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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงคุณภาพนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่จานวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา ผลการศึกษา พบว่า การสร้างเสริ ม
สุ ข ภาพผูส้ ู ง อายุมี การผสมผสานแบบแผนภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า นล้า นนาร่ ว มกับ วิถี ก ารด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน สู่
กระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนที่ มุ่งเน้นการนากิจกรรมที่มีการบูรณาการความเชื่อ ความศรัทธาและการปฏิ บตั ิตาม
หลักพุธศาสนาไปสู่ การปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างชุมชน
และลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยทางสังคมทั้งการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และชุมชนจะนาไปสู่ การเสริ มพลังอานาจการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุดว้ ยภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาร่ วมกับระบบการบริ การสุขภาพแผนปั จจุบนั ของผูส้ ูงอายุ
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา, การสร้างเสริ มสุขภาพ, ผูส้ ูงอายุ
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Abstract
This qualitative research aimed to study to the synthesis of Lanna local wisdom on health promotion
of elderly. A sample group used for this research consisted of 26 stakeholders in Saluang Subdistrict
Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province. Data were collected through use of
observation, in -depth interview and focus group discussion. Data were analyzed by content analysis. The
results of this research were found that the pattern to health promotion of elderly has the coordination of
lifestyle to the community learning process and health promotion activity intigrating the rule, faith and
Buddhism learning to health promotion of elderly participation under the structure and physical property in the
community. However, social factors such as elderly's in government and local organizations and community
support reflected on the health empowerment activities combination Lanna local wisdom health promotion and
the modern health care system of elderly.
Keywords: Lanna Local Wisdom, Health Promotion, Elderly
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บทนา
เมื่อพิจารณาการประมาณการจานวนประชากรในประเทศไทยช่วงระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2557 2576) จะมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นต่ อเนื่ องจาก 68.1 ล้านคนในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 73.6 ล้านคนในปี 2576 และ
โครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2567 โดยสัดส่ วน
ของประชากรวัยทางาน (อายุ 20-59 ปี ) ต่อประชากรรวมจะลดลงต่อเนื่ องจากร้อยละ 60.0 ในปี พ.ศ. 2556
เหลือเพียงร้อยละ 49.7 ในปี พ.ศ. 2576 ในขณะที่สัดส่ วนประชากรผูส้ ู งอายุต่อประชากรรวมจะเพิ่มจาก
ร้อยละ 13.4 เป็ นร้อยละ 25.8 และในปี พ.ศ. 2561 จะมีผสู ้ ู งอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและ
มากกว่าประชากรเด็ก (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, 2560) ประเด็นท้าทายต่อการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืนของประเทศไทยจึ งเปลี่ ยนจากการเพิ่ มประชากรวัยเด็กอย่างรวดเร็ วในอดี ตเป็ นการเพิ่ ม
ประชากรวัยสูงอายุอย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั และยังทวีความรวดเร็ วต่อไปอีกใน 20 - 30 ปี ข้างหน้า (มูลนิ ธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย, 2560) ทั้งนี้ ผสู ้ ู งอายุที่มีอายุถึง 65 ปี จะยังคงสามารถดารงชี พยืนยาว
ต่อไปได้ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกายที่ เปลี่ยนแปลงไปทางเสื่ อมมากขึ้ นโดยมีปัจจัยกาหนดทั้ง
พันธุกรรมโรคหรื อความเจ็บป่ วย สิ่ งแวดล้อมหรื อการดารงชี วิต (มาสริ น ศุกลปั กษ์, กรัณฑรัตน์ บุญช่วย
ธนาสิ ทธิ์ , 2560) ปรากฏการณ์เหล่านี้ เป็ นผลต่อเนื่ องมาจากการเตรี ยมตัวที่ ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุถึงแม้จะมีลกั ษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้ อชาติ ศาสนา เพียงแต่ระยะเวลา
ความช้าหรื อเร็ วของการเข้าสู่ ความชราจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยขึ้ นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ เข้ามา
เกี่ ย วข้อ งทั้งสิ่ งแวดล้อม การเสริ มสร้ า งสุ ข ภาพ พันธุ กรรม และภาวะสุ ข ภาพของแต่ ละบุ ค คล ทั้งนี้
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ ตอ้ งการระบบการบริ การสุ ขภาพปฐมภู มิ ระบบการดูแลสุ ขภาพระยะยาวและการ
ดารงชี วิตในสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย (WHO, 2018) การสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุจึงเป็ นภารกิจที่สาคัญ
สาหรับครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อให้เกิ ดการดูแล เอื้ออาทรแก่ผสู ้ ู งอายุ แต่การดาเนิ นงาน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการดูแลผูส้ ูงอายุที่ผา่ นมาเกิดความล้มเหลวในการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งทั้งจาก
ผูส้ ู งอายุเองและสมาชิ กในชุ มชน บริ การทางสุ ขภาพที่ จดั ให้ไม่ตรงกับความต้องการของผูส้ ู งอายุ ดังนั้น
