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คานา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึน ในประเทศ
ไทย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ ว ย
การสนับสนุน การช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ศูนย์เรียนรู้ ชาติพันธุ์ไทในล้านนาที่ให้
การสนั บ สนุ น เรื่ องข้อมูล กลุ่ มชาติพันธุ์ ไทขึน ในพื้นที่เป้าหมายที่อนุ เคราะห์ ข้อมูล ต่าง ๆ รวมถึง
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ครั้งนี้จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้สนใจสามารถศึกษา เรียนรู้ หรือ
เยี่ยมชมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ไทขึนได้ทางเว็บไซต์ที่ของโครงการฯ เครือข่ายวัฒนธรรมที่ช่วย
ติดต่อประสานงานและนาทางลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงผู้ให้ข้อมูลหลักที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ ไ ทขึ น ซึ่ ง สามารถน ามาจั ด ท าเป็ น ระเบี ย นข้ อ มู ล ชาติ พั น ธุ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ซึ่ ง หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับฟังด้วยความเต็มใจเพื่อการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
กลุมชาติพันธุไทขึนเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งในอาเซียนที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน
อยูในกลุมชาติพันธุที่มีภาษาในตระกูลไต-กะได (Tai – Kadai Language Family) และอยูในกลุมไต
(Tai) สาขาตะวันออกเฉียงใต เดิมมีถิ่นฐานพํานักอาศัยอยูในเมืองเชียงตุง หัวเมืองใหญทางตะวันออก
ของที่ราบสูงฉาน ซึ่งมีประชากรอยูรวมกันหลากหลายกลุมชาติพันธุ เชน ไทขึน ไทใหญ ไทลื้อ จีน
ปะหลอง อาขา ลาฮู ลีซอ ปะกาเกอะญอ และ ชาวลั้วะหรือละวา โดยมีชาวไทขึนเปนประชากรกลุม
ใหญที่สุด รองลงมาคือ ชาวไทใหญ เมืองเชียงตุงเปนนครรัฐที่มีความรุงเรืองโดดเดนเทียบเคียงกับเมือง
เชียงรุงของชาวไทลื้อสิบสองพันนา และเมืองเชียงใหมของชาวไทยวน ปจจุบันเมืองเชียงตุงอยูในรัฐฉาน
เขตปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ชาติพัน ธุไทขึนเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งซึ่งมีวิถีการดํารงชีวิตที่เปนอัตลักษณของตนเอง เชน
ภาษา การแตงกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ในชวงระยะหลายรอยป
ที่ผานมาไดมีการอพยพ เคลื่อนยาย และตั้งถิ่นฐานเพื่อพํานักอยูอาศัยอยูกระจัดกระจายตามพื้นที่ใน
เมืองเล็กเมืองนอย รวมไปจนถึงพื้นที่ของสิบสองพันนา โดยเฉพาะกลุมคนที่ประกอบอาชีพคาขายสินคา
หรือขนสงสินคา ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางติดตอคาขายระหวางเมืองตาง ๆ มีระยะทางยาวไกล สภาพ
ภูมิประเทศทําใหการเดินทางรอนแรมลําบาก จําเปนตองมีการหยุดพักคางแรมเพื่อใหทั้งคนและสัตว
พาหนะไดพักผอนอยางเต็มที่ มีการแตงงานกับคนในพื้นที่ เชน ไทลื้อ ไทยอง หรือไทขึนดวยกันเอง
โดยการตั้งถิ่นฐานปจจุบันพบวาอาศัยอยูในหลายพื้นที่ทั้งในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และในภาคเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
(Simons, Gary F. and Charles D. Fennig. 2018; Joshua Project, 2018)
ชาวไทขึนมีภูมิปญญาดานการดูแลรักษาสุขภาพที่นาสนใจและนาศึกษา เพราะใชการรักษา
แบบทองถิ่นหรือแบบพื้นบาน ในลักษณะของการรักษาแบบองครวม โดยมีมุมมองตอสุขภาพความ
เจ็บปวยทางกายและทางจิตใจในลักษณะที่ไมไดแยกจากกัน ความเจ็บปวยที่มีอาการตางกันหรือเปนโรค
ต า งกั น อาจจะมี ส าเหตุ เ ดี ย วกั น และมี วิ ธี ก ารเยี ย วยารั ก ษาแบบเดี ย วกั น โดยวิ ธี ก ารเยี ย วยา
ความเจ็บปวยอาจจะใชมากกวาหนึ่งวิธี เนื่องจากตองมีการเยียวยาทั้งทางรางกายและจิตใจไปพรอม ๆ
กัน ไมไดเนนการรักษาดวยวิธีการใดวิธีเดียว (กรด เหล็กสมบูรณ, 2560) เชน การใชยาสมุนไพร การใช
อาหาร การใชความเชื่อเรื่องภูตผี การใชเวทมนตคาถา การใชความรูเกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ และการใช

1

ความเชื่อทางพุทธศาสนา การรักษาความเจ็บปวยของชาวไทขึนจึงตองอาศัยความรูที่หลากหลายและมี
ความสัมพันธกันทั้งรางกาย จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม สําหรับการเขารับการรักษานั้น บุคคลจะเลือก
วิธีการหรือมีพฤติกรรมในการรักษาโรคผานความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุในการเกิดโรค เชน หากบุคคลนั้น
เชื่อวาสาเหตุการเกิดโรคมาจากกระบวนการทางธรรมชาติของสรีระรางกาย ก็จะเลือกวิธีการรักษาโดย
การกินยาสมุนไพร การนวด การทายา หรือหากบุคคลนั้นเชื่อวาสาเหตุความปวยมาจากการทําคุณไสย
มนตดํา ก็จะเลือกการรักษาโดยการใชเวทมนตคาถาตอตาน เปนตน ดังที่อานันท กาญจนพันธุ (2555)
กลาวถึงการเลือกรับการรักษาพยาบาลวา ชาวบานไมไดปกใจเลือกการรักษาแบบหนึ่งแบบใดเพียงวิธี
เดียว แตชาวบานไดพยายามลองรักษาทุกวิถีทาง ทั้งการรักษาตามแบบแพทยสมัยใหมและแบบพื้นบาน
สภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปจจุบันโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหมไดมี
บทบาทมาชวยเยียวยารักษาโรคภัยไขเจ็บ ชวยสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีรางกายดี มีความ
แข็งแรงทางกายใจมากขึ้น สงผลใหภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพดังกลาว กําลังจะถูกลืมเลือนและ
สูญหายไปอยางนาเสียดาย ซึ่งภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนของประเทศ
ตาง ๆ ในอาเซียนนั้น ถือเปนแหลงขอมูลที่สําคัญประการหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ วิถีความเปนอยูของผูคนในอดีตที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและ การรักษาโรคภัย
ไขเจ็บตาง ๆ ไดอยางดี ทั้งการรักษาดวยพิธีกรรมบําบัด เชน การสะเดาะเคราะห การทําพิธีสืบชะตา
การรักษาดวยกายบําบัด เชน การนวด การบีบ การเช็ดแหก การรักษาดวยอาหารและสมุนไพรบําบัด
เชน การประกอบอาหาร ยาลูกกลอน ยาผง เปนตน ดังนั้นการศึกษาถึงขอมูลดังกลาวขางตนจะชวย
ทํ า ให ทราบถึ ง ภู มิป ญ ญาการดู แ ลรั ก ษาสุข ภาพของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ไทขึ น ทราบถึ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลตอ
ภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพ สามารถนํามาพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพ
และเปนแนวทางในการจัดการองคความรูและภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึน
ในประเทศไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะ
นํามาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคมตอไป
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภูมิ ป ญ ญาการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของกลุ มชาติ พั น ธุไ ทขึ น ในประเทศไทย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึน ใน
ประเทศไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนใน
ประเทศไทย
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเนื้อหาดังนี้
1. ภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ปจจัยที่สงผลตอภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนในประเทศไทย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนใน
ประเทศไทย
ขอบเขตผูใหขอมูล
เนื้ อ หาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ จะเก็ บ ข อ มู ล จากผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (Key Informants)
ประกอบดวย ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ผูนํากลุม หมอพื้นบาน นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลที่มี
ความรูความเขาใจภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึน
เนื้อหาการวิจัยเชิงปริมาณ จะเก็บขอมูลจากกลุมบุคคลที่สนใจเขาเยี่ยมชมคลังขอมูลดิจิทัล
ภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนในประเทศไทย
1.4 ประโยชนทไี่ ดรับจากการวิจัย
1. ทราบถึ ง ภู มิ ป ญ ญาการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ทขึ น ในประเทศไทย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอภูมิปญ ญาการดูแลรัก ษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึ น ใน
ประเทศไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. ไดคลังขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนในประเทศ
ไทย
4. เปนแนวทางในการจัดการองคความรูและภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติ
พันธุไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคม
5. ศู น ย เ รี ย นรู ช าติ พั น ธุ ไ ทในล า นนาและศู น ย ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร เป น แหล ง ข อ มู ล
องคความรูภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
ภู มิ ป ญ ญา หมายถึ ง องค ค วามรู ที่ ถู ก สร า งและพั ฒ นาขึ้ น โดยเป น ความรู ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ ซึ่งผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหและตกผลึกเปนองคความรู เกี่ยวเนื่องกับ
วิถีชีวิต ความเปนอยูของผูคนในชุมชน มีการสืบทอดจากคนรุนเกาสูคนรุนใหมอยางตอเนื่อง เปนความรู
ที่มีการปรับประยุกตเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพของสังคมในแตละชวงเวลา ในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึง ภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึน
การดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึน หมายถึง วิธีการดูแล การปองกัน และรักษา
สุขภาพอนามัย ใหมีรา งกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ของชาวไทขึน ซึ่งเนนการรักษาแบบ
องคร วมโดยการใชพิธีก รรมบํา บัด เชน พิธีสูขวัญ สืบ ชะตา การเปา การเช็ดแหก การใชเวทมนต
คาถาอาคม การใชกายบําบัด เชน การนวด การบีบ การใชอาหารและสมุนไพร เชน การประกอบอาหาร
ยาตม
คลังขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพ หมายถึง แหลงหรือพื้นที่ที่รวบรวมขอมูล
ภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพดานตาง ๆ โดยแสดงเปนขอมูลดิจิทัลในลักษณะของภาพถาย ขอความ
และวิดีทัศน การวิจัยครั้งนี้หมายถึง คลังขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุ
ไทขึนในประเทศไทย
ขอมูลดิจิทัล หมายถึง ขอเท็จจริง สิ่งที่ถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ
หรือเหตุการณ ที่แสดงออกในลักษณะตาง ๆ เชน ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ หรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมี
ความหมายเฉพาะ โดยไดถูกแปลงใหอยูในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการวิจัยนี้หมายถึงขอมูลภูมิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทขึนในประเทศไทย
หมอพื้น บา น หมอเมือ ง หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความชํา นาญ ทักษะ ประสบการณ
ดานการรักษาแบบพื้นบาน โดยไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากชุมชน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยเที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชาติพันธุ์ไทขึน
2.2 แนวคิดภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2.3 แนวคิดการรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน
2.4 แนวคิดระบบคลังข้อมูล
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชาติพันธุ์ไทขึน
ชาติพัน ธุ์ไทขึ น ไทขืน หรื อไทเขิ นนับ เป็ นชนชาติ ไทดั้ งเดิม อี ก กลุ่ ม หนึ่ งซึ่ ง มีร ากฐานทาง
อารยธรรมที่เข้มแข็งมั่นคง และเป็นตัวของตัวเองมาช้านาน โดยมีศูนย์กลางอยู่ในเมืองเชียงตุง หัวเมือง
ใหญ่ทางตะวันออกของที่ราบสูงฉานเป็นนครรัฐที่รุ่งเรืองโดดเด่นเทียบเคียงกับเชียงรุ่งของชาวไทลื้ อ
สิบสองพันนา และเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย ในอดีตเชียงตุงเป็นเมืองหรือรัฐที่มีเอกราชปกครองโดยเจ้า
ฟ้า สืบเนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กจึงได้กลายเป็นประเทศราชของอาณาจักรล้านนาบ้าง พม่าบ้าง
ปัจจุบันปกครองโดยรัฐบาลพม่า เชียงตุงมีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทขึ น ไทใหญ่
ไทลื้ อ ชาวจี น ชาวปล่ อง ชาวแอ่น อาข่า ลาฮู ลี ซอ ปะกาเกอะญอ และชาวละว้า ในจานวน
ประชากรทั้งหมด ไทขึน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเชียงตุงมีจานวนมากเป็นอันดับหนึ่งคือประมาณหนึ่ง
ล้านคน รองลงมาได้แก่ ไทใหญ่ ชาวไทขึนยังได้จัดให้เป็นกลุ่มเชื้อชาติไทตระกูลภาษาไต-กะได (Tai –
Kadai Language Family) และอยู่ในกลุ่มไต (Tai) สาขาตะวันออกเฉียงใต้ (ธีรภาพ โลหิตกุล, 2538)
ชาวไทขึ น มีวัฒ นธรรมที่เ ป็นเอกลั กษณ์ของตนเอง คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา
ตัวอักษรประจาเผ่า และมีสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญต่อวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทขึนก็คือ
พระพุทธศาสนา ซึง่ เชียงตุงถือเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและมีสมญานามว่า เมืองร้อยวัด ในตัวเมือง
เชียงตุง มีวัดถึง 44 วัด ซึ่งเป็นวัดของชาวไทขึน จานวน 33 วัด นอกนั้นเป็นวัดของชาวพม่า แต่ละวัด
จะมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงามน่าสนใจ เป็นการผสมผสานศิลปะแบบล้านนาไทย รัฐฉาน
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และพม่ารวมกัน (พระอธิการอานนท์ อาทิตฺตธมฺโ ม, 2541) การร่ว มศาสนกิจในรูปแบบประเพณี
พิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทขึนมีความเชื่อว่าจะน้อมนามาซึ่งสวัสดิมงคลทั้งส่วนตัว ครอบครัว และญาติ
มิตร ซึ่งความเชื่อนี้นาไปสู่การร่วมกันทากิจกรรมทางศาสนาที่พร้อมเพรียงกัน มีความสมานสามัคคี และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่มาภาพ: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2555)

ภาพ 2.1 เมืองเชียงตุงในแผนที่ฉบับร่างแสดงสยามและรัฐใกล้เคียง
ฉบับ john Arrowsmith พ.ศ. 2398 (ค.ศ.1855)
ด้านภาษาและวรรณกรรมของชาวไทขึน ในแคว้นเชียงตุงยังคงใช้อักษรไทขึนในชีวิตประจาวัน
และพระสงฆ์ก็ใช้อักษรไทขึนในการเขียนธรรมลงในคัมภีร์ใบลานหรือพับสา โดยในอดีตเคยมีโรงพิมพ์
หนังสือภาษาไทขึนโดยเฉพาะ คือ โรงพิมพ์เขมรัฐ นอกจากนั้นชาวไทขึนยังสามารถออกแบบประดิษฐ์
