การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน เรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริม
สร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
The Community Learners’ Learning Development: Mental Health
Promotion in the Elderly with Lanna Wisdom Ritual
สามารถ ใจเตี้ย*
Samart Jaitae
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University
*samartcmru@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
การเรียนรู้ชุมชน เรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะลวง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จ�ำนวน 236 คนและผู้มีส่วนได้เสีย จ�ำนวน 42 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุมชน เรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2) แบบทดสอบเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ร้อยละ
80/80 (E1/E2) และสถิติทดสอบ Paired T–Test
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80
(80.18/82.25) ส่วนผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนมีค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยหลังทดลองใช้
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.05
(P–value = 0.03) ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้เสนอแนะปัจจัยการด�ำรงอยู่ของจิตบ�ำบัดตามแบบแผนภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพร่วมกับ
การเรียนรู้เชิงพุทธศาสนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
ค�ำส�ำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
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Abstract
The purpose of this study was to develop and efficiency assessment of community
learners’ learning concerned for Lanna wisdom ritual in the mental health promotion
for the elderly. The sample of this research was 236 elderly and 42 stakeholders lived
in the area of Saluang Subdistrict Administrative Organization, Maerim District, Chiangmai
Province. The tools consist follow these topics: 1) the community Lanna wisdom ritual
2) the examination of course and 3) the elderly’s satisfaction assessment for leaning
activity. The descriptive efficiency of E1/E2 according to the set criteria of 80/80 and
paired t–test were utilized data analysis. The results indicated that the efficiency gain on
each community learners’ learning was specified at 80.00/80.00 percent (80.18/82.25).
Comparison of learning activity the post–learning achievement score was higher than
the pre–learning score (p–value = 0.03). In concluding, the elderly and suggested that
to created activity for the development of learning sources, mix health local wisdom
and Buddhism Learning and empowerment health local wisdom knowledge of people.
Keywords : community learners’ learning, Lanna wisdom ritual, elderly mental health
บทน�ำ

ในปัจจุบันและอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประชากรโลก เนื่องจากความเจริญ
ก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท�ำให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้นจ�ำนวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้น
เป็นล�ำดับ สัดส่วนผู้สูงอายุที่มากขึ้นทั่วโลกมาจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนา ทั้งนี้
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 524 ล้านคนในปี ค.ศ. 2010
จะเพิ่มเป็น 1.5 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 ในประเทศสหรัฐอเมริกาประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
คิดเป็นสัดส่วนประชากรร้อยละ 12.9 (WHO, 2017) ผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งสภาพร่างกาย
จิตใจและสังคม ซึ่งผลจากความแตกต่างเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุจาก
ภาวะนี้ ท�ำให้หลายประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทยมีความตื่นตัวและเตรียมการเพื่อรองรับและให้
การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยผู้สูงอายุได้เผชิญปัญหาสุขภาพจิตทั้งภาวะเครียด
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ในประเทศแคนาดาพบว่าความสัมพันธ์ของอาการป่วยกับปัญหาสุขภาพจิต
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงอายุเพิ่มขึ้น (Claire & Norbert, 2015) ทั้งนี้สาเหตุปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่
จะมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวอันส่งผลต่อการเห็นคุณค่าของตนเองในผู้สูงอายุลดลง บุตรหลาน
ไม่ มี เวลา การมี ส ่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนลดลงเนื่ อ งจากปั ญ หาสุ ข ภาพ รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ และการดื่ ม สุ ร า
(Apinya Wongmai et al., 2018) ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากการเตรียมตัวที่ไม่พร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุถึงแม้จะมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา
เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วของการเข้าสู่ความชราจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างสุขภาพ พันธุกรรม และภาวะสุขภาพของ
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แต่ ละบุ ค คล ทั้งนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้อ งการระบบการบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ
ระยะยาวและการด�ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย (WHO, 2018) ในส่วนของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสะลวง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพจิตในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89) โดยมีการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
กั บ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชนที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง พิ ธี ก รรมเหล่ า นี้ เ ป็ น ประเพณี ข องชุ ม ชนที่ มี
การสืบทอดกระบวนการของกิจกรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษภายใต้แนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างพุทธศาสนา
กับความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนต้องเข้าร่วมและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานและการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขสุขภาพชุมชนได้
ระดับหนึ่ง ผู้สูงอายุเชื่อว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมจะช่วยให้เกิดความสามัคคีของผู้คนในชุมชน ชุมชนอยู่ดีมีสุข
เกิดความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวได้มีโอกาสท�ำบุญส่งผลให้จิตใจสงบ (Nuttron Sukseetong,
2017) รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ
ด้ ว ยกั น และยั ง ก่ อ เกิ ด แนวทางในการสื บ สานองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ตามแบบแผน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาไม่ให้สูญหาย แนวทางข้างต้นยังเป็นแนวทางที่บูรณาการวิถีการด�ำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุภายใต้ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาที่จ�ำแนกเป็นความเชื่อเกี่ยวกับต้นก�ำเนิดของมนุษยชาติ
ความเชื่อเกี่ยวกับอ�ำนาจของธรรมชาติที่บันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีและ
ความเชื่อเกี่ยวกับขวัญความเชื่อเหล่านี้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชาวล้านนากับธรรมชาติ นอกจากนี้
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนายังเป็นกุศโลบายหนึ่งในการเสริมสร้างก�ำลังใจให้กับผู้คนให้มีความหวังจากการ
ช่วยเหลือของสิ่งที่ตนศรัทธา แนวทางเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนอันจะส่งผลต่อการคงอยู่ขององค์ความรู้มิให้สูญหายไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาและเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพและผลสั ม ฤทธิ์ ข องกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน
เรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน เรื่องพิธีกรรม
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
การทบทวนวรรณกรรม
		ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
แบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่เป็นแนวทางเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ (สุขภาพจิต) ทั้งความเชื่อ
เกี่ยวกับผี พิธีส่งเคราะห์ สู่ขวัญสืบชะตา และบูชาเทียนเป็นกระบวนการที่ประชาชนใช้เพื่อการเสริมสร้าง
ก�ำลังใจเมื่อประสบปัญหาสุขภาพและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับประสบการณ์และบริบทแวดล้อมทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์ของสังคม โดยกระบวนการจะเชื่อมโยงกับครอบครัว
และญาติมิตรที่ต้องพึ่งพาเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้
ในปัจจุบันที่ก�ำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของแนวทางการด�ำเนินชีวิตที่แฝงอยู่ในรูปแบบพิธีกรรมหรือ
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สัญลักษณ์ของการรักษาความเจ็บป่วย โดยให้ความส�ำคัญกับความเชื่อและการให้คุณค่าของสัญลักษณ์นิยม
(Symbolism) ซึ่งกุศโลบายนี้ได้ก่อเกิดการเสริมสร้างก�ำลังใจให้กับผู้คนให้มีความหวังจากการช่วยเหลือ
ของสิ่งที่ตนศรัทธา นอกจากนี้กระบวนการเหล่านี้ยังเป็นระบบอ�ำนาจของชุมชนที่ใช้ขัดเกลา และควบคุม
ความสัมพันธ์ของประชาชนและเป็นแหล่งก�ำเนิดคุณค่าที่ท�ำให้ประชาชนให้ความสนใจกับการใช้วัฒนธรรม
สุขภาพมากยิ่งขึ้น (Culture Knowledge Center, 2013) ภูมิปัญญาการดูแล รักษาสุขภาพของภาคเหนือ
จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของผู้คนที่เชื่อว่าชีวิตคนประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน
2 อย่างคือ รูปกับนามหรือส่วนของธาตุกับส่วนของขวัญซึ่งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เมื่อใดที่แต่ละส่วน
บกพร่องหรือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไม่สมดุลก็ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้ ความเชื่อนี้จึงส่งผล
ต่อการมองสุขภาพในฐานะที่เป็นทั้งหมด (Totality) ของการมีชีวิตอยู่ของบุคคลอันเป็นทรรศนะแบบ
องค์รวมของเรื่องสุขภาพ (Holistic View of Health) ซึ่งมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันของปัจจัยทางกายภาพ
ทางจิตใจอารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลด้านจิตใจยังเป็น
กระบวนการที่ให้ก�ำลังใจปลดเปลื้องหรือบรรเทาความวิตกกังวลที่สะท้อนหรือแฝงอยู่ในรูปแบบพิธีกรรม
หรือสัญลักษณ์ของการรักษา
Nuttron Sukseetong (2017) กล่าวว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบ�ำบัดเป็นการให้ก�ำลังใจ
ปลดเปลื้องหรือบรรเทาผลกระทบทางจิตใจ ทั้งนี้กระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผีในชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การประกอบพิธีทั้งมงคลและอวมงคลจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องเซ่นไหว้ผี ดังเช่น
1. การดูเมื่อ เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของความเจ็บป่วย หมอพื้นบ้าน (ร่างทรง) จะเป็นผู้ประกอบพิธี
และมักจะแนะน�ำให้ใช้ไก่ต้มหรือหัวหมู ของหวาน เมี่ยง บุหรี่และเหล้าขาวไปเลี้ยงผี
2. การส่งเคราะห์ มักจะใช้รักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
มาก่อน หมอพื้นบ้านจะท�ำกระทงสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในใส่แกงส้ม แกงหวาน แล้วน�ำดินเหนียวมาปั้นเป็น
รูปคนและสัตว์ท�ำพิธีโดยการบริกรรมคาถาเสร็จแล้วน�ำไปวางไว้หน้าบ้านผู้ป่วย
3. การสืบชะตา กรณีของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์จะกระท�ำการสืบชะตาเมื่อตนเองป่วยหนัก
โดยญาติจะท�ำพิธีนี้เพื่อการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และเพื่อเป็นสิริมงคล
ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ การประกอบพิธีสืบชะตานั้นมักท�ำกันในตอนเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น ผู้ที่จะ
สืบชะตาจะเป็นผู้ก�ำหนดวันประกอบพิธี เมื่อถึงวันประกอบพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มา 1 รูป หรือ 4 รูปก็ได้
แต่ไม่เกิน 5 รูป
จากรูปแบบพิธีกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าอ�ำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับผีมีอิทธิพลต่อ
การด�ำรงชีวิตของผู้คนในเขตภาคเหนืออย่างยิ่ง เป้าหมายของกระบวนการส่วนใหญ่เน้นการสร้างเสริม
ก� ำ ลั ง ใจให้ ผู ้ ที่ ศ รั ท ธามี ก� ำ ลั ง ใจในการแก้ ไขปั ญ หาที่ ต นเอง ครอบครั ว และชุ ม ชนก� ำ ลั ง ประสบ ทั้ ง นี้
กุศโลบายได้ด�ำเนินผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างตามสภาพพื้นที่และชาติพันธุ์แต่ละแห่งมี
รายงานพบว่า พิธีกรรมพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนสบเปิง ชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โดยผ่านความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางพิธีกรรมท�ำให้เห็นความเชื่อในอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ เช่น
ผีบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำบ้าน ประจ�ำชุมชน และพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เพื่อเป็นแกนโยงคนใน
ชุมชนให้เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่และคุณค่าทางสังคมในการอธิบาย
ถึงที่มาเหตุผลของพิธีกรรมต่างๆ มีบทบาทในการรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม
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และท้องถิ่น รวมทั้งมีบทบาทในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์
ทางสังคมและทางธรรมชาติ นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านความสามัคคีของคนในชุมชน
สบเปิงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการยอมรับและเข้าใจแนวปฏิบัติตามความเชื่อของวัฒนธรรม
ในชุมชนตนเอง คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ด้านคุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนา
และการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมในชุมชน (Romthantham Boonmee et al., 2015)
		
