.จะมีหนังสือแจ้งผู้ ประกอบธุ รกิจให้พิสูจน์

ข้ อ ความโฆษณา ทั้ ง นี้ อ าจท าการพิ สู จ น์ ต่ อ หน้ า เจ้ า หน้ าที่ หรื อ ส่ ง มอบเอกสารหลั ก ฐานที่ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ
ประกอบการพิสูจน์
๔) การโฆษณาด้วยข้อความเกี่ยวกับสูตร สรรพคุณ และรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องสาอาง
ที่ได้ขึ้นทะเบียน จดแจ้ง หรือขออนุญาตนาเข้าฯ จะต้ องตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับกองควบคุมเครื่องสาอาง
เมื่อขอขึ้นทะเบียน จดแจ้งหรือขออนุญาตนาเข้าฯ
๕) การโฆษณาเครื่องสาอางที่มีข้อความเกี่ยวกับการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ เสี่ยงโชค
จะต้องแสดงหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของรายการนั้นๆ ในการโฆษณาอย่างครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
๒.๖.๕ ระเบียบการลงโทษเกี่ยวกับเครื่องสาอาง มีข้อความสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑) โทษยึดและอายัดผลิตภัณฑ์
๒) โทษจาคุกผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑ เดือนจนถึง ๖ เดือน
๓) โทษปรับ เริ่มตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐,๐๐๐ บาท
๔) โทษทั้ ง จาคุ ก และปรับ ขึ้น อยู่ กั บ ลัก ษณะของความผิ ด จากน้ อ ยไปหามากแล้ว แต่ก าร
พิจารณาของคณะกรรมการผู้มีอานาจในการตัดสิน
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ งานวิจัยในประเทศ
ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว (๒๕๓๘) ได้ศึกษาผลของการสกัดสมุนไพรแปดชนิดที่มีผลต่อการเจริญ
ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและโรคผิวหนัง ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรแปดชนิด ได้แก่ กานพลู
ว่านน้า โปรยกั๊ก ดองดึง สารภี หนอนตายยาก ดีปลี และบัวบก พบว่ากานพลู และว่านน้าที่ระดับความเข้มข้น
๑๐,๐๐๐ ppm มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและโรคผิวหนัง
สุภาภรณ์ คาแก่ นคูณ (๒๕๓๘) ได้ศึกษาการยับยั้ง แบคทีเรียที่เรียกว่าสิวโดย ผลิตภั ณ ฑ์
ธรรมชาติที่ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อสิวโดยน าน้ามันหอมระเหยจากพื ชสมุนไพรมา
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งและ Proplonibacterium acnes จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ ของแบคทีเรียด้วย
วิธี Disc Diffusion พบว่าพวกน้ามันขมิ้นชัน (Turmeric Oil) น้ามันก้านพลู (Clove Oil) และน้ามันใบฝรั่ง
(Guava leaf oil) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ทั้ง ๒ สาย พันธุ์ค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้ง
การเจริญ เติบโตของแบคทีเรีย (MIC) สาหรับ Staphylococcus acnesc และ Proplonibacterium acnes
ของน้ามันขมิ้นชันมีค่าเท่ากบั ๒๓.๐ และ ๒๗.๙ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่า MIC ของน้ามันใบฝรั่งมี ค่า
เท่ากับ ๔๖.๑๔ และ ๑๓.๓ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ
องอาจ พรมไชย (๒๕๓๘) ได้ ศึ ก ษาการถ่ า ยทอดความรู้ ข องชาวไทยเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร จากการศึกษา พบว่าการยอมรับการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพรของประชาชนใน
ชนบทยังให้การยอมรับและศรัทธาซึ่งการยอมรับการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร ส่วนมากผู้ใหญ่ยังมีความเชื่อ
ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บและยังนิยมใช้กันอยู่เนื่องจากความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาในอดีตแล้วบอก
เล่าและให้ปฏิบัติสืบต่อกันมา และอีกประการหนึ่งยาสมุนไพรจะราคาถูกกว่าสามารถหาได้จากชุมชนที่ปลูก
พืชพันธุ์ต่างๆ ไว้และบางอย่างก็เป็นเครื่องปรุงอาหารของชาวบ้า นตามวิถีของชาวชนบทที่รับประทานอาหาร
อาศัยพืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนก็จะมีสวนพืชผักของตัวเองอยู่แล้วแต่คนสมัยปัจจุบันทั้งเด็ก

และเยาวชนซึ่ งเป็ น สมั ย ใหม่ ให้ ก ารยอมรั บ สมุ น ไพรน้ อ ยกว่ าผู้ ใหญ่ เนื่ อ งจากคนเหล่ า นั้ น ได้ เรี ย นรู้ ก าร
รักษาพยาบาลจากสื่อต่างๆ และจากสาธารณสุขให้รู้จักการรักษาสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาลด้วย
วิธีวิทยาศาสตร์มากกว่าวิธีแพทย์โบราณ และส่วนมากยังไม่มีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร
และปั จจุบั นพบว่าการรู้ก ารพยาบาลด้วยแพทย์แผนโบราณยัง มี อยู่กับ ประชาชนทุ กกลุ่มควบคู่ไ ปกั บการ
รักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
สุจินดา คุจารีวณิช (๒๕๓๕) ได้ศึกษาการปรับบทบาทของหมอพื้นบ้านในชุมชนไทยลาว
จังหวัดนครพนม พบว่า ประเภทของหมอพื้นบ้านมีดังนี้ คือ หมอฮากไม้ หมอยารากไม้หรือสมุนไพร หมอเป่า
หมอน้ามนต์ หรือหมอมนต์ หรือหมอเสก หมอเอ็นหรือหมอนวด หมอพระ หมอลาผีฟ้า หรือหมอลาผีทรง
หรือหมอเยา หรือหมอเหยา หมอธรรม หมอพร หรือหมอสู่ขวัญ หมอพื้นบ้านในปัจจุบัน จาเป็นต้องมีการรับ
บทบาท และปรับรูปแบบและวิธีการรักษาถือว่าการรักษาเป็นการดูแลช่วยเหลือกันของครอบครัวและเครือ
ญาติ ลดบทบาทให้การรักษาลดลงเหลือเพียงกลุ่มอาการโรคบางกลุ่มเท่านั้น และบทบาทในการป้องกันโรค
ของหมอพื้นบ้านลดน้อยลงกว่าในอดีต มีการปรับบทบาทด้านอื่นๆ สูงขึ้น ได้แก่ บทบาทด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
ทางจิตใจและบทบาททางสังคม เช่น การเป็นผู้นาทางการและเขาร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ชัยรัตน์ พัฒนาเจริญ และคณะ (๒๕๒๙) ได้ศึกษาการศึกษาการใช้สมุนไพรในชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า วิธีการใช้สมุนไพรเรียงตามลาดับ มีวิธีการรับประทานร้อยละ ๘๕.๗ ทาร้อยละ
๙.๓ พอกร้อยละ ๒.๐ นอกนั้นใช้อาบ พ้น รมควัน สาหรับกลุ่มอาการของโรคที่ใช้สมุนไพรบาบัดที่พบมากมี ๓
กลุ่มอาการ คือ กลุ่มอาการระบบย่อยอาหารทางานผิดปกติ และโรคกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการแพ้อาหาร
จากการกินและหรือ การได้กลิ่น กลุ่มอาการไข้ และที่พ บไม่มากคือ กลุ่มอาการปวดท้อง กลุ่มอาการจาก
ทางเดินปัสสาวะ อักเสบ อุจจาระร่วง การเบื่ออาหารในเด็กและในบางพื้นที่ พบว่า ใช้ในกลุ่มอาการไข้ออกตุ่ม
และนิ่วด้วยกระบวนการใช้สมุนไพรของชาวบ้านและหมอกลางบ้านจากการศึกษาเรื่องนี้ มีประเด็นสาคัญ
สมควรศึกษาในรายละเอียด หรือท าการส่ง เสริมและพัฒ นาให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น คือ ชาวบ้านยังนิยมใช้
สมุนไพรในการบาบัดโรคเบื้องต้น แต่วิธีการเก็บการปรุ งและขนาดการใช้สมุนไพรบางชนิดเสี่ยงอันตรายต่อ
ชีวิต จึง ควรรีบดาเนินการเผยแพร่สมุนไพรที่คัดเลือกว่ามีผลในการรักษาอาการหรือโรคและเพื่อนาไปใช้ใน
ชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
พิสิฏฐ์ บุญ ไชย (๒๕๓๙) ได้ศึกษาการดูแลสุข ภาพโดยใช้สมุ นไพรของชาวผู้ไ ทย จังหวัด
อานาจเจริญ พบว่า ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่อาเภอชานุมาณ มีความเชื่อว่าสมุนไพรยังมีความสาคัญและสามารถ
รักษาโรคให้หายได้ การถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพโดยสมุนไพรใช้วิธีการสอนหลายลักษณะจากหมอสมุนไพร
อีกคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยมีการยึดถือประเพณีดั้งเดิมไว้และมีข้อห้าม ข้อปฏิบัติ การเป็นหมอสมุนไพรต่อไป
ด้วย หมอสมุนไพรมีทั้งชายและหญิง แต่ละคนมีความชานาญเฉพาะโรค การเก็บรักษาสมุนไพรเป็นวิธีการ
ง่ายๆ เพราะหมู่บ้านอยู่ใกล้ป่าไม้ซึ่งหาสมุนไพรได้ง่าย แต่ขั้นตอนการใช้สมุนไพรยังมีพิธีกรรมตามประเพณี
ความเชื่อ และกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษได้กาหนดไว้ แต่ในปัจจุบันความเคร่งครัดในกฎเกณฑ์นั้นเริ่มลดลง การ
เก็บ ใช้การตัด เอาแก่น การถากเอาเปลือกหรือการขุด จากต้น ไม้ ม าทาการรักษาโรค สาหรับ ประเภทของ
สมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพ พบว่า ชาวผู้ไทยและหมอสมุนไพรนิยมใช้สมุนไพรนิยมใช้สมุนไพรที่ได้จากต้นไม้ใน
ส่วนที่เป็นแก่น รากหรือเปลือก มาทายารักษาโรคและได้มาจากสัตว์และแร่ธาตุก็สามารถนามาทายาได้แต่
เพียงส่วนน้อย วิธีการปรุงยานิยมต้มให้ดื่ม แช่สาหรับดื่มหรืออาบ ฝนผสมน้าสาหรับทาหรือดื่ม ส่วนแหล่งของ
สมุนไพรนั้ นได้จากบริเวณใกล้และไกลจากหมู่บ้ านและมีห มอสมุนไพรบางคนปลูก สมุนไพรใช้เอง เพราะ
ปัจจุบันสมุนไพรกาลังหมดไปและครัวเรือนต่างๆ ได้ปลูกสมุนไพรบางอย่างไว้ตามบ้านเพื่อง่ายต่อการนามาใช้
ในกลุ่มอาการหรือโรคที่สามารถรักษาได้โดยสมุนไพร

ประดิ ษ ฐ์ จิ ร ะเดชประไพ (๒๕๔๐) ได้ ศึ ก ษาการด ารงอยู่ แ ละปรั บ เปลี่ ย นของระบบ
การแพทย์พื้นบ้าน: ศึกษาการใช้กรณีสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ยาสมุนไพรจะมีความสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึ้งกับไสยศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกก็ต้องเป็นไปตามฤกษ์ยาม เมื่อจะเก็บมาประกอบยาก็ต้องเก็บตาม
ฤกษ์ยามด้วย ในเวลาที่จะรักษาก็จะใช้คาถาอาคมช่วยปลุกเสกเป่าประกอบไปด้วย เพราะช่วงเวลาที่เหมาะสม
สมุนไพรจะมีฤทธิ์ทางยาสูง ทาให้คนรุ่นหลังเห็นเป็นสิ่งงมงาย แต่ถ้าพิจารณาดูให้ ดีจะเห็นว่าการใช้ไสยศาสตร์
เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของจิตวิทยาอย่างหนึ่ง
สาหรับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพร ปรากฏว่าสมุนไพรตารับมีขั้นตอนการเก็บ การปรุงยา
ซับซ้อนกว่ายาเดี่ยว แหล่ง ที่เก็บมักอยู่ในป่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าก่อนลงมือเก็บต้องแสดงความ
เคารพต่อพระแม่ธรณี ก่อนเก็บยาจะมีการ “ขอ” ดังคากล่าวที่ว่า“ทุกอย่างมีของรักษา ต้นไม้ก็มีของรักษา
ก่อนเก็บยาต้องขอเสียก่อน” ส่วนใหญ่ยังถือเคล็ดห้ามเงาทับต้นไม้บางครอบครัว ถือว่าต้องเก็ บวันอังคาร
เลือกเวลาเก็บเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็น เป็นต้น ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการใช้และประสิทธิผลของสมุนไพร พบว่า
ใช้สมุนไพรอย่างเดียว หมายถึง การนาสมุนไพรมาใช้โดยคานึงถึงสมุนไพรมีประสิทธิภาพทางยาด้วยตัวยา
อย่างเดียว ใช้สมุนไพรร่วมกับการมี “กล” “เคล็ด” หมายถึง การใช้ยาโดยคานึงถึงฤกษ์ยามการมีข้อปฏิบัติ
เฉพาะ เพื่อยังผลให้ต้นไม้ดังกล่าวมีผลทางยา หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เก็บเฉพาะวันอังคาร ห้ามทับ
เงาต้นไม้ยา ผู้หญิงเก็บจะดีกว่าผู้ชายเก็บ มีคากล่าวว่า “เก็บยาวันอังคารจะดีเพราะเป็นวันแข็งไม่ต้องเลือก
ส่วนเก็บ ถ้าเก็บส่วนอื่นจะต้องเลือกเก็บเฉพาะส่วนตามวัน” ใช้ยาสมุนไพรร่วมกับพิธีกรรม หมายถึง การมีพิธี
บอกกล่าวเซ่นไหว้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองธรรมชาติอยู่ลักษณะเช่นนี้มีความหมายมากกว่า ๒ ลักษณะข้างต้น
กล่าวคื อ ผู้ใช้ไม่ได้ค านึงแต่ ผลของประสิ ท ธิภาพทางยาของต้น ไม้เท่ านั้ นหากแต่ยั ง คานึ ง ถึง สิ่ง แวดล้ อมที่
ล้อมรอบต้นไม้ดังกล่าว อันเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้ต้นไม้เป็นยาหรือให้คุณทางยาได้ ผู้คุ้มครองแผ่นดินคือพระแม่
ธรณี ผู้ดูแลต้นไม้คือผีป่าผีดง การนามาใช้ประโยชน์จาเป็นต้องมีคาบอกกล่าว บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพร คือ ความแพร่หลายและการพัฒนาของระบบการแพทย์แผนใหม่มีผลทาให้
ระบบการแพทย์พื้นบ้านซึ่งมีข้อจากัดในเรื่องประสิทธิภาพการรักษาและรักษาได้เฉพาะบางโรคถูกแทนที่ การ
ที่รัฐเข้ามาแทรกแซงในกิจการของระบบการแพทย์ พื้นบ้ านโดยออกพระราชบัญ ญั ติการประกอบโรคโดย
กาหนดให้ มีการสอบใบอนุญ าต มีส่วนสาคัญ ที่ท าให้หมอพื้นบ้ านขาดสิทธิอานาจที่จะให้ลู กศิษย์ป ระกอบ
วิชาชี พ รวมทั้งถู กจ ากัด บทบาท การลดลงของป่าที่ เป็ น แหล่ ง สมุ น ไพรมี ผลกระทบอย่างส าคัญ ต่อ การน า
สมุนไพรมาใช้
พิสิฏฐ์ บุญไชย (๒๕๔๑) ได้ศึกษายาสมุนไพรกับวิถีชีวิตของชาวอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประวัติความเป็นมาของหมอสมุนไพร ปัจจัยที่มีส่วนทาให้เป็นหมอสมุนไพรศึกษาความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรม การใช้สมุนไพรและการถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพร การรักษาโรคและการศึกษาปัญ หา ความ
ต้องการแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพโดยสมุนไพร จากการศึกษาพบว่าจะมีการวินิจฉัยโรค หรือผู้ป่วยจะรู้ดี
ว่าหมอสมุนไพรผู้ใดชานาญในการรักษาโรคอะไรก็จะไปรักษากับหมอสมุนไพรคนนั้น สาเหตุของการเกิดโรคมี
๒ สมมุติฐาน คือ เกิดจากผีทาและเกิดจากโรคตามธรรมชาติ การเก็บหาสมุนไพร มักจะเก็บในวันอังคารถือว่า
เป็นวันแข็ง ทาให้ยาศักดิ์สิทธิ์ เวลาเก็บยาไม่ให้ทับเงาตนเอง มีคาขอหรือผาบพระยาทอน เมื่อได้ยาแล้วจะมี
การปลุก เสกเพื่อ ให้ฤทธิ์รักษาผู้ป่ วยให้ห ายได้ สาหรับโรคที่ หมอสมุ นไพรรัก ษา ได้แก่ โรคมะเร็ง ไข้ปะดง
อัม พาต ริดสีดวงทวาร ตกขาว นิ่วไต เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนั้ นหมอสมุนไพรบางคนมี ตารับยาบารุง
ร่างกาย หมอสมุนไพรกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใช้วิธีการไล่ผี หรือแก้คุณไสย หากเจ็บป่วยเพราะผีทาหรือโดนคนใส่
แต่เกิดอาการป่วยธรรมดาก็จะใช้สมุนไพรรักษา เมื่อรักษาโรคหายแล้วหมอสมุ นไพรและผู้ป่วยจะมีความ
เคารพนับถือกันถือว่าหมอสมุนไพรเป็นผู้มีพระคุณ ผู้ป่วยจะช่วยเหลือตอบแทนบุญคุณในภายหลัง ผู้ป่วยที่มา

ให้รักษาประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ คนต่อปี ส่วนใหญ่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐมาก่อนแล้วไม่หาย เมื่อมาหา
หมอสมุนไพรรักษาปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๙๐ จะหายจากอาการป่วย
มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ (๒๕๔๒) ได้ศึกษาตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสาอางสมุนไพรไทยตาม
ทัศนะของผู้บริโภคเพื่อสารวจถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องสาอางสมุนไพรไทย กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน
๔๔๐ คน พบว่าประเภทเครื่องสาอางสมุ นไพรไทยที่นิ ยมใช้กันมากที่สุด คือ แชมพูสระผมเพราะต้องการ
ทดลองใช้ซื้อโดยเน้นที่คุณภาพของสินค้าเป็นสาคัญโดยจะพิจารณาสรรพคุณจากฉลากสินค้าเป็นสาคัญ โดย
แหล่งที่ซื้อส่วนใหญ่ เป็นร้านจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ป ลอดสารพิษ และสิน ค้าธรรมชาติ สาเหตุที่ซื้อจากแหล่ง นี้
เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและมีความคิดเห็นว่าเครื่องสาอางสมุนไพรไทยต้องมีสรรพคุณตามที่ฉลาก
ระบุไว้ บรรจุภัณฑ์และหีบห่อของเครื่องสาอางสมุนไพรไทยเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ
มุก ดา ตัน ชั ย (๒๕๔๔) ได้ ศึก ษาการบริก ารอบสมุน ไพรและการตอบสนองของร่างกาย
ผู้รับบริการในวัดพุทธ ผลการศึกษาพบว่า การบริการอบสมุนไพรในวัดพุทธต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จาก
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในเรื่องสถานที่ กระบวนการอบและผู้ให้บริการ หากจะพัฒนาประสิทธิภาพใน
การอบสมุนไพรในวัดต้องคานึงถึงอุณหภูมิห้อง ระยะเวลาการอบพื้นที่ผิวกายและการอาบน้าก่อนอบ ผู้ที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและอิ่มท้องห้ามอบสมุนไพร นอกจากนั้นผู้อบไม่ควรสวมเสื้อผ้าคับ ผู้ที่อดนอน
ควรอบอย่างระมัดระวังและขณะอบไม่ควรใช้ท่ายืน การอบสมุนไพรควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเป็น
กลยุทธ์ในการผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
กรรณิ การ์ แดนสีแ ก้ว (๒๕๔๖) ได้ศึกษาปัจจั ยในการตัดสิน ใจซื้ อเครื่อ งส าอางสมุนไพร
สาหรับ ใบหน้ าของประชากรในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัด อุบ ลราชธานี พบว่า กลุ่ มตั วอย่างผู้ ซื้อ ผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางสมุนไพรสาหรับใบหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุ ๒๑-๓๐ ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี การรับข้ อมูลเกี่ยวกั บผลิ ตภัณ ฑ์ส่ วนใหญ่ ไ ด้รับ ข้อมู ลความรู้จ ากญาติห รือเพื่ อน การใช้
ผลิตภัณฑ์จะใช้ตรงตามฉลากความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาของ
การใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราคาแพง ผู้ซื้อเห็นว่ าปัจจัยโดยรวมมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ใน
ระดับมากโดยเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านอื่นๆ ด้านส่งเสริม
การตลาดและด้านช่องทางการจัดจาหน่ายตามลาดับ ผู้ซื้อที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุและอาชีพ เห็น
ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ซื้อที่มีการศึกษาต่างกัน
เห็นว่าปัจจัยทางด้านการจัดจาหน่ายและด้านอื่นๆ มีความสาคัญต่อการซื้อแตกต่างกันและผู้ซื้อที่มีรายได้ต่าง
เห็นว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสาคัญต่อการซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.๐๕
ธีระศักดิ์ เพชรสิงห์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลอภัย
ภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่ผู้บริโภคสนใจคือครีมล้างหน้า
มะขาม AHA จากธรรมชาติ กลุ่มเครื่องสาอางผสมสมุนไพรในรูปแบบสบู่คือสบู่ใสแตงกวา และกลุ่มเครื่องดื่ม
จากสมุนไพร คือ น้ามะตูม น้าตะไคร้และน้าใบเตย เป็นต้น
จิรเดช มโนสร้อ ย (๒๕๔๙) ได้ ศึ ก ษาวิ ธีก ารพั ฒ นาสมุ น ไพรให้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถ
แข่งขันได้ในตลาดสากล พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาที่สาคัญ ที่ ทาให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร
ไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจากขาดข้อมูลการวิจัยทางคลินิกและไม่สามารถระบุร้อยละของ
สาระส าคัญ ที่ จ ะออกฤทธิ์ในผลิ ตภั ณ ฑซึ่ งข้ อมู ล เหล่ านี้ มี ความสาคั ญ ในการท าให้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งสาอาง
สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากลได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตยังเห็นว่าปัจจัยหรือคุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง

สมุนไพรไทยที่จะสามารถแข่งขันในตลาดโลก ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ ความคงตัวทางเคมีและกายภาพ
ฤทธิ์ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การตลาด การประชาสัมพันธ์และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ คณะผู้ วิจัยได้
คัดเลื อกสมุน ไพรไทย ๑๐ อัน ดับ ที่ น่าจะมีศัก ยภาพในการน ามาเตรียมเป็ น สารสกัด เพื่ อเป็ นส่ วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ว่าน
หางจระเข้ ขมิ้นชัน กวาวเครือ ขาว หม่อน ชุมเห็ดเทศ มะขามป้อม บัวบก พริกไทยดา ไพลและฟ้าทะลายโจร
คุณกร ตั้งจุฑาชัย (๒๕๓๙) แป้งฝุ่นโรยตัวเป็นเครื่องสาอางประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังอาบน้า (After bath product) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูดซับความชื้นที่เกิดขึ้นบนร่างกาย ทา
ให้ผิวลื่น รู้สึกสบายมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวหรืออาจมีการแต่งสีได้ตามต้องการ หากผลิตภัณ ฑ์ไม่ไ ด้
มาตรฐานอาจท าให้ผิ วหนั งเกิด การระคายเคืองได้ และหากมีการปนเปลื้อ นของจุลิน ทรีย์โดยเฉพาะพวก
Pathogenic แล้วผู้ใช้นาไปใช้บริเวณที่เปียกชื้นจะทาให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง ดังนั้น การกาหนดคุณสมบัติ
ทางจุลชี ววิท ยาของแป้งฝุ่นโรยตั วไว้เป็นส าคั ญ ในส่วนหนึ่ง ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒
พุทธศักราช ๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พุทธศักราช ๒๕๓๕ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ปรากฏสาระสาคัญ ที่ กาหนดเกี่ย วกั บประเภทและลักษณะของแป้ งฝุ่ นไว้ดั งนี้ ๑)
กาหนดให้แป้งฝุ่นโรยตัวเป็นเครื่องสาอางควบคุม ๒) กาหนดนิยามคาว่า แป้งฝุ่นโรยตัว หมายถึง สิ่งปรุงที่มี
ลักษณะเป็นผงละเอียดหรือคอลลอยด์ของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่ไม่ละลายน้า หรือสารดังกล่าวรวมกันที่
ผสมเป็นเนื้อเดียวกันและไม่ระคายผิวซึ่งอาจจะแต่งกลิ่นหรือสี หรือแต่งทั้ งกลิ่นทั้งสีเพื่อใช้แก่ร่างกายหรือเพื่อ
เสริมความงาม
ส านั ก งาน ม าตร ฐาน ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ต สาห ก รรม (๒ ๕ ๒ ๖ ) ได้ ก าห น ด ม าต รฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแป้งฝุ่น โดยแบ่งชนิดของแป้งฝุ่นออกเป็น ๓ ชนิดด้วยกัน ๑) แป้งฝุ่นโรยตัว (Body
powders) หมายถึง แป้งฝุ่น ที่ใช้โรยตั วเพื่อ ให้เกิด ความสบายตัว ๒) แป้ง ฝุ่น โรยตัวเด็ ก (Baby powders)
หมายถึงแป้งฝุ่นที่ใช้โรยตัวเด็กได้ ๓) แป้งฝุ่นผัดหน้า (Loose face powders) หมายถึง แป้งฝุ่นที่ใช้ผัดหน้า
เพื่อเสริมความงามมีความละเอียดมากกว่าแป้งฝุ่นโรย
สานั กงานมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรม (๒๕๒๖) คุณ สมบัติ ของแป้ ง ฝุ่น มีดั ง นี้ ๑) มี
อานาจในการเคลือบคลุมผิว (Covering power) หมายถึงความสามรถในการกลบเกลื่อนรอยตาหนิต่างๆ ของ
ผิวหนัง เช่น ผิวมัน รูขุมขนใหญ่และริ้วรอยเล็กๆ น้อยๆ ๒) ทาให้ผิวหน้าลื่น (Slip) หมายถึงลักษณะที่ไม่ฝืด
และไม่ เป็ น ปื้ น เมื่ อ ทาลงบนผิ ว หนั งแล้ ว เรี ย บเนี ย น ๓) มี คุ ณ สมบั ติ ติ ด ผิ ว ที่ ดี (Adhesiveness) หมายถึ ง
ความสามารถของการเกาะติ ด ผิ ว ๔) มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ เหงื่อ และความมั น ได้ (Absorbency)
หมายถึงความสามารถในการดูดเหงื่อและความมันของผิวโดยไม่แสดงร่องรอยของการดูดซึม ๕) มีคุณสมบัติใน
การแผ่กระจายในการลูปไล้ (Spreading power) หมายถึง ความสามารถในการแผ่กระจายได้โดยง่ายดายเมื่อ
ลูบไล้และเคลือบคลุมผิวได้มาก
อรัญญา มโนสร้อย (๒๕๓๓) แป้งฝุ่นเป็นตัวคุ้มครองผิวจากสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอมและ
ช่วยให้ผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ แป้งฝุ่นไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือน้อยมาก วัตถุดิบที่ จะนามาผสมต้องเลือก
และตรวจสอบอย่างดีที่สุดต้องมีการตรวจสอบทั้งลักษณะภายนอก คือ สี กลิ่น Bulk density ความสามารถ
ในการซับน้ามัน การติดทนของกลิ่นหอมและปริมาณการดูดซับน้าควรจะตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้เป็น
หลัก
ธนิศา บุญถนอม (๒๕๓๔) ตานานการใช้กลิ่นหอมของหลายๆ ชนชาติระบุตรงกันว่าการใช้
เครื่องหอมในยุคแรกๆ นั้นกระทาโดยการเผาให้เกิดควัน โดยการนาเครื่องหอมหรือไม้หอมต่างๆ มาเผาในพิธี
เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเป็นการบวงสรวงบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่าอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่รู้จักใช้เครื่องหอมนั้น โดย

การนายางไม้และเนื้อไม้บางชนิดที่มีกลิ่นหอมมาป่นและคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเป็นเครื่องหอม จึงเป็นที่เข้าใจกัน
ว่ารูปแบบแรกๆของเครื่องหอมคือการเผาเพื่อให้เกิดควันหอม
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคมสัน หุตะแพทย์ (๒๕๔๙) คนไทยรู้จักการนาพรรณไม้หอมมา
ใช้อย่างยาวนานโดยนาพรรณไม้หอมมาใช้ประโยชน์ในรูปของการให้กลิ่นหอมเพื่อสร้างบรรยากาศบริเวณบ้าน
หรือนามาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม จนเกิดเป็นภูมิปัญญาการทาเครื่องหอมไทย
กิตติ พ งษ์ วิโรจน์ธ รรมากูร (๒๕๓๗) เชื่อ กัน ว่าการท าตารับ เครื่องหอมนั้ น ไทยน่ าจะรั บ
วัฒนธรรมมาจากชาวจีน แล้วนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชี วิตของคนไทยซึ่งเครื่องหอมต่างๆ ที่ผลิตขึ้นโดย
ฝีมื อคนไทยมาแต่ ค รั้งโบราณกาลนั้น มี อ ยู่ม ากมายหลายชนิด ซึ่ง ล้ วนแล้ วแต่ท าขึ้ น จากวัส ดุแ ละพื ช พั น ธุ์
ธรรมชาติที่มีอยู่ในเมืองไทยทั้งสิ้น
นวลปราง ฉ่องใจ (๒๕๓๗) วิวัฒนาการการทาเครื่องหอมไทยมีหลายชนิด ซึ่งมีทั้งที่ใช้ ปรุง
แต่กลิ่น เช่น น้าดอกไม้สด น้าอบ น้าปรุง ฯลฯ หรือประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประทินผิว เช่น แป้งร่า ดินสอพอง
และประโยชน์ที่มีไม่ใช่เพียงแค่ให้กลิ่นหอมชื่นใจเท่านั้น เพราะวัสดุที่นามาประกอบกันเป็นเครื่องหอมนั้น
นอกจากจะได้กลิ่นหอมที่มาจากดอกไม้และสัตว์แล้ว ยังมีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรไทยอีกหลายตัวที่นามาผสม
โดยมีสรรพคุณเป็นยารักษาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บได้ เครื่องหอมที่ผลิตขึ้นแบบดั้งเดิมจะไม่มีโทษใดๆ ต่อ
ร่างกาย แต่กลับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติและจะช่วยในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการเป็น
ภูมิ แ พ้ เครื่ องหอมที่ใช้ ป ระทิ น ผิ วก็ จะช่ว ยในเรื่อ งการบ ารุง รั กษาผิ วให้ ขาวนวลผุด ผ่ อง ช่ว ยป้ อ งกัน และ
รักษาการเกิดสิวหรือการเกิดผดผื่นคันได้เป็นอย่างดี เครื่องหอมไทยจึงไม่ได้เพียงแค่หอมให้จมูกรับกลิ่นเท่านั้น
แต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน
บังอร โพธิ์นิ่มแดง (๒๕๔๖) เครื่องหอมของไทยเป็นภูมิปัญ ญาของคนไทยอันมีเสน่ห์และ
ทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากดอกไม้ พืชสมุนไพร และสารจากธรรมชาติให้เป็นเครื่องหอมที่ใช้
ปะพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น และช่วยถนอมผิวพรรณหรือเอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้า ง
บรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่จะทิ้งของไทยหันไปใช้ของนอก เราจึงมาร่วมกัน
รื้อฟื้นการใช้เครื่องหอมไทยให้สืบทอดต่อไปถึงลูกหลาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องหอมไทยนอกจากจะมีค่าในแง่
ของภูมิปัญญาแล้ว เครื่องหอมยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
อีกด้วย
มรกต กฤษณะวานิ ช (๒๕๓๓) ได้ศึ กษาเกี่ย วกับ เครื่องหอมไทยที่เคยมี การใช้กัน อย่ าง
กว้างขวางทั้งในชีวิตประจาวันและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่ง เหมือนจะเกี่ยวข้องกับชีวิตตลอดเวลาและยัง
กล่าวถึง เครื่องหอมว่าเป็ นตั วกาหนดรูปแบบพฤติ กรรมของคนในสัง คมตัวอย่างเช่น การใช้ เครื่องหอมใน
พิธีกรรมหรือทางศาสนา หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตอย่างพิธีโกนจุก เป็นต้น ซึ่งต่อมาเมื่อ สภาพ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เครื่องหอมไทยก็ยังเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคนสมัยใหม่
โสภาพรรณ อมตะเดช (๒๕๓๖) ได้ เขีย นเรื่อ ง เครื่อ งหอมและของชาร่ว ย ได้ ให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับความหมายของเครื่องหอม ความเป็นมาของเครื่องหอม แหล่งที่มาของเครื่องหอม วิธีการทารวมทั้ง
ส่วนผสมของเครื่องหอมชนิดต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ ยวกับการทา
เครื่องหอมไทยและของชาร่วยได้เป็นอย่างดี
ยุกติ มุกดาวิจิตร (๒๕๔๑) เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง พิธีกรรมของกลิ่นกายว่ากลิ่นตัว
ซึ่งหมายรวมถึง กลิ่นที่ออกมาหรือกลิ่นที่เข้าไปสู่ตัว โดยกล่าวถึงการจัดการกับกลิ่นตัว ทั้งในด้านการกาจัด
และทาให้เกิดกลิ่นเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นวิธีที่มนุษย์เราจัดการกับร่างกายของตนเองแต่ยังบ่งบอกถึงว่า
มนุษย์คิดกับร่างกายตนเองอย่างไร ในวัฒนธรรมต่างๆ กลิ่นสัมพันธ์กับร่างกายในหลากหลายลักษณะในแทบ

ทุก สั ง คมกลิ่น จะสั มพั น ธ์ กับ ร่า งกายในฐานะที่ เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ของสั ง คมใช้จ าแนกบุ ค คลอีก ทั้ ง ยัง เป็ น ตัว บ่ง ชี้
สถานภาพของบุคคลในบางสังคม กลิ่นอาจจะแสดงตัวตนของบุคคล กลิ่นแสดงถึงพลังชีวิตของบุคคล ส่วน
กลิ่นที่แต่ละวัฒนธรรมถือว่าหอม นอกเหนือจากจะถูกนามาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วหลายๆ วัฒนธรรมยังใช้
ในบริบทต่างๆ เช่น เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในพิธีแต่งงาน ในพิธีศพหรือเป็นยารักษาโรค
ยุกติ มุกดาวิจิตร (๒๕๔๑) กลิ่นเป็นสิ่งที่มีความพิเศษมากที่สุดอย่างหนึ่งในโลกของการรับรู้
ผ่านประสารทสัมผัสนั่น คือ กลิ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถระบุถึง ได้โดยปราศจากที่มาหรือบริบทของมัน เราไม่
สามารถพรรณนาถึงกลิ่นโดยตรงได้ แม้แต่ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าของการผลิตซ้าด้วยการบันทึกโลกลงใน
สื่อต่างๆ กลิ่นก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบันทึกได้ การสื่อถึงกลิ่นได้ดีที่สุดได้เพียงกล่าวถึงแหล่งที่มาของกลิ่น
หรือบริบทของกลิ่นนั้นเชื่อมโยงอยู่ กลิ่นจึงเป็นสิ่งที่ถูกเคลือบไว้ด้วยวัฒนธรรมและไม่ว่าในวัฒนธรรมใดกลิ่น
จึงแฝงไว้ด้วยมิติทางสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง
นิติรัต น์ บุญ เรือง (๒๕๕๑) ได้ศึ กษาเกี่ยวกับเครื่องหอมไทย: กรณี ศึกษาศูน ย์เรียนรู้ภู มิ
ปัญญาไทยปิยะชนกจังหวัดนครปฐม พบว่า ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกจังหวัดนครปฐม ได้ก่อตั้งขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญ ญาดั้งเดิมของชาวไทยดามิให้สูญ หายไปและเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิ ปัญ ญาให้ คงอยู่กั บสังคมไทยต่อไป อีกทั้ งยั งส่ง เสริม สนับ สนุ นกระบวนการพั ฒ นาท้ องถิ่น สร้าง
สุขภาพเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการนาเอาทรัพยากรในท้องถิ่น
รวมถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีนามาพัฒนาเพิ่มพูนมูลค่า จึงเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญาปิยะชนกได้เป็นแบบอย่างในการนาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการเป็นให้เป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดเครื่องหอมไทยปิยะ
ชนก ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ผลิต ซึ่งส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของเครื่องหอมจาต้องเปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุและปัจจัยต่างๆตามยุคสมัย การดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนั้น การที่คนรุ่นหลังได้มีโอกาส
รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ประวัติสาสตร์ของชาติแล้ว สิ่งที่ชนรุ่นหลังจะได้รับคือ ความรู้สึกภาคภูมิใจในความรุ่ง เรืองแห่งสติปัญ ญา
ความรู้และความประพฤติของบรรพบุรุษและยังเป็นการแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงอีกด้วย
วีระ ทองเนตร และคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาการย่างไฟ เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ เลือดคลั่ง เลือดตกใน เคล็ดขัดยอกฟกช้าดาเขียว และแผลถลอกตามร่างกาย และแก้อาการเลือด
ไหลเวียนไม่ปกติโดยใช้ความร้อนที่เหมาะสมผ่านตั วยาสมุนไพรและผ่านไออุ่นที่ทาให้เกิดน้ามันหอมระเหยใน
สมุนไพร ศึกษาใน ๗ พื้นที่ใน ๕ จังหวัดของภาคอีสาน ได้แก่ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี และ
สุรินทร์ มีตารับ ๘ ตารับ มีพืชสมุนไพร ๒๗ ชนิด และสัตว์วัตถุ ๔ ชนิด
วีระ ทองเนตร และคณะ (๒๕๕๕) ได้ศึกษาการอยู่ไฟไทบ้านของภาคอีสาน เป็นภูมิปัญญา
พื้ น บ้ านอี ส านกั บ การดู แลมารดาและบุ ต รหลั ง คลอดด้ ว ยวิ ธีก ารอยู่ไ ฟแบบดั้ ง เดิ ม ที่ สืบ ทอดกั น มาให้ เกิ ด
ประโยชน์ ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ และยังสานสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้
ด้วย มีการใช้สมุนไพรในการดุแลสุขภาพมากถึง ๑๗๔ ชนิด ซึ่งสมุนไพรที่นามาใช้เป็นสมุนไพรที่ขึ้นตามป่า
ชุมชนรอบบ้าน และสมุนไพรที่ปลูกใช้เองตามครัวเรือน
๒.๗.๒ งานวิจัยต่างประเทศ
McFarlin และคณะ (๑๙๙๙) ได้วิจัยการสารวจระดับชาติเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรของหมอ
ตาแย จานวน ๕๐๐ ราย เพื่อช่วยกระตุ้นในการคลอดบุตรในสหรัฐอเมริกา เป็นการสารวจการใช้สมุนไพรเพื่อ
ขยายช่องคลอด และกระตุ้นให้มีการคลอดบุตรง่าย ผลปรากฏว่า มีหมอตาแยจานวน ๙๐ ราย ที่ใช้สมุนไพร

