
๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชม :

ภูÁิปัญญาสมุนไพรมหกรรม

กลุ่มสนุก

หมายเหตุ : ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

	 •	 ชมนิทรรศการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน	๓	จังหวัด

	 •	 เลือกซื้อสินค้าจากร้านจ�าหน่ายสมุนไพรพื้นบ้าน	๓	จังหวัด

	 •	 เลือกซื้อต้นไม้และสมุนไพร

	 •	 ตรวจรักษาโรคและบริการสุขภาพ

๑.	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

๒.	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

๓.	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

๔.	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร

๕.	โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภัทโท

๖.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อ�าเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนคร

๗.	โรงพยาบาลเรณู	อ�าเภอเรณูนคร	จังหวัดนครพนม

๘.	โรงพยาบาลดอนตาล	อ�าเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร

๙.	อโรคยาศาล	วัดค�าประมง	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร

๑๐.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

๑๑.	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

๑๒.	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๑๓.	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

๑๔.	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(เบโด้)

๑. ดร.สพสันติ์ เพชรค�า โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๓-๓๒๔๕

๒. ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๓-๘๐๗๕

๓. ดร.ปูริดา วิปัชชา โทรศัพท์ ๐๙๓-๔๙๕-๓๕๘๕

๔. อาจารย์ญาตาวี ไชยมาตย์ โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๑๙-๑๒๔๑

๕. อาจารย์เชาวณา ไข่แก้ว โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๖๑-๕๕๘๐

๖. นายพัชญ์ เพชรค�า โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๓-๗๐๕๙

รายชื่อผู้ประสานงาน

ผังพื้นที่โครงการ

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๘.๐๐	น.	–	๐๙.๐๐	น.	 •		ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร	

กลุ่มสนุก

๐๙.๐๐	น.	–	๑๑.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการบ�าบัดโรคด้วยการฝังเข็ม		

วิทยากรโดย นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์  

จังหวัดสกลนคร

๑๑.๐๐	น.	–	๑๒.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธติเชงิปฏบิตักิารบ�าบดัโรคด้วยการขยบัเส้น		

วิทยากรโดย หมอสมจิตร เจริญผล ชมรมหมอพื้นบ้าน 

จังหวัดนครพนม

๑๒.๐๐	น.	–	๑๔.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธติเชงิปฏบิตัวิธิกีารบ�าบดัโรคด้วยการตอกเส้น 

กวัซา และครอบแก้ว		

วทิยากรโดย ภกญ.พชัรา ธงยศ โรงพยาบาลจงัหวดัสกลนคร

๑๔.๐๐	น.	–	๑๕.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการนวดรักษาด้วยตัวเอง 

วิทยากรโดย หมอบุญเติม ภารไสว ชมรมหมอพื้นบ้าน 

จังหวัดสกลนคร

																๑๕.๐๐	น.	 •		พิธีปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

องค์กรร่วมจัด

• นิทรรศการหมู่บ้าน “ภูมิปัญญาสมุนไพร” กลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
• นิทรรศการสมุนไพรไทยของหน่วยงานราชการ เอกชน และชมรมหมอพื้นบ้านกลุ่มสนุก
• คาราวานจ�าหน่ายและแลกเปลี่ยนสมุนไพรของชมรมหมอพื้นบ้านกลุ่มสนุก
• การแสดงการรักษาโรคภูมิปัญญาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การเหยาของไทโส้  

การเหยาของภูไท และการเหยาของกลุ่มไทกะเลิง
• การสาธิต/ตรวจรักษาโรค และบริการด้านสุขภาพ อาทิ นวด สปา อบสมุนไพร ฯลฯ 
• การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน อาทิ การท�าลูกประคบ  

พิมเสนน�้า ขี้ผึ้งสมุนไพร ก่อหม้อคราม การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติกับการบ�าบัด
• นิทรรศการเกษตรพอเพียง “ศาสตร์พระราชา” จากส�านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

นครพนม มุกดาหาร
• การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น หมอล�า และดนตรีพื้นบ้าน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๔๔-๐๑๔

N



วันจันทร์ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความสำาคัญ : กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, และมุกดาหาร) ตั้งอยู่ใน

ภาคอีสานตอนบน บริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานทางทิศใต้และแม่น้ำาโขง

ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ จากสภาพดังกล่าว ทำาให้บริเวณที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดสนุก  

มสีภาพภมูลิกัษณะและสภาพภมูอิากาศเหมาะสม จนเกดิความอดุมสมบรูณท์างธรรมชาต ิ

กลายเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น ที่มีคุณประโยชน์ทางด้านอาหารสุขภาพ และ 

ยาสมุนไพร นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ของกลุ่มสนุกดังกล่าว ยังมีความหลากหลายทาง 

กลุ่มชาติพันธ์ุ ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธ์ุไทลาว ภูไท ไทญ้อ ไทโย้ย ไทโส้ ไทกะเลิง ไทแสก 

รวมทั้งชาวจีนและเวียดนาม จนเกิด “การสะสม” ทางภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากความ

หลากหลายใน “วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์” นับว่า เป็นข้อได้เปรียบทาง

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีสะสมมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 

หรือรู้จักกันทั่วไปในนามว่า “หมอพื้นบ้าน” ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ

ในการใช้พืชสมุนไพร ตามตำารายาแพทย์แผนไทยท่ีเก่ียวข้องกับพืชสมุนไพรมากกว่า ๗๕๐ ชนิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า พืชสมุนไพรในบริเวณพื้นที่ของชุมชน เรียกว่า “บริเวณป่า

