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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง คลังภูมิปัญญาดิจิทัล : กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้ านนา สาเร็จ
ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น การช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เครือข่ายหมอเมืองภาคเหนือ และภาคี
เครือข่ายแพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ที่ช่วยติดต่อประสานงานและนาทางลงพื้นที่ภาคสนาม
รวมถึงหมอพื้นบ้านล้านนาทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษาแบบพื้นบ้านล้านนาใน
ลักษณะต่าง ๆ จนสามารถนามาจัดทาเป็น คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการพั ฒ นาคลั ง ภู มิ ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล กระบวนการรั ก ษาโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา ครั้งนี้จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้สนใจสามารถ
ดาวน์ โ หลดรายงานการวิ จั ย หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-book) แอพพลิ เ คชั่ น (Application for
Android) และศึกษา เรียนรู้ หรือเยี่ยมชมคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา ได้ทางเว็ปไซด์ที่ http://www.lanna-e-healer.com และหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัย
ขอน้อมรับฟังด้วยความเต็มใจเพื่อการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการ
รักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบ
ดิจิทัล และเพื่อพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้ แ ก่ หมอพื้ น บ้ า นล้ า นนา กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ บุ ค คลที่ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชมคลั ง ภู มิ ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล
กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ชุดอุปกรณ์ถ่ายวิดีทัศน์ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา 4) แบบสอบถาม ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา วิเคราะห์โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลการใช้คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา ได้แก่ การรักษาด้วยพิธีกรรม มี 4 ข้อมูล วิดีทัศน์ 4 เรื่อง การรักษาด้วยกายบาบัด มี 3 ข้อมูล
วิดีทัศน์ 3 เรื่อง และการรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร มี 3 ข้อมูล วิดีทัศน์ 2 เรื่อง
คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วยคลังข้อมูล
จานวน 4 คลัง แยกตามจังหวัด นาเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ (Responsive Website) มีระบบการ
ค้ น หา คื อ ระบบค้ น หาตามหมวดและระบบค้ น หาตามพื้ น ที่ รวมถึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่น สาหรับการเผยแพร่และเข้าถึงคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
การประเมินการใช้คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ด้านการ
ออกแบบและจั ดรู ป แบบ โดยภาพรวมมี ความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.35 ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล รองลงมาคือ
การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดียเหมาะสมกับเนื้อหา และการจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม สาหรับด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การจัดหมวดหมู่เนื้ อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ รองลงมาคือ
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล และการจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความ
ต่อเนื่อง
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
สังคมภาคเหนือของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า ล้านนา หมายถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของไทย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมายาวนาน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรล้านนาในอดีต ล้านนาประกอบด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่ม เช่น ชาวไทยวน ชาวไทลื้อ ชาวไทยอง ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มแม้จะมีลั กษณะความเป็ น อัตลั กษณ์เฉพาะตน ทั้งในด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมถึงระบบรักษาพื้นบ้าน
การรั กษาความเจ็ บ ป่ ว ยอย่างหนึ่ง อาจจาเป็ นต้อ งใช้แนวคิดในการอธิบายและรั ก ษา
มากกว่าหนึ่งอย่าง ทั้งการใช้ความรู้เกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ การใช้ยาสมุนไพร การใช้ความเชื่อเรื่องภูตผี
การใช้เวทมนต์คาถา และการใช้ความเชื่อทางพุทธศาสนา การรักษาความเจ็บป่วยของชาวไทย
ภาคเหนื อจึ งต้องอาศัย ความรู้ ที่ห ลากหลายและมีความสั มพันธ์กันทั้งร่างกาย จิตใจ และสั งคม
วัฒนธรรม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการรักษาพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งบุคคล
จะเลือกวิธีหรือมีพฤติกรรมในการรักษาโรคโดยผ่านความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุในการเกิดโรค เช่น หาก
บุคคลนั้นเชื่อว่าสาเหตุการเกิดโรคมาจากกระบวนการทางธรรมชาติของสรีระร่างกาย ก็จะเลือก
วิธีการรักษาโดยการกินยาสมุนไพร การนวด การทายา หรือหากบุคคลนั้นเชื่อว่าสาเหตุความป่วยมา
จากมีคนทาคุณไสย์ มนต์ดาใส่ เขาก็จะเลือกการรักษาโดยการใช้เวทมนต์คาถาต่อต้า น เป็นต้น
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าสังคมวัฒนธรรมมีส่วนสาคัญในการอธิบายสาเหตุและกาหนดวิธีการรักษาโรค
ยุคปัจจุบันที่สังคมได้พัฒนาให้มีความสมัยใหม่ การแพทย์สมัยใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การเยี ย วยารั ก ษาสุ ข ภาพของผู้ คนมากขึ้ น แต่อย่างไรก็ ต าม กลั บพบว่าการรั ก ษาพื้ นบ้ า นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสุขภาพยังคงถูกใช้อยู่ เสมือนเป็นระบบการแพทย์ที่คอยให้การสนับสนุนทาง
จิตใจซึ่งตรงกับโลกทัศน์ของคนในท้องถิ่น รวมทั้งรองรับผู้ป่วยที่ไม่ประสบความสาเร็จจากระบบ
การแพทย์สมัยใหม่ แล้วจึงมองหาการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ
ในสภาวการณ์ที่โลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทาให้มีการเลื่อนไหลของคนและข้อมูลต่าง ๆ
กลุ่มผู้รักษาพื้นบ้านก็ไม่ได้หยุดนิ่งหรือแช่แข็งความรู้ของตนเองไว้ที่เดิม บางส่วนได้มีการหยิบยืม
ปรับเปลี่ยนและผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ความรู้แบบ
แพทย์แผนจีน ความรู้แบบการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย เป็นต้น ทาให้กลุ่มผู้รักษาพื้นบ้านใน
ปัจจุบันสามารถตอบสนองและให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยมีการอธิบายเรื่องความ
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เจ็บป่วยที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของโลกทัศน์ความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิมและโลกทัศน์แบบสมัยใหม่ ซึ่งถือ
ว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคม ดังนั้น ภูมิปัญญาในการรักษาพื้นบ้านในปัจจุบันจึงแตกต่างจากอดีต
และมีลักษณะที่ผสมผสานองค์ความรู้หลายชุดเข้าด้วยกัน กลุ่มผู้รักษาพื้นบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ให้คาอธิบาย
และให้ ก ารรั ก ษาความเจ็ บ ป่ ว ย จึ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ในด้ า นการเป็น ผู้ ผ ลิ ต องค์ ค วามรู้ห รือ
ภูมิปัญญาทางการแพทย์
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาในการรักษาพื้นบ้านเป็นแหล่งข้อมูลที่
สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ การนาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาเป็นข้อมู ลดิจิทัลและจัดเก็บเป็น
ระบบคลังข้อมูล ซึ่งนอกจากจะช่วยทาให้ข้อ มูลนั้นคงอยู่ได้แม้เวลาจะผ่านไปยังสามารถนาข้อมูล
ดิจิทัลนี้มาสกัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือบูรณาการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้แล้ว ยังช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถให้เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ก่ อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการ
เข้าใจรากเหง้าของสังคมภาคเหนือของไทย การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้ศึกษาวิจัย
การส่งเสริมและการพัฒนาหรือการต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงสังคม เชิงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ ได้อย่างมากมายในวงกว้าง
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา
2. เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล
3. เพื่อพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้าน
โดยหมอพื้นบ้านล้านนา การพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล และการ
พัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ขอบเขตประชำกำรและกลุ่มเป้ำหมำย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หมอพื้นบ้านล้านนา กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้นที่การศึกษาครั้งนี้คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประโยชน์ทไี่ ด้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนาในรูปแบบ
ดิจิทัล
2. ได้คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
3. ได้สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ภูมิปัญญาการรักษา
พื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วย เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่น
4. ได้เครือข่ายระหว่างหมอพื้นบ้าน ชุมชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทาคลัง
ภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านนล้านนา 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน
พะเยา และแม่ฮ่องสอน
นิยำมศัพท์เฉพำะ
คลังภูมิปัญญำดิจิทัล (Digital Wisdom Archives) หมายถึง แหล่งหรือพื้นที่ที่รวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญา โดยแสดงเป็นข้อมูลดิจิทัลในลั กษณะต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีทัศน์ และข้อมูล
กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา การวิจัยครั้งนี้หมายถึง คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ภู มิ ปั ญ ญำ หมายถึ ง องค์ ค วามรู้ ที่ ถู ก สร้ า งและพั ฒ นาขึ้ น โดยเป็ น ความรู้ ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ ซึ่งผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ เกี่ยวเนื่อง
กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน มีการสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็น
ความรู้ ที่มีการปรั บ ประยุ กต์เปลี่ ยนแปลงให้ ส อดคล้ องกับสภาพของสั งคมในแต่ล ะช่ว งเวลา ใน
การศึกษาครั้งนี้หมายถึงภูมิปัญญาด้านการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ข้อมูลดิจิทัล หมายถึง ข้อเท็จจริง สิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล
สิ่งของหรือเหตุการณ์ ที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเฉพาะ โดยได้ถูก แปลงให้ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ด้ว ยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิจัยนี้หมายถึงข้อมูลด้านการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่พัฒนาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
สะดวกรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา การวิจัยครั้งนี้หมายถึง เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และ
แอพพลิเคชั่น (Application) ของกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
กำรรักษำพื้นบ้ำน หมายถึง วิธีการดูแล การป้องกัน และรักษาสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ ในชุมชนหรือสังคมแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวมโดยใช้ พิธีกรรม เช่น พิธี
สู่ขวัญ สืบชาตา พิธีเป่า พิธีแหก การใช้กายบาบัด เช่น การนวด การตอกเส้น การใช้อาหารและ
สมุนไพร เช่น ลูกประคบ ยาต้ม
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หมอพื้นบ้ำน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความชานาญ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการ
รักษาแบบพื้นบ้าน โดยได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากชุมชน
ล้ำนนำ หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การรักษาพื้นบ้านในสังคมไทยภาคเหนือ
2. ระบบคลังข้อมูล
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การรักษาพื้นบ้านในสังคมไทยภาคเหนือ
วิธีการป้องกันหรือรักษาความเจ็บป่วยทางจิตใจของผู้คนในสังคมไทยภาคเหนือ
ในสังคมไทยภาคเหนือพบว่ามีมุมมองต่อความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจในลักษณะที่
ไม่ได้แยกจากกัน ความเจ็บป่วยที่มีอาการต่างกันหรือเป็นโรคต่างกัน อาจจะมีสาเหตุเดียวกัน และมี
วิธีการเยียวยารักษาแบบเดียวกัน โดยวิธีการเยียวยาความเจ็บป่วยอาจจะใช้มากกว่า 1 วิธี เนื่องจาก
ต้องมีการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
งานศึกษาที่รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพของคนในสังคมภาคเหนือของยิ่งยง เทาประเสริฐ
(2546) ได้นาเสนอวิธีการดูแลสุขภาพไว้ 4 วิธีการ ได้แก่ พิธีกรรม กายบาบัด สมุนไพร และอาหาร
การกิน โดยมีรายละเอียดในแต่ละวิธีการดังต่อไปนี้
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยพิธีกรรม
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยพิธีกรรมเป็นการตรวจสอบเหตุปัจจัยแห่งความไม่สบายและทา
การบาบัดให้อาการบรรเทาลง อีกทั้งยั งเป็นการเสริมสร้างกาลังใจให้ผู้ป่วยยอมรับสภาพความเป็น
จริงและทาจิตใจให้สงบลง โดยมีพิธีกรรมหลายกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มดูเมื่อและทานายฤกษ์ยาม
เป็นการใช้โหราศาสตร์ เพื่อตรวจดูดวงชะตาของผู้ป่วย และดูฤกษ์เวลาที่จะเริ่มทาพิธีกรรมหรื อ
เริ่มต้นทาสิ่งใหม่ ๆ พิธีกรรมดูเมื่อและทานายฤกษ์ยามเป็นผลมาจากความเชื่อว่าชีวิตมนุ ษย์ ถูก
กาหนดด้วยดวงชะตา 2) กลุ่มขจัดปัดเป่า จะทาหลังจากการดูดวงชะตา โดยหมอดูจะแนะนาวันและ
เวลาให้เริ่มทาพิธีกรรมขจัดปัดเป่า เช่น ส่งเคราะห์ บูชาเทียน รดน้ามนต์ เป็นต้น 3) กลุ่มสร้างขวัญ
กาลังใจ มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่ จ๊อย/ซอ ส่งปู่แถน-ย่าแถน แกว่งข้าว ฮ้องขวัญ/สู่ขวัญ 4) กลุ่มเจริญสติ
และทาใจ เช่น ทาสมาธิ ฟังเทศนาธรรม เป็นต้น 5) กลุ่มสร้างความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล เช่น การ
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ขอขมาผีปู่ย่าหรือผีเจ้านาย การทานขันข้าวหรือการทาบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุ ษผู้
ล่วงลับ การสักยันต์เพื่อป้องกันภัยอันตราย เป็นต้น
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยกายบาบัด
วิธีการนี้จะใช้รักษาสาหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางกาย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก ได้รับสารพิษ แมลงกัดต่อย เป็นต้น วิธีการที่นิยม เช่น การนวด การบีบเส้น
การเช็ด การแหก การย่าขาง การฮมควันหรือรมควัน เป็นต้น ซึ่งขณะที่ผู้รักษาพื้นบ้านกาลังทาการ
รักษาด้วยวิธีการเหล่านี้จะบริกรรมคาถาหรือท่องบทสวดมนต์ไปด้วย
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพร
ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยมีพันธุ์พืชที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคมากมาย ผู้รักษาพื้นบ้าน
ที่มีความรู้ในการปรุงยาและใช้ยา จึงนามาใช้ในการรักษาความเจ็บป่ วยหลากหลายวิธี เช่น ยาต้ม
ยาผง ยาเม็ด ยาสูบ ยาทา ยาอาบ ยาเหน็บ เป็นต้น องค์ความรู้เรื่องยาสมุนไพรเป็นภูมิ ปัญ ญา
พื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดลงปั๊บสา (พับสา) ปัจจุบันได้ถูกบันทึกและจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจอย่าง
กว้างขวาง
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยอาหารการกิน
อาหารการกินนับเป็นส่วนสาคัญในการดูแลสุขภาพ การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และ
เหมาะสมกับร่างกายจะช่วยป้องกันโรคได้ นอกจากนั้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมา การกินอาหารก็
เป็นส่วนที่ช่วยรักษาให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น ผู้ที่กาลังป่วยหรือร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรกินอาหา ร
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ อาหารแสลงที่ผู้ป่วยห้ามกินตามโรคที่กาลังเป็น อาหารบูดหรือมีพิษ อาหารร้อน
เย็นที่ไม่สอดคล้องกับธาตุของตน
วิธีการเยียวยาตามภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือดังกล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีการใช้เยียวยา
ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทั้งมิติทางกายและทางจิตใจ นอกจากนั้นในการเจ็บป่วยด้วย 1 อาการอาจจะใช้
วิ ธี ก ารรั ก ษามากกว่ า 1 วิ ธี และผู้ รั ก ษาพื้ น บ้ า นก็ มี ค วามรู้ ใ นการรั ก ษามากกว่ า 1 วิ ธี เ ช่ น กั น
ตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ มี อ าการปวดศี รษะ ผู้ ป่ ว ยไปรั ก ษากั บ กลุ่ ม ผู้ รัก ษาพื้ น บ้า น เช่ น หมอพื้ น บ้ าน
พระสงฆ์ คนทรง เป็นต้น ขั้นแรก ผู้รักษาจะทาการตรวจดูดวงชะตาให้ และหาสาเหตุความเจ็บป่วย
จากการทานาย หลังจากนั้นได้ทาพิธีขจัดปัดเป่าเคราะห์ด้วยการรดน้ามนต์ หลังจากกลับมาบ้าน
ก็ดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์และทานยาสมุนไพรที่ผู้รักษาพื้นบ้านแนะนา เป็นต้น
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การรักษาสุ ขภาพแบบพื้นบ้านมีการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณให้แก่ผู้ป่วย
ไปพร้อม ๆ กัน
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การผสานความรู้แบบต่าง ๆ ในการอธิบายและเยียวยาความเจ็บป่วย
การแพทย์ แบบสมัย ใหม่เป็นแบบแผนการรักษาที่แพร่ห ลายทั่ว โลกในปัจจุบัน ซึ่งถูก
รับรองด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์ เดิมมีมุมมองว่าการแพทย์แบบดั้งเดิมเป็นสิ่ง ที่ล้าสมัย หยุดนิ่ง ไม่มี
เหตุผลอธิบายไม่ได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์นิยมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ทาให้การแพทย์สมัยใหม่
กับการแพทย์ดั้งเดิมถูกจัดให้อยู่ขั้วตรงข้ามกัน จากงานศึกษาของ Shane Greene (1998) ที่ศึกษา
หมอผีที่เป็นผู้รักษาพื้นบ้าน (Shaman) ในสังคมชนเผ่า Aguaruna ประเทศเปรู โดยพบว่า ผู้รักษา
พื้นบ้านที่ Aguaruna ให้การอธิบายสาเหตุและแนะนาวิธีการรักษาแก่ผู้ป่วยทั้งแบบความรู้ดั้งเดิม
และความรู้สมัยใหม่ โดยให้โอกาสผู้ป่วยและญาติพิจารณาเองว่าจะเลือกรับการรักษาแบบใดแบบ
หนึ่งหรือเลือกรักษาทั้งสองทาง นอกจากนั้น จากงานศึกษานี้ทาให้เห็นว่า ผู้รักษาพื้นบ้านมีการเป็น
ผู้กระทาการ (Actor) เนื่องจากผู้รักษาพื้นบ้านมีการเรียนรู้ความรู้แบบใหม่ๆ แขนงอื่น เช่น ความรู้
ทางการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ เป็นต้น แล้วนาการเรียนรู้ที่ได้รับมาคัดสรร ปรับ เปลี่ยน ผสานรวม
ในการอธิบายความเจ็บป่วยต่อผู้ป่วย
การศึ ก ษาแบบแผนการรั ก ษาความเจ็ บ ป่ ว ยในสั ง คมภาคเหนื อ ของไทย อานั น ท์
กาญจนพันธุ์ (2555) ได้เสนอถึงการเลือกรับการรักษาพยาบาลว่า ชาวบ้านไม่ได้ปักใจเลือกการรักษา
แบบหนึ่งแบบใดเพียงวิธีเดียว แต่ชาวบ้านได้พยายามลองรักษาทุกวิถีทาง ทั้งการรักษาตามแบบ
แพทย์สมัยใหม่และแบบพื้นบ้าน ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น ชาวบ้านจะเลือกทาง
รักษาแบบแพทย์สมัยใหม่ก่อนหากยังไม่หายหรือชาวบ้านแบกรับค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลไม่ไหว
จึ ง จะแสวงหาการแพทย์ แ บบอื่ น ๆ รวมทั้ ง การแพทย์ พื้ น บ้ า นด้ ว ยเช่ น กั น ฉะนั้ น จึ ง เห็ น ได้ว่า
พหุลักษณ์ทางการแพทย์เกิดขึ้นได้เนื่องจากการแพทย์เพียงแบบใดแบบหนึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อ
บริบทสภาพการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของคนป่วยได้ครบถ้วนนั่นเอง
การที่สังคมมีร ะบบการแพทย์ที่หลากหลาย ที่เป็นทั้งแบบวิ ทยาศาสตร์และพื้นบ้านนั้น
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2549) ได้เสนอว่า ในสังคมหนึ่ง ๆ ย่อมมีระบบการแพทย์ดารงอยู่มากกว่า
หนึ่งระบบเสมอ ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมากหรือจะเป็นสังคมดั้งเดิมที่ห่างไกลความทันสมัยก็ตาม เพราะในความเป็นจริง
แล้วไม่มีระบบการแพทย์ใดที่จะมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองจนสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดจาก
ความเจ็บป่วยได้ทุกมิติและสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในสังคม พหุลักษณ์ทาง
การแพทย์จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมในโลก
การที่กล่าวว่าไม่มีการแพทย์ระบบใดที่จะสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพได้อย่าง
ครบถ้ ว นในระบบเดี ย ว เนื่ อ งจากสุ ข ภาพและความเจ็ บ ป่ ว ยเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ มี ห ลายมิ ติ
สลั บ ซั บ ซ้ อ น และเป็ น พลวั ต หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า สุ ข ภาพเป็ น ปรากฏการณ์ ท างชี ว วั ฒ นธรรม
(Biocultural Phenomenon) ซึ่งในแต่ล ะวัฒ นธรรมย่อมมีนิ ยามสุ ขภาพที่ แตกต่างกัน มีค่ า นิ ย ม
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ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาวะที่แตกต่างกัน สุขภาพจึงผันแปร
ปรั บ เปลี่ ย นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละสั งคม (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , 2549) ทั้งการแพทย์
สมัยใหม่และการแพทย์ พื้นบ้ านจึ งควรได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นส่ว นหนึ่งของวัฒ นธรรม
สุขภาพที่หลากหลาย และไม่ควรตัดสินว่าแบบใดดีกว่ากัน เพราะในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีระบบ
การแพทย์ใดที่สามารถรับประกันผลของรักษาได้บริบูรณ์ แต่ละระบบต่างก็มีข้อบกพร่ องที่แตกต่าง
กันตามแต่ละสังคม
ดังนั้ น การแพทย์ แบบดั้งเดิมสามารถผสมผสานกับความรู้ชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ ส ามารถ
อธิบายและเยียวยาความเจ็บป่วยอย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไป โดยผู้รักษาพื้นบ้านเป็น
ผู้ ที่เลื อกที่จ ะเรี ย นรู้ ความรู้ แบบอื่น ๆ และคัดเลื อกมาผสมผสานกั บ ความรู้ แบบดั้ งเดิม ของตน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และปรับตัวในฐานะผู้กระทาการของพวกผู้รักษาพื้นบ้าน
ระบบคลังข้อมูล
คลังข้อมูล คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่ ง
หลายช่วงเวลา เป็นระบบฐานข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะถูกนามาช่วยใน
การตัดสินใจได้ แหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยสาหรับวิเคราะห์และ
ตัดสินใจของผู้บริหารโดยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจะแยกจากฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติงาน ซึ่งอาจได้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติงาน หรือจากภายนอกองค์กรมาประมวลผลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่นามา
ประมวลผลจะเป็นข้อมูลย้อนหลังหรือเป็นข้อมูลในอดีต โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ แต่
อาจจะปรับเพื่อความเหมาะสมก่อนที่จะนาไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล และมักจะเก็บเฉพาะข้ อ มูล ที่
จาเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น โดยข้อมูลที่จัดเก็บในคลังนั้นมักจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ และเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสรุป (ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์, 2552)
ส่วนประกอบของคลังข้อมูล
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) ได้อธิบายว่าในคลังข้อมูลมีองค์ประกอบเป็นภาพรวมที่ไม่ใหญ่
มาก ซึ่งส่วนประกอบที่สาคัญจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนของการใส่ข้อมูล ส่วนของการใส่ข้อมูล ได้แก่ การพัฒนาข้อมูล (Development)
จะต้องมีการวางแผนในการดึงข้อมูลว่าทาอย่างไรและด้วยวิธีการใดที่ทาให้ ข้อมูลสามารถพัฒนาการ
จัดเก็บได้รวมถึงการได้มาซึ่งผลของข้อมูล (Data Acquisition)
2. ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย คลังข้อมูลซึ่งเป็น
ส่วนของการบันทึกสถิติของข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลและมีลักษณะเป็นข้อมูลของข้อมูล
เช่น ชื่อของแฟ้มข้อมูลโปรแกรมที่เขียน ที่มาของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการค้นหา
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3. ส่วนที่ได้รับจากการใช้คลังข้อมูล ส่วนที่ได้รับจากการใช้คลังข้อมูล หรือ การรองรับ
จากการท างาน (End User) เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านได้ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การสอบถามข้ อ มู ล เบื้องต้น
(Information Directory) และการเข้าถึงข้อมูล (Data Access)
คุณลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูล
การที่ร ะบบคลั งข้อมูล สามารถนามาใช้ช่ว ยในการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจได้เพราะมี
คุณลักษณะเฉพาะที่สาคัญ (เบญจมาศ เติมอุดม, 2545) ดังนี้
1. การแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา (Subject Oriented) คลังข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อ
มุ่งเน้นไปในแต่ละเนื้อหาที่สนใจ ไม่ได้เน้นไปที่การทางานหรือกระบวนการแต่ละอย่างโดยเฉพาะ
เหมือนกับฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการในส่วนของรายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บในระบบทั้งสองแบบก็จะ
แตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งานด้วยเช่นกัน คลังข้อมูลจะไม่จากัดการเก็บข้อมูลที่ไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประมวลผลเพื่ อ สนั บ สนุ น ในการตั ด สิ น ใจ ในขณะที่ ข้ อ มู ล นั้ น จะถู ก เก็ บ ไว้ ใ น
ฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทางาน
2. การรวมเป็นหนึ่งเดียว (Integrated) การรวมเป็นหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลั กษณะที่
สาคัญที่สุดของคลังข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการเข้าด้วยกัน และทา
ให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น กาหนดให้มีค่าตัวแปรของข้อมูลในเนื้อหาเดียวกันให้เป็นแบบ
เดียวกันทั้งหมด
3. ความสั ม พั น ธ์ กั บ เวลา (Time - variant) ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ในอดี ต คื อ จะเก็ บ
ย้อนหลังเป็นเวลาหลาย ๆ ปี ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหาแนวโน้มของข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต ซึ่งแตกต่างจากลักษณะข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูล
รายวัน ที่เก็บเฉพาะข้อมูลที่ใช้เฉพาะปัจจุบัน
4. ความเสถี ย รของข้ อ มู ล (Non-volatile) ข้ อ มู ล จะไม่ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงอี ก
หลังจากที่ถูกนาเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
เดิมที่มีอยู่แล้ว ผู้ใช้งานจะทาได้เพียงการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น
ลักษณะของระบบคลังข้อมูล
ลักษณะของระบบคลังข้อมูล ที่แตกต่างจากฐานข้อมูลปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ประการ
ดังนี้ (Inmon, 2005)
1. การจั ดกลุ่ มตามเนื้อหาของข้อมูล (Subject–Oriented Data) คลั งข้อมูล สามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นในองค์กรแต่ละแห่งมักจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองต่อการทางานขององค์กรที่แตกต่างกัน พัฒนาระบบสารสนเทศการขาย เพื่อตอบสนองต่อ
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การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า พัฒนาระบบสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การสั่ งสิ น ค้า เป็ น ต้น การจั ดกลุ่ มข้อมูล ตามระบบสารสนเทศดั ง กล่ าว เป็นการแบ่งข้อมู ล ตาม
กิจกรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน ในคลังข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามเนื้อหาของข้อมูล โดยการ
พิจารณาว่า ในบรรดาข้อมูลที่มีอยู่ในทุก ๆ ระบบนั้นมีข้อมูลใดบ้างที่บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้
2. การรวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Integrated Data) ข้อมูลที่เข้ามาสู่คลังข้อมูลนั้นมีที่มา
จากหลาย ๆ แหล่ง ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันแต่อาจจะมีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น จาก
ระบบปฏิบัติงานประจาวันขององค์กร จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร หรือจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก ดังนั้นเมื่อแหล่งข้อมูลมีมากมายหลากหลาย จึงเป็นไปได้ที่ จะเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ขึ้นหน้าที่ของคลังข้อมูล คือ การกาจัดความซ้าซ้อนของข้อมูล ทาให้ชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกัน
รวมเป็นชนิดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ความสัมพันธ์กับเวลา (Time Referenced Data) ข้อมูลในคลังข้อมูลแตกต่างจาก
ข้อมูลในระบบปฏิบัติการตรงที่ ในข้อมูลปฏิบัติการ จะเก็บเฉพาะข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร ณ ขณะนั้ น แต่ ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงเวลา ดังนั้นระบบคลังข้อมูลต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันของ
องค์กร โดยเมื่อนามาใช้งานระบบจะสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
4. ความเสถียรของข้อมูล (Non-Volatile Data) เพื่อรักษาคุณสมบัติที่มีความสั มพันธ์
กับเวลา ข้อมูลในคลังข้อมูลจึงเป็นข้อมูลที่คงอยู่ตลอดไปไม่ว่าข้อมูลจะเก่าเพียงใด ก็ยังจะอยู่ใน
คลังข้อมูลตลอด ไม่เปลี่ยนแปลง เราเรียกคุณสมบัตินี้ว่า ความเสถียรของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบช่วงเวลาให้ผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามถึงแม้ข้อมูลจะไม่ถูกลบออก
จากคลังข้อมูล แต่เพื่อการจัดการพื้นที่ในคลังข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถูกเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไป เพื่อให้ข้อมูลมีขนาดเล็ กลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่ าวไม่กระทบต่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูล
องค์ประกอบที่ทาให้หน้าที่ในการเก็บข้อมูล
จากความหมายของระบบคลังข้อมูล เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในทางปฏิบัติสิ่งที่จัดเก็บ
ในคลั ง ข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ มี ข้ อ มู ล เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากยั ง มี ข้ อ มู ล ส าหรั บ ด าเนิ น การรวมอยู่ ด้ ว ย