เครื่องพิมพ์ดีดอักษรไทขึนใช้เอง (ทวี สว่างปัญญางกูร , 2527) ส่วนคนไทขึนรุ่นใหม่จะต้องเรียนภาษา
พม่าเป็นภาษาที่หนึ่ง เรียนภาษาไทขึนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง สาหรับชาวไทขึนที่อาศัยรอบ
นอกเมื อ งเชี ย งตุ ง นั้ น ยั ง คงใช้ ภ าษาไทขึ น เป็ น ภาษาที่ ห นึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาไทขึ น ใน
ชั้นประถมศึกษาและมีการตีพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ด้วยอักษรไทขึน ภาษาไทขึนอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไต
ซึ่งใกล้เคียงกับภาษาไทยยวนของล้านนาและไทลื้อของสิบสองพันนา ชาวไทขึนมีความภาคภูมิใจใน
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ศิลปวัฒนธรรมของตนและรักษาไว้เป็นอย่างดี ในส่วนของวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นเป็นที่สนใจสาหรับ
นักวิจัย นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาอย่างละเอี ยดอาจเป็นเพราะว่า
ขาดเอกสารและหลักฐานในการค้นคว้า การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของไทขึนทาให้ผู้เรียนมีความรู้
ทางด้านวรรณกรรมล้านนาเพิ่มขึ้น เพราะวรรณกรรมทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ทั้งใน
ด้านเนื้อหาและวิธีการแต่ง เช่น ค่าวธรรม ค่าวซอ เป็นต้น (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์, 2536)

ที่มาภาพ: เป็ลติเยร์, อนาโตล โรเจอร์ (2555)

ภาพ 2.2 ตัวอักษรไทขึน
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทขึน ผู้ชายจะนิยมนุ่งกางเกงขากว้าง สวมเสื้อแขนยาวตัวสั้น
แบบเสื้อพม่า โพกหัวด้วยผ้าทอโทนสีอ่อนไม่มีลาย ทิ้งชายตั้งขึ้นด้านบน ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง สวมเสื้อปั๊ด
เกล้ า ผมไว้ ก ลางศี ร ษะ หรื อ ขอดผมไว้ ด้ า นหลั ง และโพกหั ว ด้ ว ยผ้ า ทอโทนสี อ่ อ นไม่ มี ล ายเช่นกัน
แต่ปัจจุบันการแต่งกายด้วยชุด ไทขึนกับการโพกหัวมักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาวจะแต่งกายตาม
สบาย แต่ เ มื่ อ มี ง านบุ ญ หรื อ งานปอย หนุ่ ม สาวจะนิ ย มใส่ ชุ ด ไทขึ น มาร่ ว มงาน ชาวไทขึ น มี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายในเรื่องอาหารการกิน ส่วนมากใช้พืชผักพื้นบ้านมาประกอบอาหาร อาหารของ
ชาวไทขึนนั้นมีลักษณะคล้ายกับอาหารของชาวไทยล้านนาเป็นส่วนใหญ่ เช่น รับประทานข้าวเหนียว
รวมทั้ ง ข้ า วซอย ข้ า วเงี้ ย ว ข้ า วเส้ น (ขนมจี น ) ถั่ ว เน่ า แค็ บ (ถั่ ว เหลื อ งหมั ก ท าเป็น แผ่ น ตากแห้ ง)
แทนกะปิ หรือปลาร้า เป็นต้น ผู้คนต่างบ้านต่างเมืองที่เข้าไปเที่ยวเมืองเชียงตุง จะมีความประทับใจ
ตลาดเมืองเชียงตุงมาก โดยเฉพาะภาคเช้ามีผักผลไม้ อาหารสาเร็จรูปที่เป็นของพื้นเมืองซึ่งไม่มีกะทิเป็น
ส่วนประกอบให้เลือกซื้อกินมากมาย ราคาไม่แพง เช่น ดอกเพกาทอด น้าเมี่ยง น้าผัก ไส้อั่ ว แกงฮังเล
เป็นต้น (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2534)
บ้านของชาวไทขึนจะเป็นการก่อสร้างที่เรียบง่ายและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เดิมชาวไทขึนนิยม
สร้างบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่รองเสาบ้านเพื่อป้องกันปลวก และความชื้น มีบริเวณที่
เป็นชานบ้าน ซึ่งมีประโยชน์ใช้ส อยสามส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหาร ส่วนครัว
และส่วนที่ตากพืชผลทางการเกษตร ภายในบ้านจะมีหนึ่งหรือสองห้องนอนแล้วแต่ความจาเป็น มุมหนึ่ง
ของบ้านจะทาหิ้งบูชา (หิ้งพระ) หลังคาบ้านของชาวไทขึน มักสร้างในลักษณะสอบต่าและนิยมสร้าง
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กาแลไว้ที่ส่วนบนของหน้าจั่วเพื่อความเป็นสิริมงคล สาหรับการศึกษาของชาวไทขึนในเชียงตุงมีคติ
ความเชื่อว่า การอนุญาตให้บุตรหลานเพศชายบรรพชาเป็นสามเณรแล้วจะได้บุญมาก ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการทาให้เด็กชายชาวไทขึนได้มีโอกาสทาง
การศึกษามากยิ่งขึ้น ผลจากการส่งบุตรหลานบรรพชายังทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะ
การศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาและภาษาไทขึน ซึ่งทั้งคนรุ่นใหม่และคนแก่ต่างสามารถอ่าน
และเขียนภาษาเขินได้รวมทั้งเขียนวรรณกรรมไทขึนได้เป็นอย่างดี (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์, 2531)
ด้านการประกอบอาชีพของชาวไทขึน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของเชียงตุงเป็นหุบเขา
กลุ่มชาวไทขึนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบจะทาการเพาะปลูกเกษตรกรรม ส่วนบนที่สูงมักจะหาของป่า
มาแลกเปลี่ยนข้าวปลาและเกลือกับคนบนพื้นราบ การเกษตรกรรมของชาวไทขึนเป็นแบบเพื่อยังชีพ
การทานายังยึดระบบเหมืองฝาย และยังมีอุตสาหกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น ปั้นหม้อ ทามีด ทาเครื่องเงิน
เครื่องเขิน และทอผ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวไทขึนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องเขิน ปัจจุบัน
มีสินค้าจากจีนแดงวางขายอยู่มากในเชียงตุงแต่ชาวไทขึนยังนิยมใช้เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่ผลิตใน
ท้องถิน่ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เปี๊ยด บุง ก๋วย ส่วนหัตถกรรม เช่น เครื่องเขิน ขันดอก ขันหมาก หีบผ้า
แอ๊บ อูบ บุง ถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีวางขายให้นักท่องเที่ยวมากมาย (สรัสวดี อ๋องสกุล ,
2534)
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานปัจจุบันของชาวไทขึนนั้น (Khün, Khuen) พบว่ามีข้อมูลอาศัยอยู่ใน
หลายพื้นที่ โดยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพบที่เมืองเชียงตุง และพื้นที่บริเวณใกล้พรมแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบที่เมืองหลวงน้าทา และพื้นที่บริเวณใกล้พรมแดนประเทศไทย ส่วนในประเทศไทยพบกระจายตัวใน
พื้นที่ต่าง ๆ ของภาคเหนือตอนบน แต่ที่พบมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย (Simons, Gary
F. and Charles D. Fennig. 2018; Joshua Project, 2018)
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทยมีการตั้ง เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น
จังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนไทขึนในอาเภอสันป่าตอง อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอเมือง ใน
จังหวัดเชียงราย มีชุมชนอาเภอแม่สาย เป็นต้น โดยลักษระดังกล่าวเกิดจากการเดินทางอพยพของชาว
ไทขึนที่มาจากเมืองชียงตุงและเมืองใกล้เคียง ทั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าขาย การแสวงหาพื้นที่ใหม่เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งทากิน การติดตามมากับเจ้านายชนชั้นปกครอง การถูกเชื้อเชิญหรือแต่งตั้ง การแต่งงาน
การถูกเกณฑ์กวาดต้อน หรือการหนีภัยสงคราม ซึ่งมีการเดินทางอพยพหลายครั้งและหลายช่วงเวลา
นับตั้งแต่เมืองเชียงตุงได้ถูกสร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้ (กรด เหล็กสมบูรณ์, 2558)
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สมัยสร้างอาณาจักรล้านนา (พ.ศ.1839-1898) ช่วงนี้เป็นช่วงการสร้างบ้านสร้างเมือง เมือง
เชียงตุงเป็นเมืองประเทศราชมีฐานะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงใหม่ ช่วยดูแลความเคลื่อนไหวตาม
ชายแดน การอพยพมายังเมืองเชียงใหม่อาจยังคงมีน้อย จะมีบ้างก็แต่ผู้ที่ติดต่อค้าขายสินค้าต่าง ๆ
การถูกเชื้อเชิญหรือแต่งตั้งการย้ายตามเจ้านายชนชั้นปกครองที่ต้องติดต่อทางด้านการเมือง
สมั ย อาณาจั ก รล้ า นนารุ่ ง เรื อ ง (พ. ศ. 1898-2068) ช่ ว งสมั ย นี้ เ มื อ งเชี ย งใหม่ มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในฐานะของเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา มีการขยายอาณาเขตไปอย่าง
กว้างขวาง สภาพเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง การค้าขายขยายตัวอย่างมาก ดังนั้นการอพยพของชาวไทขึน
มายังเมืองเชียงใหม่ในช่วงสมัยนี้จึงคาดว่ามีจานวนมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งเพื่อการค้าขาย หาที่
ทากิน การถูกเชื้อเชิญหรือแต่งตั้ง มาดารงตาแหน่งขุนนาง การย้ายตามเจ้านายชนชั้นปกครอง อาจเข้า
มาในทุก ๆ สมัยของแต่ละกษัตริย์ที่ ปกครองอาณาจักรล้านนา เช่น สมัยพญากือนา ที่บ้านเมืองมีความ
เจริ ญ สมบู ร ณ์ อาณาจั ก รล้ า นนามี ค วามเข้ ม แข็ ง พุ ท ธศาสนาแพร่ ห ลาย สมั ย พระยาแสนเมื องมา
อาณาจักรล้านนายิ่งเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจและการค้าเจริญเติบโต มีฐานะมั่งคั่งและผลผลิตส่วนเกิน
มาก สมัยพญาสามฝั่งแกน สมัยพระเจ้าติโลกราช สมัยพญายอดเชียงราย จนถึงสมัยพญาแก้ว
สมัยเสื่อมของอาณาจักรล้านนาและการล่มสลายของอาณาจักร (พ.ศ 2069- 2101) ในสมัยนี้
อาณาจักรล้านนาเริ่มเสื่อมลงในช่วงปลายของราชวงศ์มังรายนับตั้งแต่พ.ศ 2069 เป็นต้นมา เนื่องจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง นอกจากนี้ยัง ถูกรุกรานจากราชอาณาจักรอยุธยาและหัวเมืองไทยใหญ่ ทาให้
เกิดความแตกแยกวุ่นวายไปทั่ว สภาพเศรษฐกิจค่อย ๆ เสื่อมทรุดลง จนที่สุดอาณาจักรล้านนาตกเป็น
เมืองขึ้นของพม่าเมื่อพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมารบเชียงใหม่โดยใช้เวลาเพียง 3 วันก็สามารถยึดเชียงใหม่
ได้ในปี พ.ศ 2101 การอพยพของชาวไทขึนมายังเมืองเชียงใหม่ในช่วงสมัยเสื่อม 32 ปีนี้คาดว่ามีจานวน
น้อยมาก
สมั ย ล้ า นนาอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของพม่ า ช่ ว งแรก (พ.ศ. 2101-2207) ช่ ว งสมั ย นี้ แ ม้
บางครั้งจะมีศึกสงคราม มีการกวาดต้อนเชลยจากล้านนาไปพม่า แต่สภาพการค้ายังมีการเจริญเติบโต
ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเมืองยังคงอยู่ในสภาพปกติ การปกครองโดยกษัตริย์
พม่าก็ทาให้บ้านเมืองสงบสุขได้ เพราะให้อานาจเจ้าเมืองแต่ละเมืองในล้านนาปกครองกันเองภายใต้
การกากับดูแลของกษัตริย์พม่า ในช่วง 100 ปีแรกนี้ชาวไทขึนยังคงมีการอพยพมาบ้างโดยเฉพาะเพื่อ
การค้าขายหรือหาถิ่นที่อยู่ใหม่
สมัยล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ช่วงหลัง (พ.ศ. 2207 ถึง 2317) การปกครอง
ในช่ ว งนี้ ข องพม่ า ได้ เ ข้ า มาแทรกแซงกิ จ การภายในมากขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ตามมา ทั้ ง ใน
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การค้าขาย การแบ่งผลประโยชน์ การเกณฑ์แรงงาน การเก็บภาษี
การเก็บส่วย การขูดรีด เกิดกลุ่มต่อต้านอานาจพม่า เกิดการสู้รบในกลุ่มการเมืองต่าง ๆ สภาพภายใน
ล้ า นนาจึ ง เกิ ด การจลาจล เกิ ด ศึ ก ทุ ก แห่ ง หน ท าให้ ผู้ ค นต้ อ งละทิ้ ง ชุ ม ชนของตนเองไปอยู่ ใ นพื้ น ที่

9

ที่ปลอดภัย มีการอพยพลี้ภัยไปอยู่ ยังที่ต่าง ๆ ท้ายที่สุดก็มีการรวมตัวการขับไล่กองทัพพม่าออกจาก
เชียงใหม่ได้สาเร็จในปี พ.ศ. 2317 ดังนั้นกล่าวได้ว่าในช่วง 100 ปีหลังนี้ การอพยพของชาวไทขึนคาดว่า
จะมีจานวนน้อยลง
สมัยล้านนาเป็นประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม (พ. ศ. 2317- 2442) ช่วงสมัยนี้ถือว่า
ชาวไทขึนจากเชียงตุงได้อพยพเดินทางมาที่เมืองเชียงใหม่มากที่สุด โดยเฉพาะในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้า
ใส่เมืองในสมัยของพระเจ้ากาวิละ ช่วงของการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ทั้งโดยการเกลี้ยกล่อมผู้คนที่หนีภัย
สงครามให้กลับมาอยู่ที่เดิม การใช้วิธีการกวาดต้อนจากเมืองต่าง ๆ ซึ่งมี หลายครั้ง นอกจากนี้ในสมัย
อื่น ๆ ถัดมากก็ยังมีการกวาดต้อนมาอีกเป็นระยะ ๆ เช่น สมัยพระยาเชียงใหม่คาฟั่น พระยาพุทธวงศ์
รวมถึงยังมีการอพยพติดตามญาติพี่น้องมาอยู่ด้วย การหนีภัยสงครามหรือความไม่สงบทางการเมือง
การย้ายพื้นที่ทากิน ซึ่งภายหลังจากการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2339 เมืองเชียงใหม่มีความเจริญ
ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ และมีการอพยพหรือการย้ายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่อย ๆ ไปตาม
พื้นที่ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามภายหลังสงครามเชียงตุงสิ้นสุดลง พบว่าการอพยพมายังเมืองเชียงใหม่ของ
ชาวไทขึนมีจานวนน้อยมาก
อย่างไรก็ตามภายหลังการตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศไทย ได้มีการผสมผสานกันทางเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ กับชาวไทยวน ไทลื้อ หรือไทยอง ส่งผลให้วิถีชีวิตความป็นอยู่
ค่านิยม หรืออัตลักษณ์แบบเดิมได้มีการปรับ เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ไปตามยุคสมัยต่าง ๆ แต่ก็ยังมี
ลักษณะบางประการที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทขึนในบางพื้นที่อยู่บ้าน เช่น ด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย
อาหาร ความเชื่อ ประเพณี ภูมิปัญญาการดูแลรักษาร่างกายรักษาโรค
2.2 แนวคิดภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นความรู้ ทักษะของคนในท้องถิ่น ที่ ได้สั่งสมประสบการณ์ และความ
ฉลาดของคนในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นจะมีความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันตามสภาพสังคมของคนใน
ชุมชนนั้น ๆ รวมถึงวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ต่างกันออกไปด้ว ย เพื่อให้คนในท้องถิ่ นนั้น
สามารถดารงชีวิตให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งนี้นักวิชาการได้ให้
ความหมายของภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ดังนี้
ธวัช ปุณโณทก (2525) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึงประสบการณ์ ในการ
ประกอบอาชีพในการศึกษาเล่าเรียน เช่น การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีการประกอบอาชีพ และการดารงใน
ชีวิตประจาวันและถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งยง เทาประเสริฐ และธารา อ่อนชมจันทร์ (2537) กาหนดว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง
องค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สั่ งสมและสื บ ทอดมา โดยเป็นความสามารถ และ
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ศักยภาพการแก้ปัญหาการปรับตัว เรียนรู้ และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการดารงอยู่รอด ของเผ่าพันธุ์