เศรษฐกิจครอบครัว” ของกลุ่มจังหวัดสนุก มีพืชสมุนไพรจำานวนมากถึง ๖๕๐ ชนิด

ดงันัน้ในปัจจบุนั จงัหวดัสกลนคร นครพนม และมกุดาหาร จงึมกีารส่งเสรมิการใช้

พืชสมุนไพรอย่างจริงจัง และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  

ด้วยการบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูเพือ่สร้างความมัน่คงด้านสขุภาพอนามยัให้กบัประชาชน

อย่างยั่งยืน มีการดำาเนินงานจัดทำาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย “การพัฒนาสมุนไพรไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” จากความสำาคัญดังกล่าว สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

นครพนม และมกุดาหาร จงึร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในพืน้ที ่ได้จดัทำาโครงการพฒันาเมอืง

สมนุไพรกลุม่จงัหวดัสนกุ (Herbal City of Sanook) ขึน้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

และมีกำาหนดจัดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” 

ตามรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้

๐๘.๐๐	น.	–	๐๘.๓๐	น.	 •		ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

๐๘.๓๐	น.	–	๐๙.๐๐	น.	 •		การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย	“พิธีเหยา”		

โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๐๙.๐๐	น.	–	๐๙.	๓๐	น.	 •		กล่าวต้อนรับโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร	

	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 •		กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ 

	 	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

	 •		กล่าวเปิดงานโดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง 

	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

๐๙.๓๐	น.	–	๑๐.๐๐	น.	 •		มอบโล่ขอบคุณองค์กรเครือข่ายร่วมจัดงาน

๑๐.๐๐	น.	–	๑๑.๐๐	น.	 •		บรรยายพิเศษเรื่อง	“ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย :  

แนวคิดและการพัฒนาในยุคประเทศไทย ๔.๐”		

โดย นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑.๐๐	น.	–	๑๒.๐๐	น.	 •		การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย	“พิธีเหยา”  

โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๒.๐๐	น.	–	๑๓.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการวิธีการบ�าบัดโรคมะเร็ง		

วิทยากรโดย หมอสอย เพชรฤทธิ์ ชมรมหมอพื้นบ้าน 

จังหวัดนครพนม

๑๓.๐๐	น.	–	๑๔.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญา 

สมุนไพรพื้นบ้าน ส�าหรับคุณแม่หลังคลอด	

	 	 โดย หมอน้อย ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหาร

๑๔.๐๐	น.	–	๑๕.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการเพื่อห่างไกลโรคมะเร็ง  

ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 	

	 	 โดย พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม  

วัดค�าประมง อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๑๕.๐๐	น.	–	๑๖.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการท�าลูกประคบ	

  โดย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

๑๖.๐๐	น.	–	๑๗.๐๐	น.	 •		การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนจีน	

โดย โรงพยาบาลนิคมค�าสร้อย อ�าเภอนิคมค�าสร้อย  

จังหวัดมุกดาหาร

๑๗.๐๐	น.	–	๒๐.๐๐	น.	 •		การแสดงดนตรีพื้นบ้าน	

	 	 โดย กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน อ�าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๐๘.๐๐	น.	–	๐๙.๐๐	น.	 •	 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

๐๙.๐๐	น.	–	๑๐.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญา 

สมุนไพรพื้นบ้าน  

วิทยากรโดย หมอสีนวน ทุมแสง ชมรมหมอพื้นบ้าน 

จังหวัดสกลนคร

๑๐.๐๐	น.	–	๑๑.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการท�าขี้ผึ้งสมุนไพร		

โดย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ�าเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร

๑๑.๐๐	น.	–	๑๒.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการก่อหม้อครามธรรมชาติ 

ส�าหรับย้อมผ้าและเส้นใยเพื่อสุขภาพ		

วิทยากรโดย คุณปราชญ์ นิยมค้า ร้าน Mann Craft

๑๒.๐๐	น.	–	๑๓.๐๐	น.	 •	 การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย	“พิธีเหยา” 	

โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง อ�าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๑๓.๐๐	น.	–	๑๕.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญา 

สมุนไพรพื้นบ้าน 	

วทิยากรโดย หมออาน อทุโท ชมรมหมอพืน้บ้านจงัหวดัสกลนคร

๑๕.๐๐	น.	–	๑๖.๐๐	น.	 •	 การอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการประกอบอาหาร 

ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 

  วทิยากรโดย นางค�าปนุ กดุวงค์แก้ว ศนูย์อนิแปง จงัหวดัสกลนคร

๑๖.๐๐	น.	–	๑๗.๐๐	น.	 •	 การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย	“พิธีเหยา”  

โดย กลุ่มชาติพันธุ์ภูไทบ้านห้วยหีบ ต�าบลตองโขบ  

อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๑๗.๐๐	น.	–	๑๘.๐๐	น.	 •	 การแสดงภูมิปัญญารักษาโรคด้วย	“พิธีเหยา”		

โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑๘.๐๐	น.	–	๒๐.๐๐	น.	 •	 การแสดงดนตรีพื้นบ้าน		

โดย กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

ภูÁิปัญญาสมุนไพรมหกรรม

กลุ่มสนุก
ภูÁิปัญญาสมุนไพรมหกรรม

กลุ่มสนุก
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ก�ำหนดกำร