องค์ประกอบคลังข้อมูลได้แก่
1. ฐานข้อมูลคลังข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่ ทาหน้าที่ในการจัดเก็บ ข้อมูล ทางธุรกิจ ของ
องค์กร จัดเป็นส่วนที่มีความสาคัญของคลังข้อมูล
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2. พื้น ที่พักข้ อมูล เนื่ อ งจากข้ อ มูล ที่ม าจากระบบปฏิบั ติง านขององค์ กร อาจมีค วาม
หลากหลายทั้งในแง่ของมาตรฐานและวิธีการจัดเก็บ และอาจมีความซ้าซ้อนกัน ดังนั้น ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลจาเป็นต้องถูกปรับให้เข้ากับมาตรฐานของคลังข้อมูลก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในคลังข้อมูล
ดังนั้นคลังข้อมูลจึงจาเป็นต้องพื้นที่พักข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่เป็นที่พักข้อมูล ขณะที่ถูก
ปรับให้เข้ากับมาตรฐานของคลังข้อมูล
3. ดาต้ามาร์ท เนื่องจากฐานข้อมูลคลังข้อมูลมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจท าให้ ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล
คลังข้อมูลมีรูปแบบไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือนามาวิเคราะห์ได้ยาก จึงต้องมีดาต้ามาร์ท เพื่อ
เป็นพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
การพัฒนาคลังข้อมูล
การจาแนกประเภทของการพัฒนาจะ พิจารณาจากลักษณะและลาดับเวลา ก่อน-หลัง มี
3 วิธี คือ การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการพัฒนาจากบนลงล่าง การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการ
พัฒนาจากล่างขึ้นบน และการพัฒนาด้วยหลักการผสม
1. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาจากบนลงล่ า ง ( Top-Down Data
Warehouse Development) เป็นหลักการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบรวม จะทาให้
ได้คลังข้อมูลรวมของทั้งองค์กรในคราวเดียว โดยวิธีพัฒนาจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจและ
ออกแบบ แบบจ าลองข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ภาพรวมแล้ ว จึ งวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล น าเข้ า และผลลั พ ธ์ เพื่ อ การ
ออกแบบและสร้างดาตามาร์ทต่อไป
2. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาจากล่ า งขึ้ น บน (Bottom-Up Data
Warehouse Development) ตรงกันข้ามกับแนวทางบนลงล่าง การวิเคราะห์และออกแบบเพื่ อ
สร้างคลังข้อมูลจะเริ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์และออกแบบผลลัพธ์และเข้ามูลนาเข้าทีละส่วนแล้วจึง
ออกแบบแบบจาลองข้อมูลหลังจากนั้นจึงมีการนาข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละส่วนมารวมกัน
3. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาแบบผสม (Mixed Data Warehouse
Development) โดยแยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ แล้วพิจารณาเลือกวิธีการวิเคราะห์และออกแบบที่
เหมาะสมสาหรับข้อมูลแต่ละส่วน แล้วจึงนาเอาแต่ละส่วนที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วมารวมกันในภายหลัง
การจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) ได้อธิบายว่า ข้อมูลที่ให้ในคลังข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
หลาย ๆ แหล่ง จึงต้องมีการหาแนวทางที่จะเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
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1. การเก็บข้อมูลประจาวัน ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลปฏิบัติการ
อันได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน การสั่ งของ และรายการสินค้าคงคลัง ฮาร์ดแวร์ที่ใช้มีตั้งแต่ เซิร์ฟเวอร์
ทั้งไปบนระบบ ยูนิกส์ วินโดวส์ เอ็นที และ เมนเฟรม เริ่มจาการจัดทารายการระบบข้อมูล ด้วย
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เช่น ดีบีทู (DB2) ออราเคิล (Oracle) อินฟอร์
มิค (Informix) เป็นต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ไขหรือปรับแต่งให้ถูกต้อง และดึงข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้การ
เก็บข้อมูลในด้านคลังข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันขั้นตอนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่
2.1 การกรองข้อมูลในคลังข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญในการนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องของข้อมูลสูง แต่เนื่องจากข้อมูลที่นาเข้าสู่คลังข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง และมีปริมาณข้อมูลมาก ทาให้โอกาสที่จะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่คลังข้อมูลได้ ดังนั้น
ก่อนที่จะมีการนาข้อมูลเข้า จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบความผิดปกติ ของข้อมูลและทา
การแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน
2.2 การแปลงข้อมูล เกิดมาจากการที่ข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ อาจจะมีวิธีและ
รูปแบบการเก็บข้อมูลต่างกัน แต่ข้อมูลเหล่านั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน การจัดเก็บข้อมูลที่มีความหมาย
เดียวกันจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่คลังข้อมูลจึงจาเป็นต้องแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
2.3 การรวมข้อมูลเป็นกลุ่มและการสรุปยอด คือ การเก็บข้อมูลแบบสรุปรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล เป็นวิธีการคานวณหาผลรวม ของข้อมูลในรายละเอียดในระดับชั้นล่างๆ และจัดเก็บใน
คลังข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปในภาพรวมของระดับชั้นที่อยู่ถัดไป เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบถามข้อมูลที่เป็นผลรวมและช่วยประหยัดเนื้อที่เก็บ
ข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้สนใจข้อมูลในรายละเอียด
3. การนาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 การนาเข้าข้อมูล หลังจากผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้วข้อมูลต่าง ๆ จะ
อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนาเข้าสู่คลังข้อมูลโปรแกรมที่ทาหน้าที่นาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลจะต้องมี
ประสิทธิภาพสูงในการนาเข้าข้อมูล
3.2 การปรับปรุงข้อมูล เป็นขั้นตอนการปรับ ปรุงข้อมูลในคลังข้อมูลซึ่งมีปัจจัยที่
ต้องพิจารณา คือ จะปรับปรุงข้อมูลเมื่อไรและปรับปรุงข้อมูลอย่างไร ซึ่งนโยบายการกาหนดความถี่
ในการปรับปรุงข้อมูลนั้นขึ้นกับความต้องการใช้ข้อมูล นอกจากนี้ยังขึ้นกับปริมาณของข้อมูลและ
ประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูล
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อินใจ วงศ์รัตนเสถียร (2543) ได้ศึกษาเรื่องความรู้พื้นบ้านของหมอเมืองเกี่ยวกับสมุนไพร
และสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกหมอเมืองที่ยังมีบทบาทเด่นในการรักษาโรคในอาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 10 คน พบว่า เมื่อชาวบ้านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
หรือยังไม่พอใจการใช้บริการจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจึงเลือกมารักษากับหมอเมืองและยัง
พบอีกว่า ชาวบ้านบางส่วนเลื อกใช้บริการกับหมอเมืองก่อนตามความเชื่อ ความศรัทธา เมื่อไม่
สามารถตอบสนองความต้องการจึงเปลี่ยนไปใช้บริการจากระบบแผนใหม่ หรืออาจจะเลือกใช้ทั้งสอง
ระบบไปพร้อม ๆ กัน แต่เลือกใช้ในบริบทที่ต่างกัน โดยมีองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่น ความเชื่อความศรั ทธาฐานะเศรษฐกิจสั งคม สิ่ งแวดล้ อม โดยชาวบ้านมีวิจารณญาณที่ จ ะ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บริ การด้วยตนเอง หมอเมืองจอมทองที่เป็นกรณีศึกษา พบว่า ยังมีความรู้และ
เลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านอย่างชาญฉลาด จุดเด่นของหมอเมืองก็คือ มุ่งเน้นการรักษาคนทั้งร่างกาย
จิตใจ ตลอดจนรวมไปถึงครอบครัวหรือเครือญาติ และสังคมทั้งระบบมากกว่าที่จะมุ่งเน้นรัก ษา
เฉพาะโรค หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหมอเมืองแต่ละคนได้มีระบบการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ภูมิ
ปัญญาในการดูแลสุขภาพมาเป็นเวลาช้านาน โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหรือผ่านระบบเครือ
ญาติ โดยเฉพาะระบบครูหรือผู้รู้/ผู้อาวุโสกับศิษย์ ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่งในลักษณะตัวต่อตัว โดยอาศัยการจดจามากกว่าการจดบันทึก และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะ
เลือกสรร ดัดแปลง เพิ่มเติม ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นให้สอดรับกับประสบการณ์ ความถนัดและ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฉพาะตน
มานิดา จั่นสุวรรณ์ (2552) ศึกษาต้นแบบการจัดทาคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสานักดนตรี
บ้านพาทยโกศล ผลการวิจัยพบว่า สามารถเก็บข้อมูลเครื่องดนตรีได้ทั้งหมด 66 รายการ จาแนก
เป็ น 92 ชิ้ น ระบบการจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ เ ครื่ อ งดนตรี The Hornbostel and Sachs System
สามารถนามาใช้ศึกษาเครื่องดนตรีไทยของสานักดนตรีบ้านพาทยโกศลได้เป็นอย่างดี การจัดทา
ฐานข้อมูลด้ว ยระบบการจัดเก็บ ข้อมูลโปรแกรม Microsoft Access 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดเก็บและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก ตลอดจนสามารถทาการสืบค้น ข้อมูลเครื่องดนตรี
ไทยสานักดนตรีบ้านพาทยโกศลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลพาทยโกศลได้โดยง่าย
สมเกียรติ ไทยปรีชา (2553) ได้พัฒนาคลั งข้อมูลด้ว ยเว็บเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบออนไลน์สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
การศึกษาครั้งนี้ ได้นาเสนอ 2 แนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลคือ ด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Approach) และ ด้ า นเทคนิ ค การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล (Technical Approach) โดย
เนื้อหาหลักของระบบจะมุ่งเน้นที่ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาคลังข้อมูลโดยใช้ MySQL
เป็นฐานข้อมูล ในการสร้างคลั งข้อมูลโดยออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูล ที่เรียกว่า Star Schema