แนวทางที่ จ ะสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพได้อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ าเป็ นต้อ งพิ จ ารณาในส่ ว นของสัง คมและ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะกาหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของวิถีการดาเนิ นชี วิตรวมทั้งศักยภาพทางภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีในการดูแลรักษาสุ ขภาพส่ วนบุคคลและชุมชน
สภาพปัญหาสุ ขภาวะชุมชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวง พบว่า ประชาชนต้องเผชิ ญ
กับปั จจัยเสี่ ยงด้านทั้งการปนเปื้ อนของสารเคมีการเกษตรในสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรสู่ ว ยั สู งอายุ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ การเข้าถึ งบริ การด้า นสุ ข ภาพของเด็กที่ มีค วาม
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ต้องการพิเศษ อุบตั ิเหตุจากการจราจร รวมถึง การสู ญเสี ยสุ ขภาวะด้านจิ ตวิญญาณของผูค้ นในท้องถิ่นที่
แสดงถึงวิถีชีวิตที่ ผูกพันเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของผูค้ นกับแหล่งธรรมชาติ ทั้งความสามัคคี ในชุ มชน
น้อยลง ประเพณี แ ละภู มิปัญญาพื้ นบ้า นที่ เ คยปฏิ บตั ิ มาในอดี ต ลดลงโดยเฉพาะการผลิ ต ข้าว รวมถึ ง
ความเห็นอก เห็นใจของคนในชุมชนน้อยลง ขาดจิตสานึกในการคานึงถึงผลกระทบต่อผูอ้ ื่น ความเห็นแก่
ตัวและความโลภมีมากขึ้น (องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวง, 2557) ในส่ วนการสร้างเสริ มสุ ขภาพของผู ้
สูงอายุมีแนวทางที่บูรณาการวิถีการดาเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุภายใต้ความเชื่ อดั้งเดิมของชาวล้านนาเกี่ยวกับ
อานาจของธรรมชาติ ที่บนั ดาลให้เ กิ ดความอุดมสมบูรณ์ ความเชื่ อเกี่ ยวกับการนับถื อผี และความเชื่ อ
เกี่ ยวกับ ขวัญโดยความเชื่ อเหล่า นี้ ช้ ี ให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่างชาวล้านนากับธรรมชาติ อนั เป็ นการ
เกื้ อหนุ นให้ผูส้ ู งอายุได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง ครอบครั ว และชุ มชนแบบองค์รวมอย่างเป็ นระบบ
รวมถึง ก่อเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการพูดคุยเมื่อเข้าร่ วมกิจกรรมซึ่ งปรากฏการณ์
เหล่านี้ เป็ นแนวทางการให้คุณค่าของสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ที่ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุ มชน
ชนบทโดยทัว่ ไป โดยเป้ าหมายของการใช้มกั จะมุ่งหวังให้หายหรื อบรรเทาอาการเจ็บป่ วยและมักจะให้
การตอบแทนโดยการเลี้ ย งขอบคุ ณ ซึ่ งเป็ นกุ ศ โลบายหนึ่ งในการสร้ า งเสริ มก าลังใจให้กับ ผูค้ นให้มี
ความหวังจากการช่วยเหลือของสิ่ งที่ตนศรัทธา (สามารถ ใจเตี้ย, 2561) ทั้งนี้ ความเชื่ อในความหมายของ
พิธีกรรมล้านนามีบทบาทในสังคมล้านนาลดลงจากความเจริ ญด้านเศรษฐกิ จและการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม (พงศธร คัณฑมนัส ศุภกฤษ เมธี โภคพงษ์ และหนูมว้ น ร่ มแก้ว, 2557)
แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุบนฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนายังเป็ นแนวทาง
ในการพึ่งตัวเองโดยเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการจากการครอบงาของการแพทย์สมัยใหม่ สู่ การสร้างความ
เข้มแข็งด้วยการพึ่งตนเองได้จากภู มิปัญญาของท้องถิ่นเอง ในการจะส่ งเสริ มภูมิปัญญาดังกล่าวเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ใ นการดู แลสุ ข ภาพนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการยอมรั บว่า ระบบภู มิปัญญาพื้ นบ้า นมี
ลักษณะเป็ นตัวของตัวเอง มีวิธีคิดและกระบวนการที่ เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนอีกแบบหนึ่ งจึ งควรมี
อิสระที่ จะพัฒนาตนเองบนวาทกรรมของแต่ละวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมและการเสริ ม
ความเข้มแข็งของระบบสุ ขภาพซึ่ งกันและกันอันจะส่ งผลต่อการมอง “สุ ขภาพ” ในฐานะที่ เป็ นทั้งหมด
ของการมีชีวิตอยู่ของบุคคลจึงเป็ นทรรศนะแบบองค์รวมของเรื่ องสุ ขภาพ (Holistic View of Health) ซึ่ ง
มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กนั ของปั จจัยทางกายภาพ ทางจิตใจอารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่ งแวดล้อมที่
ทาให้บุคคลมีคุณภาพชี วิตโดยไม่สามารถแยกแยะจิตใจ ร่ างกายหรื อสิ่ งแวดล้อมออกจากกันอย่างอิสระ
แต่ตอ้ งมองอย่างเชื่อมโยงมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ซึ่ งผลลัพธ์ขององค์รวมต้องมาจากแนวคิดที่หลากหลาย
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ดังนั้นภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาจึงเป็ นทางเลือกในการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับ
บริ บทและวิถีการดาเนินชีวิต รวมถึงสามารถนามาบูรณาการร่ วมกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพสมัยใหม่ก่อเกิด
เป็ นแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ปฏิบตั ิได้โดยง่ายและยังเป็ นกระบวนการในการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุ
วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ หมอพื้นบ้าน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ข และเจ้าหน้าที่ดา้ นสังคมที่เกี่ยวข้องในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพผูว้ ิจยั จึ งให้ความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อบริ บทและเงื่ อนไขแวดล้อม โดยเฉพาะสถานที่ บุคคล และเวลาที่ เกี่ ยวข้อง และในการเลือก
สนามวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เลือกสนามวิจยั ซึ่ งเป็ นชุ มชนที่ มีปรากฏการณ์ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึ กษานัน่ คื อ ชุ มชนที่ มี
การใช้แบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยมีหลักการเลือกกว้าง ๆ 3
ประการคือ 1) เป็ นพื้นที่ที่ผวู ้ ิจยั สามารถเข้าถึงได้ 2) เป็ นพื้นที่ที่เมื่อผูว้ ิจยั เข้าถึงแล้วสามารถปฏิบตั ิตนใน
บทบาทนักวิจยั ได้ และ 3) เป็ นพื้นที่ที่นกั วิจยั สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) คัดเลื อกจากผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมชุ ดโครงการวิจัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการ
เสริ มสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็ นฐาน องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ระยะที่ 1 จานวน 26 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผูส้ ู งอายุ 10 คน ตัวแทน
ผูน้ าชุมชน 2 คน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น 5 คน ตัวแทนหมอพื้นบ้าน 1 คน ตัวแทน
ประชาชน 5 คน ตัวแทนหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุ ข 1 คน และตัวแทนนักวิชาการ 2 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนเคยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพตนเองหรื อสมาชิ กในครัวเรื อน
มาแล้ว 1 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบบันทึ กการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม แบบบันทึ ก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบบันทึ กการสนทนากลุ่มเกี่ ยวกับแบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
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เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุ ขภาพ 2 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
1 คน
การรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้ สามารถ
สื่ อสารภาษาไทยได้ ยินดีเข้าร่ วมโครงการวิจยั และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ ทั้งนี้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิ งลึก จานวน 16 คน และดาเนิ นกิจกรรมการสนทนากลุ่ม 1
ครั้งมีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 10 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้
พร้ อ มทั้ง น าแนวคิ ด การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า นล้า นนามาอธิ บ ายเพื่ อ หาข้อ สรุ ป
(Matthew and Michael, 1994) และนาข้อมูลไปตรวจสอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนอื่น ๆ จนกระทัง่ ได้ขอ้ สรุ ปที่มี
ความเชื่ อมัน่ ได้ว่าข้อมูลที่เก็บได้เป็ นปรากฏการณ์ที่แท้จริ งและในกรณี ที่ได้ขอ้ มูลที่แตกต่างกันผูว้ ิจยั นา
ข้อมูลนั้นไปตรวจสอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเดิ มอีกครั้ง และตรวจสอบกับบุคคลอื่นที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ
การดาเนิ นกิ จกรรมนั้น ลักษณะการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจึ งกระทาสลับและต่ อเนื่ องกันไป
จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นการศึกษาและรายงานผลการวิจยั โดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงวิเคราะห์
สรุ ปผลการวิจยั
ข้ อ มู ล พื้นที่ ศึ ก ษา ลักษณะด้า นประชากรในปั จจุ บันมี ค วามหลากหลายของชาติ พ นั ธุ์ ท้ งั คน
พื้นเมื องและคนพื้ นที่ สูงอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่ งปรากฏการณ์ ดงั กล่าวได้ก่อเกิ ดการผสมผสานของวิถีการ
ดารงชี วิตโดยเฉพาะรู ปแบบของวัฒนธรรมการอยู่อาศัย การเกษตร และโครงสร้างทางประชากรทั้งคน
พื้ นเมื องและคนพื้ นที่ สูงมี จานวนผูส้ ู งอายุเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งปั จจัย เหล่ านี้ ส่ งผลต่ อการพัฒนาชุ มชนด้า น
กายภาพ ทั้งการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในชุมชน การจัดหาน้ าอุปโภค บริ โภคที่ สะอาดและเพียงพอต่อ
ความต้องการของชุ มชน ในชุ มชนยังต้องเผชิ ญการเปลี่ ย นแปลงจากการที่ คนหนุ่ มสาวละทิ้ งอาชี พ
เกษตรกรรมมุ่งสู่ การแสวงหางานทาในเขตเมืองเชี ยงใหม่ บางคนละทิ้งผูส้ ู งอายุให้อยู่เพียงลาพัง บางคน
สร้างภาระให้กบั ผูส้ ู งอายุท้ งั การเลี้ยงดูเด็กเล็กที่เป็ นหลานของตนเอง การกูเ้ งินจากสถาบันการเงิ นต่าง ๆ
เพื่อช่วยบุตรในการผ่อนชาระค่าบ้าน ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผูส้ ู งอายุยงั ให้ความเห็นว่าคนรุ่ นใหม่ให้
ความสาคัญกับวัตถุมากกว่าสภาพจิ ตใจ ไม่ขยันทางานและเห็นแก่ตวั จะเห็ นได้ว่าบริ บทชุ มชนทั้งด้าน
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กายภาพและสังคมเป็ นปั จจัยเงื่ อนไขที่ นาไปสู่ การดารงชี วิตของประชาชนทั้งด้านการประกอบอาชี พ การ
ดูแลสุ ขภาพ และการสร้างกิ จกรรมเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวงซึ่ งนาไปสู่
ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางกายภาพทั้งพื้นที่ การอยู่อาศัยที่ ไม่ได้รับการปรับปรุ งให้เหมาะสม
ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณู ปโภคที่ เพียงพอ พื้นที่ ป่าถูกบุกรุ กทาการเกษตร รวมถึงโครงสร้างของ
ชุมชนที่ครอบครัวกลายเป็ นครอบครัวเดี่ยว บุตรหลานทิ้งให้ผสู ้ ูงอายุอาศัยอยูเ่ พียงลาพัง
นอกจากนี้ยงั พบว่า บางชุมชนถูกกาหนดให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวมีผคู ้ นหลากหลายมาท่องเที่ยว
เกิ ดการเลี ยนแบบวัฒนธรรมต่ างถิ่ นปรากฏการณ์ เหล่านี้ ได้ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดี ในชุ มชน แต่
อย่างไรก็ตามในชุมชนยังมีวดั เป็ นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แหล่งพบปะสังสรรค์ แหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การ