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเป็นวิถีของชาวบ้าน
สิริกร ไชยมา (2544) อธิบายว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง ความรู้ความสามารถ ความเชื่อ
ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตของมนุษย์ ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และสืบทอดมานานจนได้การยอมรับในสังคม
อุทัย ดวงบาล (2551) ระบุว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ ประสบการณ์ ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม
ที่ เ รี ย นรู้ จ ากผู้ ใ หญ่ หรื อ ความรู้ ที่ ส ะสมกั น มา หรื อ สิ่ ง ที่ ช าวบ้ านคิ ด ได้ เ องที่ น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาเป็น
สติปัญญา อันเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านที่สามารถคิดเอง ทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่
มาแก้ไขปัญหาการดาเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
กุ ล วิ ต รา ภั ง คานนท์ (2537) ให้ ค วามหมายภู มิ ปั ญ ญาไว้ ว่ า นอกจากจะเป็ น เรื่ อ งของ
พื้น ภูมิธ รรมแล้ ว ยั งหมายถึงศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ด้ว ย ซึ่งเอื้อให้ เกิ ด
ทางเลือกใหม่ที่มีลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของตนเอง ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่ งสมกันมาตั้งแต่
อดีต และเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการทามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้าหมายก็ คือ เพื่อให้เกิดความสุขทั้งในส่วนที่เป็น
ชุมชนหมู่บ้าน และในส่วนที่เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิดปัญหาทางด้านความไม่สมดุลกันขึ้นก็
จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุข เกิดปัญหาในหมู่บ้านและชุมชน
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นหรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น หมายถึ ง ความรู้ ข อง
ชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสม
มาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และ
เปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (บุญรัตน์
ณ วิชัย, 2550)
อบเชย แก้วสุข (2543) อธิบายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้น
ความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น คาว่า “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” เป็นการ
กล่าวถึงบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทางานนั้น ๆ อย่างมาก ความรู้ดังกล่าว
เป็นความรู้ที่นามาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุผล
ในตัวเองที่น่าศึกษา ควรอนุรักษ์และสืบทอด สาหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีอยู่มากมาย
ในท้องถิ่น แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งมีผลงานเพื่อการดารงชีวิตที่
แตกต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
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1. สาขาเกษตรกรรม
2. สาขาคหกรรม
3. สาขาศิลปกรรม
4. สาขาสาธารณสุข
5. สาขาภาษาและวรรณกรรม
6. สาขาอื่น ๆ เช่น ด้านพิธีกรรมต่าง ๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะดังนี้
1. เป็นความรู้ที่เป็นคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่มีความกตัญญู
รู้คุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น
2. เป็นความรู้ที่สอนให้เคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทาลาย ให้เคารพ
สิ่งศักดิ์สิทธิและคนที่ล่วงลับไปแล้ว
3. เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดไว้ สาหรับดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนาจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาศิลปกรรม ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีคุณค่ายิ่ง
ธวัช ปุ ณโณทก (2531) ได้ให้ ความหมายของภู มิปั ญญาท้ องถิ่น ว่า หมายถึง ความรู้ ข อง
ชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเองและประสบการณ์
ทางอ้อมด้วยการเรียนรู้จากผู้อื่นหรือความรอบรู้สะสมเหล่านี้รวมเรียกว่าภูมิปัญญา หากแต่ภูมิปัญญา
นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการศึกษาในอดีต แต่หมายถึงศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพื่อเกิดทางเลือกใหม่ คือ ภูมิปัญญายุคหนึ่งสมัยหนึ่ งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาความ
รอบรู้ของสังคม
สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1. ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม เป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่
เจ็บ ตาย เป็นคุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน
2. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ
ดนตรี หรือ อื่น ๆ ซึ่งภูมิปัญญาดังกล่าวจะสะท้อนความสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะ คือ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
2) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ชุมชน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2540) มองภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามี 2 ระดับ คือ ในเชิงรูปธรรมและ
อุดมการณ์ในเชิงรู ป ธรรม เช่น กรรมวิธีการเพาะปลู ก หรือเทคโนโลยีช าวบ้านเชิง อุ ดมการณ์ เ ช่ น
อุดมการณ์ในการดารงชีวิตของผู้คนซึ่งอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ของ
ชาวบ้านที่สั่งสมสืบต่อกันมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
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1. ภูมิปัญญาทีเ่ ป็นความรู้ ความสามารถ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2. ภูมิปัญญาที่เป็นความเชื่อ ประเพณี หรือวัฒนธรรม
ประเวศ วะสี (2530) ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานมีลักษณะเชื่อมโยงกันในทุกสาขาวิชาไม่แยกออกเป็นวิชา ๆ แบบเรียนที่เราเรียนวิชาว่าด้วย
เศรษฐกิจอาชีพความเป็นอยู่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันซึ่งตรงกับเอนก
นาคะบุตร (2525)ได้กล่าวว่า “สังคมศาสตร์ที่เราเรียนไม่มีมิติที่จะทาให้เรารู้จักตนเองและดาเนินชีวิต
อย่างสงบสุข ไม่ได้บอกให้รู้อย่างเท่ากัน ไม่สามารถใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ให้อยู่เหนือตนเอง หรือเหนือโลกได้
เลย แต่ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นมี ค วามหมายต่ อ ค าว่ า ชี วิ ต ที่ ชั ด เจน และเชื่ อ มโยงองค์ ป ระกอบทุ ก
องค์ประกอบที่แวดล้อมชีวิต ”
ความสาคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนในชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่สืบต่อ
กั น จนเกิ ด มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ก ลายเป็น วิถี ชี วิต ของคนในชุ ม ชน อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เอกลั ก ษณ์
และความภาคภูมิในชุมชนของตน โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) และสมจิต
พรหมเทพ (2543) ได้อธิบายความสาคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดังนี้
1. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ ความรู้ที่เป็นระบบจากการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ผ่านการขัดเกลาจากบุคคลในชุมชน และ
สร้างเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมา
3. ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น สามารถพั ฒ นาต่ อ การเปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา และต้ อ งเป็ น
แนวทางที่ส่งเสริมช่วยการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนได้
กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิต สังคม สภาพแวดล้อมและ
การถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานโดยถือเป็น
ชุดความรู้ที่บอกแนวปฏิบัติกระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจด้วยตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่
อาศัยการเรียนรู้สั่งสมสืบต่อมา
ปกรณ์ จริงสูงเนิน (2536) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาที่แท้จริง เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาสร้าง
ภูมิปัญญาร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบไปด้วยความรู้สาคัญ
3 ประการ คือ
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1. ความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม โดยเป็นความรู้ที่ขจัดความรู้สึกเห็นแก่ตัวหรือตัวใคร
ตัวมันแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกที่ยึดเหนี่ยวความเป็นชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ อย่ า งเต็ ม พลั ง และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับการกาหนด การจัดองค์กร บทบาทหน้าที่ สิทธิ อานาจ
กฎระเบียบชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความสานึกรับผิดชอบ
ชุมชนยิ่งกว่า การตั้งอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
อย่างเหมาะสมแต่ละท้องถิ่น และอยู่บนรากฐานของความสานึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อชุมชน
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) ได้กล่าวว่า การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีกรอบในการศึกษา
คือ
1. ความรู้และระบบความรู้ภูมิปัญญา เป็นระบบความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม การกระจายความรู้ซึ่ง
ความรู้ไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ แต่จะต้องถูกนามาบริการคนอื่น
3. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไม่มีสถาบันการถ่ายทอด แต่มีกระบวนการที่สลับซับซ้อน
4. การสร้ า งสรรค์ แ ละการปรั บ ปรุ ง ระบบความรู้ ข องชาวบ้ า นไม่ ไ ด้ อ ยู่ นิ่ ง อยู่ กั บ ที่ แ ต่
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้าน
ดังนั้นการสั่งสมภูมิปัญญาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้
มี 2 ทาง คือ
1. การสั่งสมด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตน การอยู่ร่วมกันในสังคม
2. มีผู้ ถ่ายทอดให้ ในรู ป แบบวัฒ นธรรมประเพณี วิถีชีวิต หรือจากตารา ครูอาจารย์ซึ่ ง
ภูมิปัญญาเหล่านี้จะถูกสะสมในตัวปราชญ์ชาวบ้าน
การถ่ายทอดและการกระจายภูมิปัญญาเป็นรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญามีหลายรูปแบบคือ
แบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การบอกเล่า หรือผ่านพิธีกรรมทางศาสนา ทางประเพณีวิถีชีวิตรวมทั้ง
การเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ได้รับการถ่ายทอดจากศิลาจารึก
ใบลาน สมุด ข่อยหรือตาราต่าง ๆ
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2537) ได้อธิบายว่าภูมิปัญญาคือ “ความเชื่อ ความรู้ที่มีทั้งสติและ
ปัญญาอันเป็นเครื่องชี้นาแก้ผู้คนในสังคม (ก่อนที่ความรู้หรือภูมิปัญญาสมัยใหม่จะเข้ามา) ว่าการจะใช้
ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวร คน ป่า ภูเขา น้า ฟ้า (อานาจเหนือธรรมชาติ) หญ้า สัตว์ แมลงผู้เป็นเพื่อนร่วมโลก
นั้นสามารถทาได้อย่างไร” โดยแบ่งระดับภูมิปัญญาชาวบ้านออกเป็น 2 ระดับ คือ
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1. ภูมิปัญญาระดับชาวบ้าน “สามัญสานึก” ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็น “วัฒนธรรม” ความรู้
ในการทาการผลิต เทคนิคการปลูก การจับสัตว์ การหาอาหาร
2. ภูมิปัญญาชาวบ้านระดับความเชื่อที่ปรากฏในตานานปรัมปรา นิยายพื้นบ้าน สุภาษิต
คาคม ดนตรี ศิลปะ พิธีกรรม เป็นต้น
และได้กล่ าวถึงภูมิปั ญญาท้ องถิ่นว่ า เป็นมรดกทางวัฒ นธรรมที่สื บทอดกัน มาตั้ง แต่ อ ดี ต
อันยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นมรดกทางสังคม
ที่ได้จากการเรี ยนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเป็นรากฐานสาคัญของชีวิตและ
สังคมอันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมทางสังคมที่มาจากรากเหง้าของ
ภูมิปั ญญาชาวบ้ าน เป็ น สิ่ งที่น าไปสู่ การปรับตัว ของชุมชนให้ เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
เสรี พงศ์พิศ (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) พื้นฐานของความรู้ชาวบ้านของชาวบ้าน
ที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สะสม
สืบต่อกันมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่
นามาใช้ในการแก้ปัญญาเป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้างทั้งลึกที่ชาวบ้าน
สามารถคิดได้เอง ทาเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
และภูมปิ ัญญามีอยู่ 2 ลักษณะคือ
1. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิตเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย คุณค่าและความหมายทุกสิ่งอยู่ในชีวิตประจาวัน
2. เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ
ดนตรีและอื่น ๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมชุมชน” สามารถนามาใช้อธิบายถึงแนวคิด
และวิธีการดาเนินชีวิตของชุมชนในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะสาหรับชุมชน ซึ่งได้รับ
การสั่งสมสืบทอด และมีบทบาทอันสาคัญยิ่งต่อชุมชน
ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2537) กล่าวถึงภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพว่า เป็นภูมิปัญญาใน
การรักษาสุขภาพตนเอง มีลักษณะเป็นองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะไม่
แยกเป็ น อิส ระเป็ น ส่ ว นๆ และสอดคล้ อ งกับ ความเชื่ อ และวิ ถีชีวิต ประชาชนในท้ อ งถิ่ นสิ่ งเหล่ า นี้ มี
การเคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจึงควรพัฒนาศักยภาพที่ยังร่วมสมัยขึ้นมาเป็นทางเลือกใน
การดูและศักยภาพในท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมีจุดเด่น คือ
ราคาถูก หาได้ง่าย พึ่งพาตนเองอยู่ บนหลั กของดุล ยภาพในปัจจุบันสิ่ งที่ น่าวิตกคือ ภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านที่ว่านี้กา ลังสูญหายไป ดังนั้นจึงมีความจา เป็นที่ต้องรักษาความหลากหลายของสังคมมนุษย์
หรื อรั กษาภูมิปั ญ ญาที่ บ รรดาสั งคมมนุ ษย์ ไ ด้ส ร้า งสมกันเป็นเวลานาน ความจาเป็นนี้มี มากพอกั บ