เพื่ อช่ วยกระตุ้ นให้ มีก ารคลอด การใช้ สมุ นไพรในการกระตุ้น ให้มี การคลอดมี ค วามแตกต่างกั นอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติระหว่างตัวแปรถิ่นที่อยู่อาศัยและระดับการศึกษา สาหรับผู้ใช้สมุนไพรกระตุ้นการคลอดจะ
ใช้ ส มุน ไพร Blue cohosh ร้ อยละ ๖๔ ใช้ส มุ น ไพร Black cohosh ร้อ ยละ ๔๕ ใช้ สมุ น ไพร คื อ ใบ Red
raspberry ร้อยละ ๖๓ ใช้น้ามัน Castor Oil ร้อยละ ๙๓ และใช้น้ามัน Evening primrose oil ร้อยละ ๖๐
ผู้ใช้สมุนไพรส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๔๓-๔๕ ปี การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยคลอดมีการใช้นอกโรงพยาบาลมากกว่า
อยู่ในโรงพยาบาล หมอตาแยที่ได้รับการอบรมในโครงการหลักสูตรร้อยละ ๖๔ มีการแนะนาวิธีใช้สมุนไพรแก่
ผู้ใช้และร้อยละ ๙๒ มีการแนะนาอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู้ใช้สมุนไพร
Gibson และคณะ (๒๐๐๑) ได้ศึกษาสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกในระหว่างตั้งครรภ์
ของสตรีชาวอเมริกัน จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสตรี ในระหว่างการตั้งครรภ์กับการใช้
สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก จากการศึกษาพบว่าร้อยละ ๙.๑ มีการใช้สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกใน
ระหว่างตั้ง ครรภ์มีการใช้อย่างน้อยทุกสัปดาห์สมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ กระเทียม โสม Aloe, Chamomile,
Peppermint, Ginger, Echinacea, Pumpkin seed เป็นต้น การใช้สมุนไพรมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการ
ใช้สตรีที่ตั้งครรภ์ผิวขาวใช้สมุนไพร มากกว่าสตรีในกลุ่ม สีผิวอื่น ระดับการศึกษาต่ามีการใช้สมุนไพรมากกว่า
ระดับการศึกษาสูง การใช้สมุนไพรไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อายุ รายได้ นอกจากนี้สตรีระหว่าง
ตั้งครรภ์ยังมีการใช้การแพทย์ทางเลือก เช่น การรักษาทางจิต การทาโยคะ การใช้น้าหอมระเหยทาบารุงผิว
เป็นต้น การใช้สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกมีความสาคัญ ในระหว่างการตั้งครรภ์ของสตรีจาเป็นต้องให้
ความรู้หรือสมุนไพรศึกษาเพื่อให้ทราบอันตรายและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชากรในกลุ่มนี้
Barakat และคณะ (๒๐๐๓) ได้ศึกษาสถานการณ์สมุนไพรในประเทศจอร์แดน พบว่ามีหมอ
สมุนไพรมากกว่า ๑๐๐ คน มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ชื่อ สมุนไพรที่มีจาหน่ายในท้องตลาด พบข้อมูล
ด้านชนิดที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วย ระดับความรู้ของหมอสมุนไพรและประเด็น อื่นๆ อีก ในตลาดจอร์แดนมี
สมุนไพรมากกว่า ๑๕๐ ชนิด มี ๙ ชนิดที่มีผู้ใช้นิยมใช้มากที่สุด มี ๑๕ ชนิดที่มีผู้นิยมใช้มากรองลงมา หมอ
สมุนไพรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องสมุนไพรหรือสมุนไพรศึกษาที่ถูกต้อง สมุนไพรศึกษาจึงมีความสาคัญ
เพื่อให้หมอสมุนไพรมีความรู้ที่ถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์ในการออกกฎระเบียบกาหนดให้หมอสมุนไพรมี
ใบอนุญาตด้วย
Kennedy (๒๐๐๕) ได้ศึกษาการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มประชากรวัย
ผู้ใหญ่ ของสหรัฐ อเมริก า พบว่า กลุ่ มประชากรที่ ศึก ษาวัย ผู้ใหญ่ ในรอบ ๑๒ เดื อน มี ก ารใช้ สมุ น ไพรหรื อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ ๕๗.๓ เพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วยบางอย่างสามารถประมาณจานวนผู้ใช้สมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งประเทศประมาณ ๓๘.๒ ล้านคนของสหรัฐอเมริกากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความจาเป็นในการดูแลสุขภาพ เพศหญิงมีการใช้มากกว่าเพศชาย กลุ่มที่มีการใช้
มากมีอายุระหว่าง ๓๔-๖๔ ปี มีเชื้อชาติทั่วๆ ไปมีร้อยละ ๓๒.๒ เชื้อชาติทางเอเชีย ร้อยละ ๒๔.๖ เชื้อชาติ
อเมริกัน อินเดีย และอลาสการ้อยละ ๒๑.๙ สาหรับคนผิวขาวมีการใช้ร้อยละ ๑๙.๑ ส่วนคนผิวดามีร้อยละ
๑๔.๓ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า
Upchurch และ Chyu (๒๐๐๕) ได้ ศึ ก ษาสตรี อ เมริ กั น กั บ การใช้ แ พทย์ อ งค์ ร วมและ
การแพทย์ทางเลือกเพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยสาคัญให้มีการใช้การแพทย์เสริมกับการแพทย์ทางเลือก จาก
การศึกษา พบว่า ร้อยละ ๓๓.๕ ของสตรีชาวอเมริกันมีการใช้การแพทย์เสริมและ การแพทย์ทางเลือกในรอบ
๑ ปีที่ผ่านมา มีการใช้อย่างกว้างขวางหลายวิธี เช่น การรักษาทางจิตใจ การทาสมาธิ การใช้สมุนไพร เป็นต้น
สตรีที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู งมี ก ารเจ็บ ป่ ว ย กลุ่ม ที่ มี อ ายุ ม ากมี ถิ่น ที่ อ ยู่ อ าศั ยอยู่ ท างตะวัน ตกหรือ ตะวั น ตก
ตอนกลางมีการใช้การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกมากกว่าสตรีกลุ่มอื่นๆ หากพิจารณาเรื่องสีผิวและ

ถิ่น ที่ เกิ ด พบว่ า สตรีผิ วด า สตรี ที่ มีเชื้อ สายชาวเอเชี ยจะใช้ การแพทย์ เสริม และการแพทย์ท างเลือ กน้ อ ย
เช่นเดียวกับสตรีกลุ่มอื่นๆ ส่วนการประกันภัยหรือประกันสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้การแพทย์เสริม
หรือการแพทย์ทางเลือก
๒.๘ บริบทชุมชนพื้นที่ศึกษา
ดาเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ลในชุม ชนกลุ่ มชาติ พั น ธุ์ผู้ ไ ทย (ชนเผ่า) ๓ พื้ น ที่ ด้ว ยกั น คื อ ต าบลสงเปลื อ ย
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอ
ชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
๒.๘.๑ ข้อมูลพื้นฐานชุมชนตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตาบลปลาโหลในอดีตมีฐานะเป็นสภาตาบลนิติบุคคล ได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลปลาโหล ตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.
๒๕๓๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๓๙ และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เทศบาลต าบลปลาโหล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้รับประกาศเป็นเทศบาลขนาดกลางเมื่อวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในการกากับดูแลของนายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย โดยมี
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหลเป็นผู้บริหารสูงสุด ภายในเทศบาลตาบลปลาโหล มีภารกิจอานาจหน้าที่ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลปลาโหล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านปลาโหล ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ทางทิศเหนือของจังหวัดสกลนครอยู่ในเขตระหว่างละติจูด ๑๐๓ องศา ๓๕ ลิปดา ถึงละติจูด
๑๐๓ องศา ๔๕ ลิปดา และลองติจูด ๑๗ องศา ๑๕ ลิปดา ถึงลองติจูด ๑๗ องศา ๒๕ ลิปดา มีเนื้อที่ประมาณ
๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๑,๘๗๕ ไร่ มีระยะทางห่างจากอาเภอวาริชภูมิ ประมาณ ๗ กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ ๖๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๐๐ กิโลเมตร
เทศบาลตาบลปลาโหลมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
เทศบาลตาบลปลาโหล มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลพังโคนและตาบลม่วงไข่ อาเภอพังโคน
ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริช
ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลแร่ อาเภอพังโคน
ทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลตาลและตาบลหนองตาล อาเภอวาริชภูมิ
เนื้อที่ของเทศบาลตาบลปลาโหล
เทศบาลตาบลปลาโหล มีจานวนพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๑,๘๗๕
ไร่ (ภาพ ๒)

ภาพ ๒ แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลตาบลปลาโหล
ภูมิประเทศของเทศบาลตาบลปลาโหล
ภูมิประเทศของเทศบาลตาบลปลาโหล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง และ
ราบลุ่มเป็นบางส่วน มีลาห้วยปลาหางไหลผ่าน ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะสาหรับการทาการเกษตร ทานา
ทาสวนผลไม้ และสวนยางพารา และยังมีพื้นที่บางส่วนเหมาะในการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เช่น หาดหินดงคาโพธิ์
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพหลักคือ การทานา อาชีพรอง คือทาไร่ ทาสวนผลไม้ สวนยางพารา เป็นต้น
โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน
รายได้ต่ากว่า ๒๓,๐๐๐ บาท จานวน ๕๗๘ ครัวเรือน
ผลผลิตหรือสินค้า/บริการที่สาคัญ ของตาบล ได้แก่ ข้าวหอมทอง บ้านนาบ่อ หมู่ที่
๖
กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ
-กลุ่มอาชีพ จานวน ๓๖ กลุ่ม
-กลุ่มแม่บ้านเกษตร จานวน ๓ กลุ่ม
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
-โค จานวน ๘๙๖ ตัว
-กระบือ จานวน ๙๘๕ ตัว
-สุกรจานวน ๔๑๐ ตัว
-เป็ด, ไก่ จานวน ๑๙,๙๘๖ ตัว
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตาบลปลาโหล
- ปั๊มน้ามัน จานวน ๑ แห่ง
- โรงสี จานวน ๒๐ แห่ง
การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๓ แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๗ แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๑ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน ๑๖ แห่ง
- หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน จานวน ๑๖ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดสงฆ์จานวน ๑๙ แห่ง
- โบสถ์คริสต์ จานวน ๑ แห่ง
ด้านสาธารณสุข
- มีรพ.สต. จานวน ๓ แห่ง คือ บ้านปลาโหล หนองทุ่ม และบ้านดงคาโพธิ์

- โรค/โรคระบาดที่สาคัญ คือ ไข้เลือดออก แต่สามารถควบคุมได้
-ด้านบุคคลากรด้านสาธารณสุข มี อสม. จานวน ๒๓๙ คน
-อัตราการมีส้วมใช้น้าราดเป็นร้อยละ ๑๐๐
-มีเครื่องพ้นหมอกควันจานวน ๔ เครื่อง
-รถบรรทุกขยะจานวน ๑ คัน
-ถังรองรับขยะจานวน ๑,๕๐๐ ใบ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
-ผู้สูงอายุ จานวน ๑,๑๘๔ คน ได้รับการช่วยเหลือ ๓๗๕ คน
-ผู้ติดเชื้อเอดส์ จานวน ๑๓ คน ได้รับการช่วยเหลือ ๑๓ คน
-ผู้พิการ จานวน ๘๑ คน ได้รับการช่วยเหลือ ๔๑ คน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจานวน ๑๑๐ คน
-อาสาสมัครกู้ชีพจานวน ๑๐ คน
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมตาบลปลาโหลมีทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการ
คมนาคม เส้นทางการคมนาคมในตาบลปลาโหล มีทั้งหมด ๖๗ สาย แยกเป็น
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจานวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร
-ถนนลาดยางจานวน ๑ สาย ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร
-ถนนลูกรังจานวน ๕๐ สาย ระยะทาง ๑๗๐.๙๒ กิโลเมตร
การคมนาคมในพื้นที่
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรังและถนนลาดยางบางส่วน และถนน
เชื่อมระหว่างอาเภอ มีสภาพเป็นถนนลาดยาง
การโทรคมนาคม/การสื่อสาร
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน ๑๔ ตู้
- หอกระจายข่าวเสียงตามสาย จานวน ๑๖ แห่ง
การประปา
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลปลาโหล มีประปาหมู่บ้าน จานวน ๑๕ หมู่บ้าน
การไฟฟ้า
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลปลาโหล มีไฟฟ้าเข้าถึงจานวน ๑๖ หมู่บ้านและยัง
มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาห้วย จานวน ๑๓ สาย
- หนองจานวน ๑๕ แห่ง
- สระ จานวน ๒๒ แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย จานวน ๙ สาย
- บ่อน้าตื้น จานวน ๖๙ แห่ง
- บ่อโยก จานวน ๕๖ แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน จานวน ๑๗ แห่ง
- ทานบ จานวน ๒ แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- แหล่งท่องเที่ยว จานวน ๑ แห่ง
- ป่าไม้อนุรักษ์ จานวน ๑ แห่ง
การปกครอง
เทศบาลตาบลปลาโหล แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๑๖ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑
บ้านพังฮอ มีนายดาเนิน สอนไชยา เป็นกานัน หมู่ที่ ๒ บ้านงิ้ว มีนายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่
๓ มีนายณรงศักดิ์ พรมอุดม เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๔ มีนายปกรณ์ ใจใสเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
ปลาโหล หมู่ที่ ๕ บ้านไฮ่ มีนายกาจัด ขันละ เป็นผู้ใหญ่บ้าน (ตาราง ๑)
ตาราง ๑ ข้อมูลชุมชนและผู้นาชุมชนในตาบลปลาโหล
หมู่บ้าน
บ้าน
ชื่อ- สกุล
หมู่ที่ ๑
บ้านพังฮอ
นายดาเนิน สอนไชยา
หมู่ที่ ๒
บ้านงิ้ว
นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์
หมู่ที่ ๓
บ้านดอนยานาง
นายณรงศักดิ์ พรมอุดม
หมู่ที่ ๔
บ้านปลาโหล
นายปกรณ์ ใจใส
ตาราง ๑ ข้อมูลชุมชนและผู้นาชุมชนในตาบลปลาโหล (ต่อ)

ตาแหน่ง
กานัน ตปลาโหล.
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้าน
บ้าน
ชื่อ- สกุล
หมู่ที่ ๕
บ้านไฮ่
นายกาจัด ขันละ
หมู่ที่ ๖
บ้านนาบ่อ
นายทองอยู ฝ่ายขันธ์
หมู่ที่ ๗
บ้านผักตบ
นายวิไลศักดิ์ นาเชียงใต้
หมู่ที่ ๘
บ้านโคกศาลา
นายนนท์ เรืองสวัสดิ์
หมู่ที่ ๙
บ้านดงเชียงเครือ นายสินธุวัตร แก้วอุ่นเรือน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านปลาโหลน้อย นายบุญหลาย ขันละ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงคาโพธิ์
นายเวศยัน ไชยนน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองทุ่ม
นายสรศักดิ์ ป้องคาศรี
หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์
นายหนูถิน เข็มรัตน์
หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนอุดม
นายสุริศักดิ์ ขันละ
หมู่ที่ ๑๕ บ้านโค้งป่ากล้วย นายสา ทัศวงศ์
หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักตบ
นายชัยยศ พรหมศิริ
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาโหล (๒๕๖๐)

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากรในเขตเทศบาลปลาโหล

เทศาลตาบลปลาโหลมี ห มู่บ้ านจานวน ๑๖ หมู่ บ้าน มีจ านวน ครัวเรื อนจานวน
๓,๖๑๔ หลังคาเรือน มีจานวนประชากร ๑๒,๑๓๙ คน แยกเป็นชายจานวน ๖,๐๓๒ และเป็นหญิง ๖,๑๗๒
คน (ตาราง ๒)
ตาราง ๒ ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลปลาโหล
ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประชากร
หมู่
บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านพังฮอ
๔๒๔
๔๕๒
๘๗๖
หมู่ที่ ๒ บ้านงิ้ว
๓๒๖
๓๓๐
๖๕๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนยานาง
๔๕๕
๔๔๑
๘๙๖
หมู่ที่ ๔ บ้านปลาโหล
๕๑๖
๕๔๕
๑,๐๖๑
หมู่ที่ ๕ บ้านไฮ่
๔๗๖
๔๘๖
๙๖๒
หมู่ที่ ๖ บ้านนาบ่อ
๔๐๙
๔๒๙
๘๓๘
หมู่ที่ ๗ บ้านผักตบ
๒๗๒
๒๗๖
๕๔๘
หมู่ที่ ๘ บ้านโคกศาลา
๓๙๗
๔๔๐
๘๓๗
หมู่ที่ ๙ บ้านดงเชียงเครือ
๒๖๓
๒๓๕
๔๙๘
หมู่ที่ ๑๐ บ้านปลาโหลน้อย
๒๘๒
๒๖๙
๕๕๑
ตาราง ๒ ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลปลาโหล (ต่อ)
ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประชากร
หมู่
บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงคาโพธิ์
๗๑๙
๖๘๘
๑,๔๐๗
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองท่ม
๔๙๐
๔๖๘
๙๕๘
หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์
๒๐๗
๒๔๒
๔๔๙
หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนอุดม
๓๓๔
๓๕๔
๖๘๘
หมู่ที่ ๑๕ บ้านโค้งป่ากล้วย
๑๓๑
๑๕๑
๒๘๒
หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักตบ
๓๓๑
๓๖๖
๖๙๗
รวม
๖,๗๓๒
๖,๑๗๒
๑๒,๑๓๙
ที่มา : ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลปลาโหล (๒๕๖๐)

หลังคาเรือน
๒๒๑
๑๗๓
๒๒๓
๓๓๑
๒๕๕
๒๓๖
๑๔๐
๒๗๗
๑๗๙
๑๖๕

หลังคาเรือน
๔๓๙
๒๕๐
๑๘๗
๒๒๙
๑๓๙
๑๖๖
๓,๖๑๔

๔.๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลดอนปู่ตาพื้นที่ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติ
ตาบลสงเปลือยเป็นตาบลขนาดเล็ก ที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมื่อปี พ .ศ.๒๕๔๐ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๕๖ ความหมายของ

ชื่อตาบล คาว่า “สง” เป็นภาษาอีสานหมายถึง “ดง” คาว่า “เปลือย” หมายถึง “ต้นไม้ในสกุลตะแบก” ถ้า
เขียนตามสาเนียงอีสาน “เปียย” หรือ “เปือย”
ที่ตั้ง
ต าบลสงเปลื อ ย อ าเภอเขาวง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของจั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ห่างจากอาเภอเขาวงประมาณ ๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ทิศ
เหนือ ติดกับ ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ตาบลหนองห้างและตาบลนาโก อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวั ดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิ ศตะวันตก ติดกับ
ตาบลกุดสิมคุ้มใหม่ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพ ๓)
ขนาดพื้นที่
มีอาณาเขตพื้นที่ ๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒,๕๐๐ ไร่
จานวนหมู่บ้าน
แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ ๑ บ้านดอนไม้คุ้ม
หมู่ ๒ บ้านหนองแสง
หมู่ ๓ บ้านหนองย่าโยน
หมู่ ๔ บ้านกุดบอด
หมู่ ๕ บ้านดอนฮูฮา
หมู่ ๖ บ้านนาวี
หมู่ ๗ บ้านนาวี
หมู่ ๘ บ้านดอนสวรรค์
หมู่ ๙ บ้านดอนสว่าง
หมู่ ๑๐ บ้านอุดมศิลป์
หมู่ ๑๑ บ้านดอนหนาด
หมู่ ๑๒ บ้านโชคชัยพัฒนา
หมู่ ๑๓ บ้านโชคชัยพัฒนา
หมู่ ๔ บ้านดอนเจ้าปู่
หมู่ ๑๕ บ้านนาคา
หมู่ ๑๖ บ้านหนองตากไห

ภาพ ๓ ตาบลสงเปลือย
จานวนประชากร
จากข้อมูลสถิติการทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อ
๓๑ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๕๕ ตาบลสงเปลือยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๑๒๔ คน เป็นชาย ๓,๕๒๗ คน และ
หญิง ๓,๕๙๗ คน จานวนหลังคาเรือน ๒,๖๑๔ หลังคาเรือน
สภาพพื้นที่

ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูงติดภูเขา ดินเหมาะแก่การทาการเกษตร
ภูมิอากาศ
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น ๓
ฤดู ดังนี้
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-ฤดู ฝ น เริ่ม กลางเดื อ นพฤษภาคม ตุ ล าคม- โดยมี ฝ นตกชุ ก ในเดื อ น สิ ง หาคมถึ ง
กันยายน
-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-มกราคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
-ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าชุมชน เช่น ป่าดอนปู่ตา ป่าดอนไม้คุ้ม มีพื้นที่กว่า ๘๐๐ ไร่
-พื้นที่ชุ่มน้า ประกอบด้วย
-ลาพะยัง เป็นลาห้วยที่ไหลผ่านจากเทือกเขาภูพาน อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหารผ่านอาเภอเขาวง นับเป็นแหล่งน้าที่สาคัญแต่ยังไม่มีการพัฒนาใช้ทางด้านการเกษตร
-ห้วยจานพิ ม พ์ ได้ รับ การพั ฒ นาเป็ นบางส่ วนเนื่ องจากงบประมาณการ
ปรับปรุงมีน้อย ถ้าได้รับการปรับปรุงที่ดีชาวบ้านสามารถใช้น้าจากห้วยจานพิมพ์เพื่อประกอบการเกษตรกรรม
ได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งและใช้อุปโภค บริโภคได้ตลอดปี
-หนองแสง ได้รับการพัฒนาบางส่วน ชาวบ้านสามารถใช้น้าเพื่อการเกษตร
ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งและเพื่อการใช้อุปโภคและบริโภคได้
-อ่างเก็บน้าลาพะยังตอนบน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติและเป็น
แหล่งอาหารของชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ชลประทานยังสามารถใช้น้าจากอ่าเก็บน้าลาพะยังตอนบนเพื่อ
การเกษตรและระบบประปาหมู่บ้านด้วย
นอกจากนี้ยังมีลาห้วยและหนองสาธารณะขนาดเล็กซึ่งใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณในการพัฒนาขุดลอก
การศึกษา
ต าบลสงเปลื อ ย อ าเภอเขาวง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี ส ถานศึ ก ษาจ านวน ๗ แห่ ง
ประกอบด้วย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน ๑ แห่ง
-ศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์จานวน ๒ แห่ง
-การศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน ๓ แห่ง
-มัธยมศึกษาจานวน ๑ แห่ง
สถาบันองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ
๑๐๐ มีวัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จานวน ๕ แห่ง
สาธารณสุข
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุดบอด
การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
การประปา
ไม่มีน้าประปา
อาชีพ
อาชี พ หลั ก คื อ การท านา นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปลู ก อ้ อ ย มั น ส าปะหลั ง ถั่ ว ลิ ส ง
ยางพาราและ
๔.๒.๓ ข้อมูลเบื้องต้นของตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ที่ตั้ง
ตาบลค าเขื่ อ นแก้ วตั้ ง อยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของอาเภอเมื องอ านาจเจริญ อยู่ ห่ างจาก
อาเภอเมืองระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร ห่างจากอาเภอชานุมาน ๑๒ กิโลเมตร ช่วงที่ใกล้ที่สุด ๖ กิโลเมตร (บ้าน
โคกจักจั่น หมู่ที่ ๓) ไกลที่สุด ๒๒ กิโลเมตร (บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๑๑) มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๙๒,๑๔๓ ไร่ หรือประมาณ
๑๔๗.๔๓ ตารางกิโลเมตร (ภาพ ๔)
-พื้นที่ทานา จานวน ๒๔,๑๑๐ ไร่
-พื้นที่ทาไร่-ทาสวน จานวน ๑๕,๑๑๔ ไร่
-พื้นที่อยู่อาศัย จานวน ๒,๓๐๘ ไร่
-พื้นที่สาธารณะ จานวน ๑๘,๕๓๗ ไร่
-พื้นที่ป่าสงวน จานวน ๓๒,๐๗๔ ไร่

ภาพ ๔ สภาพหมู่บ้านดงคาเดือย
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลป่าก่อ อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลโคกสาร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลบุ่งคล้า อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ลักษณะภูมิประเทศ

ตาบลคาเขื่อนแก้วมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดิน
กรด ดินทราย ดินจืด หินดาน ไม่อุ้มน้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
-มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ ลาห้วย ลาน้า ๓๙ สาย และบึง หนอง ๒๐ สาย
การปกครอง
ตาบลคาเขื่อนแก้ว มีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขต อบต.เต็มทั้ง
หมู่บ้าน จานวน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านคาแก้ว
หมู่ที่ ๗ บ้านเมืองเก่า
หมู่ที่ ๒ บ้านคาเดือย
หมู่ที่ ๘ บ้านคาเดือย
หมู่ที่ ๓ บ้านโคกจักจั่น
หมู่ที่ ๙ บ้านนาเจริญ
หมู่ที่ ๔ บ้านดงแสนแก้ว
หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงสาราญ
หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าแก้วแมง
หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านพรเจริญ
หมู่ที่ ๖ บ้านสงยาง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านคาเดือย
ประชากรมีจานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๓๙๑ ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๖,๕๖๓
คน แยกเป็นชาย ๓,๓๑๔ คน หญิง ๓,๒๔๙ คน ความหนาแน่น ๔๔.๕๒ คน/ตารางกิโลเมตร
จานวนประชากรที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จานวน ๔,๘๖๗ คน และสามารถแยกตามช่วง
อายุได้ดัง (ตาราง ๓ )
ตาราง ๓ จานวนประชากรชาย-หญิงแยกตามช่วงอายุในเขตตาบลคาเขื่อนแก้ว
ช่วงอายุ
ชาย (คน)
น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม
๑๐
๑ ปีเต็ม-๒ ปี
๕๑
๓ ปีเต็ม-๕ ปี
๑๕๔
๖ ปีเต็ม-๑๑ ปี
๔๓๘
๑๒ ปีเต็ม-๑๔ ปี
๒๒๓
๑๕ ปีเต็ม-๑๗ ปี
๒๒๒
๑๘ ปีเต็ม-๔๙ ปี
๑,๖๖๒
๕๐ ปีเต็ม-๖๐ ปีเต็ม
๒๙๘
มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป
๒๕๖
รวมทั้งหมด
๓,๓๑๔
ที่มา : ข้อมูลจาก จปฐ.๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หญิง (คน)
๑๐
๖๓
๑๔๐
๓๙๓
๒๑๔
๒๐๖
๑,๖๕๐
๓๐๓
๒๗๐
๓,๒๔๙

รวม (คน)
๒๐
๑๑๔
๒๙๔
๘๓๑
๔๓๗
๔๒๘
๓,๓๑๒
๖๐๑
๕๒๖
๖,๕๖๓

สาธารณสุข
ต าบลค าเขื่ อ นแก้ ว มี ส ถานี อ นามั ย ประจ าต าบล /หมู่ บ้ า น ๒ แห่ ง และมี
สถานพยาบาลเอกชน ๑ แห่ง

การคมนาคม
มีถนนลาดยางยาวประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และมีถนนคอนกรีตยาวประมาณ ๑๑
กิโลเมตร
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลร้อยละ ๙๘ ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม
ซึ่งอาชีพหลัก คือ ทานาและทาไร่ ส่วนใหญ่เป็นการทาไร่ มันสาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพาราและอาชีพ
เสริม คือ รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์
รายได้ ประชาชนในตาบลมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
หน่วยธุรกิจ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว
-ปั๊มน้ามันและก๊าซ ๑๗ แห่ง
-โรงสี ๔๑ แห่ง
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน
-กลุ่มทุกประเภท ๑๗ แห่ง
-กลุ่มอาชีพ ๑๒ กลุ่ม
-กลุ่มออมทรัพย์ ๕ กลุ่ม
สภาพสังคม
การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษา
-โรงเรียนมัธยมศึกษา
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-วัด/สานักสงฆ์ ๑๗ แห่ง
ประวัติหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในบ้านดงคาเดือย
(๑) ข้อมูลเบื้องต้นของบ้านคาแก้ว
ประวัติความเป็นมา บ้านคาแก้ว-เมืองเก่าในอดีต มีชื่อว่าเมืองคาเขื่อนแก้ว
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๘ โดยมีพระยาสีหนาถ พระยาไชยะ เศรษฐา เป็นนายครัวเมืองตะโปน ประเทศลาว
ได้อพยพครอบครัวไพร่พลมาตั้งถิ่นฐาน โดยให้ชื่อว่าเมืองคาเขื่อนแก้ว แขวงเมืองเขมราฐ พระยาเทพวงศา
(เจ้าบุญ จันทร์) เป็นเจ้าเมืองเขมราฐ จึงกราบบัง คมทูลเพื่อตั้งเป็นเมืองคาเขื่อนแก้วในปั จจุบัน เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๓๘ ขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ มีผู้ใหญ่บ้าน ปกครองตามลาดับ ดังนี้
๑. นายอ่อน ห่อดี
๒. นายไว ห่อดี
๓. นายสไว ตะเพียรทอง
๔. นายปิ่น ห่อดี
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านโคกจักจั่น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านนางาม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านเมืองเก่า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านคาเดือย
สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดินกรวด ดิน
ทราย ไม่อุ้มน้า มีป่าไม้และภูเขา มีลาน้าและลาธารเล็กๆ ไหลผ่าน มีทามสาหรับประกอบอาชีพทาไร่ ทานา
สภาพสังคม
ประชาชนมีการรวมกลุ่มหรือองค์กร เช่น
-กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
-กลุ่มจักสาน
-กลุ่มแม่บ้าน
-กลุ่มกองทุน
ศาสนา เช่น
-วัดบ้าน ๑ แห่ง
-วัดป่า ๑ แห่ง
-สานักสงฆ์ ๑ แห่ง
สาธารณสุข มีสถานีอนามัย ๑ แห่ง
การบริการขั้นพื้นฐาน
-ประปาหมู่บ้าน ๒ แห่ง
-บาดาล ๒ แห่ง
-ถนนคอนกรีต ๓ สาย
-ฝายน้าล้น ๒ แห่ง
-สระน้า ๕ แห่ง
ประชากร
บ้านคาแก้วมีจานวนครัวเรือน ๑๔๔ ครัวเรือน มีจานวนประชากรทั้งหมด
๘๔๖ คน เป็นชาย ๔๐๔ คน เป็นหญิง ๔๔๒ คน
(๒) ข้อมูลเบื้องต้นของบ้านคาเดือย
ประชาชนในหมู่บ้านนี้เดิมทีเดียวสืบเชื้อสายหรือมีต้นตระกูลมาจากเมืองเซ
โปน ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง คือ ประเทศลาว เป็นชนเผ่าผู้ไทยเดิมและพูดภาษาผู้ไทย เหตุที่ได้อพยพ
มาตั้ง บ้านคาเดือยก็เพราะได้ถูก ชนอี กเผ่าหนึ่ง คือ พวกข่ารุกราน ก่ อกวน เบี ยดเมี ย (เบี ยดลูก เบีย ดเมีย )
นานาประการ เช่น ทาการลักขโมย ปล้นสะดม เอาข้าวของเงินทองและลอบวางยาเบื่อประชาชนพลเมืองอยู่
เสมอ ทาความเดือดร้อนให้อยู่มิได้ขาดจนทนไม่ไหว จึงพากันแตกกระจัดกระจายอพยพ ร่นถอยหนีลงมาทาง
ฝั่งขวาของแม่น้าโขงเรื่อยมา ส่วนอีกพวกหนึ่ง คือ พวกที่มาตั้งบ้านคาเดือยโดยการนาของ จ้าวอังคะฮาต จ้าว
ศรีสุราช จ้าวมหาราชและนายจันชมภู คนแรกได้ตั้งไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกนั้นก็
ได้แยกกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ครั้นต่อมาที่เมืองเสลภูมิเกิดการอดอยาก ดินฟ้าอากาศแห้งแล้งและหนาว
จัด ผู้คนพลเมืองเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกันมากขึ้น จึงคิดที่จะพากันอพยพหนีไปหาเลือกทาเลอยู่ใหม่ จึง
ได้พากันอพยพมาทางดงมะอี่ เห็นว่าทางนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่า จึงได้พากันเลือกเอาบริเวณหนองสิมและ

หนองขอนแก่น เป็นที่ตั้งบ้านคาเดือยครั้งแรก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านคาเดือยปัจจุบันนี้ โดยหวังที่จะ
ได้อาศัยน้าในหนองสิม หนองขอนแก่นและลาห้วยคาเดือย สาหรับใช้อาบและกิน นอกจากนั้นแล้วก็ยังพอที่จะ
หาเลือกที่ทาไร่ ทานา ได้สะดวก เวลานี้หนองสิมและหนองขอนแก่นได้กลายเป็นที่ทานาไปหมดแล้ว ยังคง
เหลืออยู่แต่ลาห้วยคาเดือยเท่านั้น ต่อจากนั้นมาประมาณ ๓๐ ปีเศษ บุคคลผู้เป็นหัวหน้านามาสร้างบ้าก็ได้
เสียชีวิตกันไปหมดและได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนราษฎร ตลอดจนวัดวาอารามเสียหายหมด ประกอบกับการเจ็บ
ไข้ได้ป่วยอื่นๆ ด้วย ต่างก็พากันได้รับความเดือดร้อน อีกครั้งหนึ่ง เชื่อกันว่าชะตาของบ้านขาดควรย้ายบ้าน
จึงพากันแตกบ้านแตกเมืองหนีกันไปคนละทิศละทาง ไปสร้างบ้านใหม่ขึ้นหลายแห่ง เช่น บ้านฮังแหลว บ้าน
โนนบก บ้านนาฝาแฝด บ้านแหล บ้านป่าหญ้าไทร และบ้านด่านเผิ่ม เป็นต้น ภายหลังจ้าวศรีมหาบุตร จ้าววร
บุตรและจ้าววรวงศ์ ผู้สืบตระกูลเห็นว่าการแยกกันอยู่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยหลายแห่ง ไม่ดี อาจจะไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ควรจะมารวมกันอยู่ให้เป็นปึกแผ่นเสียจึงได้พากันหาทางเกลี้ยกล่อมให้เข้ามาอยู่ร่วมกัน คือ
เอาบ้านฮังแหลวซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคาเดือยไปทางทิศตะวัน ตกประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งบ้านคาเดือยใน
ขณะนี้ ได้มีหัวหน้าปกครองติดต่อกันมาหลายสมัยนับตั้งแต่สร้างบ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ประมาณ ๑๐๐ ปี
เศษ
สภาพภูมิศาสตร์ สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นป่าไม้และภูเขา มีลาห้วยทมและ
ลาธารเล็กๆ ประปราย มีที่ราบสาหรับประกอบอาชีพทานาน้อย แม่น้าที่สาคัญที่ประชาชนอาศัยมากที่สุด คือ
ลาห้วยทม การคมนาคมลาบาก ไม่มีทางรถยนต์ตัดผ่าน การติดต่อสื่อสารส่วนมากใช้ม้ า ใช้จักรยานเป็ น
พาหนะ นอกจากนี้ก็ยังใช้เกวียนและคนเดิน
สภาพเศรษฐกิ จ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ย ากจน มี ก ารท านาเป็ น พื้ น ฐาน
รายได้ทางอื่นไม่มี อุตสาหกรรมในครอบครัวมีการทอผ้า เลี้ยงไหม จักสานเล็กๆ น้อยๆ ทาแต่พอใช้สาหรับ
ครอบครัว อาชีพที่สาคัญ คือ การทานา อาชีพรองลงมา คือ การจัดหาของป่า เช่น น้ามันยาง และการทาใต้
ส่งออกไปขายนอกเขตท้องถิ่น และการรับจ้างทาไม้ต่างๆ เช่น การเลื่อยไม้ เป็นต้น
สาธารณสุข ประชาชนในหมู่บ้านนี้นิยมทาคอกสัตว์ เล้าเป็ด เล้าไก่ ไว้ใต้
ถุนบ้าน นอกจากนี้ การถ่ายอุจจาระยังถ่ายไม่เป็นที่ ถ่ายตามป่าและทุ่งนาใกล้บ้าน ไม่เคยรู้จักทาส้วมใช้ใน
ครอบครัว พอถึงฤดูแล้งอดน้าทุกๆ ปี จึงเกิดเป็นสาเหตุให้เกิดอุปสรรคในด้านอนามัย ในเรื่ องอาหาร อาหาร
จาพวกเนื้อปลาชอบกินดิบ เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้หญิงคลอด ยังมีความเชื่อที่งมงายถึงเรื่องการอดกิน
อาหาร เช่น หลังคลอดให้กินข้าวกับเกลือ หรือข้าวเหนียวจี่ เป็นต้น ซึ่งภาษาพื้นบ้าน เรียกว่า ขะลากิน แปลว่า
การเลือกกินอาหารเพราะกลัวจะแสลง สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจิตใจและ
ขนบธรรมเนียมแระเพณีของเขาทั้งสิ้น
การปกครอง มีรายชื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
นายวรบุตร (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๓๖๐
นายไชยสาร ปักขิพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๓๙๐
นายไชยราช ราชวังเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๔๑
นายอุทุม แสงเหลือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๖๓
นายจุ่น บุดิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๗๗
นายท้าว ลืออานาจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๘๓
นายทัง คาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๙๓
นายบัวทอง มะลิลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๐๕
นายโสม เทียนอ่อน เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๑๐

นายแถลง สมงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๙
นายสีคา คาสุรินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕
นายสัมฤทธิ์ เคนอ่อน เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๓
นายอาคา สอนวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘
นายวรารั ก ษ์ พละเลิ ศ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นค าเดื อ ย หมู่ ที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๕๖–ปัจจุบัน
(๓) ข้อมูลเบื้องต้นของบ้านโคกจักจั่น
ประวัติความเป็นมา บ้านโคกจักจั่นเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตาบลคาเขื่อนแก้ว
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริ ญ อยู่ห่างจากตัวอาเภอตามเส้นทางชานุมาน-สามแยกชมภู ระยะทาง ๖
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอานาจเจริญ ๖๕ กิโลเมตร ชาวบ้านโคกจักจั่นเป็นชนเผ่าผู้ไทยมาตั้งแต่เดิม
โดยมีถิ่นอาศัยอยู่ที่เมืองเซโปน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปปล.) เนื่องจากสมัยนั้น
สภาพความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเมืองเซโปนยังเป็นถิ่นทุรกันดาร ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนยัง
ยากจน การสาธารณสุขยังไม่เจริญ โรคภัยไข้เจ็บยังชุกชุม ทาให้การดารงชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร อัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ประชาชนต้องอพยพถิ่น เพื่อหาที่อยู่อาศัยที่ อุดมสมบูรณ์และปลอดภัย
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ชนเผ่าผู้ไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเซโปน โดยมีนายพรม
สุราช เป็นหัวหน้าได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนบ้านจานวนทั้งหมด ๙ ครัวเรือน ได้อพยพออกมา
จากเมืองเซโปนมุ่งหน้ามาทางริมฝั่งแม่น้าโขง โดยครั้งแรกได้มาพักตั้งบ้านเรื อนอาศัยอยู่ที่บ้านนากะลา ในเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่สภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออานวยต่อการบุกร้างถางพงทานาทาไร่ อีก
ทั้งยังมีผู้คนล้มป่วยด้วยไข้ป่าเป็นจานวนมาก เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยจึง ย้ายมาอยู่ที่บ้านนา
พองติ้วซึ่งอยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้าโขงทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พักอาศัยอยู่ที่บ้านนาพองติ้วได้
ระยะหนึ่งก็พิจารณาเห็นว่าที่นี่สถานที่ยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่าที่ควร การทามาหากินก็ลาบาก นายพรม สุราช ซึ่ง
เป็นผู้นาในการอพยพได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่า ควรหาสถานที่ที่เหมาะสมกว่านี้อี ก จึงได้ตกลงกันย้ายมา
อยู่ที่บริเวณห้วยยางน้อยทางฝั่งแม่น้าโขงในเขตประเทศไทย ในการมาพักที่ห้วยยางน้อยในระยะแรกต้องหา
ขุดเผือกขุดกลอยกินเป็นอาหารแทนข้าว การดารงชีวิตอัตคัดขัดสน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้เกิดภาวะ
ฝนแล้งอย่างรุนแรงขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค แม้แต่น้าตามลาห้วยก็แห้งขอดจนไม่มีน้าจะแช่กลอย เมื่อเห็น
ว่าการดารงชีวิตที่ห้วยยางน้อยนี้มีความลาบากจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องปูน (ห้วยปูน) อยู่ที่นี่ได้ระยะหนึ่งก็เห็นว่า
ที่นี่ก็ยังไม่อุดมสมบูรณ์ เพราะยังขดแคลนน้ากินน้าใช้ และสภาพภูมิประเทศทั่วไปไม่เอื้ออานวยต่อการทานา
ทาไร่จึงได้อพยพหาที่อยู่ใหม่ต่อไป
กระทั่ งปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้ ย้ ายมาอยู่ ที่ ที่ คิ ด ว่ าเป็ น บริ เวณที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์มาก มีลาห้วยไหลผ่านทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และทิศใต้บริเวณที่ตั้งบ้านเรือน
ก็เป็นที่สูงมีบริเวณกว้างขวางพอที่จะเป็นที่ชุมชนต่อไปได้ จึงตกลงพักตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่โดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า
บ้านคาน้าแซบ
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้เกิ ดเหตุการณ์ แปลกประหลาดขึ้นที่บริเวณหมู่บ้าน
และรอบๆ หมู่บ้านทั่วไป คือ ได้เกิดมีแมลงชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมากมายเป็นที่อัศจรรย์ คือ จักจั่น ชาวบ้านสามารถ
นาแมลงชนิดนี้มาประกอบอาหารได้ ชาวบ้านจึงเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ตามเหตุการณ์ว่าบ้านโคก
จักจั่น มาจนถึงปัจจุบันนี้
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านโคกจักจั่น
๑. นายพรม สุราช

๒. นายหลวง พรมปราณี
๓. นายสี สุราช
๔. นายใบ มังคละวรรณ
๕. นายหอม หมุนดี
๖. นายฟอง อรอินทร์
๗. นายแยง แก้วสุข
๘. นายใคร พรมโคตร
๙. นายพอก คันทรุขา
๑๐. นายแสวง อินทร์ใหญ่ (ดารงตาแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔–ปัจจุบัน)
ที่ตั้งและอาณาเขต
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗,๓๒๔ ไร่ แบ่งเป็น
-ที่อยู่อาศัย ๕๐๐ ไร่
-วัดป่า ๔ ไร่
-ที่ทาไร่ ๔,๗๐๐ ไร่
-โรงเรียน ๒๕ ไร่
-ที่ทานา ๒,๐๐๐ ไร่
-วัดบ้าน ๑๐ ไร่
-ป่าช้า ๒๕ ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านนิคมแปลงที่ ๗
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านเมืองเก่า บ้านคาแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านโคกสาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านดงแสนแก้ว
ประชากร
มีจานวนครัวเรือน ๑๒๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๗๒๘ คน เป็นชาย
๓๖๔ คน เป็นหญิง ๓๗๘ คน
การปกครอง บ้านโคกจักจั่นแบ่งเป็นคุ้มต่างๆ จานวน ๗ คุ้ม ดังนี้
-คุ้มแก้วมงคล
-คุ้มพิทักษ์ราษฎร์บารุง
-คุ้มธรรมคุ้มครอง
-คุ้มพิทักษ์ธรรม
-คุ้มภูงาธาราสวรรค์
-คุ้มสามัคคีธรรม
-คุ้มกลางโคกจักจั่น
(๔) ข้อมูลเบื้องต้นของบ้านเหล่าแก้วแมง
บ้านเหล่าแก้วแมง เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าผู้ไทย ซึ่ง เป็นหมู่บ้านหนึ่งของ
ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ อยู่ห่างจากตัวอาเภอตามเส้นทางศรีสมบูรณ์–หนองไฮ
เป็นระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด เป็นระยะทาง ๕๑ กิโลเมตร
เดิมเป็นชนชาวผู้ไทย ที่อาศัยอยู่ในเมืองเซโปน ประเทศลาว ซึ่งอยู่ทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้าโขง เมืองเซโปนเป็นเมืองที่ทุรกันดารจึงทาให้พลเมืองอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้า
โขงเพื่อหาที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยกว่าแต่ก่อน โดยมีนายเสน เป็นผู้นาในขณะนั้น ได้ชวนกันมา
ตั้งถิ่นฐานโดยเดินทางมาเรื่อยๆ เคยหยุดพักอาศัยอยู่หลายแห่ง แต่พบว่าอยู่ได้ไม่นานเพราะสภาพภูมิประเทศ
ไม่เอื้ออานวยต่อการประกอบอาชีพ จึงย้ายลงมาตามห้วยแก้วแมงตอนล่างปัจจุบันเป็นป่าช้า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.