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะท้อนเบื้องต้นแล้ว
ยังเกิดจากการเรียนรู้ทั้งสิ้น และการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่เหล่านั้นสามารถเรียนรู้ได้โดยประสบการณ์ตรง
หรือไม่ก็เกิดจากการสังเกต ทั้งนี้รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง จะเกิดขึ้นระหว่าง
พฤติกรรมองค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
Krismant Whattananarong (2014) กล่าวว่า การเรียนรู้ทางสังคมเป็นกระบวนการเผยแพร่ความรู้
ความคิด พฤติกรรม หรือแม้แต่วัตถุ สิ่งของ เทคนิควิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในสังคมที่มีระบบ
สังคมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การถ่ายทอดวัฒนธรรม ความรู้ ความคิด
และมีการใช้สื่อรวมทั้งกระบวนการสื่อสารในสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
การสร้างให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ การสร้างเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเกิดขึ้น
ได้ง่าย มีการเรียนรู้ทางสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีกระบวนการของการเรียนรู้แยกย่อยๆ ได้เป็น
4 กระบวนการดังนี้
1. กระบวนการสร้างความสนใจ ในขั้นนี้การสร้างความโดดเด่น (Salience) ให้เกิดความแพร่หลาย
(Prevalence) กระทบกับภาวะของการรับรู้และกระบวนการทางปัญญาที่สามารถเข้าใจ (Cognitive
Capability) กระตุ้นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น จนท�ำให้เกิดความพึงพอใจ อิทธิพลของสื่อสมัยใหม่สามารถ
สร้างความสนใจและเข้าถึงผู้คนส่วนมากได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
2. กระบวนการสร้ า งความคงทน เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งออกแบบสถานการณ์ ข องการเรี ย นให้
สามารถคงทนได้ดี ทั้งนี้อาจใช้กระบวนการท�ำให้เกิดภาวะสะดุดในกระบวนการทางปัญญา (Cognitive
Disfluency) รวมทั้งการย�้ำเตือน การใช้สัญลักษณ์ และวาทกรรมที่โดนใจ รวมทั้งอาจสร้างหรือท�ำสิ่งที่
แปลกใหม่ ล่อแหลม ท้าทายต่อความถูกต้องเชิงวัฒนธรรมและกฎหมายเพื่อสร้างความคงทนในการจดจ�ำ
สิ่งที่ได้รับรู้มาจากกระบวนการสร้างความสนใจ
3. กระบวนการแสดงออกที่เป็นผลิตภาพ อันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงและถ่ายโอนของกระบวนการ
ทางปัญญามาสู่พฤติกรรม สังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ทั้งการพูดและการกระท�ำ  ซึ่งไม่เพียงแต่
การเลียนแบบของการได้รับรู้หรือเรียนรู้มาเท่านั้น ยังเป็นกระบวนการที่สร้างแบบแผนพฤติกรรมใหม่ที่มี
แบบแผนเฉพาะแห่งตนขึ้นมาด้วย
4. กระบวนการสร้างแรงจูงใจเป็นแบบอย่างกระบวนการนี้ เป็นการยืนยันและรับเอาแบบแผน
แห่งตนเข้ามาเป็นบุคลิกภาพของตน ในขั้นนี้อาจมีการให้รางวัลตนเองหรือสนับสนุนการกระท�ำของตนเอง
รวมทั้งเผยแพร่แบบอย่างของตนสู่ผู้อื่นให้เกิดการเรียนรู้และเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมขึ้นต่อไป
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ทฤษฏีนี้ยังกล่าวถึงการควบคุมพฤติกรรมด้วยปัญญาไว้ว่า การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
และผลของการกระท� ำ จะอยู ่ ใ นรู ป ของความเชื่ อ และความคาดหวั ง ซึ่ ง เป็ น กระบวนการทางปั ญ ญา
ความเชื่อและความคาดหวังนี้จะท�ำหน้าที่ควบคุมหรือก�ำกับการกระท�ำของมนุษย์ในเวลาต่อมา การควบคุม
พฤติกรรมด้วยปัญญาที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไข ความคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และผลที่จะเกิดขึ้นและสิ่งจูงใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ Ferguson
& Goodwin (2010) พบว่าการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งของจิตใจ มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจะท�ำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เป็นสิ่งที่ประชาชนในชุมชนได้ก�ำหนดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติเป็นแบบแผนในการด�ำรงชีวิตของตนเองที่ประชาชน
ในชุมชนยอมรับว่าถูกต้อง ยอมรับและปฏิบัติกันอย่างเนื่อง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมภายในชุมชนทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย
(Paweena Ngamprapasom, 2018)
		