ดาเนิ นชี วิตภายใต้การเปลี่ยนแปลง รวมถึง ความเชื่ อสถานที่ สิ่งเหนื อธรรมชาติ ในพื้นที่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสะลวง เช่ น บ่อน้ าทิ พย์บา้ นห้วยส้มสุ ก ศาลเจ้าแม่ตะเคี ยนทองวัดประกาศธรรม สถูปพ่อขุน
หลวงวิลงั คะ บ้านเมืองก๊ะ เป็ นต้น สถานที่ เหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อแรงศรัทธาภายใต้ความเชื่ อที่ ผสมผสาน
ระหว่างแนวปฏิบตั ิของพุทธศาสนาและความเชื่ อตามหลักพราหมณ์ ปรากฏการณ์เหล่านี้ ยงั สะท้อนความ
สามัคคี ของผูค้ นที่ ก่อเกิ ดจากความเคารพ ความหวงแหนภูมิปัญญา และความต้องการความสุ ขในการ
ดารงชี วิตสู่ การปฏิ บตั ิ ผ่านสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ที่ สอดคล้องกับฐานทรัพยากรชุมชนและวิถีการ
ดารงชี วิตประจาวันของประชาชน และเป็ นศักยภาพของชุ มชนภายใต้แนวคิ ดนิ เวศวัฒนธรรมร่ วมกับ
แนวคิดเชิงพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นการสร้างกฎ กติกาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพของชุมชนโดยเฉพาะข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางกายภาพ
การสร้ างเสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุตามแบบแผนภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ านล้ านนา พบว่า การใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ูงอายุ ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพทางกาย การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพจิต และการสร้างเสริ มสุ ขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณได้สะท้อนความต้องการการเรี ยนรู ้และ
ความห่ วงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นภายใต้ปัจจัยความแตกต่างทั้งครอบครัวและวิถีการดาเนิ นชี วิตอัน
เป็ นปัจจัยกาหนดที่ทาให้ผสู ้ ูงอายุบางส่ วนต้องเผชิญปัญหาทางสุ ขภาพและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดดในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวง ทั้งนี้ การก่อเกิดกระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุยงั ส่ งผลให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการการดูแล
สุ ขภาพระหว่างหมอพื้นบ้าน ผูส้ ู งอายุ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระบวนการ
เรี ยนรู ้และการถ่ายทอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพมีความต่อเนื่ องจาก
ฐานวัฒนธรรมเดิมของชุมชนถึงแม้จะมีความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ สภาพภูมิประเทศ และการเข้าถึงแหล่ง
บริ การสุ ขภาพที่ จะมี เฉพาะพื้ นที่ ใกล้เขตเมื อง ทั้งนี้ การจะส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
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ล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ูงอายุน้ นั ต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการยอมรับว่าวัฒนธรรมสุ ขภาพ
มีลกั ษณะเป็ นตัวของตัวเอง รวมทั้งมีวิธีคิดและกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพของ
ประชาชนได้อีกรู ปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ได้คน้ พบแบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ผูส้ ูงอายุ ดังนี้
1. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพกาย พบว่า
1.1 ผูส้ ู งอายุใช้ในการบี บนวดตามร่ างกายซึ่ งส่ วนใหญ่จะไม่มีแบบแผนที่ เฉพาะผูส้ ู งอายุ
บางส่ วนมีการใช้การเช็ดแหกอันเป็ นการบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่ างกายโดยการใช้สิ่งของถูไปตาม
ส่ วนของร่ างกายที่ มีอาการปวดเมื่ อยร่ วมกับการบริ กรรมคาถา นอกจากนี้ ยงั มีการจับเส้น การตอกเส้น
และการย่าขางเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่ างกาย แต่กไ็ ม่แพร่ หลายและเป็ นที่นิยมมากนัก
1.2 กระบวนการผลิ ตเครื่ องนุ่ งห่ มภายใต้การรั บรู ้ ว่าในกระบวนการผลิ ตช่ วยให้ผูส้ ู งอายุมี
สุ ขภาพดีเพราะว่ากล้ามเนื้อได้ออกกาลัง เช่น การขึ้นเส้นด้ายได้ออกกาลังแขน ขา จากการเดิน และได้คิด
ได้จดจาจากการนับจานวนเส้นด้าย การกรอด้าย ปั่ นด้ายรับรู ้ว่าช่วยให้บริ เวณนิ้วมือ ข้อมือ แขน ไหล่ ได้
ออกกาลังกาย การทอผ้าต้องออกแรงเยอะทั้งหลัง ไหล่ แขน มือ ต้องใช้ในการทอผ้าซึ่ งช่ วยคลายความ
ปวดเมื่อยหากใช้เวลาในการทางานต่อเนื่องกันไม่นานนัก ซึ่ งผูส้ ูงอายุท่านหนึ่งกล่าวว่า
“การดูแลสุ ขภาพกายไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าไหร่ ออกกาลังกายโดยใช้เวลาว่างปลูกต้นไม้
เดินตามไร่ หรื อไม่กป็ ั่นจักรยานรอบ ๆ หมู่บา้ น จะให้ไปออกกาลังกายเป็ นกลุ่มคงไม่ได้ไม่มีเวลามากนัก”
(ผูส้ ูงอายุ ท, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559) และอีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“การดูแลสุ ขภาพร่ างกายด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเริ่ มสูญหายไป วัยหนุ่มสาวไม่สืบทอดองค์
ความรู ้ ผูส้ ูงอายุกไ็ ด้แต่คาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาฟื้ นฟูให้เป็ นทางเลือกในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ” (ผูส้ ูงอายุ ม, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพกายกาลังเผชิ ญปั ญหา
การสู ญเสี ยองค์ความรู ้ จากการขาดการสื บทอดจากคนรุ่ นหนุ่ มสาวแต่ อย่างไรก็ตามผูส้ ู งอายุยงั มี แนว
ปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มสุ ขภาพกายจากการประกอบอาชีพ
1.3 การบริ โภคอาหารพื้นบ้านซึ่ งอาหารพื้นบ้าน ในพื้นที่ จะเน้นการปรุ งอาหารจากวัตถุดิบที่