14
พร้ อมทั้งได้กาหนดสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบ Three-Tier Architecture, กาหนด DataMart ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ รวมไปถึงกระบวนการ ETL ที่ถือเป็นหัวใจในการสร้างคลังข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ OLAP ของ SQL Maestro for MySQL ที่สามารถ roll-up และ drilldown
ข้อมูลได้ พร้อมทั้งนาเสนอรายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบให้ประสบ
ความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการร่วมด้วย โดยในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ใช้ MS Project
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและดาเนินการอีกด้วย ผลที่ได้คือระบบต้นแบบของคลังข้อมูลเกี่ยวกับ
นิสิตในระหว่างปี 2545-2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งเป็นข้อมูลในด้าน
การส าเร็ จ การศึ ก ษา ( Graduate Students). GPA Range, ผลการศึ ก ษา (Grading), และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Registration Fee) โดยสามารถนาเสนอรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บเทคโนโลยี
หรืออินเตอร์เน็ต และยังได้เสนอรายงานในรูปแบบของ PDF และ Excel ให้กับผู้ใช้ในการนาไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น
เชษฐ์ณรัช อรชุน และกนกวรรณ อยู่ไสว (2554) ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษา
ผู้ป่วยโดยใช้สมุน ไพร กรณีศึกษานายวินัย บุญมี บ้านทะเลน้อย ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบ พิธีกรรมและวิธีการและขั้นตอนการในการบาบัดรักษา
ผู้ ป่ ว ยโดยใช้ส มุน ไพรของหมอพื้ นบ้านแบ่ง ออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ หมอพื้นบ้านจะเริ่มท าการ
บาบัดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงระยะเวลาประมาณ 18.00 น. ขั้นสังเกตและ
วินิจฉัยอาการ เมื่อผู้ป่วยมารับการบาบัดรักษา หมอพื้นบ้านจะใช้วิธีการสังเกตและวินิจฉัยอาการ
บริเวณที่ผู้มารับการบาบัดรักษาเป็นโรค ขั้นเตรียมอุปกรณ์และตัวยาโดยใช้ใบพลูจานวน 3 ใบ โดย
เลือกใบพลูที่มีลักษณะเต็มใบเป็นใบที่มีความสมบูรณ์ ไม่นาใบพลูขาดหรือเป็นรูมาใช้ในพิธีกรรม
บาบัด ปากกาเพื่อเขียนอักขระลงบนใบพลู ครก และสากเพื่อใช้ในการตาใบพลู จากนั้นหมอพื้นบ้าน
จะทาการระลึกถึงครูบาอาจารย์ ปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์คาถา และทาการเคี้ ยวใบพลู ให้ผู้ป่วยนั่งบน
เก้าอีท้ ี่เตรียมไว้โดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หมอพื้นบ้านจะทาการพ่นเป่าบริเวณที่เป็นโรคให้
ทั่ว บางกรณีถ้าผู้ป่วยเป็นโรคบริเวณใบหน้าหรือในที่ลับหมอพื้นบ้านจะใช้ผ้าขาวบางปิดบริเวณที่ถูก
พ่นเป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือระคายเคือง การรักษาใช้ระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างที่ทา
การบาบัดรักษาหมอพื้น บ้านจะให้คาแนะในการดูแลสุขภาพ โดยห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร
บางอย่างเพราะเป็นของแสลงต่อโรค ได้แก่ อาหารทะเล สัตว์ปีกทุกชนิด ปลามีเงี่ ยงทุกชนิด เนื้อวัว
หน่ อ ไม้ ผั ก ชนิ ด ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เถา งดเว้ น การดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละงดเว้ น จากการอาบน้ าเป็น
ระยะเวลา 3 วันเมื่อผู้ป่วยรักษาหายดีแล้วก็จะประกอบพิธีกรรมในขั้นตอนสุดท้ายคือ การส่งครูซึ่ง
ประกอบไปด้วยกล้วยน้าว้าจานวน 1 หวี เหล้าขาว 1 ขวด และเงินจานวน 1 บาทเพื่อเป็นค่าครู หรือ
จะสมนาคุณมากกว่านี้ก็แล้วแต่ความศรัทธา 2) ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรบาบัดรักษาความ
เจ็บป่วยของหมอพื้นบ้าน การรักษาตามทฤษฎีหมอพื้นบ้าน เชื่อว่าหมอพื้นบ้านมิได้รักษาโรคแต่
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เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีการให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพของผู้มาบาบัดรักษาโดยให้คาแนะนาใน
ระหว่างทาการบาบัดรักษาและหลังการบาบัดรั กษา รวมถึงการรักษาเรื่องของจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนที่
สาคัญและ มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก หมอพื้นบ้านมีการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีล สวด
มนต์ไหว้พระ บูชาครูบาอาจารย์ทุกเช้าอย่างสม่าเสมอ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่ประพฤติ
ตนให้เสื่อมเสีย มีความอดทน ยินดีสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตา โอบอ้อมอารีและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งหมอพื้นบ้านได้รับการอบรมสั่งสอนและสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ ความเป็น
ผู้มีอาวุโสและมีประสบการณ์ทาให้ผู้มารับการบาบัดรักษาเกิดความมั่นใจ การใช้เวทย์มนต์คาถา การ
ระลึกถึงครู บาอาจารย์และอานาจสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมสร้างความเชื่อมั่น ความ
ศรัทธาซึ่งส่งผลในด้านจิตใจของผู้มารับการบาบัดรักษาโรคเป็นอย่างมาก สาเหตุของการเกิดโรคมี 2
สมุฏฐานคือ เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ ได้แก่ การขาดความสมดุลย์ของร่างกาย และเกิดจากสิ่งที่มอง
ไม่เห็นกระทาหรือสาเหตุจากอานาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ วิญญาณกระทาซึ่งส่วนที่ 2 นั้นมีน้อยมาก
แหล่งเก็บสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านนามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคคือ ใบพลูซึ่งหมอพื้นบ้านปลูกไว้
บริเวณรั้วบ้านหรือบริเวณหน้าบ้านซึ่งง่ายและสะดวกในการนามาใช้การประกอบพิธีกรรม 3) ปัจจัย
ที่ทาให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกมารับการบาบัดรักษา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกมาบาบัดรักษาด้วย
วิ ธี ก ารแพทย์ พื้ น บ้ า นนั้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ระบบครอบครั ว และเครื อ ญาติ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบ
การเมือง ระบบการปกครอง ระบบการศึกษาและกระบวนการขัดเขลาทางสังคม ศาสนาและความ
เชื่อ ระบบการการคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยการตัดสินใจเลือกมาบาบัดรักษาย่อมคล้อย
ตามแบบแผนทางวั ฒ นธรรมเป็ น หลั ก ใหญ่ ซึ่ ง มี ปั จ จั ย ดั ง เช่ น ปั จ จั ย ทางด้ า นวั ฒ นธรรม ผู้ ม า
บาบัดรักษามีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นตัวกาหนดในการเลือกวิธีการบาบัดรักษา
ด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้าน เช่น การรักษาโรคของกลุ่มอาการงูสวัด เริม หรือขยุ้มตีนหมา ไฟลามทุ่ง
เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าผู้มารับบริการบาบัดรักษาโรคมีทุกเพศและทุกวัยโดยเชื่อว่าสาเหตุของ
โรคมี 2 ส่วนคือ เกิดจากธาตุทั้ง 4 ในร่างกายขาดความสมดุล ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุลมและธาตุ
ไฟ และเกิดจากสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติกระทาส่วนสุดท้ายมีความเชื่อแต่น้อย การบาบัดรักษา
จะต้องใช้วิธีการแพทย์พื้นบ้าน ปัจจัยทางด้านสังคมบ้านทะเลน้อย ตาบลทางเกวียนในอดีตส่วนใหญ่
จะใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน เป็นลักษณะครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
ครอบครัวขยาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา การออกไปทางานนอกหมู่บ้านหรือนอก
ตาบลมีน้อย แม้ปัจจุบันก็ยังมีการทานา และการเลี้ยงกุ้งทาให้วิถีชีวิตดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกมารับการบาบัดกับการแพทย์พื้นบ้าน นอกจากนี้ครอบครัวจะมีส่วนเลือกวิธีการดังกล่าวรวมทั้ ง
ให้คาปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว เพราะเคยได้รับการบาบัดด้วยวิธีดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตซึ่งปัจจัย
นี้พบมากที่สุด ปัจจัยด้านผลการรักษา ผลการรักษาด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้านเป็นเรื่องที่ปรากฏผลดี
ต่อผู้ ป่ ว ย ชาวบ้ านมีความเห็ น ต่อการแพทย์พื้นบ้านในมิติด้านกาลั งใจ ความศรัทธา อานาจสิ่ ง
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ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ กระบวนการความรู้ วิ ธี คิ ด วิ ธี เ ชื่ อ ระบบวั ฒ นธรรมและ
ประสบการณ์ และปัจจัยด้านระบบบริการของรัฐ ชุมชนบ้านทะเลน้อย ตาบลทางเกวียนไม่มีสถาน
บริการของรัฐตั้งอยู่ เช่น ไม่มีสถานีอนามัยประจาตาบลดังนั้นจึงเป็นเหตุ ผลที่ทาให้ผู้มาบาบัดรักษา
โรคด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้าน เนื่องจากการรับบริการจากหมอพื้นบ้านนั้นไม่ต้องเดินทางไกลออกไป
นอกหมู่บ้านซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและการใช้จ่ายอีกด้วย
วรัญญู ยาระณะ (2556) การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
โดยใช้เพนทาโฮ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่
แข็งโดยใช้เพนทาโฮ และเป็นการศึกษาหาแนวทางการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้
สอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ค ลั ง ข้ อ มู ล โดยได้ ใ ช้ ซ อฟต์ แวร์ธุร กิ จอั จ ฉริย ะเพนทาโฮ ในการพั ฒ นา
คลังข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์จากการทดสอบพบว่า การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
แช่แข็ง สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ เป็นไปตามรูปแบบและความต้องการของ
ผู้บริหาร
ธนาภรณ์ ปานรังศรีและ เอสเธอร์เสงี่ยมกุล (2560) ได้พัฒนาคลังข้อมูลการประเมินความ
เสี่ยงสาหรับการจัดการด้านภั ยพิบัติ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั้งจาก Geographic Information
Systems (GIS) และข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติ ข้อมูลที่นามาใช้เป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับความรุนแรงทางด้านอุทกภัยและดินถล่ม จานวนประชากรและครัวเรือนที่
ได้ผลกระทบจากภั ยแล้ง ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนามารวบรวมด้วยกระบวนการ Extract-TransformLoad (ETL) และวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ Online Analytical Processing (OLAP) ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ จ ากการ
วิเคราะห์ได้รับการนาเสนอบนแดชบอร์ด (Dashboard) โดยประสิทธิภาพของคลังข้อมูลจะถูกนาไป
ตรวจสอบ ด้วยการประเมินการใช้งานจริงและการซักถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัย
พิบัติ ผลลัพธ์ของงานวิจัยมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและวางแผนในขั้นตอนการเตรียมการป้องกันภัย
พิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าคลั ง
ภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ให้แสดงข้อมูลในลักษณะของภาพถ่าย
วิดีทัศน์ และข้อมูลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านสื่อ
ดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแอพพลิเคชั่น (Application) ของ
กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ซึ่งมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถนามากาหนดเขียน
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้

การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล
ความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษา
พื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา

แอพพลิเคชั่น
คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา

การพัฒนาภูมิปัญญาการรักษา
พื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เว็บไซต์

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
โครงการคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา
5. การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นข้อมูลซึ่งได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาใน
การรักษาแบบพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา โดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพนิ่ง และ
การถ่ายวิดีทัศน์
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร เช่น หนังสือ บทความ วารสาร แผนที่ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ หมอพื้นบ้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ และดาเนิน
กระบวนการรั กษาแบบล้ านนาในลั กษณะต่าง ๆ เช่น การตอกเส้ น จับเส้ น การย่าขาง การใช้
สมุนไพร การทาพิธีกรรม
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กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่เปิดใช้งาน กาหนดจานวนไม่ต่ากว่า 300
คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือกำรรวบรวมข้อมูลควำมรู้กระบวนกำรรักษำโดยหมอพื้นบ้ำนล้ำนนำ
1. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ ชุดอุปกรณ์ถ่ายวิดีทัศน์ ที่สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัลได้
2. แบบสัมภาษณ์ สาหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการรักษา
โดยหมอพื้นบ้านล้านนา ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างคือ
2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดของการวิจัยและกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาในแต่
ละด้านให้ชัดเจน
2.2 ตรวจความถูกต้อง เหมาะสมของประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการวิจัย
2.3 พัฒนาและทดลองใช้โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ก่อนนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
เครื่องมือกำรประเมินคลังภูมิปัญญำดิจิทัล กระบวนกำรรักษำโดยหมอพื้นบ้ำนล้ำนนำ
1. คลั งภูมิปั ญญาดิจิ ทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้ านนา เป็นคลั งข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นจากข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data)
2. แบบสอบถามการใช้ คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale เพื่อประเมินการใช้งาน
คลังภูมิปัญญาดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ และด้านเนื้อหา ซึ่งมีขั้นตอน
ในการสร้างคือ
2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดด้านการออกแบบ การจัดรูปแบบ และด้านเนื้อหาของ
การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
2.2 กาหนดประเด็นของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
2.3 พัฒนาและทดลองใช้แบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรพัฒนำคลังภูมิปัญญำดิจิทัล กระบวนกำรรักษำโดยหมอพื้นบ้ำน
ล้ำนนำ
การพั ฒ นาคลั ง ภู มิ ปั ญ ญาดิ จิทั ล กระบวนการรั ก ษาโดยหมอพื้ น บ้ า นล้ า นนา ผู้ วิ จั ยมี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญาดิจิทัล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ บทความ วารสาร
งานวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาและข้อมูลของการศึกษาให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมรู้กระบวนกำรรักษำโดยหมอพื้นบ้ำนล้ำนนำ
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
2) การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ภูมิปัญญากระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนาโดยการ
สัมภาษณ์ การถ่ายภาพนิ่ง และการถ่ายวิดีทัศน์
ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำข้อมูลดิจิทัลและคลังภูมิปัญญำดิจิทัล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในขั้นตอนที่ 2 ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นามาพัฒนาเป็นรูปแบบดิจิทัลและพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และเทคโนโลยีที่สาหรับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
2. การดาเนินงานพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลในคลัง
ภูมิปัญญาดิจิทัล
4. การดาเนินงานพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ “คลั ง ภู มิ ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล กระบวนการรั ก ษาโดยหมอพื้ น บ้ า น
ล้านนา”
6. การพัฒ นาหนั งสื ออิเล็ กทรอนิกส์ (e-book) และแอพพลิ เคชั่น (Application for
Android) สาหรับการเผยแพร่และเข้าถึง คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา
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ขั้นที่ 4 กำรนำเสนอเผยแพร่ข้อมูล และกำรประเมินผล
1. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาด้านการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ในรู ป แบบ คลั ง ภู มิ ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล โดยเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ ป ไซด์ ที่ http://www.lanna-ehealer.com/
2. การประเมินผลคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนาโดย
ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ “คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษา
โดยหมอพื้นบ้านล้านนา” โดยกาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเป็นระยะเวลา
1 เดือน และกาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 300 คน หากจานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด จะ
ขยายเวลาเพิ่มอีก 15 วัน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
เว็บไซต์สถาบันวิจัยสังคม และเว็บไซต์เครือข่าย เช่น เว็บไซต์สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เว็บไซต์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เว็บไซต์สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ เช่น Facebook Line YouTube เป็นต้น
กำรจัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลความรู้กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์และการสัมภาษณ์ นามาจาแนก จัดหมวดหมู่
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้อง จากนั้ น น าไปตัดต่อ เพิ่มเนื้อหา ทดสอบการใช้งาน แล้ ว นาไปใช้ในการพัฒ นาคลั ง
ภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
แอพพลิเคชั่น (Application) และเว็บไซต์
2. ข้อมูลการประเมินคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ข้อมูล จากแบบสอบถามการใช้ คลั งภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
และการแปลผลการประเมินดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
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เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา นาเสนอผลการศึกษา
ดังนี้
1. การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา
2. การพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล
3. การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ตอนที่ 1 การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา
ผู้วิจัยได้การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา มีรายละเอียดประกอบด้วยดังนี้
1. การรักษาด้วยพิธีกรรม
2. การรักษาด้วยกายบาบัด
3. การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวิธีการดาเนินงานคือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การลงพื้ น ที่ ภ าคสนามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา
โดยมีกระบวนการส าคัญประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ และการถ่าย
วิดีทัศน์
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เริ่มต้น
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

วางแผนการเก็บข้อมูล

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สัมภาษณ์หมอล้านนา

วิเคราะห์เนื้อหา
ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

แก้ไขข้อมูล
ผิดพลาด

ถูกต้อง
เรียบเรียงข้อมูล/สรุปข้อมูล

สิ้นสุด

ภาพที่ 4.1 ผังงานกระบวนการ (Flowchart) การค้นคว้าข้อมูล
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แผนผังกระบวนการการสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 4 จังหวัด สามารถเก็บข้อมูล
กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน จานวน 8 คน ดังนี้
หมอเมือง จังหวัดแพร่ จานวน 3 คน ได้แก่
1. หมอทวี กาทองธูป (การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร)
2. หมออานาจ เกี๋ยงซอง (การรักษาด้วยกายบาบัด)
3. หมออัครเดช จันทร์ศรี (การรักษาด้วยกายบาบัด)
หมอเมือง จังหวัดน่าน จานวน 2 คน ได้แก่
1. หมอปั้น เนินสว่าง (การรักษาด้วยพิธีกรรม, การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร)
2. หมอศรีคา วงศ์ไท (การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร)
หมอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 1 คน ได้แก่
1. หมออินทร์ ป่องขาว (การรักษาด้วยกายบาบัด, การรักษาด้วยพิธีกรรม)
หมอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 2 คน ได้แก่
1. หมอเฮียง งานจารุเลิศไมตรี (การรักษาด้วยพิธีกรรม)
2. หมอมั่น น้อยสกุล (การรักษาด้วยกายบาบัด)
จากการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ความรู้ภูมิ ปัญ ญากระบวนการรั กษาพื้น บ้า นโดยหมอ
พื้นบ้าน สามารถจาแนกข้อมูลได้ 3 ประเภท ตามตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา จาแนกตามกระบวนการรักษา
กระบวนการรักษา
การรักษาด้วยพิธีกรรม
การรักษาด้วยกายบาบัด
การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร
รวม
หมายเหตุ: การรักษาของหมอบางรายมีมากกว่า 1 วิธี

จานวน
4
3
3
10

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา เป็นการรักษาด้วย
พิธีกรรมจานวนมากที่สุด 4 ข้อมูล รองลงมาคือ การรักษาด้วยกายบาบัดและการรักษาด้วยอาหาร
และสมุนไพร จานวนเท่ากันคือ 3 ข้อมูล

25
ตอนที่ 2 การพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล
เริ่มต้น
วางแผนเรื่องสถานที่
ลงพื้นที่ถ่ายทา
ตัดต่อ VDO

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

แก้ไข
ผิดพลาด

เพิ่มเนื้อหา

ตรวจสอบ

ผิดพลาด

ถูกต้อง
ตรวจภาพโดยรวม

ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

ผิดพลาด

Upload to YouTube
สิ้นสุด
ภาพที่ 4.2 แผนผัง (Flowchart) กระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูล
รูปแบบดิจิทัล

26
กระบวนการพัฒนาข้อมู ลดังภาพที่ 4.2 ข้างต้น ได้ชุดวิดีทัศน์ ภูมิปัญญาดิจิทัลการรักษา
พื้นบ้านล้านนา ดังนี้
ตารางที่ 4.2 วิดีทัศน์ภูมิปัญญาดิจิทัลการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา จาแนกตาม
กระบวนการรักษา
กระบวนการรักษา
การรักษาด้วยพิธีกรรม
การรักษาด้วยกายบาบัด
การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร
รวม