การเสริมพลังอ�ำนาจ
เป็ น กระบวนการที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น ร่ ว มกั บ
ความต้องการส่วนบุคคล อันเป็นการช่วยในการนับถือตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและสนับสนุน
พฤติกรรมของบุคคลในทางบวกซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจยังเป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยที่เน้นการกระจายอ�ำนาจสู่บุคคล หลักการส�ำคัญของการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจ คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก�ำหนดเป้าหมาย สร้างวิสัยทัศน์ ก�ำหนด
พันธกิจ และความร่วมมือในการก�ำหนดแผนงาน ดังนั้นการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจต้องมีการวางแผนให้
การจูงใจเหล่านั้นบรรลุผลภายในตัวผู้ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ซึ่งการด�ำเนินงานจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ผู้ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ บริบทของชุมชนและปัจจัย เงื่อนไขส่วนบุคคล แล้วก�ำหนดรูปแบบ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบจนมีความเหมาะสมแล้วจึงจะน�ำไปใช้
(Wilkinson, 1998)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นเพื่อสร้างและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนอันจะน�ำไปสู่รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และ
ลักษณะการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยด้านอื่นต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
องค์ความรู้ในชุมชนเกี่ยวกับ
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพจิต

ระดับความรู้พิธีกรรมพื้นบ้าน
ล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
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พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
– การเรียนรู้ทางสังคม
– การเสริมพลังอ�ำนาจ

ทดสอบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ประเมินความพึงพอใจ

องค์ ค วามรู ้ แ ละระดั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมพื้ น บ้ า นล้ า นนาเป็ น พลั ง อ� ำ นาจในวิ ถี ชี วิ ต บุ ค คล
อั น เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นและกลไก ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการพิ ธี ก รรมและ
สัญลักษณ์นิยมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการมีส่วนร่วมปฏิบัติในฐานะ
สมาชิกของครอบครัว พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนายังเป็นการสะท้อนทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้คนภายใต้กฎเกณฑ์ชุมชน ความเชื่อ และทรัพยากรในท้องถิ่น และยังเป็นกิจกรรมในการเสริมพลังอ�ำนาจ
ด้านจิตใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ระดับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ
2. ระดับปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสะลวง
ได้กิจกรรมเพื่อน�ำไปใช้เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
รวมถึ ง ได้ ข ้ อ มู ล เป็ น แนวทางในการก�ำ หนดนโยบายเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ แ ละ
ประชาชน
3. ระดับชุมชน ชุมชนในพื้นที่ได้เห็นสภาพปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่แท้จริงร่วมกันอันจะ
น�ำไปสู่การพัฒนาแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความตระหนักต่อคุณค่าภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนา รวมถึงก่อเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสืบสานกระบวนการประยุกต์ใช้เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม
วิธีการวิจัย
   การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งการศึกษาได้ดังนี้
		
ขั้นการวิจัย
การส�ำรวจระดับความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวาง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามขั้นตอนดังนี้
		
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะลวง อ�ำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 873 คน ท�ำการค�ำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 236 คน
		
เครื่องมือ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูง
อายุ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับรูปแบบพิธีกรรม เครื่องประกอบพิธีกรรม และความรู้เกี่ยวกับการใช้
พิธีกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
2 ระดับ  แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่ 0–1 คะแนน มีทั้งหมด 15 ข้อ โดยอ้างอิงวิธีของ Kuder–
Richardson หรือ KR–21 (Ebel & Frisbie, 1986) เท่ากับ 0.83 ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
รายบุคคลจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยหมอพื้นบ้านจ�ำนวน 2 คน  ผู้สูงอายุจ�ำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่
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ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข จ�ำนวน 2 คน และการสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 1 ครั้ง ท�ำการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยความสมัครใจจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุจ�ำนวน 5 คน ตัวแทนผู้น�ำชุมชน
จ�ำนวน 2 คน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านจ�ำนวน 3 คน
การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิต ประกอบด้วยเอกสารรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์จ�ำนวน 1 ฉบับและบันทึกวิธีการรักษาความเจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านจ�ำนวน 3 ฉบับ
โดยมี เกณฑ์ ส�ำหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ในการวิ จัย ประกอบด้ วยความจริ ง ความถู ก ต้ อ งน่ า เชื่ อ
ถือ การเป็นตัวแทนและความหมาย (Mogalakwe, 2006) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยใน
การคัดเลือกเอกสารที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ
		