๒๔๖๓ ได้ย้ายมาฝั่งห้วยแก้วแมงอีกครั้ง สุดท้ายได้ย้ายมาอยู่ที่นี่คิดว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มี
ลาห้วยไหลผ่านทั้งสองด้านทิศเหนือมีห้วยดานเพิ่ม ห้วยแก้วแมง ทิศใต้มีห้วยบาก บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนก็
กว้างขวางเหมาะที่จะเป็นชุมชนต่อไปจึงตกลงกันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ โดยตั้ง ชื่อบ้านว่า บ้านเหล่าแก้วแมง
เพราะอยู่ริมห้วยแก้วแมง จึงตั้งชื่อ บ้านเหล่าแก้วแมงมาจนถึงปัจจุบัน บ้านเหล่าแก้วแมงมีผู้ใหญ่บ้านจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. นายเพชร บุตรพา เป็นผู้นา พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๖๕
๒. นายเสน พันสาร เป็นผู้นา พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๖๙
๓. นายหาญศึก บุตรโท เป็นผู้นา พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๒
๔. นายโสม สิงห์ทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๘๒
๕. นายสอน พุทธรักษา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๕๐๗
๖. นายจร วงศ์เข็ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๓๑
๗. นายสมภาร บุตรพา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๒–ปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗,๕๓๓ ไร่ แบ่งออกเป็น
-ที่ทานา
-ทาสวน
-ที่ทาไร่
-สานักสงฆ์วัด
-ป่าช้า
-ดอนเจ้าปู่
-ป่าชุมชนแปลงที่ ๑
-ป่าชุมชน
-ป่าเจ้าปู่
-สนามกีฬาฟุตบอล
-ศาลประชาคม
-ทาเลเลี้ยงสัตว์
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านสงยาง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านคาเดือย
ทิศตะวันออกก ติดต่อกับ
บ้านดงแสนแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตอุทยานภูสระดอกบัว
การปกครอง แบ่งออกเป็นคุ้มต่าง ๆ ๓ คุ้มดังนี้
-คุ้มเหล่าผู้ไทย
-คุ้มแสนสุข
-คุ้มพิทักษ์ธรรม
ประชากร บ้านเหล่าแก้วแมง มีจานวนครัวเรือน ๙๑ ครัวเรือน มีจานวนประชากร
ทั้งหมด ๔๗๑ คน เป็นชาย ๒๕๖ คน และเป็นหญิง ๒๑๕ คน
สภาพเศรษฐกิจ มีการกลุ่มองค์กร ๗ กลุ่ม ดังนี้
-กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า จานวน ๑๕ คน
-กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จานวน ๔๒ คน
-กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง จานวน ๔ คน
-กลุ่มฌาปนกิจศพ จานวน ๘๔ คน
-กลุ่มสหกรณ์ จานวน ๑๕ คน
-กลุ่มเลี้ยงปลา จานวน ๑๕ คน

-กลุ่มเลี้ยงหมู จานวน ๑๕ คน
สถานที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน ๑ แห่ง
-ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ๑ แห่ง
-วัด ๑ แห่ง
-สานักสงฆ์ ๑ แห่ง
การบริการขั้นพื้นฐาน
-บ่อบาดาล ๖ บ่อ
-บ่อน้าตื้น ๓ บ่อ
-สระเก็บน้าฝน ๑ แห่ง
-ฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ แห่ง
-ทานบดิน ๓ แห่ง
-แหล่งน้ าธรรมชาติ ๔ แห่ง ได้แก่ ห้วยแก้วแมง ห้วยบาก ห้วยดานเผิ่ ม
และห้วยไผ่
-ประปา ๑ แห่ง
(๕) ข้อมูลเบื้องต้นของบ้านเมืองเก่า
บ้านสงยางเป็ น ชนเผ่ าผู้ไ ทยอีก กลุ่ม หนึ่ ง ซึ่ งได้ อพยพมาจากเมื อ งเซโปน
ประเทศลาว เหตุที่ได้อพยพมาจากเมืองเซโปนเพราะขาดแคลนที่ทากิน ครั้งแรกที่มานั้นก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่
ที่บ้านนายาง (ปัจจุบัน) จนเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หลายๆ ครอบครัว ต่อมานายช้าง เขียวมนต์ ได้เป็นแกน
นาพาญาติสนิทมิตรสหายประมาณ ๕ ครอบครัว เดินทางแยกออกมาจากบ้านนายาง ตาบลบ้านบาก อาเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านสงยางปัจจุบัน แต่เดิมที่ตรงนี้เป็นลานขนาดกว้าง มีลา
ธารล้อมรอบ คือ ห้วยแก้วแมง และห้วยพานตาย บริเวณรอบนอกก็เป็นป่าหญ้าคา นายช้างคิดว่าอยู่ตรงนี้คง
จะดี เพราะถ้าเกิดไฟป่าก็มีแหล่งน้าล้อมรอบเหมาะแก่การสร้างชุมชน แต่ก่อนบริเวณนี้มีต้นต้นยางจานวนมาก
จึงเรียกว่า บ้านยางชุม และปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เปลี่ยนชื่อมาเป็น บ้านสงยาง แต่จะจาติดปากกับชื่อ บ้านยางชุม
อาณาเขต
ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ บ้ า นบาก ต าบลบ้ า นบาก อ าเภอดอนตาล จั ง หวั ด
มุกดาหาร
ทิศใต้ตดิ ต่อกับบ้านเหล่าแก้วแมง
ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านหินสิ่ว
ทิศตะวันตกติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
สภาพทางภูมิศาสตร์ บ้านสงยาง หมู่ ๖ มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นป่าไม้ ภูเขา มีลา
ห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน คือ ห้วยแก้วแมงและห้วยพานตาย มีที่ราบสาหรับประกอบอาชีพทานา
การปกครอง มีรายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
นายช้างเขียวมนต์
นายบด จันทร์หา
นายพริก ปลูกจิต
นายเถิง ปลูกจิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๕

นายเจริญ ปลูกจิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน
ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ คุ้ม ดังนี้
-คุ้มเทวารักษ์
-คุ้มแก้วแมงพัฒนา
-คุ้มทานตะวัน
-คุ้มวิหคสวรรค์
-คุ้มทรายห้วยพานตาย -คุ้มวังไผ่ล้อม
-คุ้มเทพบันดาล
สภาพสังคม
-กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
-กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง
-กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
สถานศึกษา
-โรงเรียน ๑ แห่ง
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน ๑ แห่ง
สถาบันศาสนา
-วัด ๑ แห่ง
-สานักสงฆ์ ๒ แห่ง

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจยั
๓.๑ การกาหนดพื้นที่
ประสานเครือข่ ายเพื่ อคั ดเลื อกพื้ น ที่ด าเนิ น งาน กลุ่ มเป้าหมายคื อกลุ่ม ชาติ พั นธุ์ ผู้ไ ทยที่ ใช้ ในการ
ดาเนินงานในครั้งนี้มีจานวน ๓ พื้นที่ คือ
(๑) ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒) ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
(๓) ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ในแต่ละพื้นที่ประสานให้มีนักวิจัยร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการเก็บรวบรวมภูมิ
ปัญญาและรู้จักเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาคมในชุมชนแล้ว
๓.๒ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในที่นี้คือจานวนประชากรในหมู่บ้านของพื้นที่เป้าหมาย ทาการสุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาใน
๒ ลักษณะ คือ
(๑) กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม คือ จานวนครัวเรือนทั้ง หมดในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย
โดยทาการสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนของครัวเรือน
(๒) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดเสวนากลุ่ม จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก ทาการ
คัดเลือกแบบเจาะจงตามกลุ่มของผู้แทนในชุมชน (ปราชญ์/ผู้รู้ในการทามผลิตแป้งหอมผู้ไทย)
๓.๓ กระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
(๑) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อขออนุญ าตดาเนิ นงานในพื้ นที่โดยมี
หนังสือรับรอง/ยินยอม
(๑.๑) ดาเนินการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง ๓ พื้นที่ เพื่อขออนุญ าตทา
การเก็บข้อมูลการวิจัยในช่วงวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑.๑.๑) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ด าเนิ น การเข้ า ไปขออนุ ญ าตท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
“การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
(๑.๑.๒) ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อขออนุญ าตทาการเก็ บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง “การศึ กษารวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศไทย” ในพื้นที่
เป้าหมาย ๓ พื้นที่ดังนี้
๑) ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒) ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
๓) ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

(๑.๑.๓) ผลการดาเนินการ
ดาเนินการประสานงานกับองค์ก ารบริหารส่วนตาบลทั้ง ๓ พื้นที่ เพื่อขอ
อนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัยในช่วงวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ดาเนินการเข้าไปขออนุญ าตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดัง
หนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๓๐.๖/๕๒๔ ลงวัน ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อ ง ขออนุ ญ าตท าการเก็ บ ข้ อ มู ล
โครงการวิ จั ย “การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาแป้ ง หอมผู้ ไ ทยของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ผู้ ไ ทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” (เอกสารภาคผนวก ก) ซึ่งได้เข้าพบท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สงเปลือย ได้ให้การต้อนรับ (ภาพ ๕)
๒) ดาเนินการเข้าไปขออนุญ าตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดัง
หนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๓๐.๖/๕๒๕ ลงวัน ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อ ง ขออนุ ญ าตท าการเก็ บ ข้ อ มู ล
โครงการวิ จั ย “การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาแป้ ง หอมผู้ ไ ทยของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ผู้ ไ ทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” (เอกสารภาคผนวก ก) ซึ่งได้เข้าพบท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลาโหล ได้ให้การต้อนรับ (ภาพ ๖)
๓) ดาเนินการเข้าไปขออนุญ าตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ในพื้นที่องค์การ
บริห ารส่ วนตาบลค าเขื่อ นแก้ ว อ าเภอชานุม าน จั งหวัด อานาจเจริญ ในวัน ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดดังหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๓๐.๖/๕๒๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุญาตทาการเก็บ
ข้อ มู ล โครงการวิจั ย “การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาแป้ ง หอมผู้ไ ทยของกลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ ผู้ ไ ทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” (เอกสารภาคผนวก ก) ซึ่งได้เข้าพบท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
คาเขื่อนแก้ว ได้ให้การต้อนรับ (ภาพ ๗)

ภาพ ๕ ขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ ๖ ขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ภาพ ๗ ขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลการวิจัย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
(๒) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่
(๒.๑) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประชาคมในชุมชน
(๒.๒) มีกระบวนการคัดเลือกนักวิจัยหลักในพื้นที่ ผู้ซึ่งมีความสมัครใจและเข้าใจกระบวนการ
เชิงปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยผ่านความเห็น ชอบจากประชาคมใน
ชุมชน
(๓) ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ ก ระบวนการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research : PAR) โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยชุมชนละ ๕๐ คน โดยมุ่งไปที่ทางปริมาณ
และทางคุณภาพประเด็นศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ขั้นตอน กระบวนการผลิต กระบวนการถ่ายทอด และ
การน าภู มิ ปั ญ ญาในการผลิ ต แป้ ง หอมผู้ ไทยเพื่ อ ให้ ด ารงอยู่ ไ ด้ ในยุ ค สมั ย ที่ ส ภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
(๓.๑) วัตถุประสงค์
เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่ว ม (Participatory Action Research : PAR) ศึ ก ษาถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มา ขั้ น ตอน กระบวนการผลิ ต
กระบวนการถ่ า ยทอด และการน าภู มิ ปั ญ ญาในการผลิ ต แป้ ง หอมผู้ ไ ทยเพื่ อ ให้ ด ารงอยู่ ไ ด้ ในยุ ค สมั ย ที่
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
(๓.๒) ขอบเขตการดาเนินงาน
๑) พื้นที่เป้าหมาย ๓ พื้นที่ดังนี้
๑.๑) ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒) ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
๑.๓) ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
๒) ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกองค์ การบริห ารส่ วนตาบล รองนายกองค์ การบริห ารส่ วน
ตาบลผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.) นักวิจัยท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัยโครงการ และชาวบ้านใน
ชุมชน
(๓.๓) ผลการดาเนินการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมทั้ง ๓ พื้นที่ ดังนี้

(๓.๓.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสงเปลือย ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๖๓ คน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นักวิจัย
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัยโครงการ และชาวบ้านในชุมชน (ภาพ ๘)
หั ว ข้ อ การประชุ ม “ประวั ติ ค วามเป็ น มา ขั้ น ตอน กระบวนการผลิ ต
กระบวนการถ่ายทอด และการนาภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงอนาคตของแป้งหอมผู้ไทยใน
ชุมชน”
พบว่า องค์ความในการทาแป้ง หอมผู้ไทยมีข้อมูลบ้างแต่ไ ม่ครบ
สมบูรณ์และไม่มีใครทาแล้วในชุมชน แต่ยังพบว่าในอดีตมีการใช้อยู่จริงซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้
มีอ ายุ ตั้ง แต่ ๖๐ ปี ขึ้ น ไปให้ ข้ อมู ล ว่า เคยมี ก ารใช้ แป้ ง หอมผู้ไ ทยจริง และมี การท ากั น ทั่ วทั้ ง ชุ มชนในช่ว ง
ระยะเวลา ๓๐ ปี ก่อนและยังพบการทาทั่วไป
ปัจจุบันคนที่อายุน้อยกว่า ๖๐ ปี รับรู้ว่ามีแต่ไม่มีการทาแล้วและ
องค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยก็พอมีแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น รู้จักชื่อ สมุนไพรประกอบตารับแต่ขาดวิธีทา บาง
คนก็มีวิธีทา แต่จาชื่อสมุนไพรประกอบตารับไม่ครบ

ภาพ ๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสงเปลือย
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓.๓.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) ณ ห้ องประชุ มเล็ก องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลปลาโหล ต าบลปลาโหล อาเภอวาริช ภู มิ
จั ง หวั ด สกลนคร ในวั น ที่ ๒๘ เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน ๕๔ คน
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. นักวิจัยท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน นักวิจัยโครงการ และชาวบ้านในชุมชน (ภาพ ๙)
หั ว ข้ อ การประชุ ม “ประวั ติ ค วามเป็ น มา ขั้ น ตอน กระบวนการผลิ ต
กระบวนการถ่ายทอด และการนาภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงอนาคตของแป้งหอมผู้ไทยใน
ชุมชน”
พบว่ า องค์ ค วามในการท าแป้ ง หอมผู้ ไ ทยยั ง คงมี อ ยู่ ในชุ ม ชน
สามารถถ่ายทอดหรือให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่องค์ความรู้จะมีอยู่ตามกลุ่มคนที่สูงอายุเท่านั้น ตาม
เด็กรุ่นใหม่จะไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้แต่สามารถบอกได้ว่ามีการทาแป้งหอมผู้ไทยในอดีตมีอยู่จริง ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปให้ข้อมูลว่า รู้จักและเคยได้ทาแป้งหอมผู้ไทยใช้กับครอบครัว
ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา เคยมีการใช้แป้งหอมผู้ไทยจริง และมีการทากันทั่วทั้งชุมชนในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี

ก่อนและยังพบการทาทั่วไป ซึ่งองค์ความรู้แป้งหอมผู้ไทยยังมีอยู่กับตัวบุคคลและพร้อมที่จะฟื้นฟูการทาแป้ง
หอมผู้ไทยต่อไปในอนาคต
ปัจจุบันคนที่อายุน้อยกว่า ๕๐ ปี รับรู้ว่ามีแป้งหอมแต่ไม่มีการทา
แล้วและองค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยก็พอมีบ้าง แต่ขาดสมุนไพรประกอบตารับ เพราะเลิกปลูกบางชนิด
บางชนิดที่อยู่ในป่าก็มีน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตแป้งทาให้เลิกทาแป้ง

ภาพ ๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลปลาโหล
อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
(๓.๓.๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) ณ ศาลาอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว ตาบลคาเขื่อนแก้ว
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ในวันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
๖๖ คน ประกอบด้ วย นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลผู้ น าชุ ม ชน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นักวิจัยท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน นักวิจัยโครงการ และชาวบ้านในชุมชน
(ภาพ ๑๐)
หั ว ข้ อ การประชุ ม “ประวั ติ ค วามเป็ น มา ขั้ น ตอน กระบวนการผลิ ต
กระบวนการถ่ายทอด และการนาภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงอนาคตของแป้งหอมผู้ไทยใน
ชุมชน”
องค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยยังคงมีอยู่สมบูรณ์ และยังคงมี
การทาแป้งหอมใช้ในบางกลุ่มของชุมชน โดยในชุมชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์และ
สามารถทาแป้งได้ แต่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปีลงไป ก็มีองค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
ซึ่งมีปราชญ์ที่ยังคงทาใช้ในชีวิตประจาวัน หรือทาขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องจานวน ๖ คน
ทั้งชุมชน

ภาพ ๑๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบล
คาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

๓.๔ ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
(๑) นักวิจัยของโครงการและนักวิจัยในพื้นที่ร่วมกันสอบทานความสมบูรณ์ของข้อมูลดิบ
(๒) นักวิจัยของโครงการและนักวิจัยในพื้นที่ร่วมกันจัดระเบียบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
(๓) จัดทารูปเล่มรายงาน/ร่างรายงานข้อมูลภูมิปัญญา
(๔) ทาการจัดประชุมเสวนากลุ่ม (Focus group) และวิพากษ์งานโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และผู้
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หมอพื้ นบ้าน ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข (รพ.สต.) ผู้นาชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้าน
ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน ผู้แทนกลุ่มเยาวชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทน
องค์กรอิสระและนักวิชาการ เป็นต้น อย่างน้อย ๒๐ คน ดาเนินการดังนี้
(๔.๑) สอบทานความรู้
(๔.๒) ขอความคิดเห็น ความสมบูรณ์ของข้อมูลภูมิปัญญาการผลิตแป้งหอมผู้ไทย
(๔.๓) ทาการประเมินภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคาม
(๔.๔) เสนอแผนการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด ฟื้ น ฟู ภู มิ ปั ญ ญาการผลิ ต แป้ ง หอมผู้ ไ ทยและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
(๔.๕) ทาการวิพากษ์งานโดยที่ปรึกษาโครงการ ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานมูลนิธิรักษ์อีสาน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้งานเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพื่อการเผยแพร่ต่อไป
ดาเนินการเสวนากลุ่ม จานวน ๑ ครั้ง โดยดาเนินการจัด ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๓๔ คน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล หมอพื้น บ้าน ครู ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นักวิจัยท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน เยาวชน นักวิจัยโครงการ และชาวบ้านในชุมชน (ภาพ ๑๑)

ภาพ ๑๑ ประชุมเสวนา ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวงคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๓.๕ การคืนข้อมูลให้กับชุมชน
(๑) จัดเวทีคืนข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้ สืบทอดไปสู่กลุ่มเยาวชน และผู้นาชุมชน
(๑.๑) วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยไปสู่กลุ่มเยาวชน และผู้นาชุมชน
(๑.๒) ขอบเขตการดาเนินงาน
ทาการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยโดยปราชญ์ ผู้รู้ที่ผลิตแป้งหอมผู้
ไทยจากพื้นที่บ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ไปสู่กลุ่มเยาวชน และ
ผู้นาชุมชนจากกลุ่มเป้าหมาย ๓ พื้นที่ได้แก่ ๑) ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒) ตาบลปลา
โหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และ ๓) ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญ ญาแป้งหอมผู้ไทยโดยปราชญ์ ผู้รู้ที่ผลิตแป้ง
หอมผู้ไทยจากพื้นที่บ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ จานวน ๑ ครั้ง
โดยดาเนินการจัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน
จัง หวัดอานาจเจริญ ในวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๓๕ คน
ประกอบด้วย รองนายกองค์ ก ารบริหารส่วนต าบลค าเขื่อ นแก้ ว หมอพื้ น บ้ าน ครู ผู้ น าชุม ชน ผู้ ใหญ่ บ้า น
สมาชิก อบต. นักวิจัยท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน นักวิจัยโครงการ และชาวบ้านในชุมชน (ภาพ ๑๒)

ภาพ ๑๒ ประชุมเสวนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว ตาบลคาเขื่อนแก้ว
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

(๒) ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทาวีดีทัศน์ ข้อมูลแผ่นพับภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย
๓.๖ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
(๑) เขี ยนบทความทางวิชาการเพื่อตี พิมพ์ ในวารสารมนุ ษย์ศาสตร์และสั งคมสาสตร์มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ในฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index centre : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ง านวิจั ย (แป้ ง หอมผู้ไ ทย) ในงานประชุม วิช าการมหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒ พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๓) จั ดท าเอกสาร หนั งสือ วีดี ทั ศน์ สื่ อสิ่ ง พิ มพ์ ภู มิ ปัญ ญาแป้ง หอมผู้ ไทยเพื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ ตาม
หน่วยงาน สถานที่ราชการในชุมชน
(๔) เขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์หรือนาเสนอในการประชุมวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จานวน ๑ เรื่อง
(๕) ได้ผลิตภัณฑ์แป้งหอมผู้ไทยที่มีบรรจุภัณฑ์ (package) ผ่านการตรวจสอบจากชุมชนอย่างน้อย ๓
สูตร
๓.๗ จัดทารายงานเสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) รายงานความก้าวหน้า
(๒) รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนินงานตามโครงการการศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้
ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดาเนินการเก็บข้อมูลในชุมชนกลุ่มชาติ พันธุ์ผู้ไทย ๓ พื้นที่
ด้วยกัน คือ ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
และตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ชาวผู้ไทยเป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่มาอาศัยใน
ดินแดนสยาม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน โดยคนทั่วไปมักจะซาบซึ้งถึงชาวผู้ไทยในเรื่องของความ
สุ ภ าพนุ่ ม นวล และความงดงามของสตรี ช าวผู้ ไ ทย ปั จ จุ บั น เมื่ อ การท่ อ งเที่ ย วแทรกซึ ม เข้ า ไปในชุ ม ชน
วัฒนธรรมและศิลปะเฉพาะตัวเช่นผู้ไทยได้รับความสนใจอย่างมาก ถึงขนาดมีทัวร์และโฮมเสตย์ให้เยี่ยมชมและ
พักแรมในหมู่บ้านผู้ไทยเลยทีเดียวความที่ชาวผู้ไทยมีพื้นเพสืบสายมายาวนาน ย่อมมีของดีติดตัวตามสไตล์ ผู้
ไทย คนในยุคดิ จิตอลสืบ ค้นลงไปในสารสั งเคราะห์ แต่ชาวผู้ไ ทยกลั บนาเอาสมุ นไพรใกล้ ตัวนามาใช้อ ย่าง
เหมาะสมกั บ สภาพผิ ว พรรณของตั ว เองและยั ง มี ส รรพคุ ณ แบบทู อิ น วั น คื อ สุ ข กายและหอมชื่ น ใจด้ ว ย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถแยกผลการวิจัยออกเป็น ๘ หัวข้อหลักดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมาของแป้งหอมผู้ไทย
๒. ความหมายของแป้งหอมผู้ไทย
๓. สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
๔. สูตรหรือตารับของแป้งหอมผู้ไทย ขั้นตอนและวิธีการทาแป้งหอมผู้ไทย
๕. ประโยชน์ของแป้งหอมผู้ไทย
๖. แหล่งวัตถุดิบแป้งหอมผู้ไทย
๗. กระบวนการถ่ายทอด และการนาภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อให้ดารงอยู่ได้ในยุคสมัย
ที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
๘. แนวทางในการอนุ รั กษ์ ภู มิ ปั ญ ญาในการผลิ ต แป้ ง หอมผู้ ไ ทยเพื่ อ เผยแพร่ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต
๔.๑ ประวัติความเป็นมาของแป้งหอมผู้ไทย
ชาวผู้ไทยเป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่มาอาศัยในดินแดนสยาม ตั้งถิ่นฐานมานานนับร้อยๆ ปี ซึ่งได้อพยพ
มาจากเมืองสะโปน หรือตะโปน หรือเซโปน ประเทศลาว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน โดยคนทั่วไปมักจะซาบซึ้งถึงชาวผู้ไทยในเรื่องของความสุภาพนุ่มนวล และความงดงามของสตรีชาวผู้
ไทย ซึ่งมีของดีติดตัวตามสไตล์ผู้ไทยโดยได้นาเอาสมุนไพรใกล้ตัวนามาใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพผิวพรรณของ
ตัวเอง และยังมีสรรพคุณแบบทูอินวันคือสุขกายและหอมชื่นใจด้วย ซึ่งกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
สาวชนเผ่าผู้ไทยจะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมพิเศษสุดจากแป้งหอมผู้ไทย ใครได้ดมกลิ่นแล้วจะติดตรึงใจไปอีกนาน
ในหมู่บ้านชาวผู้ไทยในอดีต สตรีชนเผ่าผู้ไทยแทบทุกครัวเรือนรู้จักปรุงใช้กันทุกคน ซึ่งถื อเป็นตัวอย่างของการ
พึ่ ง พาตนเองและใช้ชี วิต แบบพอเพี ย ง เนื่ อ งจากแป้ ง หอมนั้ น ได้ ม าจากไม้ ห อมที่ ป ลูก อยู่แ ล้ วในครั วเรื อ น
นอกจากความหอมเฉพาะแล้วแป้งหอมยังใช้ทาแก้ผดผื่นคัน และช่วยให้ผิวพรรณสดใสตามแบบฉบับของหญิง
สาวชาวผู้ไทย ดังกลอนแต่งเมื่อปี ๒๕๔๙ โดยนายวีระ ทองเนตร (นักวิจัย) ไว้ว่า “กลิ่นหอมหวลยวนใจชวน
คิดถึง เฝ้าคะนึงหลงใหลในความหอม กลิ่นหอมอื่นหมื่นใดไม่อาทร สุดอาวรณ์หอมกลิ่นแป้งแห่งผู้ไทย”

และได้แต่งเป็น ผญาอีสาน อีกบทหนึ่งไว้ คือ “สุขขีทุกท่านสาบายดีไปแปดอย่าง จะว่าแม่นเพิ่นส่างมาไว้ให้หมู่
เฮา ซาเห็บเหาคือซิได่ก่ากายมาหา คันว่าเพิ่นได้ทาแป้งหอมผู้ไทยท่าน” นี่เป็นบทกลอนที่นักวิจัยได้เข้าไป
สัมผัสกับแป้งหอมแล้วได้กลั่นเป็นตัวหนังสือไว้
จากการสัมภาษณ์ ชาวผู้ไทยบ้านคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
จานวน ๖ ท่าน ดังนี้ นางคาหล่อ ราชวังเมือง อายุ ๘๐ ปี นางสมศรี ผลสมบัติ อายุ ๗๔ ปี นางสา คาสุข
อายุ ๗๘ ปี และ นางเจริญ ศรี โพธิ์ เมื อ ง อายุ ๗๐ ปี (ตาราง ๔ ) สั ม ภาษณ์ เมื่ อ วั น ที่ ๖ พฤษภาคม ปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ภาพ ๑๓-๑๕) พบว่า แป้งหอมผู้ไทย คนผู้ไทยส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อว่า “แป้งหอม” เป็น
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากปู่ย่า ตายายจากประเทศลาวเมื่อหลายร้อยปีก่อน (ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๓๖) โดยมีวิธีการ
ถ่ายทอดจากการสาธิต การปฏิ บัติจ ริง การบอกเล่าเพื่ อให้ป ฏิบั ติตาม โดยการทำให้ ดูพร้อมทั้ง การพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทา การลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นพลวัตร (Dynamics) จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลา มี
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ จนกลายเป็น
จารีต ประเพณีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานเพื่อนาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวต่อๆ
กันมาจนมาถึงปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี มีสูตรหรือตารับที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งพื้นที่และมี
สมุนไพรหลายชนิดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการทาเพื่อดูแลคนในครอบครัว จะมีการปรุงหรือทา
ขึ้นเพื่อใช้เองเพื่อใช้ในแต่ละครัวเรือนแต่อาจจะมีบางครอบครัวที่ใช้แตกต่างออกไป แต่เมื่อวิวัฒนาการและ
ความสะดวกได้มีเข้ามาในชุมชน ในหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้จึงได้เลือนหายไป ซึ่งในปัจจุบัน มีน้อยครอบครัวที่ทาขึ้น
เพื่อใช้เองในครอบครัว แต่ชุมชนส่วนใหญ่มีการทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบประเพณี เทศกาล หรือบุญประเพณี และ
มีบางพื้นที่ เปลี่ยนรูป หรือมีพัฒ นาการไปเป็นอย่างอื่น เช่น บ้านดงคาเดือยพัฒ นาไปเป็ น ธูป หอม เป็นต้ น
เหตุผลที่ชาวผู้ไทยในภาคอีสานจานวนมาก ยังนิยมใช้ยาสมุนไพรนั้นส่วนหนึ่งเนื่องจากวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
นั้นคลุกคลีกับธรรมชาติ ดังนั้ น จึงมีความไว้ใจในผลผลิตที่ธรรมชาติให้มา และเลือกที่จะใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ แม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีบทบาทอย่างมากก็ตาม
สรุป แป้ งหอมผู้ ไทย หรื อ แป้ งหอมของชาวผู้ ไ ทย เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาวผู้ ไ ทยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ สกลนคร และอานาจเจริญ โดยภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทยเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวชาวผู้ไทยมา
ตั้งแต่ครั้งที่ชาวผู้ไทยได้อาศัยอยู่ที่เมืองตะโปน หรือเมืองเซโปนของประเทศลาว โดยมีวิธีการถ่ายทอดจากการ
สาธิ ต การปฏิ บั ติ จ ริ ง การบอกเล่ า เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม หรือ มุ ข ะปาฐะโดยการทำให้ ดู พ ร้อ มทั้ ง การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือ ทา การลองผิดลองถูกซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะของพัฒนาการมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ จนกลายเป็นจารีต ประเพณี
วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เพื่อนาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวจนมาถึงปัจจุบันก็มี
อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี จนตกผลึกกลายมาเป็นภูมิปัญญาร่วม หรือภูมิปัญญาแบ่งปัน มีสูตรหรือตารับที่แตกต่าง
กันออกไปตามแหล่งพื้นที่และมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีการใช้ร่วมกัน

ตาราง ๔ ผู้ให้ข้อมูลแป้งหอมผู้ไทยสูตรการทาแป้งหอมในแต่ละพื้นที่
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

๑

ที่อยู่
อายุ (ปี) หมายเหตุ
บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๒ บ้าน
๘๐
ปั จ จุ บั น ยั ง คง
ค าเดื อ ย ต าบลค าเขื่ อ น
ทาใช้เอง
แ ก้ ว อ าเภ อ ช านุ ม า น
จังหวัดอานาจเจริญ

แม่คาหล่อ ราชวังเมือง
๒

บ้ า นเลขที่ ๒๙ หมู่ ๑ ๒
บ้ า น ค าเดื อ ย ต าบลค า
เขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ

๕๗

ปั จ จุ บั น ยั ง คง
ทาใช้เอง

บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๘ บ้าน
ค าเดื อ ย ตำบลค าเขื่ อ น
แ ก้ ว อ ำเภ อ ช านุ ม า น
จั ง ห วั ด อ า น า จ เจ ริ ญ
๓๗๒๑๐

๗๔ ปี

ปั จ จุ บั น ยั ง คง
ทาใช้เอง

นายวรารักษ์ พละเลิศ
๓

แม่สมศรี ผลสมบัติ

ตาราง ๔ ผู้ให้ข้อมูลแป้งหอมผู้ไทยสูตรการทาแป้งหอมในแต่ละพื้นที่ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

๔

ที่อยู่
บ้ า นเลขที่ ๗๗ หมู่ ๘ บ้ า นค า
เดือย ตำบลคาเขื่ อนแก้ ว อำเภอ
ชานุ ม าน จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
๓๗๒๑๐

อายุ (ปี)
๗๘

หมายเหตุ
ปั จ จุ บั น ยั ง คง
ทาใช้เอง

บ้ า นเลขที่ ๗๕ หมู่ ๘ บ้ า นค า
เดือย ตำบลคาเขื่ อนแก้ ว อำเภอ
ชานุ ม าน จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
๓๗๒๑๐

๗๐

ปั จ จุ บั น ยั ง คง
ทาใช้เอง

บ้ า นเลขที่ ๖ หมู่ ๑๒ บ้ า นค า
เดือย ตำบลคาเขื่ อนแก้ ว อำเภอ
ชานุ ม าน จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
๓๗๒๑๐

๘๓

ปั จ จุ บั น ยั ง คง
ทาใช้เอง

แม่สา คาสุข
๕

แม่เจริญศรี โพธิ์เมือง
๖

แม่กอง คาสุรินทร์
หมายเหตุ: ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพ ๑๓ สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมนตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

ภาพ ๑๔ สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ภาพ ๑๕ สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๔.๒ ความหมายของแป้งหอมผู้ไทย
แป้งหอมผู้ไทย หรือ แป้งหอมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวผู้ไทยรู้จักกันดีเรื่องการนาพรรณ
ไม้หอมมาใช้ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัว (body powders) ที่มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาอันมีเสน่ห์และ
ทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้เป็น แป้งหอมที่ใช้ประพรมใบหน้าและร่างกายให้
หอมสดชื่น และช่ วยถนอมผิ ว พรรณหรื อ เอาไว้ในการส่ง กลิ่ น หอมอบอวลสร้ างบรรยากาศอัน รื่ น รมย์ ใน
บ้านเรือน เพิ่มความหอมให้กับร่างกาย ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ทาป้องกันเห็บ โลนที่
อยู่ตามอวัยวะเพศ เป็นยาดมแก้วิงเวียน และใช้ทาผิว ทาให้ผิวพรรณสวยงาม แป้งหอมผู้ไทยที่ผลิตขึ้นแบบ
ดั้งเดิมจะไม่มีโทษใดๆ ต่อร่างกาย แต่กลับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติและจะช่วยในระบบทางเดิน
หายใจ ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ ใช้ประทินผิวช่วยบารุงรักษาผิวให้ขาวนวลผุดผ่อง ช่วยป้องกันและรักษาการเกิด
ผดผื่ น คั น ได้ เป็ น อย่ า งดี แป้ ง หอมผู้ ไทยจึ ง ไม่ ไ ด้ เพี ย งแค่ ห อมให้ จ มู ก รั บ กลิ่ น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ทรงคุ ณ ค่ า ที่
คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของ
ภูมิปัญญาแล้ว แป้งหอมผู้ไทยยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีก
ด้วย
๔.๓ สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
แป้งหอมผู้ไทยเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าของชาวผู้ไทย ปรุงขึ้นเพื่อใช้ประพรม
ใบหน้ า และร่ า งกายให้ ห อมสดชื่ น และช่ ว ยถนอมผิ ว พรรณหรื อ เอาไว้ ในการส่ ง กลิ่ น หอมอบอวลสร้ า ง
บรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน เพิ่มความหอมให้กับร่างกาย ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย
ทาป้องกันเห็บ โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ เป็นยาดมแก้วิงเวียน และใช้ทาผิว ทาให้ผิวพรรณสวยงาม จึงเป็น
เรื่องที่น่าเสียดายเพราะในปัจจุบันลูกหลานชาวผู้ไทยไม่เห็นความสาคัญของภูมิปัญญานี้ จะทิ้งของไทยหันไป
ใช้ของนอก ขาดการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทย ขาดการสืบทอดต่อไปถึงลูกหลาน
๔.๓.๑ องค์ความรู้แป้งหอมผู้ไทย
จากการศึกษาสถานการณ์แป้งหอมผู้ไทยทั้ง ๓ พื้นที่ พบว่า สถานภาพขององค์ความรู้แป้ง
หอมผู้ไทยที่ดารงอยู่ในพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๐ (สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) สามารถแบ่งออกเป็น ๓
ระดับ ดังนี้ พื้นที่ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานภาพในระดับ องค์ความรู้ขาดหายไม่
สมบูรณ์ พื้นที่ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครมีสถานภาพในระดับ ยังมีองค์ความรู้ยังคงอยู่
สมบูรณ์ และพื้นที่บ้านดงคาเดือย อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ มีสถานภาพระดับ ยังคงมีองค์ความรู้
สมบูรณ์และยังมีการทาแป้งในชุมชน (ตาราง ๕) รายละเอียดดังนี้
(๑) องค์ความรู้ขาดหายไม่สมบูรณ์
องค์ความในการทาแป้งหอมผู้ไทยมีข้อมูลบ้างแต่ไม่ครบสมบูรณ์และไม่มีใครทาแล้ว
ในชุมชน แต่ยังพบว่าในอดีตมีการใช้อยู่จริงซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปให้
ข้อมูลว่า เคยมีการใช้แป้งหอมผู้ไทยจริง และมีการทากันทั่วทั้งชุมชนในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี ก่อนและยังพบ
การทาทั่วไป
ปัจจุบันคนที่อายุน้อยกว่า ๖๐ ปี รับรู้ว่ามีแต่ไม่มีการทาแล้วและองค์ความรู้ในการ
ทาแป้งหอมผู้ไทยก็พอมีแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น รู้จักชื่อสมุนไพรประกอบตารับแต่ขาดวิธีทา บางคนก็มีวิธีทา แต่จา
ชื่อสมุนไพรประกอบตารับไม่ครบ