จานวน
4
3
2
9

จากตารางที่ 4.2 พบว่า วิดีทัศน์ภูมิปัญญาดิจิทัลการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
เป็นการรักษาด้วยพิธีกรรมมากที่สุด 4 เรื่อง รองลงมาคือ การรักษาด้วยกายบาบัด 3 เรื่อง และการ
รักษาด้วยอาหารและสมุนไพร 2 เรื่อง

27
ตอนที่ 3 การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา

เริ่มต้น

วางแผนโครงสร้าง
เว็บไซต์

ออกแบบ
โครงสร้าง
พัฒนาเว็บไซต์

ข้อมูลหมอ
ล้านนา

เพิ่มข้อมูล
ตรวจสอบ

แก้ไข
ผิดพลาด

ถูกต้อง
ตัดต่อวิดีโอ
ภาพที่ 4.3 ผังงาน
กระบวนการ (Flowchart)
การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

แก้ไข
ผิดพลาด

เพิ่มวิดีโอ
เพิ่มรูปภาพ

แก้ไข

ตรวจสอบ

ถูกต้อง ทดสอบ
การใช้งาน

ผิดพลาด

ถูกต้อง

ผิดพลาด

สิ้นสุด

แก้ไข

ปรับขนาดให้เข้า
กับอุปกรณ์อื่น
ถูกต้อง

ตรวจสอบ

แก้ไข
ผิดพลาด
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ขั้นตอนการเริ่มวางแผนการโครงสร้างคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา โดยเริ่มการออกแบบเว็บไซต์ จนถึงทดสอบการใช้งาน หากเกิดปัญหาจะดาเนินการ
แก้ไขในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เว็บไซต์คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา (http://www.lanna-e-healer.com) ประกอบด้วยคลังข้อมูลจานวน 4 คลัง
แยกตามจังหวัด ดังนี้
ส่วนแสดงผลหน้าหลัก

ภาพที่ 4.4 แสดงการแบ่งจังหวัดของหมอล้านนา
จากภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงการแบ่งข้อมูลแยกตามจังหวัดของหมอล้านนาทั้งหมด 4
จังหวัด คือ หมอเมืองจังหวัด แพร่ หมอเมืองจังหวัด น่าน หมอเมืองจังหวัด พะเยา และหมอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

29
นอกจากนี้ ข้อมูลยังมีการแบ่งตามหมวดการรักษาของหมอล้านนาเพื่อการค้นหาได้สะดวก
มากขึ้น ดังภาพที่ 4.5 ดังนี้

ภาพที่ 4.5 แบบจาลองทางกายภาพแบ่งหมวดการรักษา
จากภาพ 4.5 แสดงการแบ่งประเภทการรักษาของหมอล้านนา 3 หมวด คือ ด้านกายภาพ
(การรักษาด้วยกายบาบัด ) ด้านจิตใจ (การรักษาด้วยพิธีกรรม) ด้านอาหารและสมุนไพร (การรักษา
ด้วยอาหารและสมุนไพร)
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ภาพที่ 4.6 รายชื่อหมอล้านนาที่มีการรักษาในประเภทเดียวกัน
จากภาพ 4.6 เป็นภาพการแสดงรายชื่อของหมอล้ านนาในด้านกายภาพทั้งหมด หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม นาเมาส์ไปคลิกที่คาว่า “more”

31

ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงสัดส่วนประเภทการรักษาของหมอล้านนาแต่ละจังหวัด
จากภาพที่ 4.7 เป็นการแสดงสัดส่วนจานวนหมอล้านนาในประเภทนั้น เมื่อนาเมาส์ไปวาง
บนกราฟจะแสดงรายชื่อหมอล้านนา การแบ่งสีกราฟจะแบ่งตามประเภทการรักษา กล่าวคือ สีแดง
คือ ด้านจิตใจ (การรักษาด้วยพิธีกรรม) สีฟ้าคือ ด้านกายภาพ (การรักษาด้วยกายบาบัด) สีเขียวคือ
ด้านอาหารและสมุนไพร (การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร) ถ้าประเภทใด มีจานวนหมอล้านนา
รักษาทางด้านนี้ 1 คน จะเข้าหน้าแสดงข้อมูลของหมอล้านนา ถ้ามีมากกว่า 1 คน จะเข้าหน้าให้
เลือกหมอล้านนาดังภาพที่ 4.7

32

ภาพที่ 4.8 แสดงจานวนหมอล้านนาที่มีการรักษาประเภทเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน
จากภาพที่ 4.8 แสดงรายชื่อของหมอล้านนาที่มีการรักษาประเภทเดียวกัน ในจังหวัด
เดียวกัน ซึ่งจังหวัดแพร่ มีหมอล้านนาที่รักษาทางด้านกายภาพ 2 คน
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ภาพที่ 4.9 แสดงวิดีโอการรักษาของหมอล้านนา
จากภาพ 4.9 การแสดงวิดีโอจากหน้าแสดงข้อมูลหมอล้านนา ซึ่งวิดีโอจะสื่อถึงข้อมูลหมอ
ล้านนา ประวัติ ขั้นตอนการรักษา ข้อห้าม อุปกรณ์ และอื่น ๆ

34
การพัฒนาคลังข้อมูล

ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงสัดส่วนจานวนหมอล้านนา ที่แสดงในภาพที่ 4.6
ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงสัดส่วนจานวนหมอล้านนา พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML CSS PHP
และ JavaScript ซึ่งกราฟโดนัทจะมีการเชื่อมต่อไปยังหน้าเพจอื่น ๆ
อธิบายรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้
Colors
กาหนดสีของกราฟ
Angle
การปรับมุมของกราฟ
depth3D
ความลึกของกราฟ
inner Radius
ความกว้างของวงกลมข้างใน
URL
ที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
Value
จานวนของหมอล้านนา
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ภาพที่ 4.11 แบบจาลองทางกายภาพ ที่แสดงในภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.11 การใช้ภาษา HTML CSS และ JavaScript ในการพัฒนาแบบจาลองทาง
กายภาพ ซึ่งแบบจาลองทางกายภาพนี้ เป็นการแบ่งประเภทของการรักษา ซึ่งสามารถคลิกเข้าไป
หน้าเพจตามประเภทนั้นได้
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
Href
การเชื่อมโยงไปหน้าเพจอื่น
Iframe
ใช้ในการดึงหน้าเว็บ path URL จากเว็บเราหรือจากเว็บอื่น
Id
ตัวระบุหรือรหัสที่ใช้บ่งชี้ที่ไม่ซ้ากัน (Identifier)
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ภาพที่ 4.12 แสดงสถิติจานวนผู้เข้าชม
เมื่อมีผู้เข้าชมเข้าสู่เว็บไซต์ ทางระบบจะมีการเก็บ IP Address ของเครื่อง/ต่อวัน แสดง
จานวนผู้เข้าชมออนไลน์ จานวนคนเข้าชมรายวัน, เมื่อวาน, สัปดาห์นี้, เดือนนี้, ปีนี้ และจานวนผู้เข้า
ชมทั้งหมด อีกทั้งแสดงวันที่ที่มีการเก็บจานวนผู้เข้าชม โดยใช้ภาษา HTML PHP CSS และมีการใช้
database ในการเก็บจานวนผู้เข้าชมและ IP Address
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
&raquo;
เครื่องหมายอักขระพิเศษ »
Echo
การแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอใน PHP
Style
กาหนดรูปแบบการแสดงผลของไฟล์ HTML
date("d.m.Y")
การแสดงวันที่โดยมีรูปแบบคือ วัน.เดือน.ปี
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ภาพที่ 4.13 การแสดงอัมบั้มรูปภาพสไลด์
จากภาพ 4.13 การสร้ า งอั ล บั้ ม รู ป ภาพสไลด์ อั ต โนมั ติ มี ข้ อ ความอธิ บ ายบนรู ป ภาพ
สามารถกดเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้ พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML และ CSS
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แผนผังคลังภูมิปัญญาดิจิทัล

หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

หมอเมืองจังหวัดน่าน

เกี่ยวกับโครงการ

หมอเมืองจังหวัดพะเยา

ด้านจิตใจ

หมอเมืองจังหวัดแพร่

ด้านกายภาพ

หมอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านอาหารและสมุนไพร
ภาพที่ 4.14 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
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หมอเมืองจังหวัดแพร่

ด้านอาหาร
และสมุนไพร

ทวี กาทองธูป

ด้านกายภาพ
หมอเมือง
ด้านกายภาพ
อัครเดช จันทร์ศรี

อานาจ เกี๋ยงซอง
ภาพที่ 4.15 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (หมอเมืองจังหวัดแพร่)

หมอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านจิตใจ

ด้ายกายภาพ

เฮียง งานจารุเลิศไมตรี

มั่น น้อยสกุล

ภาพที่ 4.16 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (หมอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
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หมอเมือง
จังหวัดน่าน

ด้านอาหารและสมุนไพร

ด้านจิตใจ

หมอเมืองด้านอาหารและสมุนไพร

ปั้น เนินสว่าง

ศรีคา วงศ์ไท
ปั้น เนินสว่าง

ภาพที่ 4.17 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (หมอเมืองจังหวัดน่าน)

หมอเมือง
จังหวัดพะเยา

ด้านกายภาพ

อินทร์ ป่องขาว
ภาพที่ 4.18 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (หมอเมืองจังหวัดพะเยา)
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ด้านกายภาพ

มั่น น้อยสกุล

อานาจ เกี๋ยงซอง

อินทร์ ป่องขาว

อัครเดช จันทร์ศรี

ภาพที่ 4.19 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (ด้านกายภาพ)

ด้านจิตใจ

เฮียง งานจารุเลิศไมตรี

ปั้น เนินสว่าง

ภาพที่ 4.20 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (ด้านจิตใจ)

ด้านอาหาร
และสมุนไพร

ปั้น เนินสว่าง

ศรีคา วงศ์ไท

ทวี กาทองธูป
ภาพที่ 4.21 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงภายในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (ด้านอาหารและสมุนไพร)
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ตัวอย่างการใช้งานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
หน้าหลักของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล

คลิกเมื่อต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

คลิกเพื่อดูภาพ
กิจกรรม

ภาพที่ 4.22 การใช้งานหน้าหลักของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (ส่วนแรก)
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คลิกเพื่อเข้าสู่การ
รักษาด้วยพิธีกรรม

คลิกเพื่อเข้าสู่การ
รักษาด้วยกายบาบัด

คลิกเพื่อหมุน

คลิกเพื่อเข้าสู่การรักษา
ด้วยอาหารและสมุนไพร
คลิกเพื่อเข้าสู่คลัง
ภูมิปัญญาดิจิทัล

ภาพที่ 4.23 การใช้งานหน้าหลักของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (ส่วนกลาง)
แสดงจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

คลิกส่ง Email เพื่อต้องการสอบถามข้อมูล

ภาพที่ 4.24 การใช้งานหน้าหลักของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล (ส่วนท้าย)
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หน้าแสดงข้อมูลหมอล้านนา

ข้อมูลหมอล้านนา

ภาพที่ 4.25 การใช้งานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล หน้าแสดงข้อมูลหมอล้านนา
(ส่วนแสดงข้อมูลหมอล้านนา)
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รูปภาพการรักษา

ข้อมูลวิธีการรักษา

ภาพที่ 4.26 การใช้งานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล หน้าแสดงข้อมูลหมอล้านนา
(ส่วนแสดงข้อมูลการรักษา)
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ภาพที่ 4.27 การใช้งานวิดีทัศน์ในคลังภูมิปัญญาดิจิทัล หน้าแสดงข้อมูลหมอล้านนา
(ส่วนแสดงวิดีโอการรักษา)
*สามารถดูคู่มือการใช้คลังภูมิปญ
ั ญาดิจิทลั กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนาเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก
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ภาพที่ 4.28 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา
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ภาพที่ 4.29 แอพพลิเคชั่น (Application for Android) คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษา
โดยหมอพื้นบ้านล้านนา
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ผลการประเมินการใช้คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
การประเมินผลคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา โดยบุคคล
ที่สนใจเข้าใช้งาน จานวน 320 ราย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

4.52
4.35

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.88
.85

มากที่สุด
มาก

4.10

.87

มาก

4.26

.94

มาก

4.40

.75

มาก

4.33

.82

มาก

4.44

.80

มาก

4.38
4.35

.84
.84

มาก
มาก

ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

ค่าเฉลี่ย

ความสวยงามและน่าสนใจของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
ความสวยงามและเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวอักษร
(รูปแบบ ตัวอักษร สีขอองตัวอักษร ขนาดตัวอักษร)
การเลือกใช้สี โทนสีในการออกแบบ มีความ
สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู / แถบเครื่องมือ
สามารถใช้งานง่าย
การจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม
การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย
ได้ดี
การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (วิดีทัศน์ ภาพอนิเมชั่น
เสียง) เหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
โดยรวม

แปลผล

หมายเหตุ: n= 320

จากตารางที่ 4.3 ผู้เข้าใช้งานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา เห็นว่าด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา โดยภาพรวมมีการออกแบบและจัดรูปแบบเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย 4.52 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ การเลือกใช้สื่อ มัลติมิเดีย (วิดีทัศน์ ภาพอนิเมชั่น เสียง)
เหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.44 (ระดับมาก) และการจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.40 (ระดับมาก)

50
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูล
ภายนอกคลังข้อมูล
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูล (จานวนและปริมาณ
เนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ)
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้
การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล / เนื้อหา
การนาข้อมูล / เนื้อหาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์หรือ
นาไปใช้งานได้จริง
โดยรวม

4.47
4.30

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.75
.89

4.38
4.35

.88
.80

มาก
มาก

4.12
4.42
4.52
4.20
4.25
4.25

.89
.85
.90
.88
.89
.95

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.33

.87

มาก

แปลผล
มาก
มาก

หมายเหตุ: n= 320

จากตารางที่ 4.4 ผู้เข้าใช้งานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
ล้านนา เห็นว่าด้านเนื้อหาของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา โดย
ภาพรวมมีเนื้อหาเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก
คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.52 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.47 (ระดับมาก) และการจัดลาดับ
เนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.42 (ระดับมาก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
โครงการคลั งภูมิปั ญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ครั้งนี้ เป็น
โครงการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษา
พื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา แล้วนามาพัฒนาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ซึ่งจะทาให้ได้ 1) ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษา
พื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนาในรูปแบบดิจิทัล 2) คลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา 3) สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ภูมิปัญญาการรักษา
พื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วย เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่น
4) เครือข่ายระหว่างหมอพื้นบ้าน ชุมชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทาคลังภูมิปัญญาดิจิ ทัล
กระบวนการรั ก ษาพื้ น บ้ า นโดยหมอพื้ น บ้า นนล้ า นนา 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ แพร่ น่ า น พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หมอพื้นบ้านล้านนา กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)
ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ ชุดอุปกรณ์ถ่ายวิดีทัศน์ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา 4) แบบสอบถามการใช้ คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา วิเคราะห์โดยใช้การ
วิเคราะห์ เนื้ อหา ข้อมูล การใช้ คลั งภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้ านนา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยนาเสนอได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา และการพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพื้นบ้านให้เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล
การส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล ความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้า นโดยหมอ
พื้นบ้านล้านนา ได้แก่ การรักษาด้วยพิธีกรรม มี 4 ข้อมูล วิดีทัศน์ 4 เรื่อง การรักษาด้วยกายบาบัด มี
3 ข้อมูล วิดีทัศน์ 3 เรื่อง และการรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร มี 3 ข้อมูล วิดีทัศน์ 2 เรื่อง
การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วยคลังข้อมูล
จานวน 4 คลัง แยกตามจังหวัด โดยจัดนาเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ (Responsive Website) เขียน
ด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, SQL และ JavaScript สามารถเชื่อมต่อปลั๊กอิน Google Map API
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และ Upload รูปภาพแกลอรี โดยเก็บภาพไว้ใน Database รวมถึงการพัฒนาระบบการค้นหา คือ
ระบบค้นหาตามหมวด ประกอบด้วย 3 หมวดคือ คือ ด้านกายภาพ (การรักษาด้วยกายบาบัด) ด้าน
จิตใจ (การรักษาด้วยพิธีกรรม) ด้านอาหารและสมุนไพร (การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร) เพื่อ
เชื่อมไปยังหน้าคลัง ภูมิปัญญาต่าง ๆ และระบบค้นหาตามพื้นที่ สามารถเลือกข้อมูลกระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนาตามจังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังหน้า คลังภูมิปัญญา
ดิจิทัลการรักษาของหมอเมืองที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ได้ทันที นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแอพพลิเคชั่น (Application for Android) สาหรับการเผยแพร่และ
เข้าถึงคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
การประเมินการใช้คลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
การสอบถามกลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ ส นใจเข้ า ใช้ ง านคลั ง ภู มิ ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล
กระบวนการรั กษาโดยหมอพื้น บ้ านล้ านนา จานวน 320 ราย สรุปได้ว่า ด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา โดยภาพรวมมีการ
ออกแบบและจัดรูปแบบเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3
อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล รองลงมาคือ การเลือกใช้สื่อ
มัลติมิเดีย (วิดีทัศน์ ภาพอนิเมชั น เสียง) เหมาะสมกับเนื้อหา และการจัดสัดส่วนของเนื้อหาและ
ภาพประกอบมีความเหมาะสม สาหรับด้านเนื้อหาของคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดย
หมอพื้นบ้านล้านนา โดยภาพรวมมีเนื้อหาเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ รองลงมาคือ
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล และการจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความ
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. หมอพื้น บ้ านล้ านนา มีห ลายกลุ่ มชาติพันธุ์ในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น ชาติพันธุ์ไทลื้ อ
ชาติพัน ธุ์ไทใหญ่ ชาติพัน ธุ์ลั้ ว ะหรือลว้า ชาติพันธุ์ไทยวน ซึ่ง หมอพื้นบ้านบางรายไม่ส ามารถใช้
ภาษาไทยหรือภาษาเมือง (ไทยวน) ในการติดต่อสื่อสารได้ ต้องใช้ล่ามที่นอกจากมีความรู้ด้านภาษา
แล้ ว ยั งต้องมีความรู้ ด้านหมอพื้นบ้านอีกด้วย เนื่องจากเป็นคาเฉพาะ เช่น ชื่อสมุนไพร ชื่อโรค
นอกจากนี้บางรายมีอายุมากไม่สามารถประกอบกิจกรรมการรักษาบางลักษณะได้ เช่น การย่าขาง
หรือการนวด ทาให้ขาดโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นควรมีการวางแผนและสนับสนุนการ
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วิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ เสียโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาคัญของกระบวนการ
รักษาโดยหมอพื้นบ้านไป
2. ควรมีการจัดเตรียม Server ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ ให้รองรับกับการจัดเก็บข้อมูล
จานวนมาก และเพื่อสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนามีข้อมูลและการใช้พื้นที่จานวนมาก ทั้งในรูปแบบวิดีทัศน์
ภาพนิ่ง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. การจัดเตรียมงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลคลั งข้อมูลในระยะยาว
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมและศึกษากระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนาได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อให้สามารถนาดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับคลังภูมิปัญญา
ดิจิ ทัล กระบวนการรั กษาโดยหมอพื้นบ้านล้ านนาได้ เช่น เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Virtual
Reality: VR) เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)
2. ควรมีการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนาใน
จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง รวมถึงเพิ่มหรือ
ขยายขอบเขตของเนื้อหาให้กว้างมากขึ้น เช่น ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร องค์ความรู้
การแพทย์พื้นบ้านที่สอดรับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ฯลฯ
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(พิ้ง) อายุ 70 ปี อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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นายอินทร์ ป่องขาว
อายุ 74 ปี อาเภอเมืองน่าน จังหวัดพะเยา
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นายเฮียง งานจารุเลิศไมตรี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ฮ่อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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นายมั่น น้อยสกุล
อายุ 91 ปี อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