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การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการรักษาภูมิปัญ ญาเหล่านี้บุคคลที่สาคัญต่อการคงอยู่ของ
ภูมิปัญญาคือ กลุ่มหมอพื้นบ้าน ซึ่งในอดีตเคยมีความสาคัญต่อสังคมในท้องถิ่นมาก แต่ในปัจจุบันหมอ
พื้นบ้านได้ลดจานวนลงหมอชาวบ้านรุ่นเก่าก็ได้ตายจากไป
จากเนื้อหาภูมิปัญญาพื้นบ้านดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้ของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ซึ่งผ่านกระบวนการ
ศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นความรู้ที่มีการปรับประยุกต์เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมในแต่
ละช่วงเวลา ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
จนกลายเป็ น วิถีชีวิต ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงเอกลั กษณ์และความเป็นอัตลั กษณ์ในการที่ช่ว ยสร้างความ
ภาคภูมิในชุมชนของตนเอง
2.3 ลักษณะและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
ประเวศ วะสี (2536) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไว้ 3 ลั ก ษณะคื อ
1) เป็นความจาเพาะกับท้องถิ่น เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือ
ความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสอดคล้องกับ
เรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาจากภายนอก โดยที่ไม่อาจนาไปใช้กับท้องถิ่นอื่น ๆ ที่แตกต่างกันได้
แต่ถ้าใช้ได้ก็ไม่ดีมากนัก 2) มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูงซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมมีการพยายามนาเอาธรรมชาติมาอธิบายเป็นรูปธรรมที่สามารถแตะ
ต้องได้ เช่น ความคิดเรื่องแม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ ทาให้คนเคารพธรรมชาติและไม่
ทาลายสิ่งนั้น และ 3) มีความเคารพผู้อาวุโส ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสาคัญกับประสบการณ์จึงให้
ความเคารพผู้อาวุโสเพราะผู้อาวุโสนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ลักษณะ คือ
1) ความรู้และระบบความรู้ซึ่งภูมิปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นมาชั่วขณะมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ที่ชาวบ้าน
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นในการศึกษาจะเข้าไปดู
ว่าชาวบ้านรู้อะไรอย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร
2) การสั่งสมความรู้ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและการกระจายความรู้ซึ่งไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ แต่ ถูก
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการบริการคนอื่น เช่น หมอพื้นบ้าน สั่งสมความรู้ทาง
การแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่งซึ่งมีกระบวนการที่ทาให้เขาสั่งสมความรู้ซึ่งเราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนนี้
เป็นอย่างไร และหมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไรเป็นต้น 3) การถ่ายทอดความรู้
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีสถาบันในการถ่ายทอดความรู้โดยตรง แต่กลับมีกระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน
ซึ่งถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่ อีกรุ่น
หนึ่ ง ด้ ว ย 4) การสร้ า งสรรค์ ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบความรู้ ข องชาวบ้ า นไม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ กั บ ที่ แต่ ถู ก
ปรั บ เปลี่ ย นตลอดมาโดยอาศั ย ประสบการณ์ ข องชาวบ้ า นเองซึ่ ง เรายั ง ขาดการศึ ก ษาว่ า ชาวบ้ า น
ปรับเปลี่ยนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
เสรี พงศ์พิศ (2529) ได้แบ่งลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่
เป็นนามธรรมอันเป็นโลกทัศน์ ชีวิทัศน์ เป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ
ตาย และคุณค่า ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน และ 2) ลักษณะที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และด้านอื่น ๆ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการสืบทอดประสบการณ์ จากอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และไม่ขาดสายเป็นธรรมชาติของชาวบ้านที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สืบต่อกันมามิได้ขาด เป็นลักษณะ
ของความสัมพันธ์ภายในโดยชาวบ้านเอง ภูมิปัญญาจึงนับเป็นความคิดทางสังคมที่สาคัญอย่างหนึ่งทั้งใน
ลักษณะที่เป็นนามธรรมคือปรัชญาแนวทางในการดาเนินชีวิต และในลักษณะที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นเรื่อง
เฉพาะด้าน เช่น การทามาหากิน ศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งในสังคมใดที่มีการดารงอยู่มา
ยาวนานย่ อ มจะต้ อ งมี ภู มิ ปั ญ ญาด้ ว ยกั น ทุ ก สั ง คม ระบบดั ง กล่ า วจะประกอบด้ ว ยลั ก ษณะส าคั ญ
4 ประการ คือ ความรู้และระบบ ความรู้การสั่งสมและการเข้าถึงความรู้ การถ่ายทอดความรู้และระบบ
ความรู้ รวมทั้งการสร้ างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาความรู้ นอกจากนี้ช าวบ้านทุกหมู่เหล่ าได้ ใ ช้
สติปัญญาของตนสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อดารงชีพมาโดยตลอดและย่อมถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนาความเชื่อถือผีสางต่าง ๆ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษ
เป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบัน
สาหรับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นได้มีนักวิชาการเสนอวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น จารุวรรณ ธรรมวัตร (2538) ได้แบ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามช่วงวัยออกเป็น 2 วิธี คือ 1) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กโดยใช้กิจกรรมการถ่ายทอดแบบ
ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนและดึงดูดใจ เช่น การเล่านิทาน การละเล่น การทายปริศนา เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการ
สร้างนิสัยและบุคลิกภาพที่สังคมปรารถนา และมุ่งเน้นด้านจริยธรรมเป็นสาคัญ และ 2) วิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ซึ่งมีวิธีการถ่ายทอดหลายรูปแบบ เช่ น วิธีการบอกเล่า การสังเกตด้วยตนเองผ่าน
พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะสาคัญคือ เป็นความรู้หรือระบบความรู้ มีการ
สั่งสมหรือรวบรวมความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้หรือส่งต่อความรู้ และมีการสร้างสรรค์หรือปรับปรุง
ภูมิปัญญาความรู้ โดยมีวิธีการถ่ายทอดแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ เช่น
การใช้กิจกรรมต่าง ๆ หรือการให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ
2.4 แนวคิดการรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน
วิธีการป้องกันหรือรักษาความเจ็บป่วยทางจิตใจ
การรักษาแบบพื้นบ้านมีมุมมองต่อความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจในลักษณะที่ไม่ได้แยก
จากกัน ความเจ็ บ ป่ ว ยที่มีอาการต่างกันหรือเป็นโรคต่างกัน อาจจะมีส าเหตุเดียวกัน และมีวิธีการ
เยียวยารักษาแบบเดียวกัน โดยวิธีการเยียวยาความเจ็บป่วยอาจจะใช้มากกว่า 1 วิธี เนื่องจากต้องมีการ
เยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
งานศึกษาที่รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพของยิ่งยง เทาประเสริฐ (2546) ได้นาเสนอวิธีการดูแล
สุขภาพไว้ 4 วิธีการ ได้แก่ พิธีกรรม กายบาบัด สมุนไพร และอาหารการกิน โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
วิธีการดังต่อไปนี้
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยพิธีกรรม
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยพิธีกรรมเป็นการตรวจสอบเหตุปัจจัยแห่งความไม่สบายและทาการ
บาบัดให้อาการบรรเทาลง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกาลังใจให้ผู้ป่วยยอมรับสภาพความเป็นจริง และ
ทาจิ ตใจให้ ส งบลง โดยมีพิธีกรรมหลายกลุ่ มย่อย ได้แก่ 1) กลุ่ มดูและทานายฤกษ์ยาม เป็นการใช้
โหราศาสตร์เพื่อตรวจดูดวงชะตาของผู้ป่วย และดูฤกษ์เวลาที่จะเริ่มทาพิธีกรรมหรือเริ่มต้นทาสิ่งใหม่ ๆ
พิธีกรรมดูเมื่อและทานายฤกษ์ย ามเป็นผลมาจากความเชื่ อว่าชีวิตมนุ ษย์ ถูก กาหนดด้ว ยดวง ชะตา
2) กลุ่มขจัดปัดเป่า จะทาหลังจากการดูดวงชะตา โดยหมอดูจะแนะนาวันและเวลาให้เริ่มทาพิธีกรรม
ขจัดปัดเป่า เช่น ส่งเคราะห์ บูชาเทียน รดน้ามนต์ เป็นต้น 3) กลุ่มสร้างขวัญกาลังใจ มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่
จ๊อย/ซอ ส่งปู่แถน-ย่าแถน แกว่งข้าว ฮ้องขวัญ/สู่ขวัญ 4) กลุ่มเจริญสติและทาใจ เช่น ทาสมาธิ ฟัง
เทศนาธรรม เป็นต้น 5) กลุ่มสร้างความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล เช่น การขอขมาผีปู่ย่าหรือผีเจ้านาย
การทาน (หรือตาน) ขันข้าวหรือการทาบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การสักยันต์เพื่อ
ป้องกันภัยอันตราย เป็นต้น
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยกายบาบัด
วิธีการนี้ จ ะใช้รั กษาส าหรั บผู้ ที่เจ็บป่ว ยทางกาย เช่น ปวดเมื่อยกล้ ามเนื้อ เป็นอัมพฤกษ์
อั ม พาต กระดู ก หั ก ได้ รั บ สารพิ ษ แมลงกั ด ต่ อ ย เป็ น ต้ น วิ ธี ก ารที่ นิ ย ม เช่ น การนวด การบี บ เส้ น
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การเช็ ด การแหก การย่ าขาง การฮมควั น หรื อ รมควั น เป็ น ต้ น ซึ่ ง ขณะที่ ผู้ รั ก ษาพื้ น บ้ า นก าลั งทา
การรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้จะบริกรรมคาถาหรือท่องบทสวดมนต์ไปด้วย
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพร
ในแต่ละพื้นที่ชุมชนมักมีพันธุ์พืชที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคมากมาย ผู้รักษาพื้นบ้านที่มี
ความรู้ในการปรุงยาและใช้ยา จึงนามาใช้ในการรักษาความเจ็บป่ วยหลากหลายวิธี เช่น ยาต้ม ยาผง
ยาเม็ด ยาสูบ ยาทา ยาอาบ ยาเหน็บ เป็นต้น องค์ความรู้เรื่องยาสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถูก
ถ่ายทอดลงปั๊บสา (พับสา) ปัจจุบันได้ถูกบันทึกและจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง
วิธีการรักษาสุขภาพด้วยอาหารการกิน
อาหารการกินนับเป็นส่วนสาคัญในการดูแลสุขภาพ การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และ
เหมาะสมกับร่างกายจะช่วยป้องกันโรคได้ นอกจากนั้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมา การกินอาหารก็เป็น
ส่วนที่ช่วยรักษาให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น ผู้ที่กาลังป่วยหรือร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรกินอาหารดังต่อไปนี้
ได้ แ ก่ อาหารแสลงที่ ผู้ ป่ ว ยห้ า มกิ น ตามโรคที่ ก าลั ง เป็ น อาหารบู ด หรื อ มี พิ ษ อาหารร้ อ นเย็ น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับธาตุของตน
วิธีการเยียวยาตามภูมิปัญญาพื้นบ้านดังกล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีการใช้เยียวยาผู้ป่วยที่เจ็บป่วย
ทั้งมิติทางกายและทางจิตใจ นอกจากนั้นในการเจ็บป่วยด้วย 1 อาการอาจจะใช้วิธีการรักษามากกว่า
1 วิธี และผู้รักษาพื้นบ้านก็มีความรู้ในการรักษามากกว่า 1 วิธีเช่น กัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีอาการปวด
ศีรษะ ผู้ป่วยไปรักษากับกลุ่มผู้รักษาพื้นบ้าน เช่น หมอพื้นบ้าน พระสงฆ์ คนทรง เป็นต้น ขั้นแรก ผู้รักษา
จะทาการตรวจดูดวงชะตาให้ และหาสาเหตุความเจ็บป่วยจากการทานาย หลังจากนั้นได้ทาพิธีขจัด
ปัดเป่าเคราะห์ด้วยการรดน้ามนต์ หลังจากกลับมาบ้านก็ดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์
และทานยาสมุนไพรที่ผู้รักษาพื้นบ้านแนะนา เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านมี
การดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณให้แก่ผู้ป่วยไปพร้อม ๆ กัน
การผสานความรู้แบบต่าง ๆ ในการอธิบายและเยียวยาความเจ็บป่วย
การแพทย์แบบสมัยใหม่เป็นแบบแผนการรักษาที่แพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งถูกรับรอง
ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์ เดิมมีมุมมองว่าการแพทย์แบบดั้งเดิมเป็นสิ่ง ที่ล้าสมัย หยุดนิ่ง ไม่มีเหตุผล
อธิบ ายไม่ได้ด้ว ยหลั กฐานเชิงประจั ก ษ์นิย มตามแนวคิดวิ ทยาศาสตร์ ทาให้ การแพทย์ส มัยใหม่ กั บ
การแพทย์ดั้งเดิมถูกจัดให้อยู่ขั้วตรงข้ามกัน จากงานศึกษาของ Shane Greene (1998) ที่ศึกษาหมอผีที่
เป็นผู้รักษาพื้นบ้าน (Shaman) ในสังคมชนเผ่า Aguaruna ประเทศเปรู โดยพบว่า ผู้รักษาพื้นบ้านที่
Aguaruna ให้ การอธิบ ายสาเหตุและแนะนาวิธีการรักษาแก่ผู้ป่วยทั้งแบบความรู้ดั้งเดิมและความรู้
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สมัยใหม่ โดยให้โอกาสผู้ป่วยและญาติพิจารณาเองว่าจะเลือกรับการรักษาแบบใดแบบหนึ่งหรือเลือก
รั กษาทั้งสองทาง นอกจากนั้ น จากงานศึกษานี้ทาให้ เห็ นว่า ผู้รักษาพื้นบ้านมีการเป็นผู้กระทาการ
(Actor) เนื่องจากผู้รักษาพื้นบ้านมีการเรียนรู้ความรู้แบบใหม่ๆ แขนงอื่น เช่น ความรู้ทางการแพทย์
แบบวิทยาศาสตร์ เป็นต้น แล้วนาการเรียนรู้ที่ได้รับมาคัดสรร ปรับเปลี่ยน ผสานรวมในการอธิบาย
ความเจ็บป่วยต่อผู้ป่วย
การศึกษาแบบแผนการรักษาความเจ็บป่วยของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555) ได้เสนอถึง
การเลือกรับการรักษาพยาบาลว่า ชาวบ้านไม่ได้ปักใจเลือกการรักษาแบบหนึ่งแบบใดเพียงวิธีเดียว
แต่ชาวบ้านได้พยายามลองรั กษาทุกวิถีทาง ทั้งการรักษาตามแบบแพทย์ส มัยใหม่และแบบพื้นบ้ าน
ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น ชาวบ้านจะเลือกทางรักษาแบบแพทย์สมัยใหม่ก่อนหากยัง
ไม่หายหรือชาวบ้านแบกรับค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลไม่ไหว จึงจะแสวงหาการแพทย์แบบอื่น ๆ รวมทั้ง
การแพทย์พื้นบ้านด้วยเช่นกัน ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าพหุลักษณ์ทางการแพทย์เกิดขึ้นได้เนื่องจากการแพทย์
เพียงแบบใดแบบหนึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทสภาพการณ์และเงื่อนไข ต่าง ๆ ของคนป่วยได้
ครบถ้วนนั่นเอง
การที่ สั ง คมมี ร ะบบการแพทย์ ที่ ห ลากหลาย ที่ เ ป็ น ทั้ ง แบบวิ ท ยาศาสตร์ แ ละพื้ น บ้ า นนั้น
