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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำของกำรวิจัย 

“สมุนไพรไทย” ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรม รวมถึงเป็น
รากฐานเกษตรกรรมที่มีคุณค่าของประเทศไทย  ทั้งนี้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและสังคมไทยมา
โดยตลอด  ดังจะเห็นได้จากการน าสมุนไพรมาประกอบในอาหารคาว หวาน  เป็นยารักษาโรค  ใช้ใน
การบ าบัดดูแลและฟ้ืนฟสูุขภาพ  หรือแม้กระทั่งใช้เพ่ือการเสริมความงาม  ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ได้รับ
การสั่งสม สืบทอด และพัฒนามาอย่างยาวนาน  (สุทธิวัลย์ สีทา, 2559) สอดคล้องกับ สมุนไพรเป็น
สิ่งที่ทุกคนรู้จักกันมาเป็นเวลานานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
ตายาย พ่อแม่จนถึงลูกหลาน สมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณรักษาอาการได้เฉพาะเจาะจง แต่บางชนิด
รักษาได้หลายอาการ ในสองทศวรรษที่ผ่านมา มีผู้สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้น โดยมีการศึกษา
สมุนไพรทั้งด้วยตนเองและสร้างเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยในทางวิทยาศาสตร์ก็มีการศึกษาค้นคว้า
อย่างกว้างขวาง ทั้งการศึกษาว่ามีสารออกฤทธิ์อะไรบ้างในสมุนไพรนั้นๆ มีฤทธิ์ต่อระบบใดขนาด
เท่าใดจึงจะออกฤทธิ์และฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการน าสารออกฤทธิ์มาพัฒนาเป็น
ยาแผนปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจว่าได้รับประทานยาถูกต้อง และลดความวิตกกังวลต่อฤทธิ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ซึ่งช่วยให้การใช้สะดวก ไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างเดิมที่ต้องมีวิธีการเก็บสมุนไพรที่ถูกต้อง ถูก
เวลา ถูกส่วน และปรุงถูกวิธี (ภโวทัย พาสนาโสภณ, 2559) ในเอเชียมีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้
พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี แต่หลังจากท่ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่า
สมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพร
ขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัด
สมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับในประเทศ
ไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่างๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับ
หมื่นชนิด ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวที่จะ
พัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการเริ่มต้นนโยบายสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่าง
เป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพ่ิมโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าใน
แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 -
2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมี 
กลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ (1) สนับสนุนและ
พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านอันได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย การนวดไทย 
สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน (2) สนับสนุน
และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้ สมุนไพร การแพทย์พ้ืนบ้าน การนวดไทย ใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบสามารถปรับประสานการดูแล
สุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐานคือสมุนไพรที่ใช้ในการ
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ส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ขึ้น (รังสรรค์ ชุณหวรากรณ์, 2545) 

ในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิด ที่สามารถคัดเลือกน า
พืชสมุนไพรนั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ยารักษาโรค และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้าน
เกษตรกรรม รวมถึงการปลูกพืชสวนครัว เช่นขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม กระชาย มะกรูด ว่านหาง
จระเข้ กล้วย ที่จะน ามาใช้ในครัวเรือน ใช้ในการประกอบอาหาร และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนยังมีการ
รักษาโรคโดยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านอยู่บ้างแต่เนื่องจากมีการรักษาโรคด้วยการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี และยาปฏิชีวนะมากข้ึน คนในชุมชนจึงเห็นความส าคัญของการใช้ยาสมุนไพรลดลงหรือ
คนรุ่นใหม่ๆที่ไม่รู้จักสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดจึงหันไปใช้ยารักษาโรคของแพทย์สมัยใหม่ การ
รักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคจึงแทบจะเลือนหายไปจาก
ชุมชน  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนรู้จักการน าเอาสรรพคุณของสมุนไพรท้องถิ่นไป
ในการรักษาโรคให้มากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้
สมุนไพรในการรักษาโรค โดยการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลสมุนไพร เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร และให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่คนใน
ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
บทบาทของคนในชุมชนที่จะน าศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม รวมถึงการขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชนในอ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูก
เองในครัวเรือน ในชุมชน และการแปรรูปเป็นยาสมุนไพรสร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดย
สร้างเครือข่ายในกลุ่มชุมชนและสร้างแนวทางให้เยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การ
ใช้สมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมให้
เยาวชนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรต่างๆ และให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสมุนไพรท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
1.2.2 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร 
 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ซึ่ง

ประชากร ได้แก่ คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต าบลช่อแล อ าเภอแม่
แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลตรงตามความต้องการ คือ นักเรียน จ านวน 47 คน ของโรงเรียน
ชุมชนวัดช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
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1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.3.3 ขอบเขตเวลา 
 ระยะเวลา 12 เดือน 
1.3.4 ขอบเขตของระบบ 

เว็บไซต์ระบบจัดการฐานข้อมูลพืชสมุนไพร เป็นระบบส าหรับน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พืชสมุนไพร และสมาชิกของระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลพืชสมุนไพรได้ แต่ผู้ดูแลระบบจะต้องท าการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ได้ ซึ่งระบบมีขอบเขตการ
ท างาน ดังนี้ 

1.3.4.1 ผู้ดูแลระบบ 
1) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลพืชสมุนไพร 
2) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสรรพคุณ 
3) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลประโยชน์ 
4) ตรวจสอบการเพ่ิมข้อมูลจากสมาชิก 
5) อนุมัติการแสดงผลข้อมูลที่เพ่ิมจากสมาชิก 

1.3.4.2 สมาชิก 
1) ค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพร 
2) ค้นหาข้อมูลสรรพคุณ 
3) ค้นหาข้อมูลประโยชน์ 
4) เพ่ิมข้อมูลพืชสมุนไพร 
5) เพ่ิมข้อมูลสรรพคุณ 
6) เพ่ิมข้อมูลประโยชน์ 

1.3.4.3 ผู้ใช้งานทั่วไป 
1) ค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพร 
2) ค้นหาข้อมูลสรรพคุณ 
3) ค้นหาข้อมูลประโยชน์ 

 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1.4.1 ได้ระบบจัดการฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
1.4.2 ได้ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร 
1.4.3 ได้เครือข่ายในการจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 