(๒) ยังมีองค์ความรู้ยังคงอยู่สมบูรณ์
องค์ความในการทาแป้งหอมผู้ไทยยังคงมีอยู่ในชุมชนสามารถถ่ายทอดหรือให้ข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่องค์ความรู้จะมีอยู่ตามกลุ่มคนที่สูงอายุเท่านั้น ตามเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีองค์ความรู้
ด้านนี้แต่สามารถบอกได้ว่ามีการทาแป้งหอมผู้ไทยในอดีตมีอยู่จริง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้มีอายุ
ตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปให้ข้อมูลว่า รู้จักและเคยได้ทาแป้งหอมผู้ไทยใช้กับครอบครัวในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา เคยมี
การใช้แป้งหอมผู้ไทยจริง และมีการทากันทั่วทั้งชุมชนในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี ก่อนและยังพบการทาทั่วไป ซึ่ง
องค์ความรู้แป้งหอมผู้ไทยยังมีอยู่กับตัวบุคคลและพร้อมที่จะฟื้นฟูการทาแป้งหอมผู้ไทยต่อไปในอนาคต
ปัจ จุบั น คนที่ อ ายุน้ อ ยกว่า ๕๐ ปี รับ รู้ ว่ามี แป้ ง หอมแต่ ไ ม่ มีก ารท าแล้ วและองค์
ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยก็พอมีบ้าง แต่ขาดสมุนไพรประกอบตารับ เพราะเลิกปลูกบางชนิด บางชนิดที่
อยู่ในป่าก็มีน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตแป้งทาให้เลิกทาแป้ง
(๓) ยังคงมีองค์ความรู้และยังมีการทาแป้งในชุมชน
องค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยยังคงมีอยู่สมบูรณ์ และยังคงมีการทาแป้งหอมใช้
ในบางกลุ่มของชุมชน โดยในชุมชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์และสามารถทาแป้งได้
แต่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปีลงไป ก็มีองค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้ไทยบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
ตาราง ๕ สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
ระดับสถานการณ์
องค์ความรู้ขาดหาย
ไม่สมบูรณ์

คาอธิบาย

สถานภาพองค์ความรู้
ปฏิบัติ ความรู้ สืบทอด

องค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้
ไทยมีข้อมูลบ้างแต่ไม่ครบ
สมบูรณ์และไม่มีใครทาแล้วใน
ชุมชน
ยังมีองค์ความรู้ยงั คง องค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้
อยู่สมบูรณ์
ไทยยังคงมีอยู่ในชุมชนแต่ไม่
สามารถถ่ายทอดหรือให้ข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่
องค์ความรูจ้ ะมีอยู่ตามกลุ่มคนที่
สูงอายุเท่านั้น ตามเด็กรุ่นใหม่
จะไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้แต่
สามารถบอกได้ว่ามีการทาแป้ง
หอมผู้ไทยในอดีตมีอยู่จริง
ยังคงมีองค์ความรู้ องค์ความรู้ในการทาแป้งหอมผู้
และยังมีการทาแป้ง ไทยยังคงมีการทาใช้อยู่ในชุมชน
ในชุมชน
และสามารถถ่ายทอดหรือให้
√
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผลิตใช้
แต่องค์ความรู้จะมีอยู่ตามกลุ่ม
คนที่สูงอายุเท่านั้น

√
ไม่
สมบูรณ์

พื้นที่ศึกษา
สง
ปลา ดงคา
เปลือย โหล เดือย

-

√

-

-

√
สมบูรณ์

-

-

√

-

√
สมบูรณ์

√
บางกลุ่ม
คน

-

-

√

หมายเหตุ :
สมบูรณ์ หมายถึง องค์ความรู้ครบสมบูรณ์ทั้ง ตารับ ขั้นตอนการทา การใช้ประโยชน์
ไม่สมบูรณ์ หมายถึง ขาดองค์ความรู้รายละเอียดแต่ละขั้นตอน √ หมายถึง มี และ – หมายถึง ไม่มี

๔.๓.๑ สถานภาพของสมุนไพร
สถานภาพของพืชสมุนไพรทั้ง ๙ ชนิดที่นามาเป็นส่วนผสมทาเป็นแป้งหอมในปัจจุบัน พบว่า
มีการเก็บหาสมุนไพรมาจาก ๒ แหล่งด้วยกัน คือ จากป่าชุมชน และปลูกใช้เองตามสวนหลังบ้าน ซึ่งสามารถ
แบ่งสถานภาพของสมุนไพรที่ใช้แบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้ (ตาราง ๖)
(๑) กลุ่มสมดุลธรรมชาติ หรือ กลุ่มที่มีเพียงพอในการใช้ เป็นกลุ่มที่ปลูกใช้เองตามสวนหลัง
บ้าน ตามหัวไร่ปลายนา ซึ่งกลุ่มนี้ไม่พบตามธรรมชาติ หรือมีน้อยตามธรรมชาติพบ ๔ ชนิด ได้แก่ อ้ม
(Chloranthus inconspicuous Sw.) ขมิ้น (Curcuma longa) คุด (Polyscias fruticosa) และเสน
(Pogostemon cablin)
(๒) กลุ่มเสี่ยงภัย เป็นกลุ่มสมุนไพรที่นามาจากป่า มีการปลูกน้อยในชุมชน เพราะปลูกขึ้น
ยาก ยังขาดข้อมูลการเพาะขยายพันธุ์ของพืชสมุนไพรกลุ่มนี้ มีจานวนต้นน้อย หรือจานวนประชากรในป่าน้อย
มีโอกาสสูญหายไปจากพื้นที่ ได้แก่ ว่านหอม (Kaempferia galangal) แนงหอม (Amomum villosum)
และคาพอง (Eupatorium stoechadosmum)
(๓) กลุ่มใกล้วิกฤติ เป็นกลุ่มสมุนไพรที่ยังคงมีการใช้ประโยชน์เก็บหามาจากป่าชุมชนใกล้
บ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางชนิดก็มีน้อยมากในพื้นที่ เป็นสมุนไพรที่หายาก และบางชนิดก็กาลังจะสูญหายไป
จากพื้นที่ทาให้สถานการณ์ของพืชสมุนไพรอยู่ในสถานวิกฤติน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง บางชนิดอาจจัดอยู่ในขั้น
วิกฤติ คือใกล้จะสูญหายไปจากพื้นที่ ได้แก่ เนียมงวงช้าง (Pogostemon plectranthoides) และเครือตั้งตุ่น
หรือชะลูด (Alyxia reinwardtii) เป็นพืชที่พบเฉพาะป่าบ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ (เป็นพืชเฉพาะถิ่น)
ตาราง ๖ สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชนิดสมุนไพร

แหล่ง
สถานภาพของสมุนไพร
พื้นที่ศึกษา
สมุนไพร สมดุล เสี่ยง วิกฤติ
สง
ปลา ดงคา
ภัย
เปลือย โหล เดือย
ปลูก
√
√
√ √
ปลูก
√
√
√ √
ปลูก
√
√
√ √
ปลูก
√
√
ป่า
√
√
√ √
ป่า
√
√ √
ป่า
√
√

อ้ม (Chloranthus inconspicuous)
ขมิ้น (Curcuma longa)
คุด (Polyscias fruticosa)
เสน (Pogostemon cablin)
ว่านหอม (Kaempferia galangal)
แนงหอม (Amomum villosum)
คาพอง (Eupatorium
stoechadosmum)
๘ เนียมงวงช้าง (Pogostemon
ป่า
plectranthoides)
๙ เครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii)
ป่า
หมายเหตุ :
√ หมายถึง มี หรือ พบ และ – หมายถึง ไม่มี หรือไม่พบ

√

-

-

√

√

√

√

√

๔.๔ สูตรหรือตารับของแป้งหอมผู้ไทย ขั้นตอนและวิธีการทาแป้งหอมผู้ไทย
ชาว ผู้ไทยเป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่มาอาศัยในดินแดนสยาม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
โดยคนทั่วไปมักจะซาบซึ้งถึงชาวผู้ไทยในเรื่องของความสุภาพนุ่มนวล และความงดงามของสตรีชาวผู้ไทย
ปัจจุบันเมื่อการท่องเที่ยวแทรกซึมเข้าไปในชุมชน (ภาพ ๑๖) วัฒนธรรมและศิลปะเฉพาะตัวเช่น ผู้ไทยได้รับ
ความสนใจอย่างมาก ถึงขนาดมีทัวร์และโฮมเสตย์ให้เยี่ยมชมและพักแรมในหมู่บ้านผู้ไทยเลยทีเดียวความที่
ชาวผู้ไทยมีพื้นเพสืบสายมายาวนาน ย่อมมีของดีติดตัวตามสไตล์ ผู้ไทย คนในยุคดิจิตอลสืบค้นลงไปในสาร
สังเคราะห์ แต่ชาวผู้ไทยกลับนาเอาสมุนไพรใกล้ตัวนามาใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพผิวพรรณของตัว เอง และ
ยังมีสรรพคุณแบบทูอินวัน คือ สุขกายและหอมชื่นใจด้วยชาวผู้ไทยที่เข้ามาตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๕ ดังนั้นชาวผู้
ไทยตั้งถิ่นฐานมานานนับร้อยๆ ปี ซึ่งกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสาวชนเผ่า ผู้ไทยจะได้สัมผัสกับกลิ่น
หอมพิเศษสุด จากแป้งหอมผู้ไทย ใครได้ดมกลิ่นแล้วจะติดตรึงใจไปอีกนาน ในหมู่บ้านชาวผู้ไทยในอดีต สตรี
ชนเผ่าผู้ไทยแทบทุกครัวเรือนรู้จักปรุงใช้กันทุกคน ซึ่ง ถือเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง เนื่องจากแป้งหอมนั้นได้มาจากไม้หอมที่ปลูกอยู่แล้วในครัวเรือน นอกจากความหอมเฉพาะแล้วแป้ง
หอมยังใช้ทาช่วยให้ผิวพรรณสดใสตามแบบฉบับของหญิงสาวชาวผู้ไทย วีระ ทองเนตร (๒๕๔๙)
“กลิ่นหอมหวลยวนใจชวนคิดถึง เฝ้าคะนึงหลงใหลในความหอม
กลิ่นหอมอื่นหมื่นใดไม่อาทร
สุดอาวรณ์หอมกลิ่นแป้งแห่งผู้ไทย”

ภาพ ๑๖ สภาพหมู่บ้านผู้ไทยในปี ๒๕๖๐
๔.๔.๑ สูตรหรือตารับของแป้งหอมผู้ไทย
จากการสัมภาษณ์ชาวผู้ไทยทั้ง ๓ พื้นที่พบว่า แป้งหอมผู้ไทยที่คนผู้ไทยส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อ
ว่า “แป้งหอม” ทั้ง ๓ พื้นที่ และมีสูตรหรือตารับที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งพื้นที่และมีสมุนไพรหลายชนิด
ที่มีการใช้ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการทาเพื่อดูแลคนในครอบครัว จะมีการปรุงหรือทาขึ้นเพื่อใช้เองเพื่อใช้
ในแต่ละครัวเรือแต่อาจจะมีบางครอบครัวที่ใช้แตกต่างออกไป แต่เมื่อวิวัฒนาการและความสะดวกได้มีเข้ามา
ในชุมชน ในหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้จึงได้เลือนหายไป ซึ่งในปัจจุบัน ไม่ได้มีการทาขึ้นเพื่อใช้เองตามครอบครัว แต่มี
การทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบประเพณี เทศกาล หรือบุญประเพณี และมีบางพื้นที่เปลี่ยนรูป หรือมีพัฒนาการไป
เป็นอย่างอื่น เช่น บ้านดงคาเดือยพัฒนาไปเป็น ธูปหอม เป็นต้น
ในการทาแป้งหอม นั้น ชาวผู้ไทยได้มีการนาภูมิปัญญาที่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดย
มีการนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ตามป่าชุมชนใกล้บ้าน และปลูกไว้ใช้เองตามบ้าน ตามสวน เช่น การปลูกอ้มไว้
ใช้ตามบ้าน และมีกลอนลาของชาวผู้ไทยบ้านคาเดือย หรือ คาถากากับเวลาจะเก็บต้นอ้ม กล่าวไว้ ดังนี้

“อ้มเอ๊ยอ้ม ขอเพิ่นอย่าเขี่ยดขม
คั่นสิเด็ดมาดม กะเป็นของมีเจ้า
แนวว่าของเขาแล้ว กะคือควายเขาล่าม
มีผู้จับผูกไว้ ใจอ้ายแห่งสงวน
ฮู้ว่าของเพิ่นแล้ว อ้ายหากเล่าอยากชิงมา
ฮู้ว่าผักเพิ่นแล้ว อ้ายกะเล่าอยากชิงเด็ด
คั่นเด็ดหลายย่านเพิ่นป้อย คั่นเด็ดน้อยบ่พอใจ”
(๑) สมุนไพรในตารับแป้งหอม
จากการศึกษาทั้ง ๓ พื้นที่แล้วสรุปว่าชุมชนแต่ละชุมชนจะมีการใช้สมุนไพรประกอบ
ตารับเหมือนกัน และขั้นตอนการทาก็คล้ายคลึง กันไปตามภูมินิเวศ เรียกว่า “องค์ความรู้ร่วมกัน หรือ ภูมิ
ปัญ ญาร่วม” แต่โดยส่วนใหญ่จะเหมือนกันชุมชนเดียวกัน ซึ่งจากการเก็บข้อมูล แป้งหอมผู้ไทยสามารถสรุป
ตารับของแป้งหอมผู้ไทยได้ ๓ ตารับ ประกอบด้วยพืชสมุนไพร ๙ ชนิด (ตาราง ๗) ดังนี้
(๑.๑) ตารับแป้งหอมผู้ไทยตารับตาบลสงเปลือย (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)
แป้งหอมตารับนี้มีสมุนไพรประกอบ ๕ ตัวดังนี้
-ใบอ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.)
-ขมิ้น (Curcuma longa)
-ใบคุด (Polyscias fruticosa)
-ว่านหอม (Kaempferia galangal)
-เครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii)
(๑.๒) ตารับแป้งหอมผู้ไทยตารับตาบลปลาโหล
แป้งหอมตารับนี้มีสมุนไพรประกอบ ๖ ตัวดังนี้
-ใบอ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.)
-ขมิ้น (Curcuma longa)
-ใบคุด (Polyscias fruticosa)
-ว่านหอม (Kaempferia galangal)
-เครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii)
-รากแนงหอม (Amomum villosum)
(๑.๓) ตารับแป้งหอมผู้ไทยตารับบ้านดงคาเดือย
แป้งหอมตารับนี้มีสมุนไพรประกอบ ๙ ตัวดังนี้
-เครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii)
-ใบอ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.)
-ใบเนียม เนียมงวงช้าง (Pogostemon plectranthoides)
-ใบคาพอง (Eupatorium stoechadosmum)
-ขมิ้น (Curcuma longa)
-ใบคุด (Polyscias fruticosa)
-ว่านหอม (Kaempferia galangal)
-ใบเสน (Pogostemon cablin)
-รากแนงหอม (Amomum villosum)

ตาราง ๗ ตารับแป้งหอมสมุนไพร
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
รวม

ตารับแป้งหอมผู้ไทยตารับตาบล
สงเปลือย
ใบอ้ม (Ch. inconspicuous Sw.)
ขมิ้น (C. longa)
ใบคุด (P. fruticosa)
ว่านหอม (K. galangal)
เครือตั้งตุ่น (A. reinwardtii)
๕ ชนิด

ตารับแป้งหอมผู้ไทยตารับตาบล
ปลาโหล
ใบอ้ม (Ch. inconspicuous Sw.)
ขมิ้น (C. longa)
ใบคุด (P. fruticosa)
ว่านหอม (K. galangal)
เครือตั้งตุ่น (A. reinwardtii)
รากแนงหอม (Am. villosum)
๖ ชนิด

ตารับแป้งหอมผู้ไทยตารับบ้าน
ดงคาเดือย
ใบอ้ม (Ch. inconspicuous Sw.)
ขมิ้น (C. longa)
ใบคุด (P. fruticosa)
ว่านหอม (K. galangal)
เครือตั้งตุ่น (A. reinwardtii)
รากแนงหอม (Am. villosum)
ใบเนียมงวงช้าง (Po. plectranthoides)
ใบคาพอง (E. stoechadosmum)
ใบเสน (Po. cablin)
๙ ชนิด

(๒) ระดับการใช้สมุนไพรในตารับแป้งหอม
จากการศึกษาพบว่ามีการการใช้สมุนไพรทั้งสิ้น ๙ ชนิด ดังนี้ เครือตั้งตุ่น (Alyxia
reinwardtii) อ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.) เนียมงวงช้าง (Pogostemon plectranthoides) คา
พอง (Eupatorium stoechadosmum) ขมิ้ น (Curcuma longa) คุ ด (Polyscias fruticosa) ว่ า นหอม
(Kaempferia galangal) เสน (Pogostemon cablin) และแนงหอม (Amomum villosum) ซึ่งมีระดับการ
ใช้สมุนไพรแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ ดังนี้
(๒.๑) ระดับองค์ความรู้ร่วมกัน หรือ ภูมิปั ญ ญาร่วม คื อ ชนิดสมุนไพรที่มีการใช้
ร่ ว มกั น ๖ ชนิ ด ดั ง นี้ อ้ ม (Chloranthus inconspicuous Sw.) ขมิ้ น (Curcuma longa) คุ ด (Polyscias
fruticosa) ว่านหอม (Kaempferia galangal) เครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii) และแนงหอม (Amomum
villosum)
(๒.๒) ระดับเฉพาะถิ่น คือ ชนิดสมุนไพรที่มีการใช้เฉพาะ พบในตารับจากบ้านดงคา
เดือย จานวน ๓ ชนิด ดังนี้ เนียมงวงช้าง (Pogostemon plectranthoides) คาพอง (Eupatorium
stoechadosmum) เสน (Pogostemon cablin)
๔.๔.๒ ขั้นตอนหรือวิธีการทาแป้งหอมผู้ไทย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ นในด้านการทาแป้งหอมผู้ไทย ตาบลสงเปลือย
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอ
ชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ พบว่า ชาวผู้ไทยทั้ง ๓ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีองค์ความรู้ในการทาแป้ง
หอม มีระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ ส่วนใหญ่มี อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับคุณประโยชน์ และขั้นตอนการทาแป้งหอม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญเพราะถ้าเตรียมไม่ดีอาจทาให้แป้งมี
กลิ่นฉุน อาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนต้องทาอย่างพิถีพิถันซึ่งประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน
ดังนี้ การเก็บสมุนไพร (บางพื้นที่มีคาถากากับ) การล้างสมุนไพร การหั่นสมุนไพร การนึ่งสมุนไพร การตาก
สมุนไพร การบดหรือป่นให้เป็นแป้ง ขั้นตอนการเก็บรักษาผงแป้ง และขั้นตอนการผสมแป้ง (ภาพ ๑๗) ซึ่งมี
ขั้นตอนที่แตกต่างกัน แยกเป็นสองระดับดังนี้ คือ การทาแป้งหอมภาพรวมของชาวผู้ไทย และการทาแป้งหอม
แยกตามพื้นที่ดังนี้ (ตาราง ๘)

๑) การทาแป้งหอมภาพรวมของชาวผู้ไทยทั้ง ๓ พื้นที่
การทาแป้งหอมผู้ไทยโดยส่วนใหญ่ เริ่มจากการเตรียมวัสดุและ อุปกรณ์ในการทา
แป้งหอมผู้ไทย ขั้นเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการเก็บรักษาผงแป้งหอม ขั้นตอนการผสมแป้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ภาพ ๑๘)
๑.๑) การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทาแป้งหอมผู้ไทย ได้แก่
(๑) ครกและสาก
(๒) เขือง
(๓) มีดเล็กเอาไว้ใช้หั่น
(๔) มีดใหญ่เอาไว้ใช้สับ
(๕) หม้อนึ่ง เอาไว้ต้มหม้อนึ่งสมุนไพร
(๖) หวด เอาไว้นึ่งสมุนไพรเพื่อฆ่าเชื้อโรค
(๗) เขิง หรือกระด้ง เอาไว้ตากสมุนไพร
(๘) ใบตอง เอาไว้ห่อสมุนไพรเวลานึ่ง
(๙) ตลับ หรือ กล่อง หรือ ขวด เอาไว้เก็บสมุนไพร
๑.๒) ขั้นเตรียมวัตถุดิบ
(๑) การเตรียมสมุนไพร ซึ่งได้มาจากท้องถิ่น นาต้นสมุนไพรมาทาการ ล้าง
ให้สะอาด แล้วนามาผึ่งลมให้แห้ง หรือ พอหมาด ประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง
(๒) จากนั้น นามาห่อด้วยใบตอง โดยห่อแบบแยกชนิดกัน
(๓) นาไปนึ่งให้พอสุก หรือ นึ่งประมาณ ๒๐-๓๐ นาที แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้
เย็นแล้วนามาผึ่งลมให้แห้งหมาด
(๔) แกะใบตองออกแล้วนาไปตากแดดนาน ๒-๓ วัน หรือจนกว่าจะแห้ง
สนิท
(๕) นาสมุนไพรที่แห้งสนิทแล้วมาทาการบดให้เป็นผงแป้งละเอียด โดยการ
นาเอาสมุนไพรแต่ละชนิดมาแยกบดให้ละเอียด ไม่ให้ผสมกัน
(๖) นาสมุนไพรที่บดเป็นผงแป้งละเอียดแล้ว นามาแยกเก็บ โดยต้ องแยก
เก็บกล่องละชนิด ห้ามให้ผสมกันโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้สมุนไพรมีกลิ่นเหม็น และสมุนไพรจะเก็บไว้ได้ไม่
นาน
๑.๓) ขั้นตอนการเก็บรักษาผงแป้ง
(๑) ทาการแยกวัตถุดิบผงแป้งหอมโดยเก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิท มิดชิดไม่
มีความชื้น (ถ้ามีความชื้นจะทาให้ผงแป้งเกิดเชื้อรา และเน่าได้)
(๒) เก็บไว้ในที่ร่ม โปร่ง มีลมโกรกถึง แห้งและเย็น ไม่มีความชื้น
(๓) สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี
๑.๔) ขั้นตอนการผสมแป้ง
(๑) นาสมุนไพรที่บดละเอียดแล้วมาผสมให้เข้ากัน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใน
อัตราส่วนทั้งหมด ๑ ต่อ ๑ หรือที่เรียกว่าเสมอภาคกัน หรือ อัตราส่วนที่เท่ากันทั้งหมด
(๒) หลั งจากผสมเสร็ จแล้ ว แป้ ง หอมจะมี อายุใช้ ง านได้ ไ ม่ เกิ น ๖ เดื อ น
ดังนั้น จึงต้องผสมแป้งในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้ในแต่ละครั้ง
(๓) แยกกันแต่ละชนิดเก็บได้นาน ๒ ปี

๒) การทาแป้งหอมแยกตามพื้นที่
๒.๑) ตารับที่ได้จากตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วิธีทา
๒.๑.๑) หาส่วนผสมให้ได้ตามสูตร ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นวัตถุดิบที่มี
อยู่แล้วในชุมชน หรือปลูกไว้แล้วในบริเวณบ้าน
๒.๑.๒) เมื่อได้วัตถุดิบแล้ว นาวัตถุดิบทั้งหมดมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
แล้วนาไปนึ่ง จากนั้นนาไปตากแดดให้แห้ง
๒.๑.๓). เมื่ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ น าไปตากแดดแห้ ง สนิ ท แล้ ว ก็ จ ะน า
ส่วนผสมทั้งหมด มาบดรวมกันให้และเอียด ก็จะได้ผงเครื่องหอม
๒.๑.๔) เมื่อจะนามาใช้ ให้นาผงเครื่องหอมมาผสมกับขมิ้นแล้วทา
เป็นเครื่องประทินโฉม หรือเครื่องหอม
๒.๑.๕) ใช้ผงเครื่องหอมที่ได้ นี้ สามารถผสมกับเครื่องใช้อื่น ๆ ได้
เช่น ทาขี้ผึ้งหอม หรือ ธูปหอม เป็นต้น
๒.๒) ตารับที่ได้จากตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีทา
๒.๒.๑) น าส่ วนผสมทั้ ง หมดมาฝานเป็ น ชิ้น เล็ก ๆ แล้ว เอาไปนึ่ ง
รวมกัน โดยในการนึ่งจะใช้ใบตองห่อส่วนผสมทั้งหมดไว้ เพื่อป้องกันไม้ให้น้าหอมหรือกลิ่นระเหยออกไปหมด
๒.๒.๒) หลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาตากแดดให้
แห้งจนกรอบ
๒.๒.๓) นาส่วนผสมทั้งหมดมาบดให้เป็นผง ส่วนมากจะใช้ครกใน
การบดให้เป็นผง
วิธีใช้
นาผงแป้งหอมมาผสมกับ ขมิ้นแล้วทาบริเวณผิวหนังและร่างกาย
ตามที่ต้องการ
สรรพคุณ
๑. กลิ่นจะคล้ายยาหอมขับลม ใช้ดมแก้วิงเวียน
๒. ใช้ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย และเป็นการ
เพิ่มความหอมให้กับร่างกายได้อีกด้วย
๓. สมั ย โบราณสตรี ห ลั ง คลอดบุ ต รจะใช้ ท าผิ ว ท าให้ ผิ ว พรรณ
สวยงามเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเป็นสาว
๒.๓) ตารับที่ได้จากตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
วิธีทา
๒.๓.๑) หาส่วนผสมให้ได้ตามสูตร ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นวัตถุดิบที่มี
อยู่แล้วในชุมชน หรือปลูกไว้แล้วในบริเวณบ้าน
๒.๓.๒) น าวัตถุ ดิบ ที่ ได้ ม าหั่น เป็ น ชิ้น เล็ กๆ แล้วน ามาคลุ กเคล้ า
(ซาว) รวมกัน คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

๒.๓.๓) เมื่อวัตถุดิบที่คลุกเคล้าเข้ากันแล้ว นาใบตองมาห่อ แล้ว
นาไปนึ่งให้สุก
๒.๓.๔) นาส่วนผสมต่างๆ ที่ผ่านการนึ่งสุกแล้วไปตากแดดให้แห้ง
๒.๓.๕) นาส่วนผสมทั้งหมดที่แห้งแล้ว มาบดให้ละเอียดจนเป็นผง
เพื่อนาไปใช้ต่อไป
๒.๓.๖) โดยถ้าจะนามาทาตั วก็ให้ ผสมกับ ขมิ้น หรือผสมน้าเพื่ อ
เป็นน้าหอมทาตัวก็ได้
วิธีใช้
นาผงแป้งหอมมาผสมกับขมิ้นแล้วทาบริเวณผิวหนังและร่างกาย
ตามที่ต้องการ
สรรพคุณ
๑. ใช้ทาป้องกันเห็บ โลน ที่อยู่ตามอวัยวะเพศ
๒. ใช้กลิ่นจะคล้ายยาหอมขับลม ใช้ดมแก้วิงเวียน
๓. ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย และเป็นการ
เพิ่มความหอมให้กับร่างกายได้อีกด้วย
๔. สมั ย โบราณสตรี ห ลั ง คลอดบุ ต รจะใช้ ท าผิ ว ท าให้ ผิ ว พรรณ
สวยงามเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเป็นสาว
๕. เริ่มประยุกต์ใช้ผงแป้งผสมกับขี้ผุยมะพร้าวและน้ายางบง เพื่อ
ทาเป็นธูปหอม
ตาราง ๘ สมุนไพรและส่วนที่นาไปใช้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อสมุนไพร

ส่วนที่ใช้
อ้ม (Ch. inconspicuous)
ลาต้นและใบ
ขมิ้น (Cu. longa)
หัว
คุด (P. fruticosa)
ใบ
ว่านหอม (K. galangal)
หัวและใบ
เครือตั้งตุ่น (A. reinwardtii)
เปลือกและใบ
แนงหอม (Am. villosum)
ลาต้น หัว และผล
เนียมงวงช้าง (Po. plectranthoides)
ลาต้นและใบ
คาพอง (Eupatorium stoechadosmum) ลาต้นและใบ
เสน (Po. cablin)
ลาต้นและใบ

อัตราส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน
๑ ส่วน

แหล่งเก็บ
ปลูกเอง
ปลูกเอง
ปลูกเอง
ป่าชุมชน
ป่าชุมชน
ป่าชุมชน
ป่าชุมชน
ป่าชุมชน
ปลูกเอง

ภาพ ๑๗ การทาแป้งหอมผู้ไทย

การเก็บสมุนไพร

-สมุนไพร ๙ ชนิด คือ ขมิ้น คาพอง ตังตุ่น แนงหอม เนียม
งวงช้าง ว่านหอม เสน และอ้ม
-พื้นที่ตาบลคาเขื่อนแก้วมีคาถากากับในการเก็บสมุนไพร

การล้างสมุนไพร

-ล้างสมุนไพรให้สะอาด
-แยกสมุนไพรออกแต่ละชนิดนาไปผึ่งให้หมาด ๒-๓ ชั่วโมง

การหั่นสมุนไพร

หั่นสมุนไพร ๔ ชนิด ได้แก่ ขมิ้น ว่านหอม ตังตุ่น และแนงหอม
ขนาด ๑-๒ เซนติเมตร

การนึ่งสมุนไพร

-ห่อแยกชนิดกันด้วยใบตอง นาไปนึ่งให้พอสุก ๒๐-๓๐ นาที
ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนามาผึ่งลมให้หมาด ๒๐-๓๐ นาที

การตากสมุนไพร

แกะใบตองออกแล้วนาไปตากแดด ๒-๓ วัน จนกว่าจะแห้งสนิท

การบดหรือป่น
สมุนไพร

แยกสมุนไพรแต่ละชนิดที่แห้งสนิทแล้วบดให้เป็นผงแป้ง
ละเอียด ไม่ให้ผสมกันโดยเด็ดขาดเพราะจะเก็บได้ไม่นาน

การเก็บรักษาผง
แป้งหอม

-แยกเก็บวัตถุดิบผงแป้งหอมใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทไม่มี
ความชื้น เพราะจะทาให้เกิดเชื้อราและเน่า
- เก็บไว้ในที่ร่ม โปร่งและแห้ง
-แยกชนิดเก็บไว้ได้ ๒ ปี ผสมเก็บได้ไม่เกิน ๖ เดือน

การผสมแป้ง

-นาสมุนไพรที่บดละเอียดแล้วมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใน
อัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ หรือ เสมอภาคกัน หรือ อัตราส่วนที่เท่ากัน
-หลังจากผสมเสร็จแล้วแป้งหอมจะมีอายุใช้งานได้ไม่เกิน ๖
เดือน ดังนั้น การผสมแป้งให้ผสมปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้
- ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ทาป้องกัน
เห็บและโลนทีอ่ ยู่ตามอวัยวะเพศ เป็นยาดมแก้วิงเวียน
และใช้ทาผิวทาให้ผิวพรรณสวยงาม
ภาพ ๑๘ ผังแสดงขั้นตอนการทาแป้งหอมผู้ไทย

๔.๔.๓ สมุนไพรในตารับแป้งหอมผู้ไทย
สมุนไพรที่มีการใช้ในพื้นที่ศึกษาจาก ๓ ตารับมีสมุนไพรจานวน ๙ ชนิด คือ ขมิ้น (Curcuma
longa) เครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii) ใบอ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.) ใบเนียม เนียมงวงช้าง
(Pogostemon plectranthoides) ใบ ค า พ อ ง (Eupatorium stoechadosmum) ใบ คุ ด (Polyscias
fruticosa) ว่ าน ห อ ม (Kaempferia galangal) ใบ เส น (Pogostemon cablin) แ ล ะ ร า ก แ น งห อ ม
(Amomum villosum) ซึ่งแต่ละชนิดจะมีรายละเอียดของสมุนไพรแต่ละชนิดดังนี้

ภาพ ๑๙ ขมิ้น
ชื่อสมุนไพร ขมิ้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa Linn.
ชื่อวงศ์
ZINGIBERACEAE
ชื่ออังกฤษ
Turmeric
ชื่อท้องถิ่น
ขมิ้นแกง ขมิ้นชัน ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ขี้มิ้น ตายอ สะยอ และหมิ้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ภาพ ๑๙)
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม ใบออกเป็นรัศมีติดผิวดิน รูปหอกแกมขอบ
ขนาน ดอกออกเป็นช่อ ทรงกระบอก แทงออกจากเหง้า มีใบประดับรูปหอก สีเขียวอ่อนหรือสีขาว เรียงซ้อน
กัน รองรับดอกย่อยแต่ละดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ มีขน กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมติดกันเป็นท่อ
ยาวปลายแยกเป็น ๓ แฉก เกสรเพศผู้ลักษณะคล้ายกลีบดอก ยอดเกสรเพศเมียรูปปากแตร รังไข่มี ๓ ช่อง แต่
ละช่องมีไข่อ่อน ๒ ใบ
ส่วนที่ใช้เป็นยาและสรรพคุณ
เหง้าใต้ดินบดเป็นผง รักษาแผล แมลงกัดต่อย กลากเกลื้อน ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
รักษาอาการท้องเสีย

สาระสาคัญ
ที่เชื่อว่ าเป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป ระเมินคุณ ภาพของสมุน ไพร ag-turmerone, curcumin
และอนุพันธ์ของ curcumin เป็นสารออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
๑. ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลและสมานแผลในกระเพาะอาหารและฤทธิ์อื่นๆ ต่อระบบทางเดินอาหาร
ขมิ้นมีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหาร โดยเร่งการเจริญ เติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็น
แผล ทาให้แผลหายเร็วขึ้น กระตุ้นการหลั่ง mucin มาเคลือบกระเพาะอาหารและยับยั้งการหลั่งน้าย่อยต่าง ๆ
ซึ่งเป็นผลจาก ag-turmerone และ curcumin การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้ องจากแผลใน
กระเพาะอาหารให้ผลการรักษาเทียบเท่ายาลดกรด (ซึ่งมีตัวยา magnesium trisilicate)
การทดลองในผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผล ๐.๕๑.๕ เซนติเมตร ซึ่งมีอาการปวดท้องและอาการอื่นที่แสดงถึงภาวะแผลเปื่อยในกระเพาะอาหารและลาไส้เ ล็ก
จานวน ๑๐ คน ให้รับประทานขมิ้น แคปซู ลขนาด ๒๕๐ มิลลิ กรัม ครั้ง ละ ๒ แคปซู ล วันละ ๔ ครั้ง ก่อ น
อาหารครึ่งชั่วโมง ๓ มื้อ และก่อนนอน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ เมื่อทาการติดตามผลโดยการส่อง
กล้องในสัปดาห์ที่ ๐ ๔ ๘ และ ๑๒ สัปดาห์หลังจากเริ่มรักษา มีผู้ป่วยที่ มีแผลหาย ๗ ราย (ร้อยละ ๗๐) โดย
แผลหายภายใน ๔ สัปดาห์ ๕ ราย (ร้อยละ ๕๐) แผลหายภายใน ๘ สัปดาห์ ๑ ราย (ร้อยละ ๑๐) และแผล
หายภายใน ๑๒ สัปดาห์ ๑ ราย (ร้อยละ ๑๐)
อี ก การทดลองทางคลิ นิ ก โดยให้ ผู้ ป่ ว ยโรคแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer, GU)
จานวน ๕ ราย และแผลที่ลาไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcer, DU) จานวน ๒๐ ราย รับประทานยาแคปซูล
ขมิ้นขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๕ ครั้ง โดยรับประทานก่อนอาหาร ๐.๕-๑ ชั่วโมง ๓ มื้อ
เวลา ๑๖.๐๐ น. และก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วย ๑๒ ราย (DU ๙ ราย และ GU ๓
ราย) จาก ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘ มีแผลหายภายใน ๔ สัปดาห์ ผู้ป่วย ๑๘ ราย (DU ๑๓ ราย และ GU ๕
ราย) คิดเป็นร้อยละ ๗๒ มีแผลหายภายใน ๘ สัปดาห์ และผู้ป่วย ๑๙ ราย (DU ๑๔ ราย และ GU ๕ ราย) คิด
เป็นร้อยละ ๗๖ มีแผลหายภายใน ๑๒ สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่แผลหายแล้วจะไม่กลับมาเป็นแผลอีก
มีการศึกษาถึงผลของขมิ้นต่อการทางานของระบบทางเดินอาหารอีกมากมาย พบว่าขมิ้นมี
ฤทธิ์ลดการบีบตัวของลาไส้ ฤทธิ์ขับน้าดี ฤทธิ์ลดอาการแน่นจุกเสียด และฤทธิ์รักษาอาการท้องเสีย
๒. ฤทธิ์ลดการอักเสบ
การศึ ก ษาแบบสุ่ม ปกปิ ด สองฝ่ ายเที ย บกั บ ยาหลอกและทดลองให้ ย าแบบสลั บ กลุ่ ม กั น
(randomized, double-blind, placebo controlled, cross-over study) ในผู้ป่วยข้อกระดูกอักเสบเรื้อรัง
จานวน ๔๒ คน โดยใช้ยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของเหง้าขมิ้น ๕๐ มิลลิกรัม/แคปซูล ๖๕๐ มิลลิกรัม พบว่า
การได้รับยาสมุนไพรดังกล่าวสามารถลดความเจ็บปวดที่รุนแรงได้
๓. ฤทธิ์ต้านการแพ้
สาร curcumin และสารสกัดด้วยเอทิลอะซีเตทมีฤทธิ์ต้านการแพ้ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการ
หลั่งสาร histamine (สารสื่อกลางที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้) เมื่อทดลองในหนูแรทและหนูเม้าส์ที่ถูกป้อนขมิ้น
เข้าทางปากในขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม/น้าหนักตัวเป็นกิโลกรัม นอกจากนี้ สารสกัดขมิ้นด้วยเอทิลอะซีเตทและ
บิวทานอลยังมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนยาต้านฮีสตามีน dimaprit ในหลอดทดลองอีกด้วย

๔. ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ
ขมิ้นมีผลยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสารพิษที่สร้างโดยแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง เช่น
Staphylo cocci ซึ่งเป็นสาเหตุของหนอง Samonella Shigella และ E.coli ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินอาหาร และ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุของฟันผุ เมื่อให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะที่ตรวจ
พบเชื้อ H. pyroli รับประทานขมิ้นชันวันละ ๒ กรัม แบ่งให้วันละ ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ พบว่าขมิ้นไม่มี
ผล ฆ่าเชื้อดังกล่าว
ขมิ้นสามารถยับยั้งการเจริญ เติบโตและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังได้หลายชนิด
โดยเฉพาะในรูป น้ามั น หอมระเหยจะจะมี ฤทธิ์ต้านเชื้ อราที่ เป็ น สาเหตุข องโรคกลาก เช่น Microsporum,
Trichophyton และ Epidermophyton นอกจากฤทธิ์ต้านเชื้อ ราในคนแล้ว น้ามั นหอมระเหยจากใบและ
เหง้าขมิ้น ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคราในข้าว ๕ ชนิด คือ Rhizoctonia solani, Trichochonis
padwickii, Helminthosporium oryzae, Fusarium moniliforme และ Curvularia lunata โดยน้ ามั น
จากใบจะมีฤทธิ์ดีกว่าน้ามันจากเหง้า
มีการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์และน้า (๑:๑) ความเข้มข้น ๑๒๕ ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร มีผลฆ่าเชื้ออะมีบา (Entamoeba histolytica) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคบิด
๕. ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ
สารสกั ด ของขมิ้ น สามารถป้ อ งกั น การท าลายตั บ ของหนู แ รทจากยาพาราเซตามอล Dgalactosamine เอทานอล ได้จากผลการทดลองกับเซลล์ตับในหลอดทดลอง
๖. ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และต้านการเป็นพิษต่อยีน
สารสกัด ด้ วยน้ าของขมิ้ น สารสกั ด ด้ วยน้ าของขมิ้ น ที่ แ ยกเอา สาร curcumin ออก สาร
curcumin สารสกัดด้วยเมทานอลของขมิ้น และน้ามันจากขมิ้นที่ แยกเอา oleoresin ออก มีฤทธิ์ต้านการ
กลายพันธุ์เมื่อทาการทดสอบในเชื้อแบคทีเรียและในหนูเม้าส์ สารในกลุ่ม phenolic จากขมิ้นมีฤทธิ์ป้องกัน
ความเสียหายของสารพันธุกรรมเมื่อทาการศึกษาในเซลล์ lymphoblastoid TK6 ของมนุษย์
๗. ฤทธิ์สมานแผล
ผงขมิ้นที่นามาผสมกับน้าแล้วทาแผล พบว่าช่วยเร่งให้แผลที่ไม่ติดเชื้อของกระต่ายและหนู
แรทหายได้ร้อยละ ๒๓.๓ และร้อยละ ๒๔.๒ ตามลาดับ และสามารถเร่งให้แผลที่มีการติดเชื้อของหนูแรทหาย
ได้ร้อยละ ๒๖.๒
ในการทดลองทางคลินิก โดยทายาสมุนไพรซึ่งมีขมิ้นเป็นส่วนประกอบที่ผิวหนัง พบว่ามีฤทธิ์
ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวขึ้นใหม่ เมื่อทดลองใช้ขมิ้นในการรักษาแผลผุพองเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะใน
ผู้ป่วย ๖๐ ราย แล้วติดตามดูแผลพุพองหลังการรักษา ๒๑ วัน พบว่าผู้ป่วยทุกรายหายจากโรค และไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนหรือข้อแตกต่างระหว่างการใช้ขมิ้นและยาปฏิชีวนะ
มีการนาสารสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ ๙๕ ของขมิ้นมาเตรียมเป็นครีมป้ายปาก แล้วทาการ
ทดลองเพื่อสังเกตฤทธิ์ในการสมานแผลในอาสาสมัคร ๓๐ คน พบว่าครีมป้ายปากที่มีสารสกัดขมิ้นชัน ๑% มี
ผลทาให้แผลในปากหายภายใน ๑ สัปดาห์
๘. ฤทธิ์อื่นๆ
ขมิ้นมีโอกาสที่จะพั ฒ นาเพื่อใช้ในการรักษาโรค cystic fibrosis ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่เป็ น
ส่วนผสมในยาสีฟันเพื่อช่วยขจัดคราบบุหรี่และลดการอักเสบ และใช้ผสมในยาจีนเพื่อการรักษาและป้องกัน
เนื้องอกและข้ออักเสบ อย่างไรก็ตาม ฤทธิ์เหล่านี้ยังต้องทาการศึกษาโดยละเอียดต่อไป