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเอกสารใช้การวิเคราะห์ตีความหมายข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์หากระบวนทัศน์ (Morse &
Field, 1996) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและประเด็นในการสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
		ขั้นการพัฒนา
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.1 การจัดท�ำข้อเสนอแนะหัวเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวโน้ม
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ร่ ว มคิ ด วิ จ ารณ์ และสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ อั น จะน� ำ ไปสู ่ ข ้ อ เสนอแนะใน
การก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนจากความต้องการของชุมชน ประกอบด้วยวิธีการศึกษาดังนี้
		 			 • จัดล�ำดับความส�ำคัญของสถานการณ์การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพื้นบ้าน
ล้านนา (ใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่ 1)
		 			 • ร่วมกันสังเคราะห์และจัดท�ำข้อเสนอแนะการก�ำหนดกิจกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุ 5 คน ตัวแทนจาก
ผู้น�ำชุมชน 1 คน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 3 คน ตัวแทนหมอพื้นบ้าน 2 คน ตัวแทน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข 1 คน และตัวแทนนักวิชาการ 2 คน
1.3 เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)
2. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
2.1 การจัดท�ำข้อเสนอแนะหัวเรื่องกิจกรรม
การศึกษาใช้กระบวนการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Group
Operational Seminar) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบัน
ร่วมคิด วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้อันจะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดกิจกรรม ประกอบด้วย
วิธีการศึกษาดังนี้
					 • จัดล�ำดับความส�ำคัญของสถานการณ์การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพื้นบ้าน
ล้านนา (ใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
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		 			 • ร่วมกันสังเคราะห์และจัดท�ำข้อเสนอแนะการก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุ 5 คน ตัวแทนจากผู้น�ำชุมชน 2 คน ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 3 คน ตัวแทนหมอพื้นบ้าน 1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข
1 คน และตัวแทนนักวิชาการ 2 คน โดยมีเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)
2.2 การพัฒนา การทดสอบประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นตอนการพัฒนา
กิจกรรมประกอบด้วย
		 			 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยด�ำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุ
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมขององค์ความรู้ที่ได้ วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนทั้งองค์ความรู้ของ
ประชาชนและทรัพยากรสนับสนุน น�ำข้อมูลทั้งหมดมาจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและความต้องการ
เร่งด่วน จากนั้นน�ำข้อสรุปมาก�ำหนดเรื่องที่จะจัดท�ำเป็นกิจกรรม
		 			 • ก�ำหนดสาระการเรียนรู้ของเนื้อหาที่จะน�ำมาพัฒนากิจกรรม
		 			 • วิเ คราะห์ลัก ษณะขององค์ ประกอบส� ำ คั ญ ของกิ จกรรมได้ แ ก่ เป้ า หมาย วั ตถุ ประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และระดับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ทักษะกระบวนการ
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดประเมินผลและแหล่งการเรียนรู้
		 			 • ด� ำ เนิ น การพั ฒ นากิ จ กรรม โดยมี อ งค์ ป ระกอบคื อ แผนการจั ด การเรี ย นการสอน คู ่ มื อ
การจัดการเรียนรู้และเอกสารเพิ่มเติม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมและการทดสอบประสิทธิภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรม
การเรียนรู้และการวัดความพึงพอใจประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุ 5 คน ตัวแทนจากผู้น�ำชุมชน 2 คน
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 3 คน ตัวแทนหมอพื้นบ้าน 1 คน ตัวแทนหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข 1 คน และตัวแทนนักวิชาการ 2 คน ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้
		ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจ
1. การทดสอบประสิทธิภาพกิจกรรมใช้การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมใช้แบบวัดประสิทธิภาพ
E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 (Chaiyong Promwong, 2013) การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นการหาอัตราส่วนของประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ค่าคะแนนแต่ละรายการเป็น
0 และ 1 ตามล�ำดับ
2. การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้สูงอายุก่อนและหลัง วัดจากแบบทดสอบก่อน–หลังที่ผู้วิจัยได้ร่วมกัน
สร้างขึ้นและน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินตามขั้นตอน แต่ละรายการเป็น
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน ตอบถูก 1 คะแนน ตามล�ำดับ
3. การวัดความพึงพอใจ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นประเมินระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนน
ตั้งแต่ 1–3 คะแนน
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ผลการวิจัย
1. ผู้สูงอายุมีระดับความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 89.01) โดยมีค่าคะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาใน
การสร้างเสริมสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 98.55) รองลงมาความรู้เกี่ยวกับเครื่องประกอบพิธีกรรม
อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 86.58) และความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมเพื่อหาสาเหตุความเจ็บป่วยระดับดี (ร้อยละ
81.88)   
ตารางที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ความรู้
รูปแบบพิธีกรรม
เครื่องประกอบพิธีกรรม
การใช้พิธีกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
โดยรวมเฉลี่ย