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2549) ได้เสนอว่า ในสังคมหนึ่ง ๆ ย่อมมีระบบการแพทย์ดารงอยู่มากกว่า
หนึ่ งระบบเสมอ ไม่ว่าสั งคมนั้ น จะเป็นสั งคมสมัยใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมากหรือจะเป็นสังคมดั้งเดิมที่ห่างไกลความทันสมัยก็ตาม เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่
มีระบบการแพทย์ใดที่จะมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองจนสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดจากความ
เจ็ บ ป่ ว ยได้ ทุ ก มิ ติ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของผู้ ค นในสั ง คม พหุ ลั ก ษณ์ ท าง
การแพทย์จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมในโลก
การที่ ก ล่ า วว่ า ไม่ มี ก ารแพทย์ ร ะบบใดที่ จ ะสามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนในระบบเดียว เนื่องจากสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ สลับซับซ้อน
และเป็ น พลวั ต หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า สุ ข ภาพเป็ น ปรากฏการณ์ ท างชี ว วั ฒ นธรรม ( Biocultural
Phenomenon) ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีนิยามสุขภาพที่แตกต่างกันมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ
และแบบแผนการปฏิ บั ติ ต นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาวะที่ แ ตกต่ า งกั น สุ ข ภาพจึ ง ผั น แปรปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , 2549) ทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์
พื้นบ้านจึงควรได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสุขภาพที่หลากหลาย และไม่ควร
ตัดสินว่าแบบใดดีกว่ากัน เพราะในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีระบบการแพทย์ใดที่สามารถรับประกันผลของ
รักษาได้บริบูรณ์ แต่ละระบบต่างก็มีข้อบกพร่องที่แตกต่างกันตามแต่ละสังคม
ดังนั้น การแพทย์แบบดั้งเดิมสามารถผสมผสานกับความรู้ชนิดอื่น ๆ เพื่อให้สามารถอธิบาย
และเยียวยาความเจ็บป่วยอย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไป โดยผู้รักษาพื้นบ้านเป็นผู้ที่เลือกที่
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จะเรียนรู้ความรู้แบบอื่น ๆ และคัดเลือกมาผสมผสานกับความรู้แบบดั้งเดิมของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การเรียนรู้และปรับตัวในฐานะผู้กระทาการของพวกผู้รักษาพื้นบ้าน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ การรักษา
สุขภาพด้วยพิธีกรรม การรักษาสุขภาพด้วยกายบาบัด การรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพรและอาหาร
การกิน โดยมีแนวความคิดในการรักษาแบบองค์รวม มองความเจ็บป่วยด้านร่างกายและด้านจิตใจใน
ลักษณะที่ไม่ได้แยกจากกัน ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่างกันหรือเป็นโรคแตกต่างกัน อาจเกิด
จากสาเหตุเดียวกัน และมีวิธีการดูแลรักษาแบบเดียวกัน โดยการดูแลรักษาอาจจะใช้วิธีการหลากหลาย
วิธี เพราะดูแลรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจพร้อมกัน
2.5 ระบบคลังข้อมูล
คลังข้อมูล คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่งหลาย
ช่วงเวลา เป็นระบบฐานข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะถูกนามาช่วยในการ
ตัดสินใจได้ แหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยสาหรับวิเคราะห์และตัดสินใจ
ของผู้บริหารโดยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจะแยกจากฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติงาน ซึ่งอาจได้ข้ อมูลจาก
ฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติงาน หรือจากภายนอกองค์กรมาประมวลผลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่นามาประมวลผลจะ
เป็นข้อมูลย้อนหลังหรือเป็นข้อมูลในอดีต โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ แต่อาจจะปรับเพื่อ
ความเหมาะสมก่อนที่จะนาไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล และมักจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่ จาเป็นต่อการใช้งาน
เท่านั้น โดยข้อมูลที่จัดเก็บในคลังนั้นมักจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเก็บข้อมูล
ในรูปแบบข้อมูลสรุป (ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์, 2552)
ส่วนประกอบของคลังข้อมูล
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) ได้อธิบายว่าในคลังข้อมูลมีองค์ประกอบเป็นภาพรวมที่ไม่ใหญ่มาก
ซึ่งส่วนประกอบที่สาคัญจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนของการใส่ข้อมูล ได้แก่ การพัฒนาข้อมูล (Development) จะต้องมีการวางแผนใน
การดึงข้อมูลว่าทาอย่างไรและด้วยวิธีการใดที่ทาให้ข้อมูลสามารถพัฒนาการจัดเก็บได้รวมถึงการได้มาซึ่ง
ผลของข้อมูล (Data Acquisition)
2. ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย คลังข้อมูลซึ่งเป็นส่วนของการบันทึกสถิติของ
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดทั้ ง หมดของข้ อ มู ล และมี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ มู ล ของข้ อ มู ล เช่ น ชื่ อ ของแฟ้ ม ข้ อ มู ล
โปรแกรมที่เขียน ที่มาของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการค้นหา
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3. ส่วนที่ได้รับจากการใช้คลังข้อมูล หรือ การรองรับจากการทางาน (End User) เพื่อให้
ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูล ได้แก่ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น (Information Directory) และการเข้าถึง
ข้อมูล (Data Access)
คุณลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูล
การที่ ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล สามารถน ามาใช้ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ และตั ด สิ น ใจได้ เ พราะมี
คุณลักษณะเฉพาะที่สาคัญ (เบญจมาศ เติมอุดม, 2545) ดังนี้
1. การแบ่ ง โครงสร้ า งตามเนื้ อ หา (Subject Oriented) คลั ง ข้ อ มู ล ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ
มุ่งเน้ น ไปในแต่ล ะเนื้ อหาที่ส นใจ ไม่ได้เน้นไปที่การทางานหรือกระบวนการแต่ล ะอย่างโดยเฉพาะ
เหมือนกับฐานข้อมูล เชิงปฏิบั ติการในส่ว นของรายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บในระบบทั้งสองแบบก็จ ะ
แตกต่างกัน ไปตามความต้องการใช้งานด้วยเช่นกัน คลั งข้อมูล จะไม่จากัดการเก็บข้อมูล ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ ในขณะที่ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
เชิงปฏิบัติการหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทางาน
2. การรวมเป็ น หนึ่ งเดีย ว (Integrated) การรวมเป็นหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลั กษณะที่
สาคัญที่สุดของคลังข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการเข้าด้วยกัน และทาให้
ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น กาหนดให้มีค่าตัวแปรของข้อมูลในเนื้อหาเดียวกันให้เป็นแบบเดียวกัน
ทั้งหมด
3. ความสัมพันธ์กับเวลา (Time - variant) ลักษณะของข้อมูลในอดีต คือ จะเก็บย้อนหลัง
เป็นเวลาหลาย ๆ ปี ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหาแนวโน้มของข้อมูล การเปรียบเทียบ
ข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต ซึ่งแตกต่างจากลักษณะข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลรายวัน ที่เก็บ
เฉพาะข้อมูลที่ใช้เฉพาะปัจจุบัน
4. ความเสถียรของข้อมูล (Non-volatile) ข้อมูลจะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหลังจากที่
ถูกนาเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่
แล้ว ผู้ใช้งานจะทาได้เพียงการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น
ลักษณะของระบบคลังข้อมูล
ลักษณะของระบบคลังข้อมูล ที่แตกต่างจากฐานข้อมูลปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ประการ
ดังนี้ (Inmon, 2005)
1. การจั ด กลุ่ ม ตามเนื้ อ หาของข้ อ มู ล (Subject–Oriented Data) คลั ง ข้ อ มู ล สามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นในองค์กรแต่ละแห่งมักจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองต่อการทางานขององค์กรที่แตกต่างกัน พัฒนาระบบสารสนเทศการขาย เพื่อตอบสนองต่อ
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การวิเคราะห์ข้อมูล การขายสิน ค้า พัฒนาระบบสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองต่อการวิเคราะห์ ข้ อมูล
การสั่งสินค้า เป็นต้น การจัดกลุ่มข้อมูลตามระบบสารสนเทศดังกล่าว เป็นการแบ่งข้อมูลตามกิจกรรม
ขององค์กรที่แตกต่างกัน ในคลังข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามเนื้อหาของข้อมูล โดยการพิจารณาว่าใน
บรรดาข้อมูลที่มีอยู่ในทุก ๆ ระบบนั้นมีข้อมูลใดบ้างที่บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจะถูก
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้
2. การรวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Integrated Data) ข้อมูลที่เข้ามาสู่คลังข้อมูลนั้นมีที่มาจาก
หลาย ๆ แหล่ง ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันแต่อาจจะมีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น จากระบบ
ปฏิบัติงานประจาวันขององค์กร จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร หรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก
ดังนั้นเมื่อแหล่งข้อมูลมีมากมายหลากหลาย จึงเป็นไปได้ที่ จะเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลขึ้น หน้าที่ของ
คลั งข้อมูล คือ การกาจั ดความซ้าซ้อนของข้อมูล ทาให้ ช นิดของข้อมูล ที่แตกต่างกัน รวมเป็นชนิด
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ความสัมพันธ์กับเวลา (Time Referenced Data) ข้อมูลในคลังข้อมูลแตกต่างจากข้อมูล
ในระบบปฏิบัติการตรงที่ ในข้อมูลปฏิบัติการ จะเก็บเฉพาะข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร ณ ขณะนั้น แต่ระบบคลังข้อมูลจะมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ช่วงเวลา ดังนั้นระบบคลังข้อมูลต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันขององค์กร โดยเมื่อนามาใช้งาน
ระบบจะสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
4. ความเสถียรของข้อมูล (Non-Volatile Data) เพื่อรักษาคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับ
เวลา ข้อมูลในคลังข้อมูลจึงเป็นข้อมูลที่คงอยู่ตลอดไปไม่ว่าข้อมูลจะเก่าเพียงใด ก็ยังจะอยู่ในคลังข้อมูล
ตลอด ไม่เปลี่ยนแปลง เราเรียกคุณสมบัตินี้ว่า ความเสถียรของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบช่ว งเวลาให้ ผลลัพธ์ที่มีป ระสิทธิภ าพ อย่างไรก็ตามถึงแม้ข้อมูล จะไม่ถูกลบออกจากคลังข้อมูล
แต่เพื่อการจัดการพื้นที่ในคลังข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป เพื่อให้
ข้อมูลมีขนาดเล็กลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวไม่กระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
องค์ประกอบที่ทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูล
จากความหมายของระบบคลังข้อมูล เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในทางปฏิบัติสิ่งที่จัดเก็บใน
คลังข้อมูล ไม่ได้มีข้อมูลเพียงอย่างเดียว หากยังมีข้อมูลสาหรับดาเนินการรวมอยู่ด้วย องค์ประกอบ
คลังข้อมูลได้แก่
1. ฐานข้อมูลคลังข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
จัดเป็นส่วนที่มีความสาคัญของคลังข้อมูล
2. พื้ น ที่ พั ก ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ม าจากระบบปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร อาจมี ค วาม
หลากหลายทั้งในแง่ของมาตรฐานและวิธีการจัดเก็บ และอาจมีความซ้าซ้อนกัน ดั งนั้น ข้อมูล จาก
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แหล่งข้อมูลจาเป็นต้องถูกปรับให้เข้ากับมาตรฐานของคลังข้อมูลก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในคลังข้อมูลดังนั้น
คลังข้อมูลจึงจาเป็นต้องพื้นที่พักข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทาหน้ าที่เป็นที่พักข้อมูล ขณะที่ถูกปรับให้เข้า
กับมาตรฐานของคลังข้อมูล
3. ดาต้ามาร์ท เนื่องจากฐานข้อมูลคลังข้อมูลมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจขององค์กรให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวอาจทาให้ข้อมูลในฐานข้อมูลคลังข้อมูล มี
รูปแบบไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือนามาวิเคราะห์ได้ยาก จึงต้องมีดาต้ามาร์ท เพื่อเป็นพื้นที่สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
การพัฒนาคลังข้อมูล
การจาแนกประเภทของการพัฒนาจะ พิจารณาจากลักษณะและลาดับเวลา ก่อน-หลัง มี 3
วิธี คือ การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการพัฒนาจากบนลงล่าง การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการพัฒนา
จากล่างขึ้นบน และการพัฒนาด้วยหลักการผสม
1. การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการพัฒนาจากบนลงล่าง (Top-Down Data Warehouse
Development) เป็นหลักการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบรวม จะทาให้ได้คลังข้อมูลรวม
ของทั้งองค์กรในคราวเดียว โดยวิธีพัฒนาจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจและออกแบบ แบบจาลอง
ข้อมูลที่เป็นภาพรวมแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้าและผลลัพธ์ เพื่อการออกแบบและสร้างดาตามาร์ท
ต่อไป
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 การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อสร้าง
คลังข้อมูลจะเริ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์และออกแบบผลลัพธ์และเข้ามูลนาเข้าทีละส่วนแล้วจึงออกแบบ
แบบจาลองข้อมูลหลังจากนั้นจึงมีการนาข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละส่วนมารวมกัน
3. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาแบบผสม ( Mixed Data Warehouse
Development) โดยแยกข้อมูล ออกเป็นส่วน ๆ แล้วพิจารณาเลือกวิธีการวิเคราะห์ และออกแบบที่
