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โครงการ “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” 
 

 ความส าคัญ : กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, และมุกดาหาร) ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบน บริเวณ
แอ่งสกลนคร อยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานทางทิศใต้และแม่น้้าโขงทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ จากสภาพดังกล่าว ท้าให้
บริเวณท่ีตั้งของกลุ่มจังหวัดสนุก มีสภาพภูมิลักษณะและสภาพภูมิอากาศเหมาะสม จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น ที่มีคุณประโยชน์ทางด้านอาหารสุขภาพ และยาสมุนไพร 
นอกจากนี้บริเวณพ้ืนที่ของกลุ่มสนุกดังกล่าว ยังมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลาว ภูไท ไทญ้อ ไทโย้ย ไทโส้ ไทกะเลิง ไทแสก รวมทั้งชาวจีนและเวียดนาม จนเกิด “การสะสม” ทางภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน จากความหลากหลายใน “วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์” นับว่า เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่
สะสมมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน หรือรู้จักกันทั่วไปในนามว่า “หมอพ้ืนบ้าน” 
ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการใช้พืชสมุนไพร ตามต้ารายาแพทย์แผนไทยที่เก่ียวข้องกับพืชสมุนไพร
มากกว่า 750 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า พืชสมุนไพรในบริเวณพ้ืนที่ของชุมชน เรียกว่า “บริเวณป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว” ของกลุ่มจังหวัดสนุก มีพืชสมุนไพรจ้านวนมากถึง 650 ชนิด  

ดังนั้นในปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จึงมีการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรอย่างจริงจัง 
และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ด้วยการบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญเพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
สุขภาพอนามัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน มีการด้าเนินงานจัดท้าแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย “การพัฒนาสมุนไพร
ไทย พ.ศ. 2560-2564” จากความส้าคัญดังกล่าว ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จึง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ได้จัดท้าโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดสนุก (Herbal City of Sanook) 
ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และมีก้าหนดจัดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ตามรายละเอียดของ
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 
ก าหนดการ “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” 

ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 
วันจันทร์ที่  

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรม 

08.00 น. - 08.30 น. -ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก 
08.30 น. - 09.00 น. -การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย “พิธีเหยา” โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส ้อ้าเภอกุสุมาลย์  

จังหวัดสกลนคร 
09.00 น. – 09. 30 น. -กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

-กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
-กล่าวเปิดงานโดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

09.30 น. – 10.00 น. -มอบโล่ขอบคุณองค์กรเครือข่ายร่วมจัดงาน 
10.00 น. – 11.00 น. -บรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย : แนวคิดและการพัฒนาในยุคประเทศไทย 

4.0” โดย นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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วันจันทร์ที่  
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรม 

11.00 น. – 12.00 น. -การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย “พิธีเหยา” โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ อ้าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร 

12.00 น. – 13.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการวิธีการบ้าบัดโรคมะเร็ง 
วิทยากรโดย หมอสอย เพชรฤทธิ์ ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดนครพนม 

13.00 น. – 1๔.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ส้าหรับคุณแม่หลังคลอด โดย หมอน้อย ชมรมหมอพ้ืนบ้านจังหวัดมุกดาหาร 

1๔.00 น. – 1๕.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการเพ่ือห่างไกลโรคมะเร็ง ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 
โดย พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดค าประมง อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

1๕.00 น. – 1๖.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการท้าลูกประคบ  
โดย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม 

16.00 น. – 17.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนจีน  
โดย โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

17.00 น. – 20.00 น. -การแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน โดย กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

วันอังคารที่ 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรม 

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก 
09.00 น. – 10.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้าน   

วิทยากรโดย หมอสีนวน ทุมแสง ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร 
10.00 น. – 11.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการท้าขี้ผึ้งสมุนไพร  

โดย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
11.00 น. – 12.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการก่อหม้อครามธรรมชาติส้าหรับย้อมผ้าและเส้นใย 

เพ่ือสุขภาพ วิทยากรโดย คุณปราชญ์ นิยมค้า ร้าน Mann Craft  
12.00 น. – 13.00 น. -การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย “พิธีเหยา” โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง  

อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
13.00 น. – 1๕.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

วิทยากรโดย หมออาน  อุทโท ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร 
15.00 น. – 16.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการประกอบอาหารด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

วิทยากรโดย นางค าปุน  กุดวงค์แก้ว  ศูนย์อินแปง จังหวัดสกลนคร 
16.00 น. – 17.00 น. -การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย “พิธีเหยา” โดย กลุ่มชาติพันธุ์ภูไทบ้านห้วยหีบ  

ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
17.00 น. – 18.00 น. -การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย “พิธีเหยา” โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง  

อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
18.00 น. – 20.00 น. -การแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 
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หมายเหตุ : ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 : ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น.      - ชมนิทรรศการแพทย์แผนไทยและภูมิปญัญาสมุนไพรพื้นบ้าน 3 จังหวัด 

- เลือกซื้อสินค้าจากร้านจ้าหนา่ยสมุนไพรพื้นบ้าน 3 จังหวัด  
- เลือกซื้อต้นไม้และสมุนไพร 
- ตรวจรักษาโรคและบริการสุขภาพ 

องค์กรร่วมจัด 

1. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
3. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
4. โรงพยาบาลพระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
5. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท 
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวา่งแดนดิน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
7. โรงพยาบาลเรณู อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
8. โรงพยาบาลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
9. อโรคยาศาล วัดค้าประมง อ้าเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร 
10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
11. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
12. ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
13. ส้านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
14. ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
15. ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เบโด้) 

รายชื่อผู้ประสานงาน  1. ดร.สพสันติ์ เพชรค้า  โทรศัพท ์ 081-873-3245 
   2. ผศ.ดร.วิจติรา วงศ์อนุสิทธ์ิ  โทรศัพท ์081-383-8075 
   3. ดร.ปูริดา วิปัชชา  โทรศัพท ์ 093-495-3585 
   4. อาจารย์ญาตาวี ไชยมาตย ์  โทรศัพท ์ 084-419-1241 
   5. อาจารย์เชาวณา ไข่แก้ว  โทรศัพท ์ 088-561-5580                        
   6. นายพัชญ์ เพชรค้า  โทรศัพท ์ 087-153-7059  

โทรศัพท์/โทรสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 042-744-014 

วันพุธที่ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  กิจกรรม 

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก 
09.00 น. – 11.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการบ้าบัดโรคด้วยการฝังเข็ม 

วิทยากรโดย นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ จังหวัดสกลนคร 
11.00 น. – 12.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการบ้าบัดโรคด้วยการขยับเส้น 

วิทยากรโดย หมอสมจิตร เจริญผล ชมรมหมอพ้ืนบ้านจังหวัดนครพนม 
12.00 น. - 14.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการวิธีการบ้าบัดโรคด้วยการตอกเส้น กัวซา และครอบแก้ว  

วิทยากรโดย ภกญ.พัชรา ธงยศ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร 
14.00 น. - 15.00 น. -การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการนวดรักษาด้วยตัวเอง  

วิทยากรโดย หมอบุญเติม ภารไสว ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร 
15.00 น. -พิธีปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก 