หาได้จากป่ าธรรมชาติและปลูกเอง ผูส้ ู งอายุบางส่ วนจะรับประทานผักพื้นบ้าน เช่น ขี้เหล็ก สะเดาโดยจะ
นามาลวกจนเปื่ อยและใช้แกล้มน้ าพริ ก รวมถึงรับประทานกล้วยน้ าว้าเพื่อบารุ งร่ างกาย และเมื่อมีอาการ
ปวดตามข้อจะไม่รับประทานผักรสเย็น เช่น ผักกลุ่มแตง ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารประเภท
แกงเป็ นประจา รับประทานอาหารประเภทน้ าพริ ก อาหารประเภทนึ่ ง อาหารประเภทจอและคัว่ อาหาร
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ประเภทปิ้ ง/ย่าง/ทอด อาหารประเภทแอ๊บ ยาและเจี ยว อาหารประเภทตาและลาบ/หลู ้ อาหารประเภทส้า
อาหารประเภทขนมหวาน และอาหารประเภทอ๊อกเป็ นบางครั้ง การเลือกรับประทานอาหารพื้นบ้านจะ
เลือกจากรสชาติที่อร่ อย ถูกปาก มีความชอบส่ วนตัวและสมาชิ กในครัวเรื อนชอบรับประทาน นอกจากนี้
ปั จจัยด้านบริ บทการดารงชี วิตประจาวันของผูส้ ู งอายุท้ งั สภาพร่ างกายที่ บางท่ านไม่สามารถประกอบ
อาหารและช่ วยเหลื อตัวเองได้ลูกหลานจึ งเป็ นผูจ้ ดั หาอาหารให้ซ่ ึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นอาหารปรุ งสาเร็ จ
รวมถึ งผูส้ ู งอายุบางส่ วนย้า ยถิ่ นฐานมาจากพื้ นที่ อื่นจึ งไม่คุน้ เคยกับรสชาติ ของอาหารพื้ นบ้านล้านนา
ผูส้ ูงอายุยงั มีความเชื่อในการรับประทานอาหารบางประเภทว่าส่ งผลต่อความเจ็บป่ วย เช่น การรับประทาน
เนื้อไก่หรื อไข่หรื อปลาไหลเมื่อเป็ นแผลจะทาให้แผลหายช้า ซึ่ งผูส้ ูงอายุท่านหนึ่งกล่าวว่า
“การรับประทานอาหารทุกวันนี้เน้นการบริ โภคปลาและผัก งดอาหารที่มีรสหวาน การปรุ งอาหารใส่
เครื่ องปรุ งรสบ้างบางครั้ง วัตถุดิบในการปรุ งอาหารก็หาจากป่ าธรรมชาติ บา้ ง สวนครัวหลังบ้านหรื อ
บางครั้งก็หาซื้ อในตลาด” (ผูส้ ูงอายุ ม, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560) และอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
“ การให้เยาวชนหันมารับประทานอาหารพื้นบ้านน่าจะเป็ นแนวทางการฟื้ นฟูองค์ความรู ้ดา้ นนี้ ได้อย่าง
เหมาะสม แต่คงปฏิบตั ิได้ยากเนื่ องจากเยาวชนไม่มีความรู ้ พ่อ แม่ไม่สอนลูก หรื อไปโรงเรี ยนก็กินแต่อาหาร
ภาคกลาง” (ผูส้ ูงอายุ ส, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560) และอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
“การปรุ งอาหารพื้นบ้านแต่ละมื้อจะให้ความสาคัญกับตารับอาหารที่ปรุ งจากผักพื้นบ้าน (สมุนไพร)
ที่หาได้จากป่ าธรรมชาติ รสชาดผักพื้นบ้านจะหวานตามธรรมชาติทาให้ไม่ตอ้ งใส่ เครื่ องปรุ งเยอะ แต่ใน
พื้นที่ ผกั พื้นบ้านเริ่ มหากิ นยากแต่ก็ยงั มีขายอยู่บา้ งตามฤดูกาล” (ผูส้ ู งอายุ ด, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2560)

ภาพที่ 1 แสดงร้านขายผลผลิตจากป่ า
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ทั้งนี้ ผูส้ ู งอายุตอ้ งการการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนาการใช้ผกั พื้นบ้านใน
การประกอบอาหาร โดยการปลูกในพื้นที่ ป่าชุ มชนและนามาแปรรู ปให้หลากหลายเพื่ อสร้างรายได้ใน
ชุมชน รวมถึง การให้ความรู ้ดา้ นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถนามาประกอบอาหารให้กบั กับเยาวชนผ่าน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและการสร้างพื้นที่ในชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
ระหว่างผูส้ ูงอายุและประชาชนที่สนใจ
1. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิ ต พบว่า องค์ความรู ้ดา้ นการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพจิตตามแบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนามีการปฏิบตั ิสืบถอดต่อกันมาหลายชัว่ อายุ โดยผูส้ ู งอายุ
จะเรี ยนรู ้องค์ความรู ้เหล่านี้ จากการสังเกตและจดจาจากการปฏิบตั ิของพ่อ แม่ ญาติผใู ้ หญ่ และพระสงฆ์ที่
ตนเองเคารพ นับถื อ ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ยงั ให้ความส าคัญกับรู ปแบบพิ ธีกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ ในบทบาทของกระบวนการการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพจิ ต เช่ นการสื บชะตา การเลี้ ย งผี การส่ ง
เคราะห์ เป็ นต้น แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในชุ มชนได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
พื้นที่ ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ที่หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมุ่งเน้นให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวของชุ มชน
ปรากฏการณ์น้ ี ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบพิ ธีกรรมและจานวนผูเ้ ข้าร่ วมพิ ธีกรรมแต่ ละครั้ งที่ มี
จานวนมากและเป็ นผูค้ นต่างถิ่นที่เข้ามาแสวงหาความโชคดี รวมถึง คนรุ่ นหนุ่มสาวไม่สืบทอดองค์ความรู ้
ปัจจัยนี้จะส่ งผลต่อการสู ญสลายของภูมิปัญญาในชุมชน ทั้งนี้ มีพิธีกรรมที่ยงั คงปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องและมี
ความโดดเด่น คือ การเลี้ยงผีปู่ ย่า โดยจะประกอบพิธีปีละครั้งในช่วงเดือนในเดือนเจ็ดเรื่ อยไปจนถึงเดือน
เก้าเหนือแล้วแต่สะดวกในช่วงใดช่วงหนึ่ง (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน) ซึ่ งผูส้ ูงอายุท่านหนึ่งกล่าวว่า
“เมื่อเจ็บป่ วยไม่มีใครดูแลก็มกั จะได้กาลังใจจากกลุ่มผูส้ ู งอายุดว้ ยกัน ทาให้เกิดกาลังใจที่จะต่อสู ้
โรคภัยไข้เจ็บ และจะพยายามแสวงหาแนวทางการรักษาให้หายโดยเร็ ว อยากได้ความรู ้ดา้ นการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพด้วยพิธีกรรมพื้นบ้านซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น ตนเองจะพยายามหาหนังสื อ แผ่นพับที่เกี่ยวข้องมาให้ศึกษา