ร้อยละ
81.88
86.58
98.55
89.01

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี

จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสนทนากลุ่มพบว่า องค์ความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา
มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุโดยผู้สูงอายุจะเรียนรู้จากการสังเกตและจดจ�ำจากการปฏิบัติ
ของพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ที่ตนเองเคารพนับถือ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
การมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกรรมจะท�ำให้พ้นจากเคราะห์กรรมแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ จิตใจสงบ
ท�ำให้อยู่เย็นเป็นสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีก�ำลังใจ รู้สึกสบายใจ ได้รับการดูแลจากสิ่งเหนือธรรมชาติ
เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีความสุข รวมถึงก่อเกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามการประกอบ
พิธีกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายในการท�ำพิธีสูง และขาดการสืบทอดรูปแบบพิธีกรรมจากคนหนุ่มสาวที่มองว่า
รูปแบบพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเป็นสิ่งงมงาย
ส่วนการสังเคราะห์องค์ความรู้พิธีกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาพบว่า ผู้สูงอายุยังคงมีแนวทาง
การปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ด�ำเนินการผ่านพิธีกรรมบ�ำบัดที่เชื่อมโยงกับอ�ำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติ
โดยเฉพาะผีที่มีค�ำจ�ำกัดความที่มุ่งเน้นถึงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วที่มองเห็นไม่ได้ในเวลาปกติหรือ
เป็นสิ่งที่ปกติจะมองไม่เห็น ส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีฤทธิ์อ�ำนาจเหนือมนุษย์อาจให้คุณหรือโทษ โดยผีเป็น
ตัวแทนอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เป้าหมายของกระบวนการส่วนใหญ่
เน้นการสร้างเสริมก�ำลังใจให้ผู้ที่ศรัทธามีก�ำลังใจในการแก้ไขปัญหาที่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนก�ำลัง
ประสบ ทั้งนี้กุศโลบายได้ด�ำเนินผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการเลี้ยงผีปู่ย่าที่แสดงถึง
ความห่วงหาบรรพบุรุษของตระกูล ผู้สูงอายุยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นความศรัทธาในสถานที่
หรือวัตถุที่เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ เช่น บ่อน�้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่บ้าน
ห้วยส้มสุก หมู่ที่ 7 ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่พระสัพพัญญูพระเจ้าประดิษฐานไว้ ณ วัดโบราณสมัย
ขุนหลวงวิลังคะที่เป็นบ่อน�้ำทิพย์ที่ชาวบ้านนับถือมาก และมักจะน�ำน�้ำไปดื่มแก้อาการป่วยไข้แล้วหายป่วย
ได้จริง รวมถึงความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังอันเป็นความเชื่อในสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยเชื่อว่า
สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันอันตรายจากการกระท�ำของมนุษย์และผี ดังเช่นยันต์เทียนผู้สูงอายุจะใช้ในฐานะ
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เป็นเครื่องบูชาซึ่งมีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา จิตใจ และอักขระภาษา “อักษรธรรมล้านนา”
ทั้ ง นี้ หลั ก พุ ท ธธรรมและคุ ณ ค่ า ที่ ป รากฏในยั น ต์ เ ที ย นเป็ น เสมื อ นปริ ศ นาธรรมที่ ใ ห้ ผู ้ บู ช าน� ำ ไปใช้ ใ น
การด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
จากตัวอย่างความเชื่ออ�ำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการน�ำรูปแบบ
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนามาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะลวง องค์ประกอบของพิธีกรรมแต่ละรูปแบบได้สะท้อน
ความต้องการการหลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่ตนเองก�ำลังประสบโดยเฉพาะความเจ็บป่วยด้านร่างกาย
ภายใต้ความเชื่อและความศรัทธา อ�ำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ยังก�ำหนดข้อห้ามในการด�ำรงชีวิตทั้ง
การประกอบกิจกรรมมงคลและอวมงคล การท�ำการเกษตรและการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  
2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนมีองค์ประกอบของเนื้อหา
วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยท�ำการจัดการเรียนรู้ 3 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
ครั้งที่
1