ความเป็นพิษทั่วไปและต่อระบบสืบพันธุ์
๑. การทดสอบความเป็นพิษ
ในการทดสอบความเป็นพิษด้วยสารสกัดขมิ้นชนิดต่างๆ พบว่ามีพิษปานกลางถึงมากเมื่อให้
โดยการฉีด แต่ เมื่อ ป้อ นสาร curcumin แก่ หนู เม้ าส์พ บว่ามี ความเป็น พิ ษปานกลาง สารสกัด ขมิ้น มี ผลต่ อ
อวัยวะต่างๆ ได้แก่ น้าหนักปอด หัวใจ อวัยวะสืบพันธุ์ อสุจิ เม็ดเลื อด ต่อมไทรอยด์ เซลล์บุผนังกระเพาะ
ปัสสาวะ ไต ลาไส้ ตลอดจนการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการทดลองในคนทั้งเพศชายและเพศหญิง จานวน ๑๕ คนโดยให้รับประทานขมิ้นขนาด
วันละ ๒.๒ กรัม เป็นเวลา ๔ เดือนพบว่าไม่ทาให้เกิดพิษ
๒. ความเป็นพิษต่อตัวอ่อน
เมื่อให้หนูแรทเพศเมียกินสารสกัดขมิ้นด้วยเอทานอลร้อยละ ๙๕ สารสกัดขมิ้นด้วยน้า และ
สารสกัดขมิ้นด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ในขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบความเป็นพิษต่อตัวอ่อน แต่เมื่อป้อน
สารสกัดขมิ้นด้วยเอทานอลร้อยละ ๙๕ สารสกัดขมิ้นด้วยน้า และสารสกัดขมิ้นด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ขนาด
๒๐๐ มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โลกรั ม แก่ ห นู แ รทหรื อ กระต่ า ยเพศเมี ย พบว่ าไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องตั ว อ่ อ น
(teratogenic) และเมื่อผสมรากขมิ้นลงไปในอาหารของหนูแรทเพศเมียขนาดร้อยละ ๐.๕ พบว่าไม่ก่อให้เกิด
ความผิดปกติของตัวอ่อนเช่นกัน
๓. ความเป็นพิษต่อตับ
ในการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังในหนูเม้าส์และหนูแรทเพศเมีย โดยผสมผงขมิ้น (ร้อยละ ๑ และ ๕)
และสารสกัดขมิ้นด้วยเอทานอลร้อยละ ๙๕ (ความเข้มข้นร้อยละ ๐.๐๕ และ ร้อยละ ๐.๒๕) ในอาหารแล้วให้
หนูกิน ๑๔ และ/หรือ ๙๐ วัน พบว่าหนูเม้าส์และหนูแรท ที่ได้รับผงขมิ้นในขนาดร้อยละ ๕ เป็นระยะเวลา ๙๐
วัน จะมีน้าหนักตัวและน้าหนักตับลดลง และมีเซลล์ของตับตาย หนูที่ได้รับผงขมิ้นในขนาดร้อยละ ๐.๒ หรือ
ร้อยละ ๑ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน พบพิษต่อตับ โดยพบความเป็นพิษดังกล่าวในหนูเม้าส์มากกว่าในหนูแรท
ส่วนสารสกัดขมิ้นด้วยเอทานอลร้อยละ ๙๕ ในขนาดที่ให้ ไม่พบความเป็นพิษ
การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของผงขมิ้นในหนูแรท พบความเป็นพิษน้อย การทดสอบ
ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง โดยการป้อนหนูแรทด้วยผงขมิ้นขนาด ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา
๒๘ วัน พบว่าค่าต่างๆ ในเลือดซึ่งแสดงถึงการทางานของตับที่ผิดปกติมีค่ามากขึ้น แต่การได้ รับผงขมิ้นใน
ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา ๒๘ วัน ไม่พบความเป็นพิษที่รุนแรงในหนูแรท
การทดสอบความเป็นพิษของสารในกลุ่ม curcuminoids จากขมิ้นเป็นเวลา ๖ เดือน พบว่า
หนูแรทในกลุ่มที่ได้รับการป้อนยาแขวนตะกอน curcuminoids ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ tragacanth ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาแขวนตะกอน และไม่ทาให้เกิด
ความเป็น แปลงค่ าทางโลหิ ต ที่มี ความสัม พัท ธ์กับขนาดที่ใช้ และในหนูแ รทกลุ่ม ที่ไ ด้รับการป้ อนยาแขวน
ตะกอน curcuminoids ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน พบว่ามีน้าหนักตัว น้าหนักสัมพัทธ์ของตับ และ
ระดับ alkaline phosphatase (ALP) สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ยังอยู่ในช่วงปกติ จากผลการศึกษาทาให้สรุปได้
ว่า การที่หนูได้รับ curcuminoids ในขนาดที่ให้ผลทางการรักษาคือ ๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ติดต่อกันเป็น
เวลานาน ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ และการให้ curcuminoids ขนาดสูงอาจมีผลต่อการทางานและโครงสร้าง
ของตับ แต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่กลับเป็นปกติใหม่ได้เมื่อหยุดใช้ curcuminoids
ดังนั้นการรับประทานขมิ้นชั้นในขนาดสูงหรือรับประทานติดต่อเป็นเวลานานต้องตรวจการ
ทางานของตับอย่างสม่าเสมอเนื่องจากตับอาจทางานผิดปกติได้

สรรพคุณของขมิ้น
๑. ขมิ้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย
๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง
๓. ช่วยลดการอักเสบ
๔. ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีขึ้น
๕. ช่วยรักษาแผลที่ปาก
๖. ช่วยรักษาอาการปวดหรืออักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบ
๗. ช่วยแก้ผื่นคันตามร่างกาย
๘. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคัน
๙. ช่วยรักษากลาก เกลื้อน ด้วยการใช้ผงขมิ้นผสมกับน้า นามาทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อนทุกวัน วัน
ละ ๒ ครั้ง
๑๐. ช่วยรักษาโรคผิวหนังพุพอง ตุ่มหนองให้หายเร็วยิ่งขึ้น
๑๑. ช่วยรักษาแผลจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ด้วยการนาขมิ้นมาล้างน้าให้สะอาด แล้วตาจนละเอียด
คั้นเอาแต่น้ามาทาบริเวณดังกล่าว
๑๒. มีฤทธิ์ในการต่อต้านและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และต่อต้านยีสต์ซึ่งเป็นตัวที่ทาให้
ภูมิคุ้มกันต่า
๑๓. ช่วยต่อต้านปรสิตหรือเชื้ออะมีบาที่เป็นต้นเหตุของโรคบิดได้
๑๔. ช่ วยสมานแผลตามร่างกายให้ ห ายเร็ วยิ่ ง ขึ้น ด้ว ยการน าผงขมิ้ น มาผสมกั บ น้ าแล้ว ทาลงบน
บาดแผล และยัง
๑๕. ช่วยให้บาดแผลไม่ให้ติดเชื้อของกระต่ายและหนูขาวได้ และสามารถเร่งให้แผลที่ติดเชื้อหายได้
๑๖. ขมิ้นยังมีสรรพคุณช่วยในการป้องกันการงอกของขนอีกด้วย โดยผู้หญิงชาวอินเดียมักนาขมิ้นมา
ทาผิวเพื่อป้องกันไม่ให้ขนงอก
๑๗. ขมิ้นชันขัดผิว ใช้ทาทรีตเมนต์พอกผิวขัดผิวด้วยขมิ้น ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวล ขาวผ่องใส เต่งตึง
ด้วยการนาขมิ้นสดมาล้างน้าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนาไปปั่นรวมกับดินสอพอง ๒-๓ เม็ด แล้วผสม
กับมะนาว ๑ ลูก ปั่นจนเข้ากัน นามาพอกหน้าหรือผิวทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ นาที แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด
๑๘. ขมิ้นเป็นส่วนประกอบของทรีตเม้นต์รักษาสิวเสี้ยน สิวผด สิวอุดตัน
๑๙. ขมิ้นเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในเครื่องสาอางบารุงผิวต่างๆ
ผิวสวยด้วยขมิ้น
๑. สูตรขมิ้นสด (ช่วยให้ผิวเรียบเนียน รักษาสิวอุดตัน สิวอักเสบ)
ผิวสวยด้วยขมิ้นสูตรแรก ให้นาขมิ้นมาล้างน้าให้สะอาดแล้วนาไปปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
เสร็จแล้วนามาปั่นด้วยเครื่องปั่น แล้วนามาใส่กระปุกแช่ในตู้เย็นให้ครบ ๑ สัปดาห์ ใช้คอตตอนบัดปั่นหูจิ้มน้า
ขมิ้นแล้วนามาทาหน้าก่อนล้างหน้า ๑๕ นาที
ควรใช้ตอนเย็นหรือก่อนนอน เพราะอาจทาให้หน้าเหลือง ต้องล้างประมาณ ๒ ครั้งถึงจะ
ออกหมด
๒. สูตรขมิ้นสด/ดินสอพอง/มะนาว (ช่วยให้ผิวหน้าผ่องใสเนียนเรียบ อ่อนเยาว์ สิวยุบเร็ว)
-เตรียมวัตถุดิบดังนี้ ขมิ้นสดเล็กน้อย/ดินสอพอง ๓ เม็ด/น้ามะนาว ๑ ผล
-นาขมิ้นมาล้างน้าให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
-นาขมิ้นที่หั่นแล้วมาปั่นรวมกับดินสอพองและน้ามะนาวจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน

-จะได้เนื้อครีมเข้มข้น ล้างหน้าให้สะอาดแล้วนาครีมที่ได้มาพอกทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ นาทีแล้ว
ล้างออก
-ควรทาเป็นประจาและสม่าเสมอ สัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้งจะช่วยให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. สูตรผงขมิ้น/น้ามะนาว (ช่วยให้หน้าเนียนใส ช่วยลดอาการบวมแดงจากสิว ช่วยลดสิวและช่วยให้
สิวยุบเร็ว)
-นาผงขมิ้นมาผสมกับน้ามะนาวพอข้น
-นามาแต้มบริเวณที่เป็นสิวก่อนนอนหรือจะพอกทั่วใบหน้าก็ได้
-ทิ้งไว้ประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีแล้วล้างออก (หรือจนกว่าจะรู้สึกว่าแสบก็ให้ล้างออกได้เลย)
๔. สูตรผงขมิ้น/น้านม (บารุงผิวหน้าให้ผ่องใส อ่อนเยาว์ รักษาสิวเสี้ยน กระชับรูขุมขน รักษาแผลสิว )
-นาผงขมิ้นผสมกับน้านมให้เข้ากัน
-ล้างหน้าให้สะอาด แล้วนาขมิ้นที่ได้มาขัดบนผิวหน้าอย่างเบามือจนทั่วใบหน้า
-พอกทิ้งไว้ประมาณ ๕ นาที แล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นๆ
๕. สูตรผงขมิ้น/น้าผึ้ง (บารุงผิวหน้าให้ผ่องใส อ่อนเยาว์ รักษาสิวเสี้ยน กระชับรูขุมขน รักษาแผลสิว)
-นาผงขมิ้นผสมกับน้าผึ้ง ผสมให้เข้ากัน
-ล้างหน้าให้สะอาด แล้วนาขมิ้นที่ได้มาขัดบนผิวหน้าอย่างเบามือจนทั่วใบหน้า
-แล้วพอกทิ้งไว้ประมาณ ๕ นาที แล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นๆ
๖. สูตรผงขมิ้น/ดินสอพอง (ช่วยฆ่าเชื้อโรค บรรเทาอาการสิว)
-นาดินสอพองมาผสมกับผงขมิ้นแล้วคนให้เข้ากัน
-เสร็จแล้วนามาแต้มที่หัวสิว
-หากจะนามาพอกหน้าควรลดปริมาณผงขมิ้นลงจากเดิม
๗. สูตรน้าขมิ้น/นมสด/ดินสอพอง (ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เปล่ง ปลั่ง เรียบเนียน ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แก้
อาการผดผื่นคัน)
-การท าน้ าขมิ้ น ให้ น าขมิ้ น สดมาล้า งให้ สะอาด หั่ น เป็ น แว่ น แล้ วต าจนแหลก ผสมกั บ น้ า
เล็กน้อย แล้วกรองเอาน้าด้วยผ้าขาวบาง
-เตรียมวัตถุดิบดังนี้ น้าขมิ้น ๑ ช้อนชา/นมสด ๒ ช้อนชา/และดินสอพองสะตุ ๕ เม็ดใหญ่
-นาดินสอพองมาบดจนละเอียด แล้วใส่นมสด น้าขมิ้นผสมลงไปคนให้เข้ากัน
-นามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ นาที แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด
๘. สูตรขมิ้นแห้ง/ว่านนางคา/ไพล/ดินสอพอง (สูตรบารุงผิว ลดสิว)
-เตรียมวัตถุดิบดังนี้ ขมิ้นแห้ง ๒๕ กรัม/ว่านนางคา ๒๐๐ กรัม/ไพล ๕๐ กรัม/ดินสอพอง
๑,๐๐๐ กรัม
-นาทุกอย่างมาผสมรวมกันแล้วบดให้ละเอียด เสร็จแล้วนามาพอกหน้าหรือผิวตัวประมาณ
๑๐ นาที แล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นและตามด้วยน้าเย็นสลับกัน
-หากผิวมันควรนามาผสมกับน้ามันมะกรูดเผาไฟ แต่ถ้าเป็นผิวแห้ง ควรนาไปผสมกับน้าผึ้ง
หรือนมสด

ภาพ ๒๐ ชะลูด
ชื่อสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์
วงศ์ตีนเป็ด
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ

ชะลูด เครือตั้งตุ่น
Alyxia reinwardtii Blume
Alyxia reinwardtii var. lucida (Wall.) Markgr., Alyxia nitens Kerr
APOCYNACEAE
ลูด (ปัตตานี) ชะนูด (สุราษฎร์ธานี) เครือตังตุ่น ขี้ตุ่น ช้างตุ่น ต้นธูป (ภาคอีสาน)
ชะลูด (ตราด ภาคกลาง) นูด (ภาคใต้) ชะรูด (ไทย) ชะลูดช้าง หรือ ซ่อนกลิ่นเถา
ลักษณะของต้นชะลูด (ภาพ ๒๐)
ต้นชะลูด จัดเป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก ลาต้นเกลี้ยง เปลือกต้นเป็นสีดา ทุกส่วนของต้นมีน้ายางสีขาว
พรรณไม้ชนิดนี้มักขึ้นกระจัดกระจายอยู่ในป่าดิบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และทางภาคใต้
ชะลูดเป็ นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดเล็ก เปลือกค่ อนข้างดาและเกลี้ยง มี ยางสีขาวขุ่น เถาที่เก็ บมาแล้ว
จะต้องนามาทุบเพื่อลอกเอาเปลือกสีดาข้างนอกทิ้ง แล้วลอกเอาแต่เนื้อที่หุ้มแก่นไม้มาใช้เป็นยาโดยนามาผึ่งให้
แห้ง เปลือกไม้ก็จะม้วนเป็นแผ่นบางๆ มีสีขาว กลิ่นหอมมาก รสหอมเย็นและสุขุม
ใบเป็นใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ข้อละ ๓ ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปรี ปลายใบแหลม
หรือมน โคนใบเป็นครีบ ส่วนขอบใบม้วนลง ใบมีขนาดกว้างประมาณ ๒.๕-๔ เซนติเมตร และมีความยาว
ประมาณ ๓.๕-๙ เซนติ เมตร แผ่ น ใบด้ านบนเป็ น มั น เนื้ อ ใบหนาและแข็ ง มี ก้ า นใบยาวประมาณ ๓-๗
เซนติเมตร
ดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ช่ อละประมาณ ๔-๑๐ ดอก ดอกมีกลิ่นหอม (ดอกจะเริ่มหอมตอนพลบค่า
และจะเริ่มหอมแรงในตอนกลางคืน) เป็นสีเหลือง ดอกมีใบประดับที่มีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบ
ประดับจะแหลม มีความยาวประมาณ ๑ มิลลิเมตร ส่วนกลีบรองกลีบดอกจะมีอยู่ประมาณ ๕ กลีบ เมื่อดอก
บานจะมีขนาดเส้นผ่านศูน ย์กลางประมาณ ๑ มิลลิเมตร โคนกลีบติดกันเป็นท่อยาวประมาณ ๗ มิลลิเมตร
ส่วนตรงคอท่อจะแคบและมีขน ดอกมีเกสรเพศผู้ ๕ อัน โดยจะติดอยู่ภายในใกล้กับปากท่อดอก ก้านเกสรมี
ขนาดสั้นมาก ส่วนท่อเกสรเพศเมียจะมีลักษณะยาวเรียว ส่วนรังไข่นั้นจะมีอยู่ ๒ ช่อง โดยจะแยกออกจากกัน

ผลลักษณะเป็นรูปทรงรี มีความยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร เมื่อผลแห้งจะแข็ง
ยาหอมเกือบทุกตารับมักจะมีชะลูดเป็นตัวยาประกอบอยู่ด้วย แต่ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยทั่วไปกลับรู้จักไม้
ชนิดนี้น้อยมาก ชะลูดพบได้ในภาคใต้มากกว่าภาคอื่นๆ ดัง นั้น ชื่อท้องถิ่นที่ปรากฏในเอกสารทางการ "หอ
พรรณไม้" ของกรมป่าไม้ จึงปรากฏเฉพาะชื่อทางภาคใต้ซึ่งเรียก ชะลูด ว่า ลูด (ปัตตานี) หรือ นูด (สงขลา ตรัง
สุราษฎร์ธานี) แต่สมุนไพรชนิดก็ปรากฏมีมากในภาคอีสานด้วย แต่อาจยังไม่ได้ทารายงานอย่างเป็นทางการ
คนอีสานเรียกไม้ชนิดนี้ว่า “ตัง้ ตุ่น”
สาหรับไม้ในสกุลนี้ ในประเทศไทยมีรายงานพบ ๔ ชนิดด้วยกันคือ ชะลูด (Alyxia reinwardtii Bl.)
ชะลูดช่อสั้น (A. schlechteri H. Lv.) เครือข้าวมวก (A. siamensis Craib) เครือมวกไทย (A. thailandica
D.J. Middleton)
ลักษณะเป็นไม้เลื่อยมีเถาขนาดเล็ก ลาต้นมีลักษณะเกลี้ยง เปลือกสีดา และมี น้ายางสีขาว ใบเป็นแบบ
ใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ข้อละ ๓ ใบ จะเป็นรูปขอบขนาน หรือรูปรี ปลายใบแหลมหรือมน ส่วนโคนใบจะเป็น
ครีบ ด้านบนเป็นมันและขอบใบจะม้วน ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกออกเป็นช่อคล้ายซี่ร่มมี
สีขาวนวล ดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อละ ๔-๑๐ ดอก โคนดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ดอกแยกเป็น ๕
กลีบ ดอกจะส่งกลิ่นหอมช่วงค่า
ลักษณะเด่นคือ ผลเป็นแบบผลแห้ง แข็ง รูปรี มีความยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร การขยายพันธุ์ทาได้
โดยการเพาะเมล็ด ปักชาและตอนกิ่ง ชะลูดควรปลูกในที่ร่มและมีไม้ใหญ่หรือเสาให้ชะลูดคอยเลื้อย และอยาก
บอกดังๆ ว่า ชะลูดเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะสาหรับการปลูกเป็นไม้ประดับด้วย
สรรพคุณของชะลูด
๑. เปลือกเถาชั้นใน มีกลิ่นหอมและชุ่มชื่น ใช้เป็นยาบารุงกาลัง (เถา เปลือกเถาชั้นใน)
๒. ช่วยบารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น (เปลือกเถาชั้นใน)
๓. ใช้เป็นยาบารุงหัวใจ (เนื้อไม้ เปลือกเถาชั้นใน)
๔. เถาใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษในเลือดและน้าเหลือง (เถา)
๕. เถาใช้เป็นยาแก้ลมวิงเวียน แก้อาการอ่อนเพลีย (เถา)
๖. เปลือกเถาชั้นใน ใบ และผล มีสรรพคุณเป็นยารักษาอาการไข้ ส่วนดอกใช้เป็นยารักษาอาการไข้
เพ้อคลั่ง (เปลือกเถาชั้นใน ใบ ดอก และผล)
๗. รากชะลูด ตามตารายาไทยจะใช้เป็นยารักษาพิษไข้ พิษเสมหะ และลม (ราก)
๘. รากชะลูด มีสรรพคุณช่วยแก้อาการใจสั่นหรืออาการหงุดหงิดได้ด้วย (ราก)
๙. เนื้อไม้มีสรรพคุณเป็นยารักษาลมและยาขับลม (เนื้อไม้)
๑๐. ช่วยขับผายลม (เปลือกเถาชั้นใน)
๑๑. ช่วยแก้อาการปวดในท้อง แก้ปวดมวนท้อง (เปลือกเถาชั้นใน)
๑๑. ช่วยบารุงครรภ์รักษา (เปลือกเถาชั้นใน)
๑๒. ช่วยแก้ดีพิการ (เปลือกเถาชั้นใน)
๑๓. ช่วยแก้อาการปวดบวม (เปลือกเถาชั้นใน)
เปลือกชะลูดจัดอยู่ในตารับ “ยาหอมเทพจิตร” และตารับ “ยาหอมนวโกฐ” โดยเป็ นตารับยาที่ มี
ส่วนประกอบของเปลือกชะลูดร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ อีกในตารับ มีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการวิงเวียน หน้า
มืดตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน ช่วยแก้ลมจุกแน่นในท้อง

นอกจากนี้ เปลือกชะลูดยั งได้ม าจากต้น ชะลู ดช่อสั้ น (A. schlechteri H. Lev.) ซึ่ง นอกเหนือจาก
สรรพคุณที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว เปลือกของชะลูดทั้งสองจะมีสรรพคุณทางยาและมีการนามาใช้ประโยชน์ได้
เหมือนๆ กัน แต่ดอกชะลูดช่อสั้นจะมีสรรพคุณเป็นยาแก้สะอึก แก้ดีพิการ แก้ลม ส่วนรากใช้เป็นยาแก้ลม แก้
พิษไข้ แก้พิษเสมหะ เนื้อต้นใช้เป็นยาบารุงหัวใจ ช่วยขับผายลม แก้อาการปวดมวนท้องหรือไซ้ท้อง และช่วย
ขับผายลม ส่วนใบและผล ใช้เป็นยาแก้ไข้ร้อนใน แก้สะอึก กระสับกระส่าย แก้ดีพิการ แก้คุดทะราด ตารับยา
พื้นบ้านทางภาคอีสานจะใช้ลาต้นนามาต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้ตกขาวแก้เหน็บชา ใช้เข้ายาแก้กระษัยเส้น แก้
อาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทางานหนัก ส่วนตารายาพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้รากและเถานามาต้ม
กับน้าดื่มเป็นยาบารุงหัวใจ
ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของชะลูด
-เปลือกต้นชะลูดมีสาร alyxialactone, coumarin, irridoid glycoside, saponin
-ชะลูดมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลาไส้และมดลูก
การศึกษาทางพิษวิทยา ด้วยการนามาทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากเปลือกชะลูดด้วยเอทา
นอล ๕๐% โดยนามาให้หนูทดลองกินและให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังของหนูในขนาด ๑๐ กรัมต่อน้าหนักตัว
๑ กิโลกรัม หรือคิดเป็น ๑,๖๑๓ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดที่ใช้รักษาในคน ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ
ประโยชน์ของชะลูด
๑. นิยมนามาปลูกไว้เพื่อนามาใช้ทาเครื่องหอมและใช้เป็นยาสมุนไพร
๒. เปลือกชั้นในยังนามาใช้ปรุงแต่งผ้าให้มีกลิ่นหอม ใช้ปรุงแต่งกลิ่นใบยาสูบหรือใช้อบเสื้อผ้า หรือ
นามาใช้ทาเป็นเครื่องหอมอื่นๆ เช่น ธูปหอม น้าอบ น้าปรุง เป็นต้น
๓. สามารถนามาปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มได้ เพราะดอกมีกลิ่นหอมชื่ นใจ โดยสามารถนามาขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ปักชา และตอนกิ่ง เหมาะนามาปลูกในที่ร่มราไรหรือกลางแจ้ง แต่ต้องมีต้นไม้อื่นหรือ
เสาให้เลื้อยเกาะ เจริญเติบโตได้ดีในดินชื้นที่ระบายน้าได้ดี
๔. การใช้ประโยชน์ ในเขตภาคกลางกล่าวไว้ว่า ชะลูดมีประโยชน์ดังนี้
-เนื้อไม้ เป็นยาบารุงหัวใจ รักษาลม และขับลม
-เปลือกชั้นใน มีกลิ่นหอมและชุ่มชื่น ใช้เป็นยาบารุงกาลัง
-ใบ ใช้รักษาอาการไข้
-ดอก ใช้รักษาอาการไข้เพ้อคลั่ง
-ผล ใช้รักษาอาการไข้
-ราก ใช้รักษาพิษเสมหะ พิษไข้และลม
๕. ใช้เป็นเครื่องหอมปรุงแต่งผ้าหรือเสื้อผ้าให้มีกลิ่นหอม หรือใช้อบเสื้อผ้าให้หอม ใช้ปรุงแต่งกลิ่นใบ
ยาสูบ และใช้เป็นเครื่องหอมอื่นๆ เช่น ธูปหอม
๖. คนอีสานในอดีตใช้ชะลูดแช่น้าอาบในกรณีที่กินอาหารผิดสาแดง (แพ้อาหาร) แล้วมีอาการออกตุ่ม
และใช้ ทั้ ง เถาเป็ น ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งหอม แต่ น่ า เสี ย ดายที่ ปั จ จุ บั น นี้ หั น ไปนิ ย มใช้ น้ าหอมจากสาร
สังเคราะห์
๗. ผู้ ที่ เดิ น ทางไปต่ างประเทศ จะพบส่ ว นของเปลื อ กชะลู ด วางจ าหน่ ายในตลาดสิ น ค้ าพื้ น เมื อ ง
โดยเฉพาะอินโดนีเซีย จะเรียกว่า “อบเชยขาว” (white cinnamon) นามาเข้ายาสมุนไพรหลายชนิด เช่น
เป็นยาแก้อาการเกร็ง (antispasmodic) เป็นยาระงับอาการปวดกระเพาะ ยาแก้ท้องอืด (atulence) ยาแก้

ปวดมวนในท้อง (colic) แก้ไข้ (fever) แก้บิด (dysentery) และขับลม นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องหอมเช่นเดียวกับคนไทย ในบางครั้งอาจมีการใช้ส่วนของใบและดอกแทนเปลือกได้ด้วย ทั้งใบและดอกมี
รสคล้ายเครื่องเทศขม
๘. สาหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า ส่วนของเปลือกเมื่อนาไปสกัดจะได้สารต้านอนุมูลอิสระ
และต้านแบคทีเรียได้ ในวงการไม้ประดับพบว่ามีชะลูดอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “ชะลูดช้าง” มีลักษณะคล้าย
กับชะลูดแต่ดอกใหญ่กว่า โดยต้องเข้าใจว่าชะลูดช้าง เป็นไม้ที่อยู่ คนละวงศ์กับชะลูด พูดง่ายๆ ว่าคนละต้นกัน
ชะลู ด ช้ าง มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Marsdenia oribunda (Brongn.) Schltr. แต่ เมื่ อ ค้ น หาชื่ อ ชะลู ด ช้ างใน
อินเตอร์เน็ตจะพบว่าชะลูดช้างมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stephanotis oribunda ซึ่งเป็นชื่อพ้องกัน ชะลูดช้าง อยู่
ในวงศ์ ASCLEPLADACEAE มีชื่อสามัญ ในภาษาอัง กฤษว่า Creeping Tuberose, Madagascar, Jasmine,
Wax Flower. เป็นไม้เถาเลื้อย
-เถา มีขนาดเล็กสีขาว กลม และทุกส่วนของชะลูดช้างจะมียางสีขาว
-ใบ เป็นแบบใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อของลาต้นหรือเถา ใบเป็นรูปรี หรือรูปไข่
ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบกว้างและหนาเป็นมันคล้ายแผ่นหนัง โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบยกขึ้น
ทางด้านบนทาให้มีลักษณะเป็นรางออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ
-ดอก มีลักษณะเป็นหลอด ปลายดอกแยกออกเป็น ๕ กลีบ กลีบดอกมีสีขาวสะอาดเช่นเดียว
กับดอกมะระ และมีกลิ่นหอมจัด กลีบดอกหนา เนื้อดอกละเอียด เป็นไม้ที่มีถิ่นกาเนิดมาจากมาดากาสการ์ ใช้
ปลูกเป็นไม้ประดับได้เหมือนกันทั้งชะลูดช้าง และชะลูดที่ใช้เป็นยาหอม ซึ่งเป็นยาเอกลักษณ์ของยาไทยขนาน
แท้ จึง ควรส่งเสริมการปลูกเพื่อนาประโยชน์ไปใช้ดูแลสุขภาพคนไทยอย่างยิ่ง แต่คนไทยไม่รู้จักและไม่นิยม
ปลูกชะลูด หรือ “ตังตุ่น ” (เรียกแบบอีสาน) ซึ่ง กาลัง เป็นไม้หายาก และเป็ นไม้ ที่ปลูก เสริมการปลูกป่าได้
เพราะเป็นไม้ที่ชอบขึ้นในที่ร่ม

ภาพ ๒๑ สันพร้าหอม
ชื่อสมุนไพร สันพร้าหอม คาพอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium stoechadosmum Hance.
ชื่อสามัญ
Compositae (Asteraceae)
วงศ์ทานตะวัน ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ หญ้าเสือมอบ (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี) เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ) ซะเป มอกพา
หญ้าลั่งพั้ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) พอกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หลานเฉ่า เพ่ยหลาน (จีน
กลาง) ผักเพี้ยฟาน (กรุงเทพฯ) เรียก “สันพร้าหอม”
ลักษณะของสันพร้าหอม (ภาพ ๒๑)
สันพร้าหอม (เนียมคาพอง) สมุนไพรชนิดนี้บางคนเรียก พอกี่ ลักษณะทั่วไปของสันพร้าหอมเป็นพืช
ล้ ม ลุ ก อายุ ห ลายปี มี ก ลิ่ น ฉุ น สู ง ได้ ถึ ง ๑ เมตร ล าต้ น สี น้ าตาลอมแดงหรื อ สี อ อกแดง ผิ ว เกลี้ ย ง แตก
กิ่งก้านสาขาเป็นกอ ปลายใบแหลมหรือมนเล็กน้อย สันพร้าหอมชาวปกากะญอที่อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
เชื่อว่าเป็นสื่อสารวิญญาณเทพจึงขาดไม่ได้เมื่อต้องทาพิธีกรรมในการอัญเชิญเทวดา นอกจากนี้ยังนิยมปลูกไว้
บริเวณบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
ต้นสันพร้าหอมจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีอายุได้หลายปี ลาต้นตั้งตรง มีความสูงของ
ต้นได้ประมาณ ๗๐-๑๒๐ เซนติเมตร โคนต้นเรียบเป็นมัน เกลี้ยง ตามลาต้นเป็นร่อง แต่จะค่อนข้างเกลี้ยง
เล็กน้อย รากแก้วใต้ดินแตกแขนงมาก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและการปักชากิ่ง จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ ขึ้น
ได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนและชุ่มชื้น ความชื้นปานกลาง มีแสงแดดส่องปานกลาง พบขึ้นบริเวณตามหุบเขา
หรือลาธาร และพบปลูกมากทางภาคเหนือและภาคอีสาน
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของลาต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูป หอก
ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ส่ วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ ๕-๙ เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นสีเขียว หลังใบมีขนปกคลุม เส้นใบคล้ายรูปขนนก เมื่อขยี้ดมจะ
มีกลิ่นหอม ใบบริเวณโคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและแห้งง่าย

ดอกสันพร้าหอมออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลาต้น คล้ายซี่ร่ม ช่อดอกยาวได้ประมาณ ๖-๘
มิลลิเมตร ก้านช่อดอกมีขนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านหนึ่งมีประมาณ ๑๐ ช่อ เรียงติดกัน ๒-๓ แถว แถว
ด้านนอกมีข นาดสั้น กว่าแถวด้านใน ในช่อ หนึ่ ง ๆ จะมี ดอกประมาณ ๔-๖ ดอก ลั กษณะของดอกเป็ นรู ป
ทรงกระบอก ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก ดอกยาวประมาณ ๕-๖ มิลลิเมตร เมื่อบานเต็มที่จะมี
ขนาดประมาณ ๗-๘ มิลลิเมตร ปลายแยกออกเป็นแฉก ๕ แฉก มีกลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ดอกมีเกสรเพศผู้ ๕ อัน
อยู่ใจกลางดอก
ผลลั ก ษณะของผลเป็ น รูป ขอบขนานแคบหรื อ รูป ทรงกระบอก ผลเป็ น สีด า มี สั น ๕ สั น ผลยาว
ประมาณ ๓ มิลลิเมตร เมือ่ สุกผลจะแห้งเป็นสีน้าตาลอมดา
สรรพคุณ สันพร้าหอมเป็นตารับสมุนไพรของ “ยาเขียวหอม” ซึ่งเป็นยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
รวมทั้งยาหอมอีกหลายตารับ หมอยาพื้นบ้านทุกภาคใช้สันพร้าหอมในตารับยา แก้ไข้ แก้หวัด แก้ลม จุกเสียด
แน่นท้อง บารุงหัวใจ บารุงโลหิต บารุงกาลัง แก้ประจาเดือนไม่ปกติ หมอยาไทยใหญ่ยังนิยมใช้สันพร้าหอมใน
การรักษาลมขึ้นเบื้องสูง ใช้ขยี้ดมแก้ลมชัก ลมงาน แก้ลมมะเฮ็งคุด (ปวดหัวไม่หาย) ใช้เคี้ยวกินเป็นยาระบาย
อ่อนๆ แก้ร้อนใน ต้มกินเพื่อบารุงเลือด บารุงกาลัง
สันพร้าหอม หรือที่คนเชียงใหม่เรียกในชื่อ “เกี๋ยงพาใย” นิยมนามากินเป็นผักสดแกล้มลาบ นอกจาก
จะอุดมด้วยวิตามินซีแล้ว ยังเชื่อว่าเป็นยาปรับธาตุ เป็นทั้งยาช่วยระบายหรือแก้อาการท้องร่วงในเวลาเดียวกัน
ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อนจัด ไข้แดด (ทั้งต้น) ส่วนตารับยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้แดด ระบุให้ใช้ใบสันพร้าหอม
๕ กรัม ใบสะระแหน่ ๕ กรัม ใบบัวหลวง ๕ กรัม พิมเสนต้น ๕ กรัม ปี่แปะเอี๊ยะ ๓๐ กรัม โหล่วกิง ๓๐ กรัม
และเปลือกฟัก ๗ กรัม นามารวมกันต้มกับน้ารับประทาน
ตารับยาแก้หวัด ระบุให้ใช้ทั้งต้นประมาณ ๑ กามือ ใส่ในน้า ๑ ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลง ต้ม
ต่ออีกประมาณ ๑๕ นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ ๑๒๕ มิลลิลิตร วันละ ๓ เวลา หรือนามาบดเป็นผง
ทาเป็นชาชงดื่ม
ใช้บดกับน้า เติมน้าผึ้งเล็กน้อยเป็นยาแก้ไอ บรรเทาอาการหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่ใช้เป็นยาแก้สตรี
ประจาเดือนมาไม่ปกติ ทาให้ประจาเดือนมาตามปกติ หรือใช้จับเลือดเสียหลังการคลอดบุตรของสตรี ให้ใช้ราก
๑ กามือ ใส่ในน้า ๑ ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลงต้มต่อไปอีก ๑๕ นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ
๑๒๕ มิลลิลิตร วันละ ๓ เวลา
หมอยาอีสานจะนิยมนามาใช้กับแม่หลังคลอดในการทาเป็นยาอบต้มกินเพื่อบารุง เลือด บารุงกาลัง
ขั บ น้ าออกจากร่ า งกาย ลดอาการบวมน้ า ช่ ว ยท าให้ เหงื่อ ออก และใช้ เป็ น ยาขั บ ประจ าเดื อ นในหญิ ง ที่
ประจาเดือนผิดปกติ (ทั้งต้น) ขนาดและวิธีใช้ : การใช้ตาม ยาดสดให้ใช้ครั้งละ ๑๐-๓๐ กรัม ส่วนยาแห้งให้ใช้
ครั้งละ ๕-๑๐ กรัม นามาต้มกับน้ารับประทาน หรือจะใช้ร่วมกับตัวยาอื่นๆ ในตารับยาตามต้องการข้อควร
ระวัง : ผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือลาไส้หย่อนไม่มีกาลัง ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้
สรรพคุณของสันพร้าหอม
๑. ทั้งต้นมีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาขับน้าชื้นใน
ร่างกาย
๒. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาบารุง ทั้งต้นนามาบดให้เป็นผง ทาเป็นชาสาหรับชงดื่มเป็นยาบารุงร่างกาย
๓. บารุงกาลัง ทาให้เลือดไหลเวียนดี และช่วยแก้อาการวิงเวียน
๔. ช่วยทาให้เจริญอาหารใช้เป็นยาแก้พิษเบื่ออาหาร
๕. ใบมีสรรพคุณเป็นยาบารุงหัวใจ

๖. ช่วยบารุงโลหิต
๗. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ
๘. ใช้ เป็ น ยาแก้ ไข้ แก้ ไ ข้ ตั ว ร้ อ นจั ด ไข้ แ ดด ส่ ว นต ารับ ยาแก้ ไ ข้ ตั ว ร้ อ น แก้ ไ ข้ แ ดด ระบุ ให้ ใช้ ใ บ
สันพร้าหอม ๕ กรัม ใบสะระแหน่ ๕ กรัม ใบบัวหลวง ๕ กรัม พิมเสนต้น ๕ กรัม ปี่แปะเอี๊ยะ ๓๐ กรัม โหล่ว
กิง ๓๐ กรัม และเปลือกฟัก ๖๐ กรัม นามารวมกันต้มกับน้ารับประทาน
๙. ตารับยาแก้หวัด ระบุให้ใช้ทั้งต้นประมาณ ๑ กามือ ใส่ในน้า ๑ ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลง
ต้มต่ออีกประมาณ ๑๕ นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ ๑๒๕ มิลลิลิตร วันละ ๓ เวลา หรือนามาบดเป็น
ผงทาเป็นชาชงดื่ม
๑๐. ใช้บดกับน้า เติมน้าผึ้งเล็กน้อยเป็นยาแก้ไอ บรรเทาอาการหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่
๑๑. ช่วยขับเหงื่อ
๑๒. ช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้า ปากแห้ง น้าลายเหนียว
๑๓. ช่วยแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
๑๔. ใช้ขยี้ดมแก้ลมชัก แก้ลมมะเฮ็ดคุด (ปวดไม่หาย) ซึ่งจะช่วยทาให้สดชื่นรู้สึกปลอดโปร่งและช่วย
กระจายเลือดลมไปเลี้ยงสมองได้ดี การใช้สมุนไพรชนิดนี้จะช่ วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง ทาให้อาการวิงเวียน
และอาการปวดศีรษะลดลงด้วย
๑๕. ช่วยแก้ลมขึ้นจุกเสียด แก้ลมขึ้นเบื้องสูง แน่นหน้าอก
๑๖. ใช้เป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ
๑๗. ใบใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับลาบ นอกจากใบจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้ว หมอเมืองยัง
เชื่อว่าสันพร้าหอมเป็นยาปรับธาตุ เป็นทั้งยาช่วยระบายและแก้อาการท้องร่วงในเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมนามากินกับน้าพริก ส่วนชาวเขาทางภาคเหนือจะใช้ยอดอ่อนกินเป็นผักสดร่วมกับน้าพริกเช่นกัน
๑๘. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ปวดกระเพาะ กระเพาะลาไส้อักเสบเฉียบพลัน
๑๙. ใช้เป็นยาช่วยขับปัสสาวะ
ใช้เป็นยาแก้สตรีประจาเดือนมาไม่ปกติ ทาให้ประจาเดือนมาตามปกติ หรือใช้จับเลือดเสียหลังการคลอดบุตร
ของสตรี ให้ใช้ราก ๑ กามือ ใส่ในน้า ๑ ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลงต้มต่อไปอีก ๑๕ นาที ใช้ดื่มครั้งละ
ครึ่งแก้วประมาณ ๑๒๕ มิลลิลิตร วันละ ๓ เวลา
๒๐. ทั้งต้นใช้เป็นยากระตุ้นความกาหนัด
๒๑. รากใช้ต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้พิษ
ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของสันพร้าหอม
๑. ทั้งต้นพบน้ามั นระเหยประมาณ ๑.๕-๒% ในน้ามันพบสารหลายชนิด เช่น P-cymene, Neryl
acetate, ๕ -Methylthymol ether, Nerylacetate แ ล ะ ยั ง พ บ ส า ร Coumarin, O-Coumaric acid,
Thymohydroquinone ส่วนใบพบสาร Euparin, Eupatolin เป็นต้น
๒. น้ามันระเหยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดไข้หวัดใหญ่ได้ เช่น สาร Neryl acetate, ๕-Methyl
จากการทดสอบทางพิษวิทยา เมื่อนาสันพร้าหอมทั้งต้นมาให้แพะหรือวัวกินติดต่อกันเป็นเวลานาน พบว่าจะ
เกิดการกระทบที่ตับและไต ทาให้แพะหรือวัวเป็นเบาหวาน หรือถ้าใช้สารที่สกัดได้จากทั้งต้นด้วยแอลกอฮอล์
มาฉีดเข้าหนูทดลอง จะทาให้หนูทดลองมีการหายใจช้าลง การเต้นของหัวใจช้าลง อุณหภูมิในร่างกายของหนู
ลดลง น้าตาลในเลือดสูงขึ้น และมีอาการแสดงคล้ายกับเป็นโรคเบาหวาน