เหมาะสมสาหรับข้อมูลแต่ละส่วน แล้วจึงนาเอาแต่ละส่วนที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วมารวมกันในภายหลัง
การจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) ได้อธิบายว่า ข้อมูลที่ให้ในคลังข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
หลาย ๆ แหล่ง จึงต้องมีการหาแนวทางที่จะเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลประจาวัน ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลปฏิบัติการ
ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน การสั่งของ และรายการสินค้าคงคลัง ฮาร์ดแวร์ที่ใช้มีตั้งแต่ เซิร์ฟเวอร์ทั้งไปบน
ระบบ ยูนิกส์ วินโดวส์ เอ็นที และ เมนเฟรม เริ่มจาการจัดทารายการระบบข้อมูล ด้วยระบบฐานข้อมูล
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เชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational Database) เช่ น ดี บี ทู (DB2) ออราเคิ ล (Oracle) อิ น ฟอร์ มิ ค (Informix)
เป็นต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ไขหรือปรับแต่งให้ถูกต้อง และดึงข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้ การ
เก็บข้อมูลในด้านคลังข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันขั้นตอนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่
2.1 การกรองข้อมูล ในคลั งข้ อมูล เป็นสิ่ งส าคัญในการนาไปใช้เ พื่ อการตั ดสิ น ใจจึ ง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องของข้อมูลสูง แต่เนื่องจากข้อมูลที่นาเข้าสู่คลังข้อมูลมาจากหลาย
แหล่ง และมีปริมาณข้อมูลมาก ทาให้โอกาสที่จะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่คลังข้อมูลได้ ดังนั้ นก่อนที่จะมี
การนาข้อมูลเข้า จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบความผิดปกติ ของข้อมูลและทาการแก้ไขให้
ถูกต้องเสียก่อน
2.2 การแปลงข้อมูล เกิดมาจากการที่ ข้ อ มูล มาจากแหล่ งต่า ง ๆ อาจจะมีวิธี แ ละ
รูปแบบการเก็บข้อมูลต่างกัน แต่ข้อมูลเหล่านั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน การจัดเก็ บข้อมูลที่มีความหมาย
เดีย วกัน จากแหล่ งต่าง ๆ เข้าสู่ คลั งข้อมูล จึงจาเป็นต้องแปลงข้อมูล เหล่ านั้นให้ อยู่ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
2.3 การรวมข้อมูลเป็นกลุ่มและการสรุปยอด คือ การเก็บข้อมูลแบบสรุปรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล เป็นวิธีการคานวณหาผลรวม ของข้อมูลในรายละเอี ยดในระดับชั้นล่างๆ และจัดเก็บใน
คลังข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปในภาพรวมของระดับชั้นที่อยู่ถัดไป เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบถามข้อมูลที่เป็นผลรวมและช่วยประหยัดเนื้อที่เก็บข้อมูลใน
กรณีที่ไม่ได้สนใจข้อมูลในรายละเอียด
3. การนาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 การนาเข้าข้อมูล หลังจากผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้วข้อมูลต่าง ๆ จะอยู่
ในรู ป แบบที่ พ ร้ อ มจะน าเข้ า สู่ ค ลั ง ข้ อ มู ล โปรแกรมที่ ท าหน้ า ที่ น าข้ อ มู ล เข้ า สู่ ค ลั ง ข้ อ มู ล จะต้ อ งมี
ประสิทธิภาพสูงในการนาเข้าข้อมูล
3.2 การปรับปรุงข้อมูล เป็นขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลในคลังข้อมูลซึ่งมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา คือ จะปรับปรุงข้อมูลเมื่อไรและปรับปรุงข้อมูลอย่างไร ซึ่งนโยบายการกาหนดความถี่ในการ
ปรับปรุงข้อมูลนั้นขึ้นกับความต้องการใช้ข้อมูล นอกจากนี้ยังขึ้นกับปริมาณของข้อมูลและประสิท ธิภาพ
ของระบบจัดการฐานข้อมูล
กล่าวโดยสรุปถึงระบบคลังข้อมูลได้ว่า คือ ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลาย
แหล่งหลายช่วงเวลา มีส่วนประกอบสาคัญคือ การใส่ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการใช้คลังข้อมูล โดย
ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูล คือ มีการแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา การรวมเป็นหนึ่งเดียว มีความสัมพันธ์
กับเวลา และความเสถียรของข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูลมี 3 วิธี คือ การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการ
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พัฒ นาจากบนลงล่ าง การพัฒ นาคลั งข้อมูล ด้ว ยหลั กการพัฒ นาจากล่ างขึ้นบน และการพัฒ นาด้วย
หลักการผสม
2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้านภูมิปัญญา สุขภาพ ชาติพันธุ์
เชิ ด ชั ย อริ ย านุ ชิ ต กุ ล (2534) ได้ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมอนามั ย ของชาวไทยภู เ ขาเผ่ า ม้ ง
บ้านหนองหอยเก่า ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมการดูแล ตนเองเมื่อเจ็บป่วย
ผลการศึกษาพบว่าชาวม้งบ้านหนองหอยเก่ามีความเชื่อเรื่องวิญญาณ เรื่องขวัญ และผีวิญญาณว่า
สามารถทาให้เกิดความเจ็บป่วยแก่คนได้ มีการบาบัดด้วยการเรียกขวัญและเลี้ยงผี สาหรับสาเหตุของ
ความเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ เลือดลมไม่ดีไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิดอาการ จุกแน่นท้องปวดท้อง
ส่วนใหญ่รักษาด้วยการใช้สมุนไพรปู เลย ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศ ไม่ดี ทาให้เกิดอาการไข้หรือ
ปวดศีรษะ และมีความเชื่อว่าการเรียกขวัญในเวลาเจ็บป่วยนั้นทาเพื่อ ความสบายใจ ความคิดเห็นที่มีต่อ
สมุ น ไพรนั้ น มี ค วามเชื่ อ ถื อ ในสรรพคุ ณ ของยา เพราะเคยใช้ แ ล้ ว ได้ ผ ล และเพราะพ่ อ แม่ เ คยใช้
ส่วนความคิดเห็นต่อแหล่งบริการสาธารณสุขแผนใหม่ เห็นว่าเป็น แหล่งที่ให้ผลในการรักษาหายเร็ว โดย
เชื่อว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งที่ให้การรักษาความเจ็บป่วย ขั้นรุนแรงที่แหล่งบริการสาธารณสุขอื่นรักษา
ไม่ได้แล้ว
ธงชัย สาระกูล (2540) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ตนเองและชุมชน
ชาวเขา 6 เผ่า คือ เผ่าม้ง เผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่ามูเซอดา เผ่าอาข่า และเผ่า กะเหรี่ยง ผลการศึกษาพบว่า
ชาวเขาทั้ ง 6 เผ่ า มี ภู มิ ปั ญ ญาในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองซึ่ ง มี ความสอดคล้ อ งกั บ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตโดยไม่ได้แยกออกเป็น เรื่อง ๆ แต่มีทัศนะในการมองเป็นความผาสุก
ของครอบครัวและสังคม 4 ประการ ดังนี้
1. อาหารอุดมสมบูร ณ์และชีวีมีสุ ข ชาวเขาปลูกข้าวและตาข้าวกันเอง ในฤดูฝนเก็บผั ก
นานาชนิดกิน ผู้ชายล่าสัตว์ป่ามากินบ้าง ชาวเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่าง เช่น ประเพณี
ปีใหม่ เลี้ยงบ้านใหม่ หนุ่มสาวออกมาร้องเพลงเล่นลูกช่วง ผู้ใหญ่นั่งสนทนาให้พร ซึ่งกันและกัน ข้อห้าม
ปฏิบัติของหมู่บ้านก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในหมู่บ้าน
2. บ้ า นที่ อ บอุ่ น และปลอดภัย ชาวเขาในแต่ ล ะเผ่ ารู้ จัก เลื อ กท าเลในการสร้ างหมู่บ้ าน
บางเผ่าเลือกทาเลให้ใกล้แห่งน้าดื่มน้าใช้ บางเผ่าเลือกพื้นที่ไม่ให้ชื้นแฉะ บางเผ่าเลือกพื้นที่ลาดชัน ให้มี
ลมพัดไล่ยุง บ้านทาจากวัสดุธรรมชาติง่าย ๆ แต่สามารถป้องกันแดดฝนได้ดี ภายในบ้านมี เตาไฟใช้ไล่ยุง
และสร้ า งความอบอุ่ น ในฤดู ห นาว มี หิ้ ง บู ช าบรรพบุ รุ ษ และเชิ ญ มาปกปั ก รั ก ษาบ้ า น ให้ มี ค วามสุ ข
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หน้าบ้านจะมีตะเหลวไว้กันผีร้ายไม่ให้เข้าบ้าน
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3. แม่ เด็ก และผู้สูงอายุ บุคคลสาคัญ ขณะที่แม่กาลังตั้งครรภ์จะพิถีพิถันในการรับประทาน
อาหารและเชื่อว่าอาหารบางอย่างแสลงต่อเด็กในครรภ์ เช่น อาหารทอด อาหาร ไขมัน เนื้อค่าง เนื้องู
ชาวกะเหรี่ยงจะไม่กิน ไข่ การคลอดยังคงให้ห ญิงที่มีประสบการณ์ในหมู่บ้านทาคลอดให้ รู้จักบารุง
ร่ างกายหลั งคลอดด้ ว ยการกิ น ไก่ต้ ม สมุนไพร พ่อแม่มัก ทาของให้ เด็กเล่ น เช่น ลู กข่าง ล้ อเลื่ อ น
ไม้ต่อขา สาหรับผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้งและยกย่องให้เป็นที่ปรึกษาประจาหมู่บ้านเป็นผู้นาทางพิธีกรรม
ตัดสินผู้กระทาผิดในหมู่บ้าน
4. ยามเจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งรั ก ษา ชาวเขาเชื่ อ ว่ าการเจ็บ ป่ ว ยเกิ ด จากอ านาจภูต ผี ปี ศ าจ หรื อ
การกระทาผิดจารีตประเพณี ทาให้วิญญาณบรรพบุรุษไม่พอใจ วิธีการรักษาให้หายต้องทาพิธี ขอขมา
ลาไหว้ที่เรียกว่า “เลี้ยงผี” อาจจะต้องฆ่าไก่ หมูเพื่อเป็นของเซ่นไหว้ นอกจากนี่ยังรู้จักนา สมุนไพรมาใช้
ในการรักษา ส่วนมากนาใบหรือรากมาต้มน้าดื่ม
อุไรวรรณ แสงศร (2541) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปั ญญาพื้นบ้านและการรักษาความเจ็บป่วย
ของชาวอีก้อ ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะการจัดสรรพื้นที่ ทากินได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
จารีตประเพณีเดิมมาก ที่ทากินที่เคยเป็นของส่วนรวมได้เปลี่ยนไปเป็น กรรมสิทธิ์ของแต่ละครอบครัว
ส่ ว นป่ า ชุ ม ชนและแหล่ ง น้ ายั ง เป็ น ของส่ ว นรวม ชาวบ้ า นทุ ก คนได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ ท่ า เที ย มกั น
การรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยยังคงให้ความสาคัญในการรักษาพยาบาลตามจารีตประเพณี โดยการให้
หมอผีประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีในการเรียกขวัญและรักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการให้หมอยาใช้สมุนไพรใน
การรักษา ทั้งหมอผีและหมอยายัง เป็นบุคคลสาคัญในสังคมอีก้อ ด้านการสาธารณสุขชุมชนเช่นเดียวกับ
ในอดีตแม้ว่าในปัจจุบันการแพทย์แผนใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการรักษาพยาบาล ทาให้การ
เยียวยารักษาความเจ็บป่วยในชุมชนเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด การรักษาพยาบาลใน
ชุ ม ชนจะเป็ น การผสมผสานระหว่า งการรัก ษาด้ ว ยการประกอบพิ ธี ก รรม การรั ก ษาด้ ว ยสมุ น ไพร
การรั กษาด้ว ยแพทย์แผนโบราณ และการรักษาด้ว ยการแพทย์แผนปัจจุบันประกอบกัน การรักษา
ความเจ็บป่วยของแต่ละวิธีจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสาเหตุของการเจ็บป่วย
อินใจ วงศ์รัตนเสถียร (2543) ได้ศึกษาเรื่องความรู้พื้นบ้านของหมอเมืองเกี่ยวกับสมุนไพรและ
สิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกหมอเมืองที่ยังมีบทบาทเด่นในการรักษาโรคในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อชาวบ้านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ หรือยังไม่พอใจ
การใช้บริการจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจึงเลือกมารักษากับหมอเมืองและยังพบอีกว่า ชาวบ้าน
บางส่วนเลือกใช้บริการกับหมอเมืองก่อนตามความเชื่อ ความศรัทธา เมื่อไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการจึงเปลี่ยนไปใช้บริการจากระบบแผนใหม่ หรืออาจจะเลือกใช้ทั้งสองระบบไปพร้อม ๆ กัน แต่
เลือกใช้ในบริบทที่ต่างกัน โดยมีองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ความเชื่อความศรัทธา
ฐานะเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านมีวิจารณญาณที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง
หมอเมืองจอมทองที่เป็นกรณีศึกษา พบว่า ยังมีความรู้และเลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านอย่างชาญฉลาด

27

จุ ดเด่น ของหมอเมืองก็คือ มุ่ งเน้ น การรักษาคนทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนรวมไปถึงครอบครัวหรือ
เครื อ ญาติ และสั ง คมทั้ ง ระบบมากกว่ า ที่ จ ะมุ่ ง เน้ น รั ก ษาเฉพาะโรค หรื อ อวั ย วะส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
หมอเมืองแต่ละคนได้มีระบบการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ภูมิ ปัญญาในการดูแลสุขภาพมาเป็นเวลา
ช้านาน โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหรือผ่านระบบเครือญาติ โดยเฉพาะระบบครูหรือผู้รู้/ผู้อาวุโส
กับศิษย์ ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งในลักษณะตัวต่อตัว โดยอาศัยการจดจา
มากกว่าการจดบันทึก และผู้ ที่ได้รับการถ่ายทอดจะเลือกสรร ดัดแปลง เพิ่มเติม ประยุกต์องค์ความรู้
เหล่านั้นให้สอดรับกับประสบการณ์ ความถนัดและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฉพาะตน
ศิรานุช อ่อนอ้น ( 2547) ศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพ
ของชาวไทเขิน กรณีศึกษาบ้ านป่ าไผ่ หมู่ที่ 4 ตาบลช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ชาวบ้านในชุมชนที่ศึกษาเป็นชุมชนชนบทในภาคเหนือ มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสัมพันธ์ กัน
อย่างแน่นแฟ้น มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยมีภาษาพูดที่เรียกว่า ภาษาไทเขิน มีวัฒนธรรม
ประเพณี ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพแบบดั้ ง เดิ ม และสื บ ทอดจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยทอด
ภูมิปัญญาเหล่านี้มาจากบรรพบุรุษตามขบวนการทางสังคมโดย ครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนบ้าน
นอกจากนั้นได้เรียนรู้จากผู้นา เช่น พระ ผู้อาวุโส ทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้รู้หรือ
ภู มิ ปั ญ ญาในการรั ก ษาสุ ข ภาพ ปั จ จุ บั น หมอพื้ น บ้ า นมี จ านวนน้ อ ยและนั บ วั น จะลดลงไปเรื่ อ ย ๆ
เนื่องจากว่าคนสมัยปัจจุบันไม่นิยมการดูแลรักษาสุขภาพตามแบบพื้นบ้าน เนื่องจากต้องใช้เวลารักษา
นานและมีพิธีรีตองในการรักษามาก โดยเฉพาะการรักษาที่จะเน้นพิธีกรรมต่าง ๆ และรัฐให้ความสาคัญ
กับการรักษาสุขภาพแบบตะวันตกด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่มากกว่าการแพทย์แผนไทย ในเรื่องการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาพยาบาลแบบพื้นฐานหรือโรคทั่วไปของหมอพื้นบ้าน ชาวไทเขินได้เรียนรู้
ตามลักษณะภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเริ่มจากการรักษาคนในครอบครัว เครือญาติ แล้วขยายออกไปยัง
เพื่ อ นบ้ า นทั้ ง ภายในชุ ม ชนและนอกชุ ม ชน ส่ ว นการเรี ย นรู้ ใ นการดู แ ลรั ก ษา โรคเฉพาะทางหรื อ
การเจ็บป่วยร้ายแรง จะเป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบจากหมอพื้นบ้าน ทั้งภายในชุมชนและ
นอกชุมชน รวมทั้งพระ ผู้อาวุโส เพื่อน และลูกศิษย์ ปัจจุบันการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านยัง