เอง บางครั้งอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่ อง” (ผูส้ ูงอายุ อ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560)
ส่ วนผูส้ ู งอายุอีกท่านหนึ่ งกล่าวว่า “ในการดารงชี วิตประจาวันกลุ่มผูส้ ู งอายุมีส่วนสาคัญมากใน
การพูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเมื่อเผชิญปั ญหา ทาให้เกิดความรู ้สึกว่าเราไม่โดด
เดี่ยว ไม่เหง้า ไม่ซึมเศร้า ถ้าเบื่อก็เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมหรื อไม่ก็สนทนาธรรมกับพระที่ตนเองนับถือทา
ให้มีความสุ ขใจ อายุมากขึ้นจาเป็ นต้องหาที่พ่ ึงทางใจ” (ผูส้ ู งอายุ บ, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2560)
ผูส้ ูงอายุบางท่านยังให้เหตุผลในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิตว่า
เป็ นการสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม การมีโอกาสได้เข้าร่ วมพิธีกรรมจะทาให้พน้ จากเคราะห์กรรม แคล้ว
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คราดจากภัยอันตรายต่าง ๆ จิตใจสงบ ทาให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทาให้มีกาลังใจ
รู ้สึกสบายใจ การดูแลจากสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ยงั ส่ งผลให้คนในหมู่บา้ นมี ความสุ ข รวมถึงก่อเกิ ดความ
สามัคคีของคนในหมู่บา้ น แต่อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายในการทาพิธีสูง เช่น
ข้าวของเครื่ องสังเวยต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการทาพิธี ค่าแรงพ่อหมอ (ค่าขึ้นครู หมอเมือง) สาหรับในการทา
พิ ธีกรรมบางรู ปแบบมี ข้ นั ตอนในการทาที่ ยุ่งยาก ซับซ้อน ผูส้ ู งอายุยงั เชื่ อว่าในระหว่า งการประกอบ
พิธีกรรมหากทาผิดขั้นตอนหรื อท่องคาถาผิด ก็อาจทาให้ไม่สมั ฤทธิ์ ผล และอาจทาให้โดนของเข้าตัวได้
3. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ พบว่า ผูส้ ู งอายุ
ใช้แนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาโดยยึดหลักสายกลาง ประหยัด
อดออม พอเพียงพอประมาณ เข้าวัดสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ปฏิบตั ิธรรม โดยการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความ
ต้องการที่ พอจะปฏิ บตั ิ ได้ ทั้งนี้ การพัฒนาลานกิ จกรรมโดยใช้สถานที่ ของวัดสาหรั บทากิ จกรรมของ
ผูส้ ูงอายุเป็ นกระบวนการที่สร้างแรงจูงใจให้ผสู ้ ูงอายุเข้าวัด และปฏิบตั ิธรรม เช่น บริ เวณวัดประกาศธรรม
ที่ชุมชนร่ วมกันทาความสะอาดบริ เวณลานกิจกรรมหน้าวัดอย่างสม่าเสมอ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับให้
เกิดความร่ มรื่ น รวมถึงบูรณะสิ่ งปลูกสร้างบริ เวณวัดที่ทรุ ดโทรม
ผูส้ ู งอายุใช้การปฏิ บตั ิ ตามหลักคาสอนของพุทธศาสนาโดยการศึ กษาด้วยตนเองและรั บฟั งคา
สอนจากพระสงฆ์ในโอกาสวันสาคัญทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นในชุมชน ทั้งนี้ ผสู ้ ู งอายุ
เห็นว่าการนาหลักธรรม คาสอนสู่ การปฏิ บตั ิตอ้ งสร้างศรัทธาและต้นแบบการปฏิบตั ิที่ชดั เจนโดยเฉพาะ
พระสงฆ์ตอ้ งประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเคารพกราบไหว้ของประชาชน ผูส้ ู งอายุยงั ให้ความสาคัญ
กับการอยูร่ ่ วมกันของคนในชุมชนที่มีความแตกต่างของชาติพนั ธุ์โดยพยายามสร้างแนวทางในการปฏิบตั ิ
ของตนเองภายใต้หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาและถ่ายทอดแนวทางเหล่านั้นสู่ สมาชิ กในครอบครัว
และชุ มชนให้ปฏิ บตั ิ ตาม นอกจากนี้ การก่อเกิ ดกิ จกรรมด้านศาสนาในชุ มชนส่ งผลให้ผคู ้ นทุกกลุ่มวัยมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์และแนวปฏิบตั ิดา้ นพุทธศาสนาที่อาจจะส่ งผลต่อการเสริ มสร้าง
สุ ขภาพเชิ งจิ ตวิญญาณตามหลักพุทธศาสนา ดังเช่ น โครงการธรรมสัญจรที่ ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องใน
พื้นที่
ผูส้ ูงอายุในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวงได้ดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้
วิถีการดารงชี วิตประจาวันที่ เชื่ อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางกายภาพ รวมถึงโครงสร้างของ
ชุ ม ชนที่ ค รอบครั ว กลายเป็ นครอบครั ว เดี่ ย ว บางชุ ม ชนถู ก ก าหนดให้เ ป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมี ผูค้ น
หลากหลายมาท่องเที่ยวเกิดการเรี ยนแบบวัฒนธรรมต่างถิ่นปรากฏการณ์เหล่านี้ ได้ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในสังคมผูส้ ู งอายุ ทั้งนี้ ด้วยวิถีการดารงชี วิตแบบล้านนาครอบครัวจึ งมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
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สร้างเสริ มสุ ขภาพทางของผูส้ ูงอายุเช่นเดียวกับการบริ การด้านสุ ขภาพแผนปัจจุบนั อย่างไรก็ตามการจะนา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุ ขภาพสู่ การปฏิ บตั ิ ตอ้ งเสริ มพลังอานาจให้กบั ผูส้ ู งอายุซ่ ึ งต้องได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขและผูน้ าชุ มชนและที่สาคัญ คือ บุคคลในครอบครัว รวมถึง ต้อง
สร้ า งกระบวนการให้แ ละรั บข้อ มูลข่ า วสารด้า นสุ ข ภาพอันจะเป็ นการเริ่ ม ต้นเพื่ อให้เ กิ ด การยอมรั บ
พฤติ กรรมที่ นามาปฏิ บตั ิ สู่ แบบแผนการดาเนิ นชี วิตประจาวันอันจะส่ งผลต่ อคุ ณค่ าภูมิปัญญาพื้ นบ้า น
ล้านนาด้านสุ ขภาพ
การผสมผสานแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาร่ วมกับบริ การ
สุ ขภาพแผนปั จจุบนั ในพื้ นที่ เป็ นแนวทางที่ สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุ ขภาพได้
การปฏิบตั ิผา่ นกิจกรรมด้านศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชนจะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันทุกกลุ่มวัย
โดยอาจจะสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนโดยเฉพาะการใช้วดั และสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นสถานที่ จดั แหล่ง
เรี ยนรู ้ ซึ่ งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชุมชนต้องประสานความร่ วมมือและผลักดัน
แนวทางนี้สู่การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง ดังภาพที่ 2
การสนับสนุนจากหน่ วยงาน
ภาครัฐและท้ องถิ่น
- องค์ความรู้
- บุคลากร
- งบประมาณ

การสร้ างเสริมสุ ขภาพกาย
(การเช็ดแหก /การจับเส้น /การ
ตอกเส้น /การยา่ ขาง / การบริ โภค
อาหารพื้นบ้าน)

- สถานที่

สุ ขภาพจิต
- ความเชื่อสิ่ งเหนือธรรมชาติ
ผ่านพิธีกรรฒพื้นบ้านล้านนา
(ผี / สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ)

สุ ขภาพสั งคมและจิตวิญญาน
(ประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรม
ทางพุทธศาสนา / โครงการ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น)

ความเชื่อ
ความศรัทธา
ส่ วนบุคคล

การผสมผสานการสร้ าง
เสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุด้วย
ภูมิปัญญาพืน้ บ้ านล้านนา
ด้านสุ ขภาพกับบริการ
สุ ขภาพแผนปัจจุบัน
การเสริ มพลังอานาจ

การเรี ยนรู ้ทางสังคม

ครอบครัว / ชุ มชน
- แหล่งเรี ยนรู้
(หมอพื้นบ้าน/สถานที่)
- การปฏิบตั ิกิจกรรม

ภาพที่ 2 รู ปแบบการผสมผสานการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านร่ วมกับระบบบริ การ
สุ ขภาพแผนปัจจุบนั
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อย่างไรก็ตาม การผสมผสานรู ปแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุ ขภาพร่ วมกับกระบวนการ
การดูแลสุ ขภาพในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวงควรพิจารณาความเชี่ ยวชาญของหมอพื้นบ้านที่
ในพื้นที่มีจานวนไม่มากนักเนื่องจากขาดการสื บถอดจากลูกหลาน รวมถึงผูส้ ู งอายุตอ้ งการให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องทั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวงและโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสะลวงนอกมี
กิจกรรมที่สร้างเสริ มแนวทางในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยเฉพาะภูมิ
ปั ญญาด้านอาหารพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้าน และการประกอบพิธีกรรมสามารถนามาสร้างอาชี พให้กบั
ผูส้ ู งอายุในพื้ นที่ ไ ด้ ทั้งนี้ หน่ วยงานราชการหรื อมหาวิทยาลัย ในพื้ นที่ ต ้องสนับสนุ นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ให้ถูกต้อง เช่น การสนับสนุนผูเ้ ชี่ ยวชาญ การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการเชิ ง
วิทยาศาสตร์ซ่ ึ งจะส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคได้
อภิปรายผลการวิจยั
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่ ผสู ้ ู งอายุใช้เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับบุคคลและชุ มชนทั้ง
การสร้างเสริ มสุ ขภาพกาย การสร้างเสริ มสุ ขภาพจิต และการสร้างเสริ มสุ ขภาพสังคมและจิตวิญญาณถูก
กาหนดจากความเชื่ อ ความศรัทธา และแนวปฏิบตั ิ เชิ งพุทธศาสนา รวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และสังคมในพื้นที่ อภิปรายได้วา่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพยังคงเป็ นทางเลือกใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ ยงั คงมีการปฏิ บตั ิ ดว้ ยความรู ้ความเข้าใจของผูส้ ู งอายุ และอาจเป็ นผลมาจากการ
ดาเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องอย่างต่ อเนื่ องในชุ มชน รวมถึ งระบบการดูแลสุ ขภาพแผนปั จจุ บนั ในพื้ นที่
อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการการดูแลสุ ขภาพของตนเองและสมาชิ กในครอบครัวของผูส้ ู งอายุได้
อย่างเหมาะสม กระบวนการภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนายังมุ่งรักษาจิตใจคนมากกว่ามุ่งรักษาโรค ซึ่ งเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ สั่งสมกลัน่ กรองจากบรรพชนสู่ รุ่นลูกหลานที่ มีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่
และเลื่อนไหลไปตามกระแสของวัฒนธรรม การมีชีวิตอยู่ของบุคคลจึงเป็ นทรรศนะแบบสุ ขภาพองค์รวม
ซึ่ งมาจากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ของปัจจัยทางกายภาพ ทางจิตใจอารมณ์ สังคม จิตวิญญาณและสิ่ งแวดล้อม
ที่ทาให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตโดยไม่สามารถแยกแยะจิตใจ ร่ างกาย หรื อสิ่ งแวดล้อมออกจากกันอย่างอิสระ
แต่ตอ้ งมองอย่างเชื่ อมโยงมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ผูส้ ู งอายุยงั ต้องการความยืดหยุ่นและกลไกการเผชิ ญ
ปัญหาสุ ขภาพ และการรับรู ้ความสาเร็ จตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง (Taktch et.al, 2017)
รู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้านร่ างกายยังแฝงด้วยปฏิ สัมพันธ์ในครอบครัวที่ ลูกหลานได้มี
โอกาสพบปะ พูดคุยกับผูส้ ูงอายุ และช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายด้วยการบีบ
นวด ส่ วนการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิต การสร้างเสริ มสุ ขภาพสังคมและจิ ตวิญญาณได้สะท้อนความสาคัญ
ของกระบวนการการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข ภาพสั ง คมผ่ า นพิ ธี กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกับ สิ่ ง เหนื อ
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ธรรมชาติ ที่แ สดงให้เ ห็ นถึ งความเอื้ ออาทร ความสามัค คี ข องเครื อญาติ แ ละผูค้ นในชุ มชนที่ พ ยายาม
ช่วยเหลือกันเมื่อเผชิ ญปั ญหา ทั้งนี้ อทิตยา ใจเตี้ย (2558) พบว่า ผูส้ ู งอายุในองค์การบริ หารส่ วนตาบลสะ
ลวงแสวงหาทางเลือกในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิ ตของตนเองจากการที่ ตอ้ งประสบปั ญหาการอยู่เพี ยง
ลาพังในช่วงเวลาการทางานของบุตรหลาน ความเครี ยดจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางร่ างกายที่ส่งผลต่อ
การดารงชี วิตประจาวัน ภูมิปัญญาพื้ นบ้านด้านจิ ตบาบัดจึ งเป็ นทางเลื อกในการปฏิ บตั ิ ผ่านพิ ธีกรรมที่
หลากหลายภายใต้การมีส่วนร่ วมของชุมชนก่อเกิดการพบปะระหว่างกันของผูส้ ูงอายุภายใต้สภาพปั ญหาที่
คล้ายกัน กระบวนการเหล่านี้ จะทาให้ผสู ้ ู งอายุมีภาวะสุ ขภาพจิ ตที่ ดี รู ปแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
เหล่านี้ยงั ก่อเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างการแนวทาง วิธีการ และแผนงานเพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาพภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของชุ มชน รวมทั้งกระบวนการประกอบพิ ธีกรรมยังเป็ นการการ
สะสมและถ่ายทอดองค์ความรู ้และขยายผลผ่านการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันซึ่ งจะก่อเกิดเป็ นกลยุทธ์การกากับ
ดูแลและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพเมื่อเผชิ ญปั ญหา (Julia, Ryan, Constanze and Dave,
2014) ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาทั้ง 3 ด้าน ยังสะท้อนพลังอานาจในการก่อเกิ ดกระบวนการการเรี ยนรู ้ที่
ผ่านการพิ จารณา ไตร่ ตรอง คิ ดวิเคราะห์ และสามารถเลื อกกิ จกรรมที่ เหมาะสมกับตนเอง เชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตนที่ จะปฏิ บตั ิ พฤติ กรรมสุ ขภาพที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองการปฏิ บตั ิ เหล่านี้
สอดคล้องกับเป้ าหมายของรู ปแบบการเสริ มสร้างพฤติ กรรมสุ ขภาพที่มีมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการที่เพิ่ม
ศักยภาพของผูส้ ูงอายุให้มีพลังอานาจในการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง
ทั้งนี้ การศึ กษานี้ ยงั พบว่า ปั จจัยที่ จะส่ งผลต่ อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้ นบ้านล้านนาให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุตอ้ งให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามแนวทางพุทธศาสนา
ซึ่ งเป็ นศาสนาที่ ผคู ้ นส่ วนใหญ่นบั ถือโดยเฉพาะการทาบุญในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ ผสมผสานความเชื่ อและ
ความศรั ท ธาสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ที่ต นเองและชุ มชนนับถื อปรากฏการณ์ น้ ี เ ป็ นความสอดคล้องกับการ
ดารงชี วิตประจาวันของผูค้ นจนแปรเปลี่ยนเป็ นกิจวัตรที่ตอ้ งปฏิบตั ิเมื่อถึงโอกาสตามระยะเวลาที่ร่วมกัน
กาหนดภายใต้การเรี ยนรู ้จากบรรพบุรุษ ซึ่ งเพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวว่า พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพนั้นเป็ นการปฏิ บตั ิ กิจกรรมทางด้านสุ ขภาพในวิถีชีวิตประจาวันจนเป็ นกิ จวัตรที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ เป็ น
ประจาอย่างต่อเนื่อง และผสมผสานให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิตบุคคล ซึ่ งจะมีผลให้บุคคลเกิดการกระตุน้
ตนเองอย่างเต็มที่เพื่อคงไว้หรื อยกระดับภาวะสุ ขภาพของตนเอง ความรู ้ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในการดูแล
และรักษาความเจ็บป่ วย ทั้งนี้หมอพื้นบ้านเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ภูมิปัญยาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพแต่ในปัจจุบนั จานวนหมอพื้นบ้านที่มีความรู ้และประสบการณ์ลดลง ซึ่ งปั ญหาดังกล่าว
ส่ งผลถึงความเชื่ อและความศรัทธาของผูท้ ี่ จะมารักษาอาการเจ็บป่ วยเช่ นเดี ยวกับหมอพื้นบ้านในอาเภอ
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เมื อง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุมากและให้การรั กษาและดูแลสุ ขภาพของคนในชุ มชนแต่มีบทบาทลด
น้อยลงแต่หมอพื้นบ้านยังคงได้รับความเคารพและนับถือจากคนในชุมชนเพราะมีการปฏิบตั ิตามที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาอย่างเคร่ งครัด (สุ ภาพร วิสุงเร, ศิริกูล กล่ากูล, กัญญารัตน์ เดือนหงาย และมงคล นราศรี ,
2561)
ข้ อเสนอแนะ
แบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุได้สะท้อนความต้องการ
การเรี ยนรู ้และความหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นภายใต้ปัจจัยความแตกต่าง ทั้งครอบครัวและวิถีการ
ดาเนิ นชี วิตอันเป็ นปั จจัยกาหนดที่ ทาให้ผสู ้ ู งอายุบางส่ วนต้องเผชิ ญปั ญหาทางสุ ขภาพ และสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวง ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้าน
สุ ขภาพสามารถใช้ร่วมกับกระบวนการการดูแลสุ ขภาพแผนปัจจุบนั ได้ ทั้งนี้ ในด้านการปฏิบตั ิหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนกิจกรรมที่ให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันอันจะนาไปสู่ การสื บทอดองค์ความรู ้ไม่ให้สูญ
หาย
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึ ก ษาวิ จัย นี้ ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ที่ ส นับ สนุ น ทุ น วิ จัย จาก
งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2559 (วช.59) ผูน้ าชุมชน ประชาชน หมอพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ข
และด้านวัฒนธรรมในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะลวงที่ได้ให้ขอ้ มูลและประสานงานการเก็บข้อมูล
การวิจยั จนเกิดความสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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