2

3

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวัง
รูปแบบพิธีกรรมตาม
บรรยาย อภิปรายด้วยสื่อ Power Point หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
แบบแผนภูมิปัญญา
รูปแบบพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา กลุ่มดูเมื่อและ พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา
พื้นบ้านล้านนา
ท�ำนายฤกษ์ยาม กลุ่มขจัดปัดเป่าสิ่งอันตราย
และกลุ่มสร้างความร่มเย็น
กระบวนการการประกอบ 1. ผู้น�ำพิธีกรรมอธิบายลักษณะของผู้น�ำ
การปฏิบัติเกี่ยวกับ
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา พิธีกรรมและความหมายของค�ำกล่าว
กระบวนการ
2. ร่วมกันจัดเครื่องเซ่นไหว้พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า
การประกอบพิธีกรรม
ประกอบด้วย
• อาหารหวาน
• อาหารคาว
• เครื่องดื่ม (น�้ำหวาน  สุรา)
• เครื่องประกอบ (กรวยดอกไม้  ธูป เทียน)
3. ร่วมกันอภิปรายความหมายของค�ำกล่าว
สัญลักษณ์ในพิธีเลี้ยงผีปู่ ย่า ข้อห้ามและเป้า
หมายของพิธีเลี้ยงผีปู่ ย่า ต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพจิต
ปัจจัยการด�ำรงอยู่ของ การเรียนรู้ผ่านการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ ข้อมูลปัจจัยการด�ำรงอยู่
พิธีกรรมพื้นบ้านล้าน
สังเคราะห์ปัจจัยการด�ำรงอยู่ของจิตบ�ำบัดเพื่อ ของพิธีกรรมพื้นบ้าน
นาเพื่อการเสริมสร้าง
การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ล้านนาเพื่อการเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
• แหล่งการเรียนรู้  
สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
ชุมชน
• การยอมรับของสังคม
ในชุมชน
• ความเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรในชุมชน
เนื้อหา

วิธีการสอน
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ทั้ ง นี้ ในกิ จ กรรมแต่ ล ะครั้ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานทั้ ง การสั ง เกต
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล การสรุปผลและการสื่อสารในชุมชนมาใช้ใน
การด�ำเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง รวมถึงก่อนน�ำกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลอง ใช้ผู้วิจัยได้น�ำร่างกิจกรรม
การเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ตัวแทนผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุตรวจสอบ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3. ผลการหาประสิท ธิภาพของกิจกรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยหาอั ตราส่ วนประสิ ท ธิ ภาพกระบวนการ
ระหว่างเรียน (E1) และผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ (E2) พบว่า คะแนนในการท�ำกิจกรรมระหว่างเรียน
(E1) และผลของการใช้กิจกรรม (E2) เท่ากับ 80.18/82.25 ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนที่ผู้วิจัยร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพให้ค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนตามเกณฑ์ E1/E2
กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
กลุ่มทดลอง จ�ำนวน
พิธกี รรมจิตบ�ำบัดตามแบบแผนภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิต ผูส้ ูงอายุ
44
ผู้สูงอายุ

E1

E2

E1/E2

80.18

82.25

80.18/82.25

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้พบว่า ค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 5.75 และ
8.03 ตามล�ำดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และ 0.87 ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังพบว่า ค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยหลังทดลองใช้
กิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P–value = 0.03)
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
ระยะเวลา

ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

กลุ่มผู้สูงอายุ (44 คน)
• ก่อนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
• หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้

5.75
8.03

0.88
0.87

ค่า t–test

P–value*

3.021

0.03

*Paired T–Test ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05

การสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมแบบมีส่วนร่วมตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 3
พบว่า การเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะลวงมีหลากหลายรูปแบบ
และส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติที่ยังแฝงอยู่กับวิถีการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
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ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน โดยเฉพาะการเขียนบันทึกกระบวนการ
การประกอบพิธีกรรมแต่ละรูปแบบ อันจะส่งผลต่อการสืบทอดองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
สร้างเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
5. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ข้อที่

ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

1

กิจกรรมการเรียนรู้มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
ค� ำ สั่ ง ค� ำ ชี้ แจงต่ า งๆ ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี ค วาม
เข้าใจง่าย
การก� ำ หนดกิ จ กรรมไว้ ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี ล� ำ ดั บ
ขั้นตอนเข้าใจง่าย
ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ ข ้ อ มู ล จากชุ ม ชนมา
สร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้สามารถสื่อให้ผู้สูงอายุ
มีความเข้าใจเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ การเรียนทีใ่ ช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม
และเพียงพอ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ส ามารถท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ กิ ด ความรู ้
เกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมพื้ น บ้ า นล้ า นนาเพื่ อ การเสริ ม สร้ า ง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
รวมเฉลี่ย