อยู่ในวงจากัด เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจหรือละเลยภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาเล่าเรียน
นานกว่าที่จะมีความชานาญสามารถเป็นหมอพื้นบ้านได้
เชษฐ์ณรัช อรชุน และกนกวรรณ อยู่ไสว (2554) ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาผู้ป่วย
โดยใช้สมุนไพร กรณีศึกษานายวินัย บุญมี บ้านทะเลน้อย ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
สรุ ป ได้ดังนี้ 1) องค์ป ระกอบ พิธีกรรมและวิธีการและขั้นตอนการในการบาบัด รัก ษาผู้ ป่ว ยโดยใช้
สมุนไพรของหมอพื้นบ้านแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ หมอพื้นบ้านจะเริ่มทาการบาบัดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่
เวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงระยะเวลาประมาณ 18.00 น. ขั้นสังเกตและวินิจฉัยอาการ
เมื่อ
ผู้ป่วยมารับการบาบัดรักษา หมอพื้นบ้านจะใช้วิธีการสังเกตและวินิจฉัยอาการบริเวณที่ ผู้มารับ การ
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บาบัดรักษาเป็นโรค ขั้นเตรียมอุปกรณ์และตัวยาโดยใช้ใบพลูจานวน 3 ใบ โดยเลือกใบพลูที่มีลักษณะ
เต็มใบเป็นใบที่มีความสมบูรณ์ ไม่นาใบพลูขาดหรือเป็นรูมาใช้ในพิธีกรรมบาบัด ปากกาเพื่อเขียนอักขระ
ลงบนใบพลู ครก และสากเพื่อใช้ในการตาใบพลู จากนั้นหมอพื้นบ้านจะทาการระลึกถึงครูบาอาจารย์
ปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์คาถา และทาการเคี้ยวใบพลู ให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ที่เตรียมไว้โดยให้หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก หมอพื้นบ้านจะทาการพ่นเป่าบริเวณที่เป็นโรคให้ทั่ว บางกรณีถ้าผู้ป่วยเป็นโรคบริเวณ
ใบหน้าหรือในที่ลับหมอพื้นบ้านจะใช้ผ้าขาวบางปิดบริเวณที่ถูกพ่นเป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือ
ระคายเคือง การรักษาใช้ระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างที่ทาการบาบัดรักษาหมอพื้นบ้านจะให้คาแนะใน
การดูแลสุขภาพ โดยห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารบางอย่างเพราะเป็นของแสลงต่อโรค ได้แก่ อาหาร
ทะเล สัตว์ปีกทุกชนิด ปลามี เงี่ยงทุกชนิด เนื้อวัว หน่อไม้ ผักชนิดที่มีลักษณะเป็นเถา งดเว้นการดื่ม
แอลกอฮอล์และงดเว้นจากการอาบน้าเป็นระยะเวลา 3 วันเมื่อผู้ป่วยรักษาหายดีแล้วก็จะประกอบ
พิธีกรรมในขั้นตอนสุดท้ายคือ การส่งครูซึ่งประกอบไปด้วยกล้วยน้าว้าจานวน 1 หวี เหล้าขาว 1 ขวด
และเงินจานวน 1 บาทเพื่อเป็นค่าครู หรือจะสมนาคุณมากกว่านี้ก็แล้วแต่ความศรัทธา 2) ความเชื่อ
เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรบาบัดรักษาความเจ็บป่วยของหมอพื้นบ้าน การรักษาตามทฤษฎีหมอพื้นบ้าน
เชื่อว่าหมอพื้นบ้านมิได้รักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีการให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพของผู้
มาบาบัดรักษาโดยให้คาแนะนาในระหว่างทาการบาบัดรักษาและหลังการบาบัดรักษา รวมถึงการรักษา
เรื่องของจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญและ มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก หมอพื้นบ้านมีการปฏิบัติตน
โดยการรักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ บูชาครูบาอาจารย์ทุกเช้าอย่างสม่าเสมอ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสีย มีความอดทน ยินดีสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตา โอบ
อ้อมอารีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งหมอพื้นบ้านได้รับการอบรมสั่งสอนและสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์
ความเป็นผู้มีอาวุโสและมีประสบการณ์ทาให้ผู้มารับการบาบัดรักษาเกิดความมั่นใจ การใช้เวทย์มนต์
คาถา การระลึกถึงครูบาอาจารย์ และอานาจสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมสร้างความเชื่อ มั่น
ความศรัทธาซึ่งส่งผลในด้านจิตใจของผู้มารับการบาบัดรักษาโรคเป็นอย่างมาก สาเหตุของการเกิดโรคมี
2 สมมติฐานคือ เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ ได้แก่ การขาดความสมดุลของร่างกาย และเกิดจากสิ่งที่มอง
ไม่เห็นกระทาหรือสาเหตุจากอานาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ วิญญาณกระทาซึ่งส่วนที่ 2 นั้นมีน้อยมาก
แหล่งเก็บสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านนามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคคือ ใบพลูซึ่งหมอพื้นบ้านปลูกไว้บริเวณ
รั้วบ้านหรือบริเวณหน้ าบ้านซึ่งง่ายและสะดวกในการนามาใช้การประกอบพิธีกรรม 3) ปัจจัยที่ทาให้
ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกมารับการบาบัดรักษา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกมาบาบัดรักษาด้วยวิธีการแพทย์
พื้ น บ้ า นนั้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ระบบครอบครั ว และเครื อ ญาติ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบการเมื อ ง ระบบ
การปกครอง ระบบการศึ ก ษาและกระบวนการขั ด เขลาทางสั ง คม ศาสนาและความเชื่ อ ระบบ
การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยการตัดสินใจเลือกมาบาบัดรักษาย่อมคล้อยตามแบบแผนทาง
วัฒนธรรมเป็นหลักใหญ่ซึ่งมีปัจจัยดังเช่น ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ผู้มาบาบัดรักษามีความเชื่อเกี่ยวกั บ
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สาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นตัวกาหนดในการเลือกวิธีการบาบัดรักษาด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้าน เช่น
การรักษาโรคของกลุ่มอาการงูสวัด เริม หรือขยุ้มตีนหมา ไฟลามทุ่ง เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าผู้มารับ
บริการบาบัดรักษาโรคมีทุกเพศและทุกวัยโดยเชื่อว่าสาเหตุของโรคมี 2 ส่วนคือ เกิดจากธาตุทั้ง 4 ใน
ร่างกายขาดความสมดุล ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุลมและธาตุไฟ และเกิดจากสิ่ งที่มีอานาจเหนื อ
ธรรมชาติกระทาส่วนสุดท้ายมีความเชื่อแต่น้อย การบาบัดรักษาจะต้องใช้วิธีการแพทย์พื้นบ้าน ปัจจัย
ทางด้านสังคมบ้านทะเลน้อย ตาบลทางเกวียนในอดีตส่ วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน เป็นลักษณะ
ครอบครั ว ขยายแต่ปั จ จุ บั น เป็ น ลักษณะครอบครัว เดี่ยวมากกว่าครอบครัว ขยาย ชาวบ้านส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานา การออกไปทางานนอกหมู่บ้านหรือนอกตาบลมีน้อย แม้ปัจจุบันก็ยังมีการทานา
และการเลี้ยงกุ้งทาให้วิถีชีวิตดังกล่าวมีผลต่อการตั ดสินใจเลือกมารับการบาบัดกับการแพทย์พื้นบ้าน
นอกจากนี้ครอบครัวจะมีส่วนเลือกวิธีการดังกล่าวรวมทั้งให้คาปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว เพราะเคย
ได้รับการบาบัดด้วยวิธีดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตซึ่งปัจจัยนี้พบมากที่สุด ปัจจัยด้านผลการรักษา ผลการรักษา
ด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้ านเป็นเรื่องที่ปรากฏผลดีต่อผู้ป่วย ชาวบ้านมีความเห็นต่อการแพทย์พื้นบ้านใน
มิติด้านกาลังใจ ความศรัทธา อานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการความรู้ วิธีคิด
วิธีเชื่อ ระบบวัฒนธรรมและประสบการณ์ และปัจจัยด้านระบบบริการของรัฐ ชุมชนบ้านทะเลน้ อย
ตาบลทางเกวียนไม่มีสถานบริการของรัฐตั้งอยู่ เช่น ไม่มีสถานีอนามัยประจาตาบลดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่
ทาให้ผู้มาบาบัดรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้าน เนื่องจากการรับบริการจากหมอพื้นบ้านนั้นไม่ต้อง
เดินทางไกลออกไปนอกหมู่บ้านซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและการใช้จ่ายอีกด้วย
จุฑามาศ นิธิพานิช (2555) ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญในสังคมชาวไทเขินเมือง
เชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ผลการศึกษาทาให้ทราบว่า ชาวไทเขินมีความเชื่อเรื่องขวัญ
และมีพิธีหาขวัญให้กับคน สัตว์ พืช และสิ่งของบางชนิด ซึ่งพิธีหาขวัญให้กับคนยังคงนิยมปฏิบัติกันอยู่
ส่วนความเชื่อเรื่องขวัญในสัตว์นั้นมีความเชื่อว่าสัตว์ที่มีขนขดเป็นวงก้นหอยเป็นสัญลักษณ์ติดอยู่ตาม
ร่างกายเป็นสัตว์ที่มีขวัญ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย แต่สัตว์ที่ยังคงมีการทาพิธีหาขวัญในปัจจุบันเหลือเพียง
พิธีหาขวัญ ควายเท่านั้น ส่วนความเชื่อเรื่องขวัญในพืชพบว่า พืชเพียงชนิดเดียวที่ชาวไทเขินเชื่อว่ามี
ขวัญ คือ ข้าว ซึ่งยังคงมีการทาพิธีหาขวัญข้าวกันอยู่ในปัจจุบัน และความเชื่อเรื่องขวัญในสิ่งของ พบว่า
ชาวไทเขินมีความเชื่อเรื่องความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งรวมถึงความกตัญญูในสิ่ง ของที่มีบุญคุณต่อชีวิตด้วยและ
มีความเชื่อว่าสิ่งของที่มีบุญคุณเป็นสิ่งของที่มีขวัญ ได้แก่ หม้อนึ่ง ไหข้าว ก้อนเส้า เตาไฟ เงินคา (ทอง)
ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการทาพิธีหาขวัญให้สิ่งของเหล่านี้อยู่ นอกจากนี้ ผลการศึกษาทาให้ทราบว่าความ
เชื่อเรื่องขวัญ มีบทบาทและหน้ าที่ต่อระบบสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทเขิน 5 ประการ ได้แก่
(1) บทบาทหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ (2) บทบาทหน้าที่ในการสร้างความรู้สึกร่วม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน (3) บทบาทหน้าที่ในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (4)
บทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมของชุมชน (5) บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่ชุมชน อย่างไร
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ก็ตาม ในปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญในสังคมชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง ได้มีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม การเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชาวไทเขิน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของสังคม
เพื่อการคงอยู่ได้ของวัฒนธรรมและเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคม
Joseph Westermeyer (1998) ศึ ก ษาการรั ก ษาแบบพื้ น บ้ า นในประเทศลาว โดย
เปรียบเทียบกลุ่มชาติพันธุ์ 2 กลุ่ม ในช่วงปี พ.ศ. 2508-2518 พบว่า ชาวม้งส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือและ
ยังคงนับถือผี อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนเทือกเขาที่อยู่ห่างไกล ชาวลาวส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความรู้และนับ
ถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ระบบการรักษาพื้นบ้านของทั้งสองกลุ่มแสดงให้
เห็นถึงความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับโรคพื้นบ้าน ความแตกต่างเกี่ยวกับทางทฤษฎีการรักษาโรคหรือความ
เจ็บป่วย จานวนผู้ประกอบอาชีพหมอพื้นบ้าน และความแตกต่างของบทบาทของหมอพื้นบ้าน หมอผี
มากขึ้น (บทบาทของนักบวชและนักบาบัด) ในสังคมที่ซับซ้อนของลาวมากขึ้น
Sydara K. and et. (2005) ศึ ก ษาการใช้ ย าแผนโบราณในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดยส ารวจทัศนคติและความรู้ของสมาชิกในครัวเรือนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยผู้ประกอบการจากเขตพื้นที่ใน
ชนบท และพื้ น ที่ เ มื อ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ร้ อ ยละ 77 ของครั ว เรื อ นเคยใช้ย าแผนโบราณรวมทั้ง
ยาสมุนไพร การอบซาวน่า การนวดและการฝังเข็ม โดยมีเหตุผลหลัก คือ การรับรู้ประสิทธิภาพ ยาแผน
โบราณใช้สาหรับรักษาโรคเรื้อรังและเฉียบพลัน ดังนั้นควรมีการฝึกอบรมสาหรับผู้ให้บริการยาแผน
โบราณ และผู้ที่ปลูกหรือทาสวนสมุ นไพรในหมู่บ้าน การใช้ยาสมุนไพรทั้งในพื้นที่ชนบทและในเมืองมี
ความคล้ า ยคลึ ง กั น ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ยาแผนโบราณมี ก ารใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายและมี
ประสิทธิภาพ
Suresh AWALE and et. (2006) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารรั ก ษาโดยใช้ ย าแผนโบราณในประเทศ
เมียนมา ผลการศึกษาพบว่า ยาแผนโบราณถือเป็นส่วนสาคัญของวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศ
เมียนมา และมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การใช้ยาแผนโบราณถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ มีการสืบทอดการวิธีการใช้พืชเป็นยาจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ใน
เมียนมากาลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้แบบดั้งเดิมรวมทั้งพืชที่หมอแผนโบราณ
พึ่งพากาลังสูญหายไปในอัตราน่าเป็นห่วง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อปกป้องแหล่ง
ความรู้ดั้งเดิมและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
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ด้านคลังข้อมูลดิจิทัล
มานิดา จั่นสุวรรณ์ (2552) ศึกษาต้นแบบการจัดทาคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสานักดนตรี
บ้านพาทยโกศล ผลการวิจัยพบว่า สามารถเก็บข้อมูลเครื่องดนตรีได้ทั้งหมด 66 รายการ จาแนก เป็น
92 ชิ้ น ระบบการจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ เ ครื่ อ งดนตรี The Hornbostel and Sachs System สามารถ
นามาใช้ศึกษาเครื่องดนตรีไทยของสานักดนตรีบ้านพาทยโกศลได้เป็นอย่างดี การจัดทาฐานข้อมูลด้วย
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโปรแกรม Microsoft Access 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเก็บและปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก ตลอดจนสามารถทาการสืบค้น ข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสานักดนตรี บ้าน
พาทยโกศลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลพาทยโกศลได้โดยง่าย
สมเกียรติ ไทยปรีชา (2553) ได้พัฒนาคลังข้อมูลด้วยเว็บเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบออนไลน์สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน การศึก ษา
ครั้งนี้ ได้นาเสนอ 2 แนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลคือ ด้านการบริหารจัดการ (Managerial
Approach) และ ด้านเทคนิคการพัฒนาคลังข้อมูล (Technical Approach) โดยเนื้อหาหลักของระบบ