ประโยชน์ของสันพร้าหอม
๑. ใช้เป็นพืชอาหารและสมุนไพร โดยใบใช้กินกับลาบ น้าพริก หรืออาหารอื่น
๒. ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งหอม ยาสระผมหอมบารุงผม ธูปหรือเครื่องหอมอื่นๆ
๓. คนปกาเกอะยอรู้ดีว่าธรรมชาติของสันพร้าหอมจะยิ่งหอมมากขึ้นเมื่อแห้ง จึงนิยมนามาห่อด้วย
ใบตองที่ทาด้วยน้ามันมะพร้าวไว้แล้วนามาย่างไฟจะทาให้กลิ่นหอมมาก ซึ่งคนปกาเกอะยอจะนิยมนามาทัดหู
หรือนามาห้อยกับสายสร้อยคล้องคอ นอกจากนี้ยังนามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อดึงดูดผีบ้านผีเรือนให้คอย
ปกป้องรักษาบ้านที่อยู่อาศัยและผู้อาศัย หรือนามาใช้ห้อยคอเพื่ อความเป็นสิริมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ใช้
ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป พ่อค้านิยมนามาปลูกไว้ในกระถางเพื่อขายเป็นการค้า

ภาพ ๒๒ เล็บครุฑ
ชื่อสมุนไพร เล็บครุฑ, ครุฑทอดมัน หรือ ครุฑตรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyscias fruticosa (L.) Harms
ชื่อวงศ์
ARALIACEAE
ชื่ออื่น
คุด เล็บครุฑ ครุฑเท้าเต่ ครุฑทอดมัน ครุฑใบเทศ ครุฑผักชี และเล็บครุฑใบฝอย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ภาพ ๒๒)
เล็บครุฑจัดเป็นไม้ประดับต้นที่นิยมปลูกทั้งในกระถาง และแปลงจัดสวน เนื่องจากมีลาต้น และทรง
พุ่มไม่สูง ใบมีลักษณะแปลก มี ลวดลายสวยงาม รวมถึงเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะคอยคุ้มครองภยันตรายไม่ให้
กล้ากลาย ทั้งภูตผี วิญญาณชั่วร้าย เวทมนต์ดา และสิ่งอัปมงคลต่างๆ
ลาต้น เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ ๑-๒ เมตร ต้นอ่อนมีสีเขียว ลาต้นแก่มีสีเทา ผิวลาต้นสากมือ
ลาต้นแตกกิ่งตั้งตรงรวมกันเป็นทรงพุ่ม และมีปุ่มนูนบริเวณกาบใบที่ร่วงไป
ใบ แตกออกจากลาต้น และกิ่ง โดยเรียงสลับกันเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบประกอบมีก้านใบหลักยาว โคน
ก้านใบหลักมีตุ่มหนามเล็กๆสีขาว และถัดขึ้นมาเป็นจุดประสีขาวสลับกับสีเขียวเข้ม จากนั้น ก้านใบหลักแตก
ก้านใบย่อยออก ก้านใบย่อยมีใบเรียงกันเป็นคู่ตรงข้ามกัน ๕-๙ ใบ โดยใบสุดท้ายเป็นใบเดี่ยว ใบย่อยแต่ละใบ
มีลักษณะเรียวยาว ขอบใบหยักลึกหลายหยัก คล้ายกรงเล็บ ส่วนปลายใบแหลม
ดอก แทงออกปลายยอดของลาต้น ช่อดอกมีขนาดใหญ่ และแตกแขนงช่อย่อยจานวนมาก แต่ละช่อมี
ดอกรวมกันเป็นกระจุก ๒๐-๔๐ ดอก มีแกนกลางช่อยาว ๖๐ ซม. ขนาดเล็ก ช่อดอกย่อยออกเป็นช่อซี่ร่ม
กลีบดอก ๕ กลีบ เกสรตัวผู้ ๕ อัน
ผล รูปเกือบกลม มีเนื้อผล
ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบ ทั้งต้น ราก
สรรพคุณเล็บครุฑ
๑. ใบ (มีกลิ่นหอม ให้รสเผ็ดร้อน)
๑.๑ ใบนามาต้มดื่มแก้อาการปวดหัว แก้ไมเกรน แก้ปวดหัวข้างเดียว

๑.๒ น้าต้มจากใบมีกลิ่นหอม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
๑.๓ น้าต้มจากใบใช้ดื่ม แก้อาการปวดตามข้อต่างๆ
๑.๔ นาใบมาตาบด สาหรับพอกรักษาแผล แก้แผลอักเสบ
๑.๕ นามาพอกทารักษาผื่นคัน
๑.๖ นามาพอกทารักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน
๑.๗ ใบนามาขยาแล้วอุดรูจมูก สาหรับแก้เลือดกาเดาออก
๒. ลาต้น (รสฝาด)
๒.๑ นามาต้มดื่มช่วยดับพิษร้อน
๒.๒ น้าต้มช่วยรักษาท้องร่วง
๒.๓ น้าต้มดื่ม แก้อาการปวดหัว ช่วยลดไข้
๒.๔ แก่นลาต้นนามาฝนใช้ทาสมานแผล
๓. ราก (รสร้อน)
๓.๑ ช่วยขับปัสสาวะ
๓.๒ ช่วยให้ผ่อนคลาย
๓.๓ แก้ปวดตามข้อ
ประโยชน์เล็บครุฑ
๑. เล็บครุฑมีลักษณะใบแปลก มีลายประ ขอบใบหยักคล้ายกรงเล็บ ทรงพุ่มหนา และเตี้ย จึงนิยม
ปลูกเป็นไม้ประดับต้น และประดับใบ โดยส่วนมากจะนิยมปลูกในกระถางประดับตามหน้าบ้านหรือในอาคาร
๒. ยอดอ่อน และใบอ่อนมีกลิ่นหอม สามารถนามาทอดเป็นผักหรือใช้รับประทานเป็นเครื่องเคียง
๓. ใบเล็บครุฑมีน้ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอม สามารถนาสกัดสาหรับใช้เป็นส่วนผสมของน้าหอม
หรือนามันสาหรับประโยชน์ในด้านความสวยความงาม
๔. ใบนามาขยา และใช้ทาเนื้อสัตว์ ก่อนนาไปย่าง ซึ่งช่วยให้เนื้อมีกลิ่นหอม น่ารับประทานมากขึ้น
๕. ขอบใบเล็บครุฑมีหยักเป็นฟันเลื่อยจานวนมาก บางชนิดหยักตื้น บางชนิดหยักลึก ทาให้แลดูคล้าย
กรงเล็ บ ครุฑ ซึ่งเชื่ อว่ า หากปลู กแล้ วจะช่วยคุ้ม ครอง ป้อ งกัน ภั ยอั น ตรายต่างๆ ทั้ ง ภู ตผี มนต์ ดา และสิ่ ง
อัปมงคลไม่ให้มากล้ากรายผู้ปลูกหรือสมาชิกในครอบครัว

ภาพ ๒๓ พิมเสนต้น
ชื่อสมุนไพร พิมเสนต้น ใบเสน
ชื่อสามัญ
Patchouli, Patchoulli, Patchouly
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
ชื่อพ้อง
Pogostemon patchouli var. suavis (Ten.) Hook. f.)
วงศ์กะเพรา LAMIACEAE หรือ LABIATAE
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ เสน พิมเสน ผักชีช้าง ใบหลม ใบอีหรม (ภาคใต้) ฮั่วเซียง ก่วง ฮั่วเซียง (จีนกลาง)
ลักษณะของพิมเสนต้น (ภาพ ๒๓)
ต้นพิมเสนต้นหรือ ต้นพิมเสน มีถิ่นกาเนิดในประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา อิน โดนีเซีย และใน
ประเทศมาเลเซีย โดยจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีความสูงของต้นประมาณ ๓๐-๑๐๐ เซนติเมตร ลาต้นตั้งตรงกิ่ง
ก้านเป็นสี่เหลี่ยม โดยจะแตกกิ่งก้านสาขาบริเวณยอดต้น ทั้งต้นเมื่อนามาขยี้ดมจะมีกลิ่นหอมฉุน และมีขนสี
เหลืองปกคลุมอยู่ทั้งต้น
ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูป ไข่ ขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ
๑.๕-๔ เซนติเมตรและยาวประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร ใบที่โคนต้นจะมีขนาดเล็กกว่าที่บริเวณยอดต้น แผ่นใบ
มีขนสีเทาอ่อนปกคลุมทั้งหน้าใบและหลังใบ โดยเฉพาะตรงส่วนของเส้นใบจะมีขนปกคลุมอยู่มาก ส่วนก้านใบ
ยาวประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร
ดอกพิมเสนต้น ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบ ช่อดอกยาวประมาณ ๒-๘ เซนติเมตร มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร ดอกเป็นสีขาวอมสีม่วง ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกยาวได้
ประมาณ ๖-๘มิลลิเมตร ดอกมีกลีบเลี้ยงห่อหุ้มอยู่ ๔ ใบ ยาวประมาณ ๘ มิลลิเมตร มีกลีบดอก ๕ กลีบ มี
เกสรเพศผู้ ๔ ก้าน

เมื่ อ กลั่ น พิ ม เสนด้ ว ยไอน้ า จะได้ น้ ามั น พิ ม เสน (patchouli oil) ซึ่ ง มี ส ารส าคั ญ คื อ แพทชู ล อล
(patchoulol) และนอร์แพทชูเลนอล (norpatchoulenol) ใช้ ในงานสุคนธบาบั ด เป็น ส่วนผสมในน้ าหอม
สารระงับกลิ่นกายและยาไล่แมลง ใบของพิมเสนมีสรรพคุณแก้ปวดประจาเดือน แก้ปวดศีรษะลดไข้
ผลพิมเสนต้น ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูปไข่ยาว
หมายเหตุ
พิมเสนต้นยังมีอีกชนิดหนึ่งคือ ต้นพิมเสนป่า (Agastache rugosa (Fisch et. Mey) O.ktze.) มีดอก
เป็นสีม่วงหรือสีขาว กิ่งก้านเป็นสีแดง มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่ใกล้เคียงกัน สามารถนามาใช้แทนกันได้
สรรพคุณของพิมเสนต้น
๑. ตารับยาแก้อาการปวดศีรษะ ตัวร้อน มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ให้ใช้ยาแห้ง แปะตุ๊ก หกเหล็ง เปลือก
ลูกหมาก อย่างละ ๑๐ กรัม และกิ๊กแก้ จี่โซว ชะเอม ปั่วแฮ เกาโพ๊ก และโกฐสอ อย่างละ ๗ กรัม นามาต้มกับ
น้ารับประทาน หรือนามาบดรวมกันเป็นผงทาเป็นยาเม็ดลูกกลอนรับประทานก็ได้
๒. ตารายาไทยจะใช้ใบเป็นยาลดไข้ ใช้ปรุงเป็นยาเย็น แก้ไข้ทุกชนิด ช่วยถอนพิษร้อน ทาให้ ความ
ร้อนในร่างกายลดลง โดยมากใช้ปรุงเป็นยาเขียว ถอนพิษไข้ ยาจันทลีลา ตารับยาของทางล้านนา และยาหอม
ก็เข้าใบพิมเสนต้นนี้
๓. ทั้งต้นมีรสเผ็ดขม เป็นยาร้อนเล็กน้อย ออกฤทธิ์ต่อปอด ม้าม และกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาลดไข้
แก้หวัดแดด ตัวร้อน มีน้ามูกไหล จมูกอักเสบ
๔. ใช้เป็นยาขับลม ขับลมชื้น
๕. ผงจากใบใช้เป็นยานัตถุ์และเป็นยาทาให้จาม
๖. ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย อาเจียน ช่วยในการย่อยอาหาร ตารับยาแก้
อาการจุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน ด้วยการใช้ยาแห้ง แปะตุ๊ก หกเหล็ง เปลือกลูกหมาก
อย่างละ ๑๐ กรัม และกิ๊ก แก้ จี่โซว ชะเอม ปั่ วแฮ เกาโพ๊ ก และโกฐสอ อย่างละ ๗ กรัม น ามาต้ม กับ น้ า
รับประทาน หรือนามาบดรวมกันเป็นผงทาเป็นยาเม็ดลูกกลอนรับประทานก็ได้
๗. ส่วนยาชงจากยอดแห้งและรากแห้งก็มีสรรพคุณเป็นยาขับลมในทางเดินอาหารได้เช่นกัน
๘. ยาชงจากยอดแห้งและรากแห้งของพิมเสนต้นใช้ดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะติดขัด
๙. ใบสดนามาต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้ปวดประจาเดือน เป็นยาขับประจาเดือน หรือประจาเดือนมาไม่
สม่าเสมอ
๑๐. หากเป็นโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ให้ใช้ต้นแห้งผสมกับโกฐน้าเต้าและสารส้มสะตุ อย่างละ ๑๕
กรัม นามารวมกันต้มกับน้า นามาใช้ชาระผิวหนังบริเวณที่เป็น
๑๑. ต้นใช้ภายนอกเป็นยาแก้น้ากัดเท้า
๑๒. น้ามันของพิมเสนต้นในทางยาใช้ทาแก้ปวดได้ (น้ามันพิมเสนต้น)
ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของพิมเสนต้น
๑. สารที่พบ ได้แก่ น้ามันระเหย ๑๕% ในน้ามันระเหยพบสาร Patchouli alcohol,
Patchoulipyridine, Eugenol, Pinene, Cinnamic aldehyde, Pogostol, Methychavicol, Anethole,
p-Methoxycinnamaldehyde เป็นต้น

๒. น้ามันระเหยพิมเสนต้นมีฤทธิ์เพิ่มน้าย่อยในกระเพาะอาหาร ช่วยทาให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น
และยังมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะและลาไส้ จึงทาให้คลายอาการปวดได้ อีกทั้งยังช่วยทา
ให้อาหารที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร หรืออาหารที่ยังไม่ย่อย ไม่บูดอีกด้วย
๓. สารสกัดที่ได้จากพิมเสนต้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อ Spirochaete ได้
หลายชนิด โดยเฉพาะกับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนัง
ประโยชน์ของพิมเสนต้น
๑. กิ่งและใบแห้งเมื่อนามาใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าจะช่วยทาให้มีกลิ่นหอมและช่วยป้องกันแมลงมากัดเสื้อผ้า
๒. ใบมีกลิ่นหอมใช้กลั่นทาน้าหอมได้ และยังใช้เป็นสารช่วยให้น้าหอมมีกลิ่นติดทนดีและนาน
๓. น้าพิมเสนที่ได้จากการกลั่นกิ่งและใบจากต้นพิมเสนต้นหรือที่เรียกว่า น้ามันแพทชูลี (Patchouli
oil) นิยมนามาใช้ปรุงเป็นน้าหอม ใช้แต่งกลิ่นสบู่ ใช้ผสมกับน้าอาบเพื่อช่วยระงับกลิ่นตัว โบราณใช้ในการแต่ง
กลิ่นขี้ผึ้งสีปาก

ภาพ ๒๔ เร่วหอม หรือ แนงหอม
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อทั่วไป

เร่วหอม แนงหอม หมากแน่ง
เร่ว (ภาคกลาง) หมากแหน่ง (สระบุรี) ผาลา (ฉาน-เชียงใหม่) มะหมากอีมะอี้ หมากอี้
(เชียงใหม่) หน่อเนง (ชัยภูมิ) หมากเน็ง หมากเนิง (ภาคอีสาน) เร่วใหญ่ (ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momum villosumLour. var.xanthioides (Wallich ex Baker) T. L. Wu & S. J.
Chen
ชื่อพ้อง
Amomum xanthioides Wallich ex Baker in J. D. Hooker,
A. villosum Lour. var. nanum H. T. Tsai & S. W. Zhao.
ชื่อวงศ์
ZINGIBERACEAE
ลักษณะของเร่วหอม (ภาพ ๒๔)
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดินมีกลิ่นคล้ายเร่ว ลาต้นเทียมเจริญอยู่เหนือผิวดิน สูงประมาณ ๑ เมตรใบเดี่ยว
รูปหอกยาว (lanceolate to linear) ยาว ๒๐-๓๕ เซนติเมตรกว้าง ๓-๗ เซนติเมตรผิวเกลี้ยง ปลายใบเรียว
แหลมเป็ น ติ่ ง โคนใบมน ก้ า นใบสั้ น เรีย งสลั บ ดอกเป็ น ช่ อ ดอก มี ก้ านชูช่ อ ดอกแทงออกจากเหง้ าใต้ ดิ น
(scapose) ดอกสีขาว ผลเป็นผลแห้งแก่แล้วแตก (dehiscent capsule) เมื่อโตเต็มที่มีสีเขียว เมื่อสุกเป็นสี
น้าตาล ภายในมีเมล็ดจานวนมาก รูปหลายเหลี่ยม มีสีน้าตาล เกาะติดกันเป็นก้อนและมีกลิ่นหอม
เร่วแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ เร่วน้อยและเร่วใหญ่
๑. เร่วน้อยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amomum villosum Lour. มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า เร่ว, เร่ว
ดง เป็นต้น โดยผลเร่วน้อยที่มีคุณภาพดีนั้นต้องมีลักษณะของผลใหญ่ แข็ง มีเนื้อมาก เนื้อในเมล็ดมีสีน้าตาล
แดง และมีกลิ่นหอมฉุนมาก

๒. เร่วใหญ่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum xanthioides Wall. ex Baker มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ
ว่า เร่ว เร่วกระวาน กระวานป่า หมากแหน่ง มะอี้ หมากอี้ และหมากเน็ง เป็นต้น โดยผลเร่วใหญ่ที่มีคุณภาพดี
นั้นต้องมีลักษณะผลใหญ่ แข็ง มีสีเทา เนื้อในมีสีน้าตาลอมเทาถึงสีน้าตาล และมีกลิ่นหอมฉุน
ลักษณะของเร่ว
ต้นเร่วจัดเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าหรือลาต้นอยู่ใต้ดิน เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด โดยเฉพาะ
ในดิน ร่วนซุยในที่ร่มราไร นิยมขยายพั นธุ์ด้วยวิธีการใช้เหง้าหรือหน่ อมากกว่าการใช้เมล็ดในประเทศไทย
สามารถพบได้ทางภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ลักษณะของใบเรียวยาว เป็นรูปขอบขนานหรือ
รูปขอบขนานแกมใบหอก มีความยาวประมาณ ๑๒-๒๐ เซนติเมตรและกว้างประมาณ ๔-๗ เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลมและห้อยโค้งลง ก้านใบเป็นแผ่นมีขนาดสั้น
ดอกมีสีขาว ออกเป็นช่อจากยอดที่แทงขึ้นมาจากเหง้า ดอกจะรวมอยู่ในก้านเดีย วกันเป็นช่อยาวๆ
คล้ายกับดอกข่ า กลีบดอกเป็ นสีชมพูอ่อนแล้วจะเปลี่ยนสีน้าตาลเทา โคนกลีบ ดอกจะเชื่อมติดกันเป็ นท่ อ
ปลายแยกเป็นกลีบ ก้านช่อดอกสั้น
ผลเร่วน้อยผลค่อนข้างกลม ลักษณะเป็น ๓ พู มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑-๑.๕ เซนติเมตร
และยาวประมาณ ๑.๕-๒ เซนติเมตร มีขน ผลแก่สีน้าตาลแดง ภายในมีเมล็ ดจานวนมากจับกันเป็นกลุ่มก้อน
กลมๆ หรือกลมรี มี ๓ พู โดยแต่ละพูจะมีเมล็ดประมาณ ๓-๑๕ เมล็ด อั ดเรียงกันแน่น ๓-๔ แถว เมล็ด มี
รูป ร่ า งไม่ แ น่ น อน มี เหลี่ ย มเป็ น สั น นู น ขนาดกว้ า งประมาณ ๒-๓ มิ ล ลิ เมตร และยาวประมาณ ๒.๕-๔
เซนติเมตร เมล็ดมีสีน้าตาลเข้มหรือสีน้าตาลดา ผิวด้านนอกเรียบมีเยื่อบางหุ้ม ปลายแหลมของเมล็ดมีรูเห็นได้
เด่นชัด เมล็ดแข็ง เนื้อในเมล็ดมีสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดซ่า และมีรสขมเล็กน้อย
ผลเร่วใหญ่ ผลมีลักษณะเรียวยาวหรือขอบขนานแกมสามเหลี่ยม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
๒ เซนติเมตร ผลแห้งแตกได้ มีขนสีน้าตาลแดงปกคลุมอยู่ ผลมีรสมันเผื่อนติดเปรี้ยว ภายในผลมีเมล็ดเป็นกลุ่ม
๑๐-๒๐ เมล็ด ลักษณะเหมือนเร่วน้อย เมล็ดมีสีน้าตาลเข้ม มีกลิ่นหอม มีรสร้อนเผ็ดปร่า
การกระจายพันธุ์
พบในอินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย (พบที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคกลางของประเทศไทย)
สรรพคุณของเร่ว
๑. ช่วยบารุงธาตุในร่างกาย ด้วยการใช้เมล็ดเร่วผสมกับหัวแห้วหมู ขิงแห้ง และชะเอมเทศ นามาปรุง
เป็นยา
๒. รับประทาน (เมล็ด)
๓. ช่วยแก้ธาตุพิการ (ผลเร่วใหญ่)
๔. ช่วยลดไขมันในเลือด (เมล็ดเร่วใหญ่)
๕. ช่วยแก้โลหิตขึ้นเบื้องสูง (ผลเร่วใหญ่)
๖. ผลมีรสเผ็ดปร่า ใช้เป็นยาแก้ไข้ (ผลเร่วน้อย)
๗. ช่วยแก้ไข้สันนิบาต (ผลเร่วน้อย, ผลเร่วใหญ่, เมล็ดเร่วน้อย)
๘. ช่วยแก้ไข้เซื่องซึม (ราก)

๙. ผลเร่วใหญ่มีรสมันเผื่อนติดเปรี้ยว ช่วยแก้ไข้เพื่อดีและเสมหะได้ (ผลเร่วใหญ่)
๑๐. ช่วยแก้อาการหืด แก้อาการไอ (ราก)
๑๑. ช่วยแก้หืดไอ (ผลเร่วน้อย ผลเร่วใหญ่ เมล็ดเร่วน้อย และเมล็ดเร่วใหญ่)
๑๒. ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ (ต้น เมล็ด เมล็ดเร่วน้อยและเมล็ดเร่ว
ใหญ่)
๑๓. ผลช่วยแก้เสมหะในลาคอ เมล็ดช่วยกัดเสมหะ (ผลเร่วน้อยและเมล็ดเร่วน้อย)
๑๔. ช่วยแก้เสมหะอันบังเกิดแต่ดี (ผลเร่วใหญ่)
๑๕. ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้า (ผลเร่วใหญ่)
๑๖. ผลหรือเมล็ดจากผลที่แก่จัดใช้เป็นยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้
เมล็ดจากผลแก่
๑๗. นามาบดให้เป็นผง แล้วใช้รับประทานหลังอาหารครั้งละ ๑-๓ กรัม (ประมาณ ๓-๙ ผล) วันละ ๓
ครั้ง (ผล ผลเร่วใหญ่ เมล็ดเร่วน้อย และเมล็ดเร่วใหญ่)
๑๘. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ด้วยการใช้เมล็ดเร่วผสมกับหัวแห้วหมู ขิงแห้ง และชะเอมเทศ นามาปรุง
เป็นยารับประทาน (ผลเร่วใหญ่ เมล็ดเร่วน้อย และเมล็ดเร่วใหญ่)
๑๙. เมล็ดเร่วน้อยช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย ด้วยการใช้เมล็ดนามาบดเป็นผงครั้งละประมาณ ๗-๘
กรัม ชงกับน้าขิงต้มดื่มกินบ่อย ๆ (เมล็ดเร่วน้อย)
๒๐. ช่วยขับผายลม ช่วยทาให้เรอ (ผลเร่วใหญ่)
๒๑. ช่วยขับลมในลาไส้ (ใบ เมล็ด เมล็ดเร่วน้อย และเมล็ดเร่วใหญ่)
๒๒. ช่วยแก้ปัสสาวะพิการ (ใบ)
๒๒. ผลเร่วใช้เป็นยารักษาโรคริดสีดวงทวารได้ (ผลเร่วน้อย ผลเร่วใหญ่ เมล็ดเร่วน้อยและเมล็ดเร่ว
ใหญ่)
๒๔. เร่วช่วยแก้ระดูขาวของสตรี (ผลเร่วน้อยและผลเร่วใหญ่)
๒๕. ช่วยแก้อาการประจาเดือนมามากกว่าปกติ ด้วยการใช้ผลเร่วแห้งหนักประมาณ ๗-๘ กรัม ย่างไฟ
จนแห้งกรอบแล้วนามาบดเป็นผง ใช้ชงกับน้าดื่มบ่อยๆ (ผล)
๒๖. ช่วยรักษาพิษอันบังเกิดในกองมุตกิดและมุตฆาต (ผลเร่วน้อย)
๒๗. เมล็ดเร่วใหญ่ช่วยลดความเป็นพิษของสารพิษต่อตับ (เมล็ดเร่วใหญ่)
๒๘. ดอกเร่วช่วยแก้พิษอันเกิดเป็นเม็ดผื่นคันขึ้นตามร่างกาย (ดอก)
๒๙. ช่วยแก้อาการเป็นพิษ ด้วยการใช้เมล็ดนามาบดเป็นผง ชงกับน้าอุ่นแล้วนามาดื่ม (เมล็ด)
๓๐. ช่วยขับน้านมหลังการคลอดบุตรของสตรี (เมล็ดเร่วน้อย และเมล็ดเร่วใหญ่)
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
พบว่าเร่วใหญ่มีฤทธิ์ขับลม ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของลาไส้เล็กส่วนปลาย และช่วยลดความดัน
โลหิต เร่วจัดอยู่ในตารับยา “พิกัดทศกุลาผล” ซึ่งเป็นตารับยาสมุนไพรที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน ๑๐ ชนิด
ประกอบไปด้วย เร่วน้อย เร่วใหญ่ ชะเอมไทย ชะเอมเทศ อบเชยไทย อบเชยเทศ ผักชีล้อม ผักชีลาว ลาพัน
ขาว และลาพันแดง เป็นตารับยาที่มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้เพื่อดีและเสมหะ ช่วยบารุ งร่างกาย บารุงธาตุ บารุง
ปอด บารุงดวงจิตให้แช่มชื่น ช่วยแก้ไข้ แก้รัตตะปิดตะโรค ช่วยขับลมในลาไส้ และแก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาต
ส่วนที่นามาใช้ในการศึกษาคือ ส่วนที่อยู่เหนือดิน จากการศึกษาในส่วนที่สกัดด้วย ๕๐% แอลกอฮอล์
พบว่า พืชชนิดนี้มีสารองค์ประกอบอยู่ในกลุ่มแทนนินส์ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และอัลคาลอยด์ และมีฤทธิ์ใน

การต้านอนุมูลอิสระ (EC๕๐=๔๐.๕๐ มก./มล.) มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย S. mutans ที่ทาให้เกิดโรคใน
ช่องปากและเชื้อแบคทีเรีย V. cholearae ที่ทาให้เกิดโรคอหิวาตกโรค ที่ความเข้มข้น ๐.๗๘ มก./มล. มีฤทธิ์
ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ที่ทาให้เกิดโรคแผลฝีหนองที่ความเข้มข้น ๓.๑๒๕ มก./มล. มีฤทธิ์ในการ
ต้านเชื้อ Shigella ที่ทาให้เกิดโรคบิดที่ความเข้มข้น ๑๒.๕ มก./มล. มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราสาเหตุของโรค
กลากที่ความเข้มข้น ๑-๒ มก./มล. และ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสโรคเริม Herpes simplex virus type ๑
(IC๕๐=๙๕.๒๕มก./มล.) ไม่มีฤทธิ์กลายพันธุ์ทั้งในภาวะที่มีและไม่มีเอนไซม์ แต่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ใน
ภาวะที่มีเอนไซม์ทางานร่วมด้วย ไม่มีผลในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยตรง แต่มีฤทธิ์ใน
การกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ สารสกัดจากใบและเหง้าของเร่ว มี
ฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งตับสูง (IC๕๐ ๕๘.๗±๒.๘ และ ๓๘.๕±๔.๗ มก./มล. ตามลาดับ) และมีความจาเพาะของ
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ไลน์ปกติ เมื่อเซลล์ได้รับสารสกัดนาน ๓ วัน
ประโยชน์ของเร่ว
๑. ช่วยขับน้านมหลังการคลอดบุตรของสตรี (เมล็ด)
๒. เมล็ดและผลของเร่วใหญ่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องเทศได้
๓. สามารถนามาผลิตหรือใช้ทาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง น้ามันหอมระเหย และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาพ ๒๕ เปราะหอม
ชื่อสมุนไพร เปราะหอม ว่านหอม
ชื่อสามัญ
Sand ginger, Aromatic ginger, Resurrection lily
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia galanga L.
ชื่อพ้อง
Kaempferia marginata Carey ex Roscoe
จัดอยู่ในวงศ์ขิง ZINGIBERACEAE
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ เปราะหอมขาว เปราะหอมแดง หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านหอม ว่านแผ่นดินเย็น
ว่านตีนดิน (ภาคเหนือ) เปราะ (ภาคใต้) ว่านนกยูง ว่านหาวนอน (เชียงใหม่)
ซู (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะของเปราะหอม (ภาพ ๒๕)
ต้นเปราะหอมจัดเป็นพืชล้มลุก มีอายุราวหนึ่งปี ทั้งเปราะหอมขาวและเปราะหอมแดง เป็นไม้ลงหัว
จาพวกมหากาฬ มีลาต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน หรือที่เรียกว่า “เหง้า” เนื้อภายในของเหง้ามีสีเหลืองอ่อนและมีสี
เหลืองเข้มตามขอบนอก และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ดขม เป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้น
พอเพียง เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน พอย่างเข้าฤดูหนาวต้นและใบจะโทรมไป และพบ
ได้มากทางภาคเหนือ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดหรือแยกหัว
ใบเปราะหอมมีใบเป็นใบเดี่ยว แทงขึ้นมาจากหัวหรือเหง้าใต้ดินประมาณ ๒-๓ ใบ และแผ่ราบไปตาม
พื้นดิน หรือวางตัวอยู่ในแนวราบเหนือพื้นดินเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้างหนา ลักษณะของใบเป็นรูปค่อนข้างกลม
หรือเป็นรูปไข่ป้อม มีขนาดกว้างประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตรและยาวประมาณ ๗-๑๕ เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม ส่วนโคนใบมนหรืออาจเว้าเล็กน้อย บางครั้งอาจพบว่าขอบใบมีสีแดงคล้าๆ มีขนอ่อนๆ อยู่บริเวณท้อง
ใบ ส่วนก้านใบมีลักษณะเป็นกาบ มีความยาวประมาณ ๑-๓ เซนติเมตร
ใบอ่ อนเปราะหอม ลั กษณะม้วนเป็น กระบอกออกมาแล้ วค่อยแผ่ ราบบนหน้ าดิน ในหนึ่ งต้ นจะมี
ประมาณ ๑-๒ ใบ ลักษณะของใบมีรูปร่างทรงกลมโตและยาวประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร หน้าใบหรือหลังใบมี

สีเขียว ส่วนท้องใบนั้นถ้าหากเป็น “เปราะหอมขาว” จะมีท้องใบสีขาว แต่ถ้าหากเป็น “เปราะหอมแดง” ท้อง
ใบนั้นจะมีสีแดง ใบมีกลิ่นหอม งอกงามในช่วงหน้าฝนและจะแห้งเหี่ยวไปในช่วงหน้าแล้ง
ดอกเปราะหอม ออกดอกรวมเป็นช่อ มีความยาวประมาณ ๒-๔ เซนติเมตร มีดอกประมาณ ๔-๑๒
ดอก โดยออกดอกตรงกลางระหว่างใบ ดอกมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพูแต้มด้วยสีม่วง ในแต่ละดอกจะมีกลีบ
ประดับ ๒ กลีบรองรับอยู่ โดยใบและต้นนั้นจะเริ่มแห้งเมื่อออกดอก
ผลเปราะหอม ผลเป็นผลแห้งและแตกได้
สรรพคุณเปราะหอม
๑. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า ว่านเปราะหอมหรือเปราะหอม มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูล
อิสระ (หัว)
๒. ใช้เป็นยาแก้ปวดศีรษะ คลายเครียด ด้วยการใช้ทั้งหัวและใบนามาโขลก ใส่น้าพอชุ่ม แล้วเอาไปชุบ
นามาใช้คลุมหัว หรือจะใช้เฉพาะหัวนามาตาคั้นเอาน้าไปผสมกับแป้งหรือว่านหูเสือ ก็จะได้แป้งดินสอพองไว้
ทาขมับแก้อาการปวดศีรษะ (หัวและใบ)
๓. ใช้เป็นยาบารุงหัวใจ บารุงประสาท ด้วยการใช้หัวผสมลงในยาหอม (หัว)
๔. หัวเปราะหอมนามาต้มหรือชงกิน จะช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดความเครียด
ได้อีกด้วย (หัว)
๕. น้าคั้นจากใบและเหง้าใช้ป้ายคอ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ (ใบและหัว)
๖. น้าคั้นจากใบและเหง้าใช้ล้างศีรษะเพื่อช่วยป้องกันการเกิดรังแค รักษาอาการหนังศีรษะแห้ง (ใบ
และหัว)
๗. น้ามันหอมระเหยจากหัวมีฤทธิ์ทาให้กล้ามเนื้อเรียบของลาไส้เล็กคลายตัว ช่วยบรรเทาอาการปวด
ท้องและช่วยขับลม แก้อาการท้องอืดได้ คนสมัยก่อนจึงนามาทาที่ท้องเด็กคล้ายๆ กับมหาหิงคุ์ (หัว)
๘. ใช้เป็นอาหารช่วยบารุงกระเพาะอาหารและลาไส้ (ใบ)
๙. ช่วยบรรเทาอาการปวด ด้วยการใช้หัวนามาโขลกหรือทุบใส่น้าให้พอชุ่ม นาผ้ามาชุบแล้วใช้พัน
บริเวณที่มีอาการปวดบวม จะช่วยลดอาการปวดได้ จึงนิยมนามาใช้ทาเป็นลูกประคบ หรือนามาเคี่ยวกับน้ามัน
ไว้ใช้ทาแก้อาการปวดเมื่อย โดยอาจจะใช้ว่านหอมเพียงอย่างเดียวหรือจะผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ด้วยก็ได้ (หัว)
๑๐. หัวนามาตาใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี จะช่วยลดอาการอักเสบได้ (หัว)
๑๑. เปราะหอมใช้เป็นส่วนผสมในตารับยาเขียวหอม ซึ่งช่วยแก้ไข้ แก้อาการร้อนใน กระหายน้า (ทั้ง
ต้น)
ขนาดและวิธีใช้
ทั้งเปราะหอมขาวและเปราะหอมแดง ให้ใช้หัวสดประมาณ ๑๐-๑๕ กรัม (หรือประมาณครึ่งถึงหนึ่ง
กามือ) นามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนามาต้มกับน้า ๑ ถ้วยแก้ว ใช้ดื่มวันละ ๑-๒ ครั้ง
จากการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจากเปราะหอม ได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยสูงมาก
พบว่าไม่มีอาการแสดงความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง และเมื่อตรวจสอบทางพยาธิสภาพก็ไม่พบว่ามีความผิดปกติ
แต่อย่างใด

ประโยชน์ของเปราะหอม
๑. หัวและใบสามารถนามาใช้ปรุงเป็นอาหารได้ ใบใช้รับประทานเป็นผักแกล้ม มีกลิ่นหอม หรือใช้ทา
หมกปลาหรือใส่แกงปลา ส่วนหัวนามาใช้ปรุง เป็นเครื่องเทศสาหรับทาแกงหรือนามาตาใส่เครื่องแกง หรือ
นามาหั่นใส่ผัดเผ็ด หรือใช้เป็นส่วนผสมของน้าราดข้าวมันไก่ ส่วนทางภาคใต้นิยมใช้หัวใส่ในน้าพริก หรือใช้
เป็นส่วนผสมในน้าพริกเผาเพื่อช่วยทาให้มีกลิ่นหอม
๒. เปราะหอมมีกลิ่นที่หอม สามารถช่วยในการผ่อนคลาย เหมาะสาหรับใช้เป็น Aroma therapy
๓. ต้นเปราะหอมทั้งแดงและขาวสามารถนามาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ เนื่องจากมีดอกที่สวยงาม
๔. คนไทยโบราณเชื่ อ ว่ า เปราะหอมเป็ น ว่ า นศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก ารปลู ก เปราะหอมไว้ ห น้ า บ้ า น หรื อ ใช้
เปราะหอมนามาแช่น้าให้ผู้ป่วยรับประทาน จะช่วยปัดเป่าภูตผีปีศาจและขจัดมารออกไปได้ และยังมีความเชื่อ
ว่าเปราะหอมเป็นไม้มงคลที่ใช้สาหรับใส่ลงไปในน้าสาหรับสรงน้าพระหรือน้าขอพรจากผู้ใหญ่ และยังใช้ผสมใน
พระเครื่อง รวมไปถึงการนามาใช้เป็นว่านมหาเสน่ห์สาหรับชายหนุ่ม โดยนาว่านมาปลุกเสกด้วยคาถาแล้ว
นามาเขียนคิ้ว หรือใช้ทาปากเพื่อให้ได้รับความเมตตารักใคร่เอ็นดู หรือใช้ในงานแต่งของชาวอีสาน ด้วยการนา
เปราะหอมไปแช่ไว้ในขันใส่น้าสาหรับดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล
๕. ด้วยความหอมจากเปราะหอม จึงมีการนามาใช้เป็นเครื่องสาอาง แป้งฝุ่น แป้งพัฟผสมรองพื้น
เจลแต้มสิว สบู่เปราะหอม แชมพู ครีมนวดผม เป็นครีมกันแดด หรือใช้ทาเป็นน้ายาบ้วนปาก
๖. สาหรับเครื่องสาอางจากเปราะหอมที่ใช้ทาหน้าจะช่วยแก้สิว แก้ฝ้า ทาให้ผิวหน้าดูสดใส และช่วย
รักษาผิวพรรณ
๗. ใช้เป็นยาสระผม โดยใช้ว่านหอมผสมกับใบชมวง (ส้มโมง) แน่งหอม (เร่วขน) ขมิ้น ต้มกับน้ามวก
และใช้น้าที่ได้ไปสระผม จะช่วยบารุงเส้นผม ทาให้ผมดกดาเงางามและมีกลิ่นหอม