2.13

2
3
4
5
6
7
8

ค่าส่วนเบีย่ งเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
0.51
มาก

2.15

0.50

มาก

2.07

0.47

มาก

2.04

0.42

มาก

2.55

0.61

มาก

2.70

0.65

มาก

2.14

0.51

มาก

2.05

0.50

มาก

2.23

0.52

มาก

อภิปรายผล
องค์ความรู้จิตบ�ำบัดตามแบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่สะท้อนการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเผชิญปัญหาใดๆ ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
มักจะต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งการต่อรอง การขอร้องและการแลกเปลี่ยนผ่านสัญลักษณ์นิยมทั้งสถานที่
ตัวบุคคลและวัตถุภายใต้ความศรัทธาส่วนบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยมุ่งหวังให้ปัญหา
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ที่เผชิญอยู่ได้รับการแก้ไขสอดคล้องกับการประกอบพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาส่งผ่านคุณค่า
ทางจิตใจให้เกิดสุขภาพทางจิตที่ดีผ่านสัญลักษณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคนมีความพึงพอใจต่อผลของ
การประกอบพิ ธี ก รรมที่ ส ่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพด้ า นจิ ต ใจ ส่ ว นพิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ ผี ร ้ า ยมั ก จะเชื่ อ มโยงกั บ
สาเหตุของการเจ็บป่วยและความต้องการให้อาการเจ็บป่วยทางกายหายขาดหรือบรรเทาลง (Komatra
Chuengsatiansup, 2007) ส่วนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีดีจะเชื่อมโยงกับปฏิสัมพันธ์เชิงเครือญาติและชุมชน
ที่ขอให้ผีช่วยดูแลผู้คนสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า ผีเป็นอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์รักษาหรือ
ปกป้องคุ้มครองสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ผีเหล่านี้จัดว่าเป็นผีดีซึ่งจะมีที่อยู่ประจ�ำอันเป็นถิ่นฐานที่ท�ำหน้าที่
ปกปักรักษา ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังก่อเกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ปฏิบัติทั้งการได้เข้าร่วม
พิธีเฉลิมฉลองประจ�ำปี (สถานที่) และการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในครอบครอง (วัตถุมงคล) แนวคิดและการปฏิบัติ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ค วามเชื่ อ เหล่ า นี้ ส ามารถผสมผสานกั บ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของผู ้ สู ง อายุ
ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบของพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตา ซึ่งจะมีองค์ประกอบของวัตถุ
สิ่ ง ของที่ ห ลากหลายในการประกอบพิ ธี ก รรม ทั้ ง นี้ วั ต ถุ สิ่ ง ของเหล่ า นี้ จ ะใช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนค่ า อี ก
สิ่งหนึ่งเพื่อส่งผ่านการแปลความหมายคุณค่าด้านจิตใจของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมให้เกิดสุขภาพทางจิตที่ดีได้
(Jarun Fonkao, 2012)
ส่วนประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนได้สะท้อนความต้องการแนวทาง
การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ในพื้นที่ศึกษาที่
ยั ง มี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ส่ ว นบุ ค คลและชุ ม ชน ส่ ว นเนื้ อ หาในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ที่สร้างจากการน�ำข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงมาพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ท�ำให้เนื้อหาของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและน�ำสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย ซึ่งจะเห็นได้
จากผลการประเมินความรู้หลังการท�ำกิจกรรมที่สูงกว่าก่อนการด�ำเนินกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
แต่อย่างไรก็ตามในการด�ำเนินกิจกรรมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาบางส่วนผู้สูงอายุยังไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจและยังมีความสับสนกับแนวทางการปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุ
ยังไม่คุ้นเคยในการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ ทั้งนี้ความส�ำคัญของกระบวนการจิตบ�ำบัดตามแบบแผน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาได้แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของผู้ใกล้ชิดและผู้คนในชุมชนที่พยายาม
ช่วยเหลือกันเมื่อเผชิญปัญหา (Attiya Jaitae, 2015) รวมถึงก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่มุ่งเน้น
การสร้างแนวทาง วิธีการ และแผนงานเพื่อการแก้ปัญหา รวมทั้งการสะสมองค์ความรู้และขยายผล
ผ่านการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะก่อเกิดเป็นกลยุทธ์ในการก�ำกับดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้
นอกจากความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมากแล้ว อาจเป็นการสะท้อน
ความต้องการการคงอยู่ของพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาในพื้นที่ซึ่งยังต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การเผยแพร่อาหารพื้นเมืองของชุมชนให้
ประชาชนทั่วไปรับรู้ รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลาย
ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชนทั้งการจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาหาร
พื้นเมือง และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมให้แก่คนรุ่นใหม่ (Paweena
Ngamprapasom, 2018)
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
1.1 องค์ความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพของสังคมล้านนาที่สะท้อน
การใช้ ชี วิตของผู้คนที่เชื่อมโยงกับทรัพ ยากรธรรมชาติ เ มื่ อ เผชิ ญ ปั ญ หาผ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ นิย มทั้ ง สถานที่
ตัวบุคคลและวัตถุ ภายใต้ความศรัทธาส่วนบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การประยุกต์
ต้องท�ำความเข้าใจและศึกษาบริบทชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
1.2 การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสู่การปฏิบัติควรเน้นการปฏิบัติภายใต้องค์
ความรู้ที่สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุ และควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เกิดการเรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้สูงอายุแต่ละคน และต้องก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการน�ำองค์ความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนามาผสมผสานกับการดูแล
สุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยเฉพาะการใช้วัดเป็นสถานที่
จัดกระบวนการเรียนรู้จะเป็นแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้
2.2 สร้างหรือพัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงล�ำพัง
ด้ ว ยแบบแผนภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นล้ า นนา อั น จะน� ำ ไปสู ่ ข ้ อ มู ล เพื่ อ การวางแผนในการแก้ ไขปั ญ หาทั้ ง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพสังคม และสุขภาพทางจิตวิญญาณเพื่อให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตอยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
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