จะมุ่งเน้นที่ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาคลังข้อมูลโดยใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการสร้าง
คลังข้อมูลโดยออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูลที่เรียกว่า Star Schema พร้อมทั้งได้กาหนดสถาปัตยกรรม
เป็ น แบบ Three-Tier Architecture, ก าหนด DataMart ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ รวมไปถึ ง
กระบวนการ ETL ที่ถือเป็นหัวใจในการสร้างคลังข้อมูลและนาเสนอข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ OLAP ของ
SQL Maestro for MySQL ที่สามารถ roll-up และ drilldown ข้อมูลได้ พร้อมทั้งนาเสนอรายงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบให้ประสบความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยการบริหาร
จัดการร่วมด้วย โดยในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ใช้ MS Project เป็นเครื่องมือในการควบคุมและดาเนินการ
อี ก ด้ ว ย ผลที่ ไ ด้ คื อ ระบบต้ น แบบของคลั ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นิ สิ ต ในระหว่ า งปี 2545 -2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งเป็นข้อมูลในด้านการสาเร็จการศึกษา (Graduate
Students). GPA Range, ผลการศึกษา (Grading), และค่าธรรมเนียมการศึกษา (Registration Fee)
โดยสามารถนาเสนอรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ต และยังได้เสนอรายงานใน
รูปแบบของ PDF และ Excel ให้กับผู้ใช้ในการนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
วรัญญู ยาระณะ (2556) การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งโดยใช้
เพนทาโฮ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งโดย
ใช้เพนทาโฮ และเป็นการศึกษาหาแนวทางการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีคลังข้อมูล โดยได้ใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะเพนทาโฮ ในการพัฒนาคลังข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์จาก
การทดสอบพบว่า การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง สามารถทางานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ เป็นไปตามรูปแบบและความต้องการของผู้บริหาร
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ธนาภรณ์ ปานรังศรีและเอสเธอร์ เสงี่ยมกุล (2560) ได้พัฒนาคลังข้อมูลการประเมินความ
เสี่ ย งส าหรั บ การจั ด การด้ า นภั ย พิ บั ติ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ข้ อ มู ล ทั้ ง จาก Geographic Information
Systems (GIS) และข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติ ข้อมูลที่นามาใช้เป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับความรุนแรงทางด้านอุทกภัยและดินถล่ม จานวนประชากรและครัวเรือนที่ได้ผล
กระทบจากภัย แล้ ง ข้อมูล ทั้งหมดได้ถูกนามารวบรวมด้ว ยกระบวนการ Extract-Transform-Load
(ETL) และวิเคราะห์โดยใช้ Online Analytical Processing (OLAP) ซึ่งผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้รับ
การนาเสนอบนแดชบอร์ด (Dashboard) โดยประสิทธิภาพของคลังข้อมูลจะถูกนาไปตรวจสอบด้วย
การประเมินการใช้งานจริงและการซักถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัยพิบัติ ผลลัพธ์ของ
งานวิจัยมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและวางแผนในขั้นตอนการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ข้างต้น สามารถนามากาหนดเขียน
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้
การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภมู ิ
ปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุไ์ ทขึนในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญา
การดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย

ภาพ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดการวิจัยของการศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทขึน ใน
ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว เพื่อนาข้อมูลมาสังเคราะห์ให้ได้ มาซึ่งภูมิปัญญาดังกล่าว รวมถึงนาข้อมูล ภูมิปัญญาใน
ส่วนของประเทศไทยมาใช้ในการพัฒนาเป็นคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
3.3 กลุ่มเป้าหมายการวิจัย
3.4 พื้นที่วิจัย
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ และ
นาข้อมูลบางส่วนมาพัฒนาเป็นคลังข้อมูลภูมิปัญญาดิจิทัลฯ รวมถึงการสอบถามถึงการใช้งานคลังข้อมูล
ภูมิปัญญาดิจิทัลฯ
3.2 วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
การกาหนดประเภทข้อมูล
การวิจัยนี้แบ่งข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) มีลักษณะดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรง แบ่งได้ 2
ส่วนคือ
1. ข้อมูลภูมิปัญญาและปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
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2. คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) ใช้การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายวิดีทัศน์
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เช่น หนังสือ
ตารา บทความ วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทขึน ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษา
สุ ข ภาพของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ไ ทขึ น ในประเทศไทย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ขั้น ตอนนี้ เป็ น การศึก ษาข้ อ มูล ด้า นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสื อ บทความ วารสาร
งานวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาและข้อมูลของการศึกษาให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการลงพื้นที่สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 3 การนาข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศ
ไทยมาพัฒนาพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพฯ โดยใช้ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ และ
ชุดอุปกรณ์ถ่ายวิดีทัศน์ แล้วสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการ
ดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 4 การนาเสนอเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้
1. รายงานผลการศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซด์
3.3 กลุ่มเป้าหมายการวิจัย
กลุ่ มเป้ าหมายการวิจั ย ประกอบด้ว ย ผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก และกลุ่ มผู้ เข้าชมคลั งข้อมูล ดิ จิ ทั ล
ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพฯ มีรายละเอียดดังนี้
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภูมิปัญญาการดูแลรั กษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของ
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทขึ น ในประเทศไทย ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม
หรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
กลุ่มผู้เข้าชมคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพฯ ได้แก่ บุคคลที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่เปิดใช้งาน กาหนดจานวนไม่ต่ากว่า 100 คน
3.4 พื้นที่วิจัย
การวิจัยแบ่งพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย มีพื้นที่ศึกษาคือ
จั งหวัดเชีย งใหม่ ได้แก่ ชุมชนไทขึน วัดสี มาราม อาเภอสั นกาแพง ชุมชนไทขึนวัดทรายมูล อาเภอ
สันกาแพง และชุมชนไทขึนบ้านต้นแหนน้อย อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชุมชนไทขึน
วัดผาแตก อาเภอแม่สาย โดยใช้การลงพื้นที่สัมภาษณ์ และการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary
Research)
ข้อมูล ภูมิปั ญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทขึนในสาธารณรัฐ แห่งสหภาพ
เมียนมา มีพื้นที่ศึกษาคือ ชุมชนชายแดนอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ชุมชนด่านท่าขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยใช้การลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวไทขึนซึ่งย้ายถิ่นเข้ามาพานักอาศัยใน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทขึนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีพื้นที่ศึกษาคือ บ้านหาดดอนแก้ว เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ใช้การลงพื้นที่สัมภาษณ์
และการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงแยก
เครื่องมือเป็น 2 ประเภทดังนี้
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1. เครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาและปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1, 2) ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างคือ
1.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดของการวิจัยและกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาใน
แต่ละด้านให้ชัดเจน
1.2 ตรวจความถู ก ต้ อ ง เหมาะสมของประเด็ น ที่ ศึ ก ษากั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขอบเขตของการวิจัย
1.3 พัฒนาและทดลองใช้โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ก่อนนาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
2. เครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) ประกอบด้วย
2.1 คลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ภู มิ ปั ญ ญาการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทขึ น
ในประเทศไทย ซึ่งคลังข้อมูลดังกล่าวนี้พัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ม
ชาติพัน ธุ์ไทขึน ในประเทศไทย โดยเป็น ข้อมูล ที่ได้จากชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ ชุดอุปกรณ์ถ่ายวิดีทั ศน์
ที่สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัลได้
2.2 แบบสอบถามการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาหรับบุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชม เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
แบบ Likert Scale เพื่อประเมินการใช้งานคลังภูมิปัญญาดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบ และด้านเนื้อหา ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างคือ
2.2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดด้านการออกแบบ การจัดรูปแบบ และด้าน
เนื้ อหาของการพัฒ นาคลั งข้ อมูล ดิจิ ทัล ภู มิปัญญาการดู แลรัก ษาสุ ขภาพของกลุ่ มชาติ พันธุ์ไ ทขึ น ใน
ประเทศไทย
2.2.2 กาหนดประเด็นของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
2.2.3 พัฒนาและทดลองใช้แบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาและปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภู มิ ปั ญ ญาการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แยกประเด็น
จัดหมวดหมู่ และการสังเคราะห์ข้อมูล
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2. ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทยที่ได้จาก
การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ นามาจาแนก วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ แล้วสรุป
ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาไปตัดต่อเพิ่ม
เนื้อหา ทดสอบการใช้งาน แล้วนาไปใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพ
ของกลุ่ มชาติพัน ธุ์ไทขึน ในประเทศไทย โดยคลั งข้อมูล ดิจิทัล ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุ ขภาพฯ ที่
พัฒนาขึ้น นาไปจดทะเบียนเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน
3. ข้อมูลการประเมินคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึน ในประเทศไทย วิเคราะห์ โ ดยการหาค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนและการแปลผลการประเมินดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
4.1 ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.3 คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
4.1 ภูมิปัญญาการดู แ ลรั กษาสุ ขภาพของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ไ ทขึน ในประเทศไทย สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่สัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้ง 3 พื้นที่ จาแนกได้ดังนี้ 1) ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึนในประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ชุมชนไทขึนวัดสีมาราม อาเภอสันกาแพง ชุมชน
ไทขึนวัดทรายมูล อาเภอสันกาแพง และชุมชนไทขึนบ้านต้นแหนน้อย อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงราย
ได้แก่ ชุมชนไทขึนวัดผาแตก อาเภอแม่สาย 2) ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงพื้นที่ชุมชนชายแดนอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ
ชุ ม ชนด่ า นท่ า ขี้ เ หล็ ก และ 3) ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทขึ น ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงพื้นที่บ้านหาดดอนแก้ว เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว รวมถึง
การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ต่าง ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษา
สุ ข ภาพของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ไ ทขึ น ในประเทศไทย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ
แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1. การรักษาโดยการใช้พิธีกรรม หรือเรียกว่า พิธีกรรมบาบัด เน้นการดูแลรักษาด้านจิตใจ
พิธีกรรมที่พบ เช่น การดูดวงทานายโดยใช้โหราศาสตร์เพื่อตรวจดูดวงชะตาของผู้ป่วย การทาพิธีสู่ขวัญ
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หรือการฮ้องขวัญเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ การขอขมาผีปู่ย่า การขอขมาเสื้อบ้านเสื้อวัด (ผีบ้านผีเมือง
เทวดารักษาเมือง) หรือทานขันข้าวให้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน
การรักษาด้วยพิธีกรรมสู่ขวัญมี 2 แบบ คือ เนื่อ งในโอกาสอันเป็นมงคลทาขึ้นเพื่อให้เกิด
สิริมงคลแก