ภาพ ๒๖ เนียมอ้ม
ชื่อสมุนไพร เนียมอ้ม อ้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino
ชื่อพ้อง
Chloranthus inconspicuus Sw.
จัดอยู่ในวงศ์ CHLORANTHACEAE
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ต๋านม่วง ม่วงต๋าน (เชียงใหม่) พังกะ (เลย) เนียม ฝอยฝา เกดเมือง เนียมสวน (กรุงเทพฯ)
กระดูกกบ (สุราษฎร์ธานี) ราก ราม (ปัตตานี) เนียมอ้ม (ภาคเหนือ)
ลักษณะของเนียมอ้ม (ภาพ ๒๖)
ต้นเนีย มอ้ม จัด เป็นพรรณไม้ล้มพุ่ ม แตกกิ่ง ก้านสาขาออกรอบๆ ต้น ต้ นเป็น สีเขียว มีค วามสูง ได้
ประมาณ ๑-๓ ฟุต ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่พบขึ้นตามป่าชื้นทั่วไป
ใบเนียมอ้ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม
หรือมนก็มีโคนใบสอบ ส่วนขอบใบจักเป็นซี่ๆ ทู่ๆ แผ่นใบเป็นสีเขียว ผิวใบเป็นปุ่มๆ ก้านใบยาวประมาณ ๐.๕
นิ้ว
ดอกเนียมอ้ม ออกดอกเป็นช่อยาวบริเวณส่วนยอดของก้าน ก้านหนึ่งจะมีช่อดอกประมาณ ๕-๗ ช่อ
ส่วนตัวดอกนั้นมีขนาดเล็ก จะออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ กลางดอกมีเกสร ๓ อัน
ผลเนียมอ้ม ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ ก้านผลนั้นจะค่อยๆ เรียวไปหาโคน
สรรพคุณของเนียมอ้ม
รากเนียมอ้ม ใช้ปรุงเป็นยาแก้โรคมาลาเรีย เป็นยาขับเหงื่อ และใช้เป็นยาพอกหัวฝีหรือสิว ส่วนดอก
นามาชงเป็นยาดื่มแต่น้าเป็นยาแก้ไอ

ภาพ ๒๗ เนียมงวงช้าง
ชื่อสมุนไพร เนียมงวงช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pogostemon plectranthoides
จัดอยู่ในวงศ์ LAMIACEAE
ชือ่ ท้องถิ่นอื่นๆ ใบเนม เนียมงวงช้าง
ลักษณะของเนียมงวงช้าง (ภาพ ๒๗)
ต้นเนียมงวงช้าง จัดเป็นพรรณไม้ล้มพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น ต้นเป็นสีเขียว มีความสูงได้
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่พบขึ้นตามป่าชื้นทั่วไป
ใบเนียมอ้ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็น เรียวยาว ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบยักเป็นซี่ๆ แผ่นใบเป็นสีเขียว ผิวใบเป็นปุ่มๆ
ดอกเนียมอ้ม ออกดอกเป็นช่อยาวโค้งงอเหมินงวงช้างที่ บริเวณส่วนยอดของก้าน ก้านหนึ่งจะมีช่อ
ดอกประมาณ ๕-๗ ช่อ ส่วนตัวดอกนั้นมีขนาดเล็ก จะออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ กลางดอกมีเกสร
สรรพคุณของเนียมอ้ม
ใบเนียมงวงช้างมีกลิ่นหอมใช้ทาเครื่องหอม หรือใช้อบกับเสื้อผ้า รากเป็นยาขับเหงื่อ และใช้เป็นยา
พอกหัวฝีหรือสิว ส่วนดอกนามาชงเป็นยาดื่มแต่น้าเป็นยาแก้ไอ

๔.๕ ประโยชน์ของแป้งหอมผู้ไทย
แป้ง หอมผู้ ไทย หรือ แป้ งหอมสมุ นไพร เป็น ภูมิ ปัญ ญาพื้ นบ้ านที่ ชาวผู้ไ ทยนาพรรณไม้ หอมมาใช้
ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัว ที่มีกลิ่นหอม ใช้ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น และช่วยถนอม
ผิวพรรณหรือเอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน เพิ่มความหอมให้กับ
ร่างกาย ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ทาป้องกันเห็บ โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ เป็นยาดมแก้
วิงเวียน และใช้ทาผิว ทาให้ผิวพรรณสวยงาม แป้งหอมผู้ไทยที่ผลิตขึ้นแบบดั้งเดิมจะไม่มีโทษใดๆ ต่อร่างกาย
แต่กลับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติและจะช่วยในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ ใช้
ประทินผิวช่วยบารุงรักษาผิวให้ขาวนวลผุดผ่อง ช่วยป้องกันและรักษาการเกิดผดผื่นคันได้เป็นอย่างดี แป้งหอม
ผู้ไทยจึงไม่ได้เพียงแค่หอมให้จมูกรับกลิ่นเท่านั้นแต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลา
เดียวกัน
๔.๖ แหล่งวัตถุดิบแป้งหอมผู้ไทย
ชุ ม ชนชาวผู้ ไ ทยทั้ ง ๓ พื้ น ที่ เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ท รั พ ยากรอุ ด มสมบู ร ณ์ ชาวชุ ม ชนมี วิ ถี ชี วิ ต พึ่ ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารแหล่งใหญ่ของคนในชุมชน การมีป่าไม้
ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นบ่อเกิดของต้นน้าลาธารหล่อเลี้ยงคนในชุมชน วิถีการดารงชีวิตของคนชาวผู้ไทยมี
ความผูกพันกับป่าไม้ตลอดเวลา เช่นใช้พืชสมุนไพรมาทายารักษาโรค การทาน้ามันยาง การทาด้าย การทา
เครื่องหอม การจับผึ้ง การตัดหวาย การตัดใบเตยทาเสื่อและการตัดใบจากมุงหลังคาบ้าน เป็นต้น ในรอบ ๓๐
ปีที่ผ่านมา ชุมชนต้องประสบกับปัญหาการแผ้วถางป่าเพื่อปลูกยางพารา การลั กลอบตัดไม้ทาลายป่าเพื่อแปร
รูปจาหน่าย ซึ่งทาให้พื้นที่ป่าของชุมชนมีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อวิถีการดารงชีวิตของ
ชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากคนในชุมชนผู้ไทยอาศัยฝืนป่าเป็นแหล่งอาหารตลอดมา ดังนั้นเมื่อผืนป่ารวมทั้งพืช
สมุนไพรบางชนิดถูกทาลายทาให้คนในชุ มชนต้องหันกลับมาพูดคุยทบทวน และรวมตัวเพื่อดูแลจัดการป่าไม้
และพืชสมุนไพรให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิม โดยร่วมกันสร้างกฎ กติกา ที่จะรักษาและดูแลป่าไว้และทาพื้นที่
ป่าชุมชนขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์และเป็นป่ากันชน เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสได้ใช้ผลประโยชน์จากป่าโดยไม่
ต้องทาลายป่า ซึ่งปัจจุบันป่าที่ยังคงมีการใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นป่าชุมชน และอยู่ใกล้ชุมชน ในการเก็บพืช
สมุนไพรที่นาไปทาแป้งหอมนั้นมีสมุนไพรส่วนใหญ่นามาจากป่า ซึ่งบางชนิดก็มีน้อยมากในพื้นที่ และบางชนิด
ก็ห ายไปจากพื้ น ที่ แ ล้ วท าให้ ก ารที่ จะฟื้ น ฟู ก ารท าแป้ ง หอมจึ ง ต้ อ งกลั บ มาฟื้ น ฟู ป่ าไม้ ในชุ ม ชนอี ก ครั้ง ใน
การศึกษาครั้งนี้พบพืชสมุนไพรในตารับแป้งหอมที่นามาจากป่าจานวน ๖ ชนิด ได้แก่ ว่านหอม (Kaempferia
galangal) เครื อ ตั้ ง ตุ่ น (Alyxia reinwardtii) รากแน งหอม (Amomum villosum) ใบเนี ย มงวงช้ า ง
(Pogostemon plectranthoides) ใ บ ค า พ อ ง (Eupatorium stoechadosmum) แ ล ะ ใ บ เ ส น
(Pogostemon cablin) แหล่งวัตถุดิบของแป้ง หอมผู้ไทยมาจาก ๒ แหล่งด้วยกัน คือ ป่า และปลูกเองสวน
ครัวหลังบ้าน หรือตามสวนตามบ้าน ดังนี้
๔.๖.๑ ป่าชุมชน
ป่าชุมชนที่มีการเก็บหาพืชสมุนไพรมาทาแป้งหอมผู้ไทยพบดังนี้
(๑) ชุมชนตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จัง หวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าชุมชนและดอนปู่ตาซึ่ง มี
พื้นที่กว่า ๘๐ ไร่ (ภาพ ๒๘)

ภาพ ๒๘ ป่าชุมชนบ้านวังแสง ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง
(๒) ชุมชนตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นป่าชุมชนมีพื้นที่กว่า ๔๘๐ ไร่
(ภาพ ๒๙)

ภาพ ๒๙ ป่าชุมชนบ้านผักตบ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ

(๓) ชุมชนตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ เป็นป่าชุมชนมีพื้นที่กว่า
๒๒๐ ไร่ (ภาพ ๓๐)

ภาพ ๓๐ ป่าชุมชนบ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
๔.๖.๒ ปลูกเองสวนครัวหลังบ้าน หรือตามสวนตามบ้าน
พืชสมุนไพรที่นามาทาแป้งหอมผู้ไทยที่นามาจากสวนครัวหลังบ้าน หรือตามสวนตามบ้าน
หรือปลูกเอง มี ๔ ชนิด คือ ใบอ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.) ขมิ้น (Curcuma longa)
ใบคุด (Polyscias fruticosa) ว่านหอม (Kaempferia galangal) พบดังนี้ (ภาพ ๓๑)

ภาพ ๓๑ สวนผักสมุนไพรบ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

๔.๗ กระบวนการถ่ายทอดและการนาภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อให้ดารงอยู่ได้ในยุคสมัยที่
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรมที่ เปลี่ย นแปลงตามแบบสมั ยใหม่ อ ย่า ง
รวดเร็ว
๔.๗.๑ การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง แป้งหอมผู้ไทยให้แก่เยาวชนจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
๑) การมีส่วนร่วมเพื่อเลือกประเด็นการถ่ายทอดภูมิปั ญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน โดยการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการใช้พลังความคิดเพื่อแสดงความคิดเห็นของชุมชนเพื่อ เลือกประเด็น
การถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนในชุมชนผู้ไทยของกาฬสินธุ์ สกลนคร และอานาจเจริญ พบว่า ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเลือกประเด็น
๑.๑) ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง แป้งหอมผู้ไทยให้แก่เยาวชน คือ “การทาแป้ง
หอมผู้ไทย” เพราะแป้งหอมผู้ไทยมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่จะนามาใช้ในชีวิตประจาวัน แต่ปัจจุบันเยาวชน
ไม่ รู้ จั ก การท าแป้ ง หอมผู้ ไ ทยใช้ เอง รวมถึ ง ไม่ เห็ น คุ ณ ค่ า ของพื ช ที่ น ามาท าแป้ ง หรื อ พื ช สมุ น ไพรที่ เป็ น
องค์ประกอบของแป้งหอม
๑.๒) การเริ่มต้นพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนยัง สามารถทาได้
ด้วยชุ มชนมี ส่วนร่วมเอง ยั งต้ องพึ งพาบุค คลภายนอกมาก ทั้ ง นี้ผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้ องมีเจตนารมณ์ ที่จ ะขยาย
ขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมพืชพันธุ์ที่นามาใช้ทาแป้ง
๒) การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่นเรื่อง แป้งหอมผู้ไทยให้แก่
เยาวชน โดยการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยผู้มี
ส่วนเกี่ย วข้ อง (stakeholders) ใช้ พ ลั งความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการถ่ ายทอดภู มิ ปญญาท้ องถิ่ น ให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและเหมาะสมกับเยาวชนในชุมชน
๔.๗.๒ เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทย พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดได้หลายทางโดย
ใช้ เทคนิ ค การสาธิต การปฏิ บั ติ จ ริ ง การบอกเล่ าเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม โดยการทำให้ ดู พ ร้ อ มทั้ ง การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทา การลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นพลวัตร (Dynamics) จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลา มี
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) อีกทั้งยังมีการประกวดการทาแป้งหอมผู้ไทยด้วยมือ เพื่อการพัฒนาผลงานของผู้ผลิต
ทาแป้งหอมผู้ไทยแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอด
๑) เป็นจารีต ประเพณีวัฒนธรรมที่ ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานสืบต่อไป
๒) โดยวิธีการสอนกั นเองในชุ มชน จากปู่ย่ าตายาย พ่ อแม่สู่ลู กหลาน เป็น การเรีย นรู้กั น
ภายในชุมชน
๓) เป็นการสืบสานด้วยวิธีซึมซับไม่มีการสอน แต่เห็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทาก็เข้าไปช่วย
และสามารถทาแป้งหอมผู้ไทยได้เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และขายเพื่อสร้างรายได้สู่ครอบครัวบ้าง เป็นการใช้
ช่วงเวลาว่างจากการทำนา เพราะชุมชนผู้ไทยทั้งสามแห่งมีอาชีพทานาเป็นหลักและมีการทำนาปีๆ ละครั้งซึ่ง
เป็นนาดำ
๔) การทาแป้งหอมผู้ไทยช่วยให้เกิดความสัมพันธ์และช่วยกันแบบเครือญาติเกิดความภูมิใจ
เมื่อเห็นแป้งหอมผู้ไทยทาแล้วเสร็จและแบ่งกันไปใช้ตามความจาเป็น
๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นการถ่ายทอด จากบรรพบุรุษสู่รุ่นหลาน เป็นวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้วยการสอนโดยผู้นำกลุ่มการฝึกอบรม มีการทัศนศึกษา ดูงาน มีการสาธิตให้คำแนะนำ

๖) เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพ หลักในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยใช้วิ ธีการ
สอน ภาคทฤษฎีด้วยการบอก อธิบายให้ท่องจำ ให้ดูตัวอย่างของจริงและเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจริง
ที่กลุ่มอาชีพในชุมชนลักษณะดังกล่าวเป็นข้อกำหนดทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ส่วนการถ่ายทอดความรู้ในระดั บกลุ่มอาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับ
กลุ่มอาชีพทาแป้งหอมผู้ไทยในชุมชนที่ต้องคานึงถึงกลุ่มอาชีพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กาหนด จึงจะสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนได้
๔.๗.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการทาแป้งหอมผู้ไทย เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการทาแป้งหอมผู้ไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาการแป้งหอมผู้ไทย
ของชาวผู้ไทยด้วยกัน การวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการทาแป้งหอผู้ไทย พบ
ประเด็นดังนี้
๑) การรวมกลุ่มกันให้เกิดความรู้ในชุมชนเพื่อร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการพัฒนา
ความรู้และทักษะการทาแป้งหอมผู้ไทย
๒) ทาแป้งหอมผู้ไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน
๓) ใช้บทเรียนในการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นการวางแผนการทางานในปัจจุบัน
๔) ให้ชุมชนสนับสนุนส่งเสริมการทาแป้งหอมผู้ไทยและร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแป้งหอมผู้ไทยให้
เป็นรูปธรรม
๕) ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐให้มากที่สุด
๖) สนับสนุนส่งเสริมการทาแป้งหอมผู้ไทยที่มีความหลากหลายรูปแบบ
๗) ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของการทาแป้งหอมผู้ไทยทีม่ ีอยู่มากยิ่งขึน้ เพื่อให้แป้ง
หอมผู้ไทยมีคุณภาพที่ดีเป็น ที่ต้องการของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง คนในชุมชนต้องร่วมกันหาวิธีการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของแป้งหอมผู้ไทยสามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ซึ่งการส่งเสริม
ดังกล่าวนั้นจาเป็นต้องใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญ หา ศักยภาพ
และข้อจากัดอันจะนาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาการทาแป้งหอมผู้ไทยอย่างตรงจุดและยั่งยืนต่อไป
๔.๗.๔ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พบว่าชาวผู้ไทยเดิมมีการทาแป้งหอมผู้ไทยไว้เพื่อใช้งานใน
ครัวเรือน หรือเป็นของฝากงานบุญประเพณีของชุมชนและยังสามารถเป็นสินค้า ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนหรือคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทาให้คนในชุมชนมีความรักและเกิดความสามัคคีและช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกันมากยิ่งขึน้ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างรุ่นสู่รุ่น
๔.๘ แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต
จาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทาการประยุกต์ให้
เข้ากับภูมิปัญญาในการทาแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญานี้ ซึ่งประยุกต์แนวความคิดมาจาก ๓ ส่วนด้วยกันสามารถอธิบายได้ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ได้จากเวทีทาการจัดประชุมเสวนากลุ่ม (Focus group) และวิพากษ์งานโดยที่
ปรึกษาโครงการ ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานมูลนิธิรักษ์อีสานและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวงคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ได้จากเวทีดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยโดยปราชญ์ ผู้รู้ที่
ผลิตแป้งหอมผู้ไทยจากพื้นที่บ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ในวันที่
๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑๐
และ ส่วนที่ ๓ ได้จากการสืบค้นข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเขียนของ กมล
รัตน์ ณ หนองคาย (๒๕๕๐) จิรเดช มโนสร้อย (๒๕๔๙) ธีระศักดิ์ เพชรสิงห์ (๒๕๔๖) นิติรัตน์ บุญเรือง
(๒๕๒๑) ประดิษฐ์ จิรเดชประไพ (๒๕๔๐) เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญและคมสัน หุตะแพทย์ (๒๕๔๙) รัตน์กมณ
รัตนเศรษฐ์กุล (๒๕๕๐) และงานเขียนของวินัย วีระวัฒนานนท์ (๒๕๔๕) ที่ได้ให้แนวคิดในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาประยุกต์และดัดแปลงแนวความคิดที่ได้
ทั้งจากเอกสารและข้อเสนอในการประชุมจากเวทีต่างๆ แล้วสรุปเป็นแนวความคิดเห็นของผู้วิจัยครั้งนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อไปดังนี้
๑) การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของไทยในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุง่ ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน
๒) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย โดยการปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณค่าแก่นสาระและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสานึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพ
ชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย
๓) การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยที่กาลังสูญหาย หรือองค์ความรู้ที่สูญ
หายไปแล้วมาทาให้มีคุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นของชาวผู้ไทย โดยเฉพาะพื้นฐาน
ทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่มีต่อภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย
๔) การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยให้เหมาะสมกับยุค
สมัยและเกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนา
อาชีพควรนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕) การถ่ายทอด ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า
คุณประโยชน์ของแป้งหอมผู้ไทยและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในชุมชน
๖) ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๗) การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแป้งหอมผู้ไทยอย่างกว้างขวาง ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
๘) การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้านให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยอย่างเต็มที่ และมีการยก
ย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ ต่อไป

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อ งการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาแป้ ง หอมผู้ ไ ทยของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ผู้ ไ ทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา
ของแป้งหอมผู้ไทย (๒) เพื่อศึกษาขั้นตอน กระบวนการผลิต กระบวนการถ่ายทอด และการนาภูมิปัญญาใน
การผลิต แป้ งหอมผู้ ไทยเพื่ อให้ ดารงอยู่ ได้ ในยุ คสมัย ที่ สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สัง คมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว (๓) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาใน
การผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต สามารถสรุปการ
นาเสนอผลการวิจัยในบทนี้ จะแบ่งหัวข้อการเสนอออกเป็น ๓ หัวข้อใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
๑. สรุปผลการวิจัย
๒. การอภิปรายผล
๓. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปออกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ได้ดังนี้
(๑) ผลการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ขั้นตอน กระบวนการผลิต กระบวนการถ่ายทอด และการนา
ภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อให้ดารงอยู่ได้ในยุคสมัยที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
ชาวผู้ไทยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร และอานาจเจริญ ทาการคิดค้นและผลิตแป้ง
หอมผู้ไทยขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวชาวผู้ไทยมาตั้งแต่ครั้งที่ชาวผู้ไทยได้อาศัยอยู่ที่เมือง
ตะโปน หรือเมือ งเซโปนของประเทศลาวก่อนปี พ.ศ. ๒๔๓๘ การย้ายถิ่น ในสมัยก่อ นอาจเกิ ดจากการท า
สงครามได้กวาดต้อนผู้คนเข้ามาอยู่และตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรไทยตรงกับสมัยราชการที่ ๕ ชนชาวผู้ไทยก็
นาเอาวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ของตนเองซึ่ งมี ติด ตัวมาไปใช้ในชีวิตประจาวัน กับ แหล่ง ที่อยู่อาศัย ใหม่ เป็นระยะ
เวลานาน ทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมจากประเทศลาวของชาวผู้ไทยจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ในประเทศ
ไทย โดยมีวิธีการถ่ายทอดจากการสาธิต การบอกเล่าเพื่อให้ปฏิบัติตาม การทำให้ดูเป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การปฏิ บั ติ จ ริง การลงมื อ ท า การลองผิ ด ลองถู ก พร้ อ มทั้ ง การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลา มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒ นาการมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ จนกลายเป็น
จารีต ประเพณีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เพื่อนาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวจน
มาถึง ปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี มีสูตรหรือตารับที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่ง พื้นที่และมีสมุนไพร
หลายชนิดที่มีการใช้ร่วมกัน
แป้ ง หอมผู้ ไ ทย หรื อ แป้ ง หอมสมุ น ไพร เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นที่ น าพื ช สมุ น ไพรมาใช้
ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัว (body powders) ที่มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่า
เป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้เป็นแป้งหอมที่ใช้ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น
เอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน เพิ่มความหอมให้กับร่างกาย ทาแก้ผด

ผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย เป็นยาดมแก้วิงเวียน ทาป้องกันเห็บ โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ และใช้ทา
ผิว ช่วยถนอมผิวพรรณทาให้ผิวพรรณสวยงาม แป้งหอมผู้ไทยที่ผลิตขึ้นแบบดั้งเดิมจะไม่มีโทษใดๆ ต่อร่างกาย
แต่กลับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติและจะช่วยในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ ใช้
ประทินผิวช่วยบารุงรักษาผิวให้ขาวนวลผุดผ่อง ช่วยป้องกันและรักษาการเกิดผดผื่นคันได้เป็นอย่างดี แป้งหอม
ผู้ไทยจึงไม่ได้เพียงแค่หอมให้จมูกรับกลิ่นเท่านั้นแต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลา
เดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่จะทิ้งของไทยหันไปใช้ของนอก เราจึงมาร่วมกันรื้อฟื้นการใช้ แป้งหอมผู้ไทย
ให้สืบทอดต่อไปถึงลูกหลาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญญาแล้ว แป้งหอมผู้
ไทยยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พบสูตรหรือตารับของแป้ง
หอมผู้ไทยที่มีในชุมชน ๓ ตารับใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมในการปรุงตารับ ๙ ชนิด ได้แก่ เครือตั้งตุ่น (Alyxia
reinwardtii) อ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.) เนียมงวงช้าง (Pogostemon plectranthoides)
คาพอง (Eupatorium stoechadosmum) ขมิ้ น (Curcuma longa) คุ ด (Polyscias fruticosa) ว่ านหอม
(Kaempferia galangal) เสน (Pogostemon cablin) และแนงหอม (Amomum villosum) สามารถแบ่ง
การใช้สมุนไพรเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับองค์ความรู้ร่วมกัน หรือ ภูมิปัญญาร่วม มีการใช้ร่วมกัน ๖ ชนิด ได้แก่
อ้ม ขมิ้น คุด ว่านหอม เครือตั้งตุ่น และรากแนงหอม และระดับเฉพาะถิ่น มีการใช้เฉพาะท้องถิ่น หรือเฉพาะ
พื้นที่มีจานวน ๓ ชนิด ได้แก่ เนียมงวงช้าง คาพอง และเสน การเก็บสมุนไพรพบมีคาถากากับในบางพื้นที่ เช่น
พื้นที่บ้านดงคาเดือยมีคาถากากับการเก็บสมุนไพร ได้แก่ อ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.)
ขั้นตอนการทาแป้งหอม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญเพราะถ้าเตรียมไม่ดีอาจทาให้แป้งมีกลิ่นฉุน
กลิ่นเหม็น ที่ไ ม่พึ งประสงค์ ดังนั้นในแต่ละขั้น ตอนต้องทาอย่างพิถีพิถันซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเก็บ
สมุนไพร (บางพื้นที่มีคาถากากับ) การล้างสมุนไพร การหั่นสมุนไพร การนึ่งสมุนไพร การตากสมุนไพร การบด
หรือป่นให้เป็นแป้งหอม ขั้นตอนการเก็บรักษาผงแป้งหอม และขั้นตอนการผสมใช้
สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทยทั้งสามพื้นที่สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ส่วนใหญ่พบองค์
ความรู้อยู่กับผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ส่วนอายุต่ากว่าไม่พบว่ามีองค์ความรู้แต่รู้ว่าในชุมชนเคยมีการทาแป้ง
หอมผู้ไทยใช้ในชุมชน และพบระดับขององค์ความรู้ ได้แก่ (๑) ระดับองค์ความรู้ขาดหายไม่สมบูรณ์ พบใน
พื้นที่ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (๒) ระดับยังมีองค์ความรู้ยังคงอยู่สมบูรณ์ พบพื้นที่ตาบล
ปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และ (๓) ระดับยังคงมีองค์ความรู้และยังมีการทาแป้งในชุมชนใน
ผู้สูง อายุ ตั้ง แต่ ๖๐ ปีขึ้ นไป จานวน ๖ คนในบ้านดงคาเดือย ตาบลค าเขื่อนแก้ ว อาเภอชานุม าน จัง หวั ด
อานาจเจริญ
สถานการณ์ของพืชสมุนไพรปัจจุบันที่ยังคงมีการใช้ประโยชน์เก็บหามาจากป่าชุมชนใกล้บ้าน
เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งบางชนิด ก็มี น้ อย และบางชนิด ก็ กาลั งจะสู ญ หายไปจากพื้ นที่ ทาให้ สถานการณ์ ของพื ช
สมุนไพรส่วนผสมของแป้งหอมอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง บางชนิดอาจจัดอยู่ในขั้นวิกฤติ คือใกล้จะสูญหายไป
จากพื้ น ที่ ได้ แ ก่ เนี ย มงวงช้ า ง (Pogostemon plectranthoides) และเครื อ ตั้ ง ตุ่ น หรื อ ชะลู ด (Alyxia
reinwardtii) เป็นพืชที่พบเฉพาะป่าบ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
(เป็นพืชเฉพาะถิ่น) และอีก ๓ ชนิดอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงภัย คือ มีโอกาสสูญหายไปจากพื้นที่ ได้แก่ ว่านหอม
(Kaempferia galangal) แนงหอม (Amomum villosum) และคาพอง (Eupatorium stoechadosmum)
สามารถเก็บหาสมุนไพรได้จากป่าชุมชน และปลูกไว้ใช้เองตามบ้านและตามสวน
(๒) แนวทางในการอนุ รัก ษ์ภู มิปั ญ ญาในการผลิ ตแป้ง หอมผู้ไ ทยเพื่ อเผยแพร่ให้เกิ ดประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต

การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่เป็นภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อทาการอนุรักษ์ โดยการ
ปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยที่กาลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทาให้มีคุณค่าและมีความสาคัญ ต่อการ
ดาเนินชีวิตในท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒ นา สร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญ ญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจน
การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วทาการถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักใน
คุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ให้เกิดเป็น เครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญ ญาของชุมชนต่างๆ ส่งเสริม
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยให้ปราชญ์ท้องถิ่นมีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนให้มีการ
จัดเวทีเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ ต่อไป
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แป้งหอมผู้ไทย หรือ แป้งหอมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัว
ชาวผู้ ไ ทยมาตั้ ง แต่ ค รั้ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ที่ เมื อ งสะโปน หรื อ ตะโปน หรื อ เมื อ งเซโปนของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมีความสอดคล้องกับรายงานของ จารุบุตร
เรืองสุวรรณ (๒๕๒๐) ถวิล เกสรราช (๒๕๒๑) ถวิล ทองสว่างรัตน์ (๒๕๓๐) และศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๔๔)
ซึ่งรายงานว่าชาวผู้ไทยได้มีการอพยพเข้ามาเป็นจานวนมากในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ของ
ประเทศไทย การย้ายถิ่นในสมัยก่อนอาจเกิดจากการทาสงคราม ผลสืบเนื่องจากการสงครามครั้งนั้นทาให้เกิด
การอพยพชาวผู้ไทยและชนเผ่าอื่นๆจากลาวฝั่งซ้ายครั้งใหญ่ที่สุดข้ามโขงมายังฝั่งขวา ทางการไทยกาหนดให้
ชนเผ่ าผู้ ไ ทยและเผ่ า ต่า งๆ ที่ อ พยพมาในคราวนั้ น พ านั ก พั ก พิ ง ที่ เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สกลนคร นครพนมและ
มุก ดาหาร จนได้ สร้ างบ้ านแปลงเมื องอยู่กั น อย่ างสัน ติสุ ข ตราบจนกระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ ชนชาวผู้ ไ ทยก็ น าเอา
วัฒ นธรรมตามท้องถิ่นของตนเองซึ่งมีติด ตัวไปใช้ในแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่เป็นระยะเวลานาน ทาให้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เดิมของชาวผู้ไทยก็ จะไปปรับ เปลี่ยนเกิดเป็นวัฒ นธรรมใหม่ในประเทศไทย มีวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ หรือภูมิปัญญาที่มีจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากรุ่นปู่ย่าไปสู่พ่อ จากรุ่นพ่อไปสู่ รุ่นลูก จากรุ่นลูกไปสู่
รุ่นหลานจนกระทั่งปัจจุบัน โดยการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่าเพื่อให้ปฏิบัติตาม โดยการทำให้ดูพร้อม
ทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิ ดจากการลงมือทา การลองผิดลองถูกซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลา มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒ นาการมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ จนกลายเป็น
จารีต ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อนาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวจนมาถึงปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า
๑๐๐ ปี มีสู ตรหรือ ตารั บที่ แตกต่างกั นออกไปตามแหล่ง พื้ น ที่แ ละมีส มุน ไพรหลายชนิ ดที่ มีก ารใช้ร่วมกั น
สอดคล้องกับรายงานของ พระยาอนุมานราชธน (๒๕๐๑) พิสมัย ผลพฤกษ์ไพร (๒๕๓๖) อมรา พงศาพิชญ์
(๒๕๓๗) ฉัต รทิ พ ย์ นาถสุ ภา (๒๕๔๐) รัมภา ศิ ริวงศ์ (๒๕๔๔) นิ คม มุสิกะคามะ (๒๕๔๕) และสานั กงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (๒๕๔๗) ที่กล่าวถึงสังคมแต่ละสังคมมีความเป็นมาไม่เหมือนกัน ทั้งสภาพ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทาเลที่ตั้งของชุมชน วิถีการดาเนินชีวติ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี การมา
อยู่รวมกันในสังคมสมาชิกย่อมต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรม มีการ
คิดค้นสร้างสิ่งที่สังคมยอมรับร่วมกัน มีการถ่ายทอดระหว่างสมาชิกจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ขณะเดียวกันก็
ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละยุคสมัยเพื่อให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข สิ่ง เหล่านี้รวมเรียกว่าวัฒ นธรรม และสอดคล้องกับ การรายงานของ กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๗) ได้
รายงานการพัฒนาแนวทางวัฒนธรรมชุมชนโดยถือเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง กล่าวถึงเรื่อง วัฒนธรรมไว้โดย
สรุปว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีทางและแบบฉบับในการดาเนินชีวิตของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสั่งสมกันมารวมทั้งความคิด
ต่างๆ ที่คนได้กระทาสร้างถ่ายทอด สะสมและรักษาไว้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง อาจอยู่ในรูปแบบของ
ความรู้การปฏิบัติ และความเชื่อตลอดจนวัตถุสิ่งของอันเกิดจากการคิด การกระทาของมนุษย์ เมื่อพิจารณาใน
แง่นี้วัฒนธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติของมนุษย์นั่นเองเป็นชีวิตส่วนรวมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน
เป็นชุมชน มนุษย์สร้างวัฒนธรรมจากชีวิตของเขา จึงกล่าวว่าวิถีของวัฒนธรรมจะครอบคลุมถึงวิถีชีวิตการทา
มาหากินและระบบเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งวัฒนธรรมที่ใช้สมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือดูแลตัวเอง
และครอบครัวโดยใช้สมุนไพรแบบพื้นบ้านของชุมชนกลุ่ม ชาติพันธุ์ในอีสานโดยเฉพาะชนเผ่าผู้ไทยมีการใช้
สมุนไพรถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความสอดคล้องกับรายงานของ สุกัญ ญา ภัท
ราชัย (๒๕๓๒) และรายงานของพิสิฏฐ์ บุญไชย (๒๕๓๙) ได้รายงานการศึกษาการดูแลสุขภาพโดยใช้สมุนไพร
ของชาวผู้ไทย จังหวัดอานาจเจริญ พบว่า ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่อาเภอชานุมาณ มีความเชื่อว่าสมุนไพรยัง มี
ความสาคัญและสามารถรักษาโรคให้หายได้ การถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพโดยสมุนไพรใช้วิธี การสอนหลาย
ลักษณะจากหมอสมุนไพรอีกคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยมีการยึดถือประเพณีดั้งเดิมไว้และมีข้อห้าม ข้อปฏิบัติการ
เป็นหมอสมุนไพรต่อไปด้วย หมอสมุนไพรมีทั้งชายและหญิง แต่ละคนมีความชานาญเฉพาะโรค การเก็บรักษา
สมุน ไพรเป็นวิธีการง่ายๆ เพราะหมู่ บ้านอยู่ใกล้ป่ าไม้ซึ่ง หาสมุนไพรได้ง่าย แต่ขั้นตอนการใช้สมุนไพรยัง มี
พิธีกรรมตามประเพณี ความเชื่อ และกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษได้กาหนดไว้ แต่ในปัจจุบันความเคร่งครัดใน
กฎเกณฑ์นั้นเริ่มลดลง การเก็บใช้การตัดเอาแก่น การถากเอาเปลือกหรือการขุดจากต้นไม้มาทาการรักษาโรค
สาหรับประเภทของสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพ พบว่า ชาวผู้ไทยและหมอสมุนไพรนิยมใช้สมุนไพรจากต้นไม้ใน
ส่วนที่เป็นแก่น รากและเปลือกมาทายารักษาโรค ส่วนแหล่งของสมุนไพรนั้นได้จากบริเวณใกล้และไกลจาก
หมู่บ้านและมีบางคนปลูกสมุนไพรใช้เอง เพราะปัจจุบันสมุนไพรกาลัง หมดไปและครัวเรือนต่างๆ ได้ป ลูก
สมุนไพรบางอย่างไว้ตามบ้านเพื่อง่ายต่อการนามาใช้ในกลุ่มอาการหรือโรคที่สามารถรักษาได้โดยสมุนไพรซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานเขียนของ วีระ ทองเนตร และคณะ (๒๕๕๕) การใช้สมุนไพรดูแลมารดาและบุตรหลัง
คลอดด้วยวิธีการอยู่ไฟแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาให้เกิดประโยชน์ ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ และยังสาน
สัมพันธ์ตามวัฒนธรรมที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนได้ด้วย คนอีสานมีการใช้สมุนไพรในการดุแลสุขภาพ
มากถึง ๑๗๔ ชนิด ซึ่งสมุนไพรที่นามาใช้เป็นสมุนไพรที่ขึ้นตามป่าชุมชนรอบบ้าน และสมุนไพรที่ปลูกใช้เอง
ตามครัวเรือน
ชุมชนชาวผู้ไทยมีการใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวและดูแลชุมชนโดยมีการใช้สมุนไพร
ที่หลากหลายมีสูตรหรือตารับที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งพื้นที่และมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีการใช้ร่วมกัน
โดยส่วนใหญ่จะเน้นการทาเพื่อดูแลคนในครอบครัว จะมีการปรุงหรือทาขึ้นเพื่อใช้เองเพื่อใช้ในแต่ละครัวเรือน
แต่อาจจะมีบางครอบครัวที่ใช้แตกต่างออกไปสอดคล้องกับรายงานของ วีระ ทองเนตร และคณะ (๒๕๕๔) ได้
ศึกษาการใช้สมุนไพรในการย่างไฟเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เลือดคลั่ง เลือดตกใน เคล็ดขัดยอก
ฟกช้าด าเขี ยว แผลถลอกตามร่ างกาย และแก้ อ าการเลื อดไหลเวี ยนไม่ ป กติ ในพื้ น ที่ จั ง หวัด มหาสารคาม
สกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี และสุรินทร์ของภาคอีสาน มีพืชสมุนไพรที่ใช้ ๒๗ ชนิด และสัตว์วัตถุ ๔ ชนิด ซึ่ง

เหตุผลที่ชาวผู้ไทยในภาคอีสานจานวนมาก ยังนิยมใช้สมุนไพรนั้นส่วนหนึ่งเนื่องจากวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนั้น
คลุกคลีกับธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีความไว้ใจในผลผลิตที่ธรรมชาติให้มาและเลือกที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
แม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีบทบาทอย่างมากก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิวัฒนาการและความสะดวกได้มี
เข้ามาในชุมชน ในหมู่บ้าน องค์ความรู้และภูมิปัญญาเหล่านี้จึงได้เลือนหายไป ซึ่งในปัจจุบัน มีน้อยครอบครัวที่
ทาขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัว แต่ชุมชนส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นเพื่อใช้ประกอบประเพณี เทศกาล หรือบุญ
ประเพณี แต่บางพื้นที่เปลี่ยนรูปในการใช้ประโยชน์ เช่น บ้านดงคาเดือยและชุมชนตาบลปลาโหลได้พัฒนาไป
ใช้เป็นธูปหอมซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๔๔) ได้อธิบายว่าระบบสังคมมี
หน่วยหรือส่วนต่างๆ เกี่ยวพันกันและต่างก็ทาหน้าที่อย่างดีเพื่อความอยู่รอดของสังคม บุคคลที่เข้าไปอยู่ใน
ระบบก็เพราะความสมัครใจที่มีการกระทาและความเชื่อต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกระทาของบุคคล การจัด
ระเบียบทางสังคมไม่ค่อยจะมี การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมนักถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ต่อเมื่อระบบ
สังคมย่อยส่วนอื่นๆ ปรับตัวให้เข้ากับระบบสังคมย่อยอื่นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคม
ชาวผู้ไทยรู้จักกันดีเรื่องการนาพรรณไม้หอมมาใช้ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัว ที่มีกลิ่นหอม เป็น
ภู มิปั ญ ญาอั น มี เสน่ ห์ และทรงคุ ณ ค่าเป็ น ศิ ลปะในการปรุง กลิ่ น หอมจากพื ช สมุ น ไพรให้ เป็ น แป้ ง หอมที่ ใช้
ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น ช่วยถนอมผิวพรรณหรือเอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้าง
บรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน เพิ่มความหอมให้กับร่างกาย ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย
ทาป้องกันเห็บ โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ เป็นยาดมแก้วิงเวียน และใช้ทาผิวทาให้ผิวพรรณสวยงาม แป้งหอมผู้
ไทยที่ผลิตขึ้นแบบดั้งเดิมจะไม่มีโทษใดๆ ต่อร่างกาย แต่กลับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติและยัง
ช่วยในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ แป้งหอมผู้ไทยจึงไม่ได้เพียงแค่หอมให้จมูกรับกลิ่นเท่านั้น
แต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับรายงานของ เพ็ญนภา
ทรัพย์เจริญ และคมสัน หุตะแพทย์ (๒๕๔๙) และรายงานของ กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (๒๕๓๗) ที่รายงาน
ว่าคนไทยรู้จักการนาพรรณไม้หอมมาใช้อย่างยาวนานโดยนาพรรณไม้หอมมาใช้ประโยชน์ในรูปของการให้กลิ่น
หอมเพื่อสร้างบรรยากาศบริเวณบ้านหรือนามาปรุง อาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม จนเกิดเป็นภูมิปัญ ญาการทา
เครื่องหอมไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลปราง ฉ่องใจ (๒๕๓๗) รายงานว่าวิวัฒนาการการทาเครื่อง
หอมไทยมีหลายชนิด ซึ่งมีทั้งที่ใช้ปรุงแต่กลิ่น เช่น น้าดอกไม้สด น้าอบ น้าปรุง ฯลฯ หรือประเภทที่ใช้เป็น
เครื่องประทินผิว เช่น แป้งร่า ดินสอพอง และประโยชน์ที่มีไม่ใช่เพียงแค่ให้กลิ่นหอมชื่นใจเท่านั้น เพราะวัสดุที่
นามาประกอบกันเป็นเครื่องหอมนั้น นอกจากจะได้กลิ่นหอมที่มาจากดอกไม้และสัตว์แล้ว ยังมีส่วนผสมที่เป็น
สมุ นไพรไทยอี กหลายตั วที่ น ามาผสมโดยมี สรรพคุณ เป็ น ยารัก ษาสุข ภาพและโรคภัย ไข้เจ็ บ ได้ ซึ่ ง มี ความ
สอดคล้องกับงานเขียนของ บังอร โพธิ์นิ่มแดง (๒๕๔๖) ที่บอกว่าเครื่องหอมของไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
อันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากดอกไม้ พืชสมุนไพร และสารจากธรรมชาติให้เป็น
เครื่ อ งหอมที่ ใช้ ป ระพรมใบหน้ า และร่ า งกายให้ ห อมสดชื่ น หรื อ เอาไว้ ในการส่ ง กลิ่ น หอมอบอวลสร้ า ง
บรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน และใช้ประทินผิวช่วยบารุงรักษาผิวให้ขาวนวลผุดผ่อง ช่วยถนอมผิวพรรณ
ช่วยป้องกันและรักษาการเกิดผดผื่นคันได้เป็นอย่างดี ซึ่ง มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรภี ภิษัชเวช
(๒๕๕๑) และกมลรัตน์ ณ หนองคาย (๒๕๕๐) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสารที่ช่วยเสริมความงามในสมุนไพร ได้รายงาน
ว่าสารเคมีที่เป็นตัวกาหนดสรรพคุณของพืชสมุนไพรนั้นแบ่ง ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (๑) สารปฐมภูมิ
(primary metabolite) เป็ น สารที่ พ บได้ ในพื ช เกื อ บทุ ก ชนิ ด ที่ ไ ด้ ผ ลผลิ ต จากกระบวนการสั ง เคราะห์ แ สง
ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ สารจาพวกแป้ง น้าตาล และเซลลูโลส ซึ่งเป็นกากใยที่มีอยู่ในพืชรวมทั้งวุ้น
และสารเมือกจาพวกกัมมันและมิวซิเลจ คาร์โบไฮเดรตที่พบในสมุนไพรช่วยเสริมความงาม และ (๒) สารทุติย
ภูมิ (secondary metabolite) เป็นสารประกอบที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันในพืชแต่ละชนิดอาจเป็นสารที่

เกิดจากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในพืชซึ่งกระบวนการชีวสังเคราะห์ของสารเคมีแต่ละชนิดจะมีกระบวนการที่
แตกต่างกัน เนื่องจากสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ต่างกัน นอกจากนี้ในแต่ละกระบวนการก็จะใช้เอนไซม์ที่
เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันอีกด้วย ได้แก่ อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ น้ามันหอมระเหย สารขม เสตียรอยด์ ซาโป
นิน เป็นต้น สารเหล่านี้ช่วยเสริมความงามและทาให้ผิวพรรณชุ่มชื่น
การอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาแป้งหอมผู้ไทยให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นมรดกของชาวไทยทั้งประเทศให้ดารงอยู่มิให้สูญหายไปและสามารถเผยแพร่
องค์ความรู้ภูมิปัญญาให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ นิติรัตน์ บุญ เรือง (๒๕๕๑) ที่ได้
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหอมไทย: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกจังหวัดนครปฐม และ
มีแนวทางที่สอดคล้องกันกับงานวิจัยนี้ คือ (๑) ควรมีการค้นคว้าศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
แป้ง หอมผู้ไทยของไทยในด้านต่ างๆ ซึ่งเป็นภู มิปั ญ ญาของท้องถิ่น มุ่ง ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และ
สภาพการณ์ ในปัจจุบัน (๒) จากนั้ นทาการปลุกจิตสานึกให้ คนในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณ ค่าแก่นสาระและ
ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ (๓) ทาการฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยที่กาลังสูญหาย
หรือองค์ความรู้ที่สูญหายไปแล้วมาทาให้มีคุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น ของชาวผู้ไทย
โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่มีต่อภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย (๔) ทาการพัฒนาริเริ่ม
สร้างสรรค์แ ละปรับ ปรุงภูมิ ปัญ ญาแป้ งหอมผู้ไทยให้ เหมาะสมกับ ยุคสมัยและเกิดประโยชน์ ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ ควรนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ (๕) ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ของแป้ง
หอมผู้ไ ทยและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิง
นโยบายที่สาคัญดังนี้
(๑) จากผลการศึกษาพบว่า แป้งหอมผู้ไทยเหมือนจะมีคนรู้จักมากและมีการใช้ประโยชน์มากในอดีต
แต่แท้จริงแป้งหอมผู้ไทยยังถูกลืมเลือนเริ่มจางหายไปทาให้คนไม่ค่อยรู้จัก ไม่มีการใช้ประโยชน์ของคนท้องถิ่น
ชาวผู้ ไ ทยในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สกลนคร และจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จึง ควรมี แ นวทางแก้ ไ ขและส่ ง เสริม ให้
ประชาชนหันมาใช้ประโยชน์และอนุรักษ์แป้งหอมผู้ไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการค้นคว้าวิจัย ศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของชาวผู้ไทยในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญ ญาของท้องถิ่น มุ่ง
ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นเอกสารฐานข้อมูลเพื่อการต่อยอดและนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
(๒) ควรนาข้อมูลจากการวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอด ดังนี้
(๒.๑) ควรมีการปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสาคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้
(๒.๒) ท าการฟื้ น ฟู โดยการเลื อกสรรภู มิ ปั ญ ญาแป้ ง หอมผู้ ไทยที่ก าลั ง สูญ หาย หรือ องค์
ความรู้ ที่ สู ญ หายไปแล้ ว มาท าให้ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในท้ อ งถิ่ น ของชาวผู้ ไ ทย
โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่มีตอ่ ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย

(๒.๓) ทาการพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยให้เหมาะสมกับยุค
สมัยและเกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญ ญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนา
อาชีพควรนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่ อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๒.๔) การถ่ ายทอด ถ่ า ยทอดให้ ค นในสั ง คมได้ รั บ รู้ เกิ ด ความเข้ า ใจ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
คุ ณ ประโยชน์ ข องแป้ ง หอมผู้ ไ ทยและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยผ่ า นสถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในชุมชน
(๒.๕) สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวกับแป้งหอมผู้ไทยขึ้น เพื่อ
แสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย
(๓) หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติ
พันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนิน
วิ จั ย หลั ง จากนี้ คื อ ในงานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเฉพาะชาวผู้ ไ ทยที่ อ ยู่ ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สกลนคร และจั ง หวั ด
อานาจเจริญ เท่ า นั้ น ดัง นั้ น ควรขยายขอบเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อาจจะให้ ค รอบคลุ ม ชาวผู้ไ ทยทั่ ว ทั้ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทั่วทั้งประเทศ ผลที่ได้อาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปจากงานวิจัยนี้
(๔) ควรมีการฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนรู้จักแป้งหอมผู้ไทยตามท้องถิ่นต่างๆของชนเผ่าผู้ไทยและพื้นที่
อื่นๆ โดยการรณรงค์ หรือ บรรจุเข้าเป็นสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนได้
(๕) ควรมีการจัดทาหนังสือแป้งหอมผู้ไทยเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไทยซึ่งถือ
เป็นมรดกของชาวไทยทั้งประเทศให้ดารงอยู่มิให้สูญหายไปและสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาให้คงอยู่
กับสังคมไทยต่อไป จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่จะทิ้งของไทยหันไปใช้ของนอก เราจึงมาร่วมกันรื้อฟื้นการใช้
แป้งหอมผู้ไทยให้สืบทอดต่อไปถึงลูกหลาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า แป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิ
ปัญญาแล้ว แป้งหอมผู้ไทยยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
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บทคัดย่อ
แป้งหอมผู้ไทย หรือ แป้งหอมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในรูป
ของแป้งฝุ่นโรยตัวที่มีกลิ่นหอมมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่
ปัจจุบัน องค์ ความรู้ภู มิปัญ ญานี้กาลังจะสูญ หายไปจากชุมชน การศึ กษาครั้ง นี้จึง มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา
รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาและหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยให้คงอยู่กับชุมชน
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประชาคมในชุมชน การจัดประชุมเสวนากลุ่มใน 3 พื้นที่ คือ ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
พบว่า ชาวผู้ไทยใน 3 พื้นที่ได้ผลิตแป้งหอมผู้ไทยขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษติดตัวมาตั้งแต่ครั้งที่ชาวผู้ไทยได้อาศัยอยู่ที่เมืองตะโปน หรือเมืองเซโปนของประเทศลาว
ก่อนปี พ.ศ. 2438 เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย จึงได้นาภูมิปัญญานี้มาดูแลครอบครัว
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้เป็นแป้งหอมที่ใช้
ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น เอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่น รมย์ใน
บ้านเรือน เพิ่มความหอมให้ กับ ร่างกาย แก้วิงเวียน ทาแก้ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย แก้ผดผื่นคัน ทา
ป้องกันเห็บและโลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ และประทินผิวช่วยถนอมผิวพรรณให้สวยงามขาวนวลผุดผ่อง พบ
สูตรหรือตารับจานวน 3 ตารับจาก 3 พื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศ ใช้สมุนไพรปรุงใน
ตารับ 9 ชนิด มีการใช้สมุนไพร 2 ระดับ คือ ระดับภูมิปัญญาร่วม มีการใช้สมุนไพรร่วมกัน 6 ชนิด และระดับ
เฉพาะถิ่น มีการใช้สมุนไพรเฉพาะท้องถิ่นจานวน 3 ชนิด รวมทั้งมีคาถากากับในพื้นที่บ้านดงคาเดือย และ
สมุนไพรที่นามาใช้ปรุงตารับมีแหล่งมาจากป่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านและปลูกใช้เองในแต่ละครัวเรือน
แป้ง หอมผู้ไทยจึงไม่เพียงแค่หอมเท่านั้นแต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญญาแล้วยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีอายุมากกว่า 100 ปี แต่ไม่มีการจดบันทึกสูตรหรือตารับ
ขั้นตอน ขบวนการผลิตขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสารแต่อย่างใด พบแค่วิธีการบอกเล่าต่อๆ กันมา
พร้อมการลงมือปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพล
วัตร จนเกิด การสั่งสมและพั ฒ นาความรู้ก ารท าแป้ ง หอมผู้ ไทยอยู่ ตลอดเวลาจนกลายเป็ น ภู มิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเองและครอบครัว แต่ปัจจุบันองค์ความรู้การ
ทาแป้งหอมผู้ไทยยังไม่ถูกถ่ายทอดกระจายสู่คนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ยังคงอยู่ในวงจากัดกับผู้สูงอายุ ผู้เฒ่า ผู้แก่

อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีการฟื้นฟู สืบทอดให้กับชนรุ่นหลัง ทาให้องค์ภูมิปัญญานี้กาลัง จะสูญ หายไปจาก
ชุมชนเพราะไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงองค์ความรู้แบบมุขปาฐะ บอกเล่าปากต่อปากทาให้
องค์ความรู้ที่มีอยู่ขาดหายไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ปรากฏมีน้อย ไม่สามารถนามาถ่ายทอดได้ ดังนั้น ควรมีการปลุก
จิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสาคัญ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ตลอดจนการ
ป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็น มรดกของชาวผู้ไทยและชาวไทยทั้ งประเทศให้ดารงอยู่ มิให้สู ญ
หายไปและสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป
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Abstract
Paeng Hom Phu Tai or Thai herbal talcum powder is a folk wisdom used in the form
of talcum powder. It has a unique aroma from the process passed down for generations.
This knowledge of wisdom is being gradually lost from the community. The purpose of this
study is to collect wisdom, and find a way to conserve the wisdom to produce a unique
fragrance. Data was collected using participatory action procedures, with the consent of the
community. Group meetings are held in three areas: (1) Songpueu District, Khao Wong
District, Kalasin Province (2) Pla Lo, Waritchaphum district, Sakon Nakon Province and (3)
Kham Khuean Kaeo, Chanuman district, Amnat Charoen province. Local people in three
areas have produced herbal talcum powder for family use, which the knowledge of
production process has been passed down from the ancestors originally has lived in the city
of Tapon or the city of Sepon in the present Lao PDR before 1895. When the immigrants
arrived in the Kingdom of Thailand, this charming and valuable art of cooking aroma of herbs
was used to care for the family, and refresh the face and body. The fragrant aroma creates a
pleasant atmosphere in the home. Adding of a fragrance to the body resolve dizziness,
burns, rays, rash, and prevent tick and crab louses (Pediculosis pubis) that live by the pubic
hair. The powder also help in skin care by preserving beautiful white skin. Three formulas
were from three different areas. Nine herbs are used: Alyxia reinwardtii, Chloranthus
inconspicuous Sw., Eupatorium stoechadosmum, Curcuma longa, Kaempferia galangal,
Pogostemon cablin and Amomum villosum. There are two levels of herbal wisdom. Six
herbs are used together, include Chloranthus inconspicuous Sw. Curcuma longa, Polyscias
fruticosa, Kaempferia galangal, Alyxia reinwardtii and Amomum villosum. Endemic three
local herbs are used consist of Pogostemon plectranthoides, Eupatorium stoechadosmum,
Pogostemon cablin. There is a spell in the area of Ban Dong Kham Dueai in collecting of C.
inconspicuous Sw. Herbs used by the recipe are sourced from nearby community forests
and self-grown in each household.
Thai herbal powder are not only fragrant, they are also valued by the benefits on
health at the same time. It can be seen that Thai fragrance is not only valuable in terms of
wisdom, but it also has a unique cultural heritage that is inherited over generations for more

than 100 years. There are no written formulas and process available. Heritibility of
knowledge is depend solely on verbal approach. Which is a dynamic learning process. The
accumulation and development of Thai fragrant talcum become a cultural wisdom
transmitted from generation to generation. However, Knowledge remains limited to elderly
people aged 60 and over. This is restoration and inheritance of the knowledge to the new
generations. This wisdom is being lost from the community because there is no written
record.
Therefore, consciousness should be cultivated to the locals on value awareness and
the important of local wisdom by making a manual “Paeng Hom Phu Tai” book for
conservation of the traditional thai wisdom to restore the wisdom that is being lost. To
create and improve the wisdom of the Paeng Hom Phu Tai to suit the era, wisdom must be
adapted, to increase production and professional development by science and technology
must be applied to assist the production, marketing and management, and to protect and
conserve the environment. This is a legacy of Thai people and the entire Thai nation to keep
undisclosed and disseminate knowledge and wisdom to be remained with the Thai society.
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บทนา
ภาคอีสานเป็น ภูมิภ าคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒ นธรรมประเพณี ที่ แตกต่างกั นไปในแต่ล ะ
ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปะ วัฒ นธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่ง บอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่ นนั้นๆได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ มี
การติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ชาวผู้ไทยเป็น
หนึ่งในชนพื้นเมืองที่มาอาศัยในประทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน คนทั่วไปมักจะรู้จักถึงชาว
ผู้ไทยในเรื่องของความสุภาพนุ่มนวล และความงดงามของสตรีชาวผู้ไทย ปัจจุบันเมื่อการท่องเที่ยวแทรกซึม
เข้าไปในชุมชน วัฒนธรรมและศิลปะเฉพาะตัว ของชาวผู้ไทยได้รับความสนใจอย่างมาก ถึงขนาดมีทัวร์และ
โฮมเสตย์ให้เยี่ยมชมและพักแรมในหมู่บ้าน ความที่ชาวผู้ไทยมีพื้นเพสืบสายมายาวนาน ย่อมมีของดีติดตัวตาม
สไตล์ผู้ไทย คนในยุคดิจิตอลสืบค้นลงไปในสารสังเคราะห์ แต่ชาวผู้ไทยกลับนาเอาสมุนไพรใกล้ตัวนามาใช้
อย่างเหมาะสมกับสภาพผิวพรรณของตัวเอง และยังมีสรรพคุณ แบบทูอินวัน คือ สุขกายและหอมชื่นใจด้วย
ตารับแป้งหอมผู้ไทยเป็นอีกหนึ่งตารับความงามของชนเผ่าผู้ไทย มีการสืบทอดกันมานานนับร้อยๆ ปี ซึ่งมีกลิ่น
หอมพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นจะคล้ายยาหอมขับลม ใช้ดมแก้วิงเวียน ใช้ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบ
ปวดร้อนตามร่างกาย และเป็นการเพิ่มความหอมให้กับร่างกายได้อีกด้วย ในอดีตสตรีผู้ไทยหลังคลอดบุตรจะ
ใช้ทาผิว ทาให้ผิวพรรณสวยงามเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเป็นสาวก่อนคลอดบุตร นอกจากนี้ชาวผู้ไทยสมัยโบราณยัง
ใช้ผงแป้งหอมผสมกับขุยมะพร้าวและน้ายางบง เพื่อทาเป็นธูปหอมจุดให้ควันหอมอบอวลทั้งบ้าน (อุษา กลิ่น
หอม , 2549) ในอดีตสตรีชนเผ่าผู้ไทยแทบทุกครัวเรือนรู้จักปรุงใช้แป้งหอมกันทุกคน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของ
การพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตแบบพอเพียง เนื่องจากแป้งหอมนั้นได้มาจากไม้หอมที่ปลูกในครัวเรือน นอกจาก

ความหอมเฉพาะแล้วแป้งหอมยังใช้ทาแก้ผดผื่นคัน และช่วยให้ผิวพรรณสดใสตามแบบฉบับของหญิงสาวชาวผู้
ไทย
ปัจจุบันองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้ไทยยังไม่ถูกถ่ายทอดกระจายสู่คนรุ่นใหม่ องค์ความรู้
ยังคงอยู่ในวงจากัดกับผู้สูงอายุ ผู้เฒ่า ผู้แก่ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ช่วงอายุน้อยกว่านั้นลงมากับพบว่ารู้
เฉพาะบุคคลและก็เป็นส่วนน้อยหรือไม่พบว่ามีภูมิปัญญานี้อยู่กับวัยรุ่นเลย คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจที่จะสืบ
สานต่อ ทาให้องค์ความรู้ภูมิปัญญานี้กาลังจะสูญหายไปจากชุมชน เพราะขาดการสืบสานอย่างต่อเนื่อง ไม่มี
การอนุรักษ์ รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับการทาแป้งหอมผู้ไทยยังมี เป็นส่วนน้อย ขาดการบันทึกอย่างเป็น
ระบบ (อุษา กลิ่นหอม และคณะ, 2557) ดังนั้น การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาและการดาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นสาระสาคัญที่จะนาไปสู่การปกป้อง สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาการทาแป้งหอมผู้
ไทยให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป
แป้งหอมผู้ไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจาก
ดอกไม้ พืชสมุนไพรจากธรรมชาติให้เป็นแป้งหอมที่ใช้ปะพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น ช่วยถนอม
ผิวพรรณ ทาแก้ผดผื่นคัน หรือเอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน จึ งเป็น
เรื่องที่น่าเสียดายที่จะทิ้งของไทยหันไปใช้ของนอก เราจึงมาร่วมกันรื้อฟื้นการใช้แป้งหอมผู้ไทยให้สืบทอดต่อไป
ถึงลูกหลาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญ ญาแล้ว แป้งหอมยังคงมีค่าในเชิง
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการผลิต กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาในการผลิตแป้งหอมผู้ไทยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะชนผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมในชุมชน การจัดประชุมเสวนากลุ่ม (Focus group)
และสัมภาษณ์ และแบบสอบถามมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่อาศัยอยู่ ใน 3 พื้นที่ คือ ตาบลสง
เปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และตาบลคาเขื่อนแก้ว
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ผลการศึกษา
ชาวผู้ไทยในพื้ น ที่ ตาบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ตาบลปลาโหล อ าเภอวาริช ภู มิ
จังหวัดสกลนคร และตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ได้ผลิตแป้งหอมผู้ไทยขึ้นเพื่อใช้
ในครอบครัวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษติดตัวมาตั้งแต่ครั้งที่ชาวผู้ไทยได้อาศัยอยู่
ที่ เมื อ งตะโปน หรื อ เมื อ งเซโปนของประเทศลาวก่ อ นปี พ .ศ. 2438 ก่ อ นการย้ า ยถิ่ น ฐานเข้ า มาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรไทยตรงกับสมัยราชสมัยการที่ห้า แป้งหอมผู้ไทย หรือ แป้งหอมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่นาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัว (body powders) ที่มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาอันมี
เสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุ งกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้เป็นแป้งหอมที่ใช้ประพรมใบหน้าและ
ร่างกายให้หอมสดชื่น เอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ในบ้านเรือน เพิ่มความหอม

ให้กับร่างกาย จะช่วยในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตาม
ร่างกาย เป็น ยาดมแก้วิงเวียน ทาป้องกันเห็บ โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ และใช้ทาผิว ประทินผิวช่วยถนอม
ผิวพรรณทาให้ผิวพรรณสวยงาม บารุงรักษาผิวให้ขาวนวลผุดผ่อง แป้งหอมผู้ไทยจึงไม่ได้เพียงแค่หอมให้จมูก
รับกลิ่นเท่านั้นแต่ยังทรงคุณค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอม
ผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญญาแล้ว แป้งหอมผู้ไทยยังคงมีค่าในเชิงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่ไม่มีการจดบันทึกสูตรหรือตารับ ขั้นตอน ขบวนการผลิตขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือเป็นเอกสารแต่อย่างใด พบแค่วิธี การบอกเล่าต่อๆ กันมา การปฏิบัติจริง การลงมือทา การลองผิด
ลองถูกพร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสม
และพัฒนาความรู้การทาแป้งหอมผู้ไทยอยู่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ จนกลายเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนา
ภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวจนมาถึงปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า 100 ปี มีสูตรหรือตารับที่แตกต่าง
กั น ออกไปตามแหล่ ง พื้ น ที่ จ านวน 3 ต ารั บ ใช้ ส มุ น ไพรปรุ ง ในต ารั บ 9 ชนิ ด ได้ แ ก่ เครื อ ตั้ ง ตุ่ น (Alyxia
reinwardtii) อ้ม (Chloranthus inconspicuous Sw.) เนียมงวงช้าง (Pogostemon plectranthoides) คา
พอง (Eupatorium stoechadosmum) ขมิ้ น (Curcuma longa) คุ ด (Polyscias fruticosa) ว่ า นหอม
(Kaempferia galangal) เสน (Pogostemon cablin) และแนงหอม (Amomum villosum) (ภาพ 1)
สามารถแบ่งการใช้สมุนไพรเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์ความรู้ร่วมกัน หรือ ภูมิปัญญาร่วม มีการใช้สมุนไพร
ร่วมกัน 1 ชนิด ได้แก่ อ้ม ขมิ้น คุด ว่านหอม เครือตั้ง ตุ่น และรากแนงหอม และระดับเฉพาะถิ่น มีการใช้
เฉพาะท้องถิ่น หรือเฉพาะพื้นที่มีจานวน 3 ชนิด ได้แก่ เนียมงวงช้าง คาพอง และเสน การเก็บสมุนไพรพบมี
คาถากากับในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่บ้านดงคาเดือยมีคาถากากับการเก็บอ้ม (C. inconspicuous Sw.) (ตาราง
1)

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ภาพ 1 สมุนไพรปรุงแป้งหอมผู้ไทยทั้งเก้าชนิด (ก = ขมิ้น, ข = เนียมงวงช้าง, ค = ชะลูด,
ง = สันพร้าหอม, จ = เร่วหอม, ฉ = พิมเสนต้น, ช = เปราะหอม, ซ = เนียมอ้ม
และ ฌ = เล็บครุฑ)

ตาราง 1 สถานการณ์ของแป้งหอมผู้ไทย
ลาดับ ชนิดสมุนไพร

แ ห ล่ ง สถานภาพของสมุนไพร
สมุนไพร สมดุล เ สี่ ย ง วิกฤติ
ภัย
1
อ้ม (Chloranthus inconspicuous) ปลูก
√
2
ขมิ้น (Curcuma longa)
ปลูก
√
3
คุด (Polyscias fruticosa)
ปลูก
√
4
เสน (Pogostemon cablin)
ปลูก
√
5
ว่านหอม (Kaempferia galangal) ป่า
√
6
แนงหอม (Amomum villosum)
ป่า
√
7
ค า พ อ ง (Eupatorium ป่า
√
stoechadosmum)
8
เ นี ย ม ง ว ง ช้ า ง (Pogostemon ป่า
√
plectranthoides)
9
และเครือตั้งตุ่น (Alyxia reinwardtii) ป่า
√
หมายเหตุ :
√ หมายถึง มี หรือ พบ และ – หมายถึง ไม่มี หรือ ไม่พบ

พื้นที่ศึกษา
สง
ปลา
เปลือย โหล
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

ดงค า
เดือย
√
√
√
√
√
√
√

-

-

√

√

√

√

สถานการณ์ของพืชสมุนไพร ปัจจุบันที่ยังคงมีการเก็บหามาจากป่าชุมชนใกล้บ้าน แต่บางชนิดก็มีน้อย
และบางชนิดก็กาลังจะสูญ หายไปจากพื้นที่ ทาให้สถานการณ์ของพืชสมุนไพรส่วนผสมของแป้ง หอมอยู่ใน
สภาวะที่น่าเป็นห่วง ดังนี้ ชนิดที่จัดอยู่ในขั้นวิกฤติ หรือใกล้จะสูญ หายไปจากพื้นที่ ได้แก่ เนียมงวงช้าง (P.
plectranthoides) และเครือตั้งตุ่น หรือชะลูด (A. reinwardtii) เป็นพืชที่พบเฉพาะป่าบ้านดงคาเดือย ตาบล
คาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ (พบเฉพาะถิ่น) และชนิดที่จัดอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงภัย คือ
มีโอกาสสูญหายไปจากพื้นที่อีก ๓ ชนิดอยู่ ได้แก่ ว่านหอม (K. galangal) แนงหอม (Am. villosum) และคา
พอง (E. stoechadosmum) เป็นต้น และอีกจานวน 4 ชนิด ชาวผู้ไทยปลูกไว้ใช้เองตามบ้านและตามสวน
ได้แก่ ขมิ้น (C. longa) คุด (Po. fruticosa) อ้ม (Ch. inconspicuous Sw.) และเสน (P. cablin) สถานภาพ
แป้ง หอมผู้ไ ทยในปั จจุบัน ทั้งสามพื้ นที่ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 องค์ความรู้ขาดหายไม่
สมบูรณ์ พบในพื้นที่ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ 2 ยังมีองค์ความรู้แต่ไม่สมบูรณ์ พบ
พื้นที่ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และ ระดับ 3 มีองค์ความรู้สมบูรณ์และยังมีการทาแป้ง
ใช้ในชุมชน พบในพื้นที่บ้านดงคาเดือย ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ มีปราชญ์ผู้รู้
จานวน 6 คน (ภาพ 1) ที่ยังคงมีการทาแป้งใช้ดูแลตัวเอง และพบว่าปะชาชนทั้งสามพื้นที่ส่วนใหญ่มีองค์ความ
รู้อยู่กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ส่วนอายุต่ากว่าไม่มีองค์ความรู้แต่รู้ว่าในชุมชนเคยมีการทาแป้งหอมผู้ไ ทย
(ตาราง 2)

ตาราง 2 สถานภาพของแป้งหอมผู้ไทย
ระดับสถานการณ์ คาอธิบาย

สถานภาพองค์ความรู้
ปฏิบัติ ความรู้ สืบทอด

พื้นที่ศึกษา
สง
ป ล า ดงค า
เปลือย โหล เดือย

องค์ ค วามรู้ ข าด องค์ ค วามในการท าแป้ ง
หายไม่สมบูรณ์ หอมผู้ไทยมีข้อมูลบ้างแต่ไม่ √
√
ครบสมบูรณ์และไม่มีใครทา
ไ
ม่
แล้วในชุมชน
สมบูรณ์
ยั ง มี อ งค์ ค วามรู้ องค์ ค วามรู้ ใ นการท าแป้ ง
ยังคงอยู่สมบูรณ์ หอมผู้ ไ ท ยยั ง คงมี อ ยู่ ใ น
ชุ ม ช น แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ถ่ า ยทอดหรื อ ให้ ข้ อ มู ล ได้
อย่ างครบถ้ วนสมบู รณ์ แต่ √
√
องค์ความรู้จะมีอยู่ตามกลุ่ม
สมบูรณ์
คนที่สูงอายุเท่านั้น ตามเด็ก
รุ่ น ใหม่ จ ะไม่ มี อ งค์ ค วามรู้
ด้านนี้แต่สามารถบอกได้ว่า
มี ก ารท าแป้ งหอมผู้ ไทยใน
อดีตมีอยู่จริง
ยังคงมีองค์ความรู้ องค์ ค วามในการท าแป้ ง
และยั ง มี ก ารท า หอมผู้ไทยยังคงมี การทาใช้
แป้งในชุมชน
อยู่ ใ นชุ ม ชน และสามารถ √
√
√
ถ่ า ยทอดหรื อ ให้ ข้ อ มู ล ได้ ผลิตใช้ สมบูรณ์ บางกลุ่ ม √
อย่ างครบถ้ วนสมบู รณ์ แต่
คน
องค์ความรู้จะมีอยู่ตามกลุ่ม
คนที่สูงอายุเท่านั้น
หมายเหตุ :
สมบูรณ์ูรณ์ หมายถึง องค์ความรู้ครบสมบูรณ์ทั้ง ตารับ ขั้นตอนการทา การใช้ประโยชน์
ไม่สมบูรณ์ หมายถึง ขาดองค์ความรู้รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
√ หมายถึง มี และ – หมายถึง ไม่มี
อภิปรายผล
แป้งหอมผู้ไทย หรือ แป้งหอมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวผู้ ไทยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัว
ชาวผู้ไทยมาตั้งแต่ครั้งที่ชาวผู้ไทยได้อาศัยอยู่ที่เมืองสะโปน หรือตะโปน หรือเมืองเซโปนของประเทศลาวก่อน
ปี พ.ศ. 2438 โดยมีความสอดคล้องกับรายงานของ จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2520) ถวิล เกสรราช (2521)
ถวิล ทองสว่างรัตน์ (2530) และศรีศักร วัลลิโภดม (2544) ซึ่งรายงานว่าชาวผู้ไทยได้มีการอพยพเข้ามาเป็น
จานวนมากในปี พ.ศ. 2438 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ทางการไทยกาหนดให้ชนเผ่าผู้ไทยและ
เผ่าต่างๆ ที่อพยพมาในคราวนั้นพานักพักพิงที่เมืองกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ชนชาวผู้ไทยก็

นาเอาวัฒ นธรรมตามท้องถิ่น ของตนเองซึ่งมี ติดต่อ ไปใช้ในแหล่งที่ อยู่อาศัย ใหม่ เป็น ระยะเวลานาน ทาให้
วัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมจากประเทศลาวของชาวผู้ไทยก็จะไปเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในประเทศไทย มีวิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาที่มีจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนกระทั่งปัจจุบัน นาภูมิปัญญานี้มาใช้ดูแล
ตนเอง ดูแ ลครอบครัว มีอ ายุ ม ากกว่ า 100 ปี มี สู ตรหรื อต ารั บที่ แ ตกต่ างกั น ออกไปตามแหล่ ง พื้ น ที่ และมี
สมุนไพรหลายชนิ ดที่มีการใช้ร่วมกัน สอดคล้องกับ รายงานของ พระยาอนุ มานราชธน (2501) พิสมัย ผล
พฤกษ์ไพร (2536) อมรา พงศาพิชญ์ (2537) ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2540) รัมภา ศิริวงศ์ (2544) นิคม มุสิกะคา
มะ (2545) และสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537) ที่กล่าวถึงสังคมแต่ละสังคมมีความเป็นมา
ไม่ เหมื อ นกั น ทั้ ง สภาพพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ท าเลที่ ตั้ ง ของชุ ม ชน วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี ว ติ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี การมาอยู่รวมกันในสังคมสมาชิกย่อมต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ขณะเดียวกันก็
ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละยุคสมัยเพื่อให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าวัฒนธรรม และสอดคล้องกับการรายงานของ กาญจนา แก้วเทพ (2537) สุกัญญา
ภัทราชัย (2532) และพิสิฏฐ์ บุญไชย (2536) วิถีของวัฒ นธรรมจะครอบคลุมถึงวิถีชีวิตการทามาหากินและ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งวัฒนธรรมที่ใช้สมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือดูแลตัวเองและครอบครัว
โดยใช้สมุนไพรแบบพื้นบ้านของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานโดยเฉพาะชนเผ่าผู้ไทยมีการใช้สมุนไพรจากต้นไม้
ในส่วนที่เป็นแก่น รากหรือเปลือกมาทายารักษาโรค ส่วนแหล่งของสมุนไพรนั้นได้จากบริเวณใกล้และไกลจาก
หมู่บ้านและมีบางคนปลูกสมุนไพรใช้เองซึ่งเป็นการปรับตัวของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีน้อยครอบครัวที่ทาขึ้น
เพื่อใช้ในครอบครัว แต่ชุมชนส่วนใหญ่มีการทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบประเพณี เทศกาล หรือบุญประเพณี แต่บาง
พื้นที่เปลี่ยนรูปในการใช้ประโยชน์ เช่น บ้านดงคาเดือยและชุมชนตาบลปลาโหลได้พัฒนาไปใช้เป็นธูปหอมซึ่งมี
ความสอดคล้องกับรายงานของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2544) ได้อธิบายว่าระบบสังคมมีหน่วยหรือส่วนต่างๆ
เกี่ยวพันกันมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบสังคมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและความอยู่รอดของสังคมผู้ไทยเพื่อ
นาพรรณไม้หอมมาใช้ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัวที่มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่า
เป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้เป็นแป้งหอมที่ใช้ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น
ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ทาป้องกันเห็บ โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ แป้งหอมผู้ไทยจึงไม่ได้
เพียงแค่หอมให้จมูกรับกลิ่นเท่านั้นแต่ยังทรงคุณ ค่าที่คุณประโยชน์ของการบารุงสุขภาพไปในเวลาเดี ยวกัน
สอดคล้องกับรายงานของ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคมสัน หุตะแพทย์ (2549) และรายงานของ กิตติพงษ์
วิโรจน์ธรรมากูร (2537) ที่รายงานว่าคนไทยรู้จักการนาพรรณไม้หอมมาใช้อย่างยาวนานโดยนาพรรณไม้หอม
มาใช้ประโยชน์ในรูปของการให้กลิ่นหอมเพื่อสร้างบรรยากาศบริเวณบ้านหรือนามาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่น
หอม จนเกิดเป็นภูมิปัญญาการทาเครื่องหอมไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลปราง ฉ่องใจ (2537)
รายงานว่าวิวัฒนาการการทาเครื่องหอมไทยมีหลายชนิด ซึ่งมีทั้งที่ใช้ปรุงแต่กลิ่น รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
งานเขียนของ บังอร โพธิ์นิ่มแดง (2546) ที่บอกว่าเครื่องหอมของไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอันมีเสน่ห์และ
ทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากดอกไม้ พืชสมุนไพร และสารจากธรรมชาติให้เป็นเครื่องหอมที่ใช้
ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น หรือเอาไว้ในการส่งกลิ่นหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ใน
บ้านเรือ น และใช้ ประทิน ผิ วช่วยบารุงรัก ษาผิ วให้ ข าวนวลผุด ผ่อง ช่วยถนอมผิวพรรณ ช่วยป้อ งกัน และ
รักษาการเกิดผดผื่นคันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรภี ภิษัชเวช (2551) และกมล
รัตน์ ณ หนองคาย (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสารที่ช่วยเสริมความงามในสมุนไพร ได้รายงานว่าสารเคมีที่เป็น
ตัวกาหนดสรรพคุณของพืชสมุนไพรนั้นแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สารปฐมภูมิ (primary metabolite)
เป็นสารเมือกจาพวกกัมมันและมิวซิเลจเพื่อเสริมความงาม และ สารทุติยภูมิ (secondary metabolite) เป็น

สารประกอบที่มีลักษณะพิเศษพวกอัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ น้ามันหอมระเหย สารขม เสตียรอยด์ ซาโปนิน
เป็นต้น
สรุป
แป้งหอมผู้ไทยเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในรูปของแป้งฝุ่นโรยตัวที่มีกลิ่น
หอม เป็นภูมิปัญญาอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่าเป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรให้เป็นแป้งหอมที่
ใช้ประพรมใบหน้าและร่างกายให้หอมสดชื่น ทาแก้ผดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ทาป้องกันเห็บ
โลนที่อยู่ตามอวัยวะเพศ และใช้ทาประทินผิวช่วยถนอมผิวพรรณทาให้สวยงามขาวนวลผุดผ่อง แป้งหอมผู้ไทย
จึงไม่ไ ด้เพียงแค่หอมให้จมูกรับกลิ่นเท่านั้นแต่ยัง ทรงคุณค่าที่คุณ ประโยชน์ของการบารุง สุขภาพไปในเวลา
เดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแป้งหอมผู้ไทยนอกจากจะมีค่าในแง่ของภูมิปัญญาแล้ว แป้งหอมผู้ไทยยังคงมีค่าในเชิง
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนามาใช้ดูแลตนเอง ดูแล
ครอบครัวมีอายุมากกว่า 100 ปี ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงองค์ความรู้แบบมุขปาฐะ เป็น
การบอกเล่าปากต่อปาก จากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทาให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ขาดหายไปบางพื้นที่ หรือมีแบบไม่
สมบูรณ์ไม่สามารถนามาถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะ
ภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษร เป็นเพียงองค์ความรู้แบบมุขปาฐะ เป็น
การบอกเล่าปากต่อปาก จากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทาให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ขาดหายไปบางพื้นที่ หรือมีแบบไม่
สมบูรณ์ไม่สามารถนามาถ่ายทอดได้ ยังพบว่าภูมิปัญญานี้ไม่มีการฟื้นฟู สืบทอดให้กับชนรุ่นหลัง ดังนั้น ควรมี
การปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ โดยการ
จัดทาคู่มือ หรือหนังสือแป้งหอมผู้ไทยเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไทย เพื่อทาการฟื้นฟู
ให้ภูมิปัญญานี้ที่กาลังสูญหาย หรือองค์ความรู้ที่สูญหายให้กลับมามีคุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
ในท้องถิ่นของชาวผู้ไทย โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่มีต่อภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทย
ให้ เกิ ด การสร้ า งสรรค์ แ ละปรั บ ปรุ ง ภู มิ ปั ญ ญาให้ เหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย และเกิ ด ประโยชน์ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้น ฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดในการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนการป้องกันและ
อนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้อม ซึ่งถือ เป็น มรดกของชาวผู้ ไทยและชาวไทยทั้ งประเทศให้ดารงอยู่ มิให้ สูญ หายไปและ
สามารถเผยแพร่ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป
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๓. วีระ ทองเนตร ถวิล ชนะบุญ และกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา.
๒๕๕๕. อยู่ ไฟไทบ้ าน ภู มิปั ญ ญาพื้ น บ้ านอีส านกั บ การ
ดูแลมารดาและบุตรหลังคลอด, มูลนิธิสุขภาพไทย. ๑๖๘
หน้า.
๔. ถวิล ชนะบุญ วีระ ทองเนตร. ๒๕๕๕. ปลูกไม้ท้องถิ่นฟื้นป่า
สร้า งคลั ง ยาให้ ชุม ชน ๒. พิ ม พ์ ค รั้ง ที่ ๑, มู ล นิ ธิสุ ขภาพ
ไทย. ๑๘๔ หน้า.
๕. รัชนี นามมาตย์ ถวิล ชนะบุญ พนิดา เหล่าทองสาร และ
วีระ ทองเนตร. ๒๕๕๘. การอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตาบล
สาราญ อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์. สารคามการ
พิมพ์. มหาสารคาม. ๑๕๒ หน้า.

(๒) ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
จังหวัด และประเทศที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(๓)

โทรศัพท์มือถือ
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
จังหวัด และประเทศที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(๔)

โทรศัพท์มือถือ
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
จังหวัด และประเทศที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์มือถือ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาตรี (บธ.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริ ญ ญาโท (บช.ม) การบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น ๒ อาคาร
วิจัยและปฏิบัติการ ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
๐๘๒-๓๐๖-๙๙๘๔
อีเมล์ kankanit๑@hotmail.com
นายถวิล ชนะบุญ
วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาตรี (กศ.บ) วิทยาศาสตร์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาโท (กศ.ม) วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัย ชานาญการพิเศษ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น ๒ อาคาร
วิจัยและปฏิบัติการ ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
๐๘๙-๗๑๓-๙๓๗๔
อีเมล์ tawin.c@ msu.ac.th
นายภคพล สุนทรโรจน์
วันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาตรี (บธ.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาโท (บช.ม) การบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
๐๙๓-๒๗๖-๑๒๔๗
อีเมล์ kittirut_๗@hotmail.com

