
 
แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
คณะ/ส านัก/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้พืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ
กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ความสอดคล้องกับมาตรการ  
          ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย  
          มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการ ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ตัวบ่งชี้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
          มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
        รายวิชา : รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
            น าข้อมูลจากผลการวิจัยใช้ในการเรียนการสอน ประเด็นภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความเชื่อ ต่อพฤติกรรม
สุขภาพ 
น าผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมโครงการมาพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
          มีผลผลิตของโครงการเชิงวิชาการ หรือผลผลิตที่จะส่งมอบ         งานวิจัยวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้รับผิดชอบ  
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประสปการณ์ ต าแหน่ง 
1 นาง ยมนา ชนะนิล คุณวุฒิ : ปริญญาโท 

ประสบการณ์ : อาจารย์สอน (คณะพยาบาล ม.อุบล) 
2 ปี 
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

หัวหน้า
โครงการ 

หลักการและเหตุผล  
            จากสถานการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และการแพทย์พ้ืนบ้านไทยปัจจุบัน พบว่า องค์ความรู้
ภูมิปัญญาส่วนใหญ่มักเป็นทักษะ และประสบการณ์สะสมอยู่กับตัวบุคคล ไม่มีการขีดเขียนบันทึกเป็นต ารา 
ส าหรับหมอพ้ืนบ้านที่สะสมความรู้ในรูปของต ารา พบว่าต าราเหล่านี้อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการช ารุดเสียหาย 
หรือมีการช ารุดสูญหายไปแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดความรู้ต่อ สภาพที่ด ารงอยู่ดังนี้บ่งบอก
แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงในการสืบต่อความรู้ของหมอพื้นบ้าน และมีข้อสังเกตเก่ียวกับสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการ
หาผู้มาสืบต่อความรู้หมอยาพ้ืนบ้านที่ลดน้อยลง ดังนี้ (ดารณี อ่อนชมจันทร์ , 2552) 
ค่านิยมและแรงจูงใจที่คนจะสืบต่อความรู้หมอพื้นบ้านเปลี่ยนแปลงไป การประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นไป
เพ่ือฐานะทางเศรษฐกิจ และการเลี้ยงชีพมีความส าคัญ ขณะที่หมอพื้นบ้านแม้ได้รับการยอมรับในชุมชน แต่
อาจไม่สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้และไม่ได้การยอมรับจากทางราชการ  
ข้อจ ากัดเฉพาะในการคัดเลือกผู้สืบต่อความรู้ของหมอพ้ืนบ้านเอง แม้หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่บอกว่ายินดีสืบ



ทอดความรู้ให้แก่ใครก็ได้ที่สนใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นหมอได้ ซึ่งหมอพ้ืนบ้านแต่ละคนมักจะมี
หลักเกณฑ์ก าหนดว่าผู้จะสามารถรับการถ่ายทอดความรู้จากหมอพื้นบ้านได้  
ความรู้และทักษะประสบการณ์ ในการบ าบัดรักษาของหมอพ้ืนบ้านอาจดูด้อยประสิทธิภาพ และขาดความเป็น
ระบบ ความรู้เหล่านี้อาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา กลายเป็นเทคนิควิทยาที่ล้าสมัย  
การลดลงของแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร การรักษาของหมอพื้นบ้านต้องอาศัยวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งได้มาจากป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เมื่อพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติลดลง มีผลให้การรักษาของหมอยาพื้นบ้าน
ยากล าบากมากขึ้นและมีประสิทธิภาพลดลงรวมถึงความสะดวกในการจัดหายาสมุนไพรมาบ าบัด 
รักษาผู้ป่วยก็จัดหามาบริการได้ยากล าบากขึ้น 
ดังนั้นโครงการส ารวจวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ  
กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน จึงเกิดข้ึนเพื่อคาดหวังที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ กระทั่งน าไปสู่การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชด้านสมุนไพร อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งเกี่ยวกับชนิดของพืชสมุนไพร การใช้สมุนไพร ตามภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ส่งเสริมสนับสนุน และใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ในล าดับต่อไป 
วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
ประเภทโครงการ  
          ส ารวจ/รวบรวม/จัดท าฐานข้อมูล  
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  

 ต าบลธาตุ ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 

การด าเนินโครงการ  
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2559 2560 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมทีมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประสานงานผู้น าชุมชน 1 : 2 

                        
  

2. ประชุมปรึกษาผู้น าชุมชน เพ่ือค้นหาหรือ
เข้าถึงผู้ให้ข้อมูล ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 1 
: 2 

                        
  

3. ท าการสัมภาษณ์เชิง ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ 4 : 6 

                        

20,000 



4. เก็บข้อมูลโดยการท า Focus group 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ได้ข้อสรุปร่วมกัน 7 : 8 

                        
7,000 

5. วิเคราะห์ข้อมูล 9 : 9                           
6. จัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัย และ
ประเมินผลโครงการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ เผยแพร่ข้อมูล 10 : 10 

                        
3,000 

  แผนเงิน   20,000 7,000 3,000 30,000 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
 
3. ร่างก าหนดการ 

ไม่มีร่างก าหนดการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
            ประโยชน์ที่จะได้รับ 1..รวบรวมข้อมูลพันธุพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 2..การอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น และขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากขึ้น 3. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับพันธุพืชสมุนไพร
ในท้องถิ่น เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ อันสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจค้นคว้าต่อไป ได้ข้อมูล
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้าน
สมุนไพร ตลอดจนประยุกต์ใช้ ส่งเสริมสนับสนุน และใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ในล าดับต่อไป 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย 

งานวิจัยผลของการส ารวจวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพร ในการดูแล
สุขภาพ กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

1 เรื่อง 

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ความเชื่อวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพร ใน
การดูแลสุขภาพ 

1 เล่ม 

 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

แผนการบูรณาการกับ 
การเรียนการสอน 

ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิชา รายวิชาการประเมินภาวะ
สุขภาพ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

น าข้อมูลจากผลการวิจัยใช้ในการ
เรียนการสอน ประเด็นภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ต่อพฤติกรรม

มีเอกสารข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืช
สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ / 



สุขภาพ 
น าผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม
โครงการมาพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน ภูมิ
ปัญญา ความเชื่อวัฒนธรรมด้้าน
การดูแลสุขภาพ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
1. หมวดค่าตอบแทน รวม   17,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 7,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนนักวิจัย 10,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   8,800 บาท 

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 6 คน x 5 วัน x 240 บาท/คน 7,200 บาท 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท/คน 1,000 บาท 

2.3 ค่าอาหารว่าง จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x 30 บาท/คน 600 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   4,200 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 4,200 บาท 

รวมงบประมาณ   30,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 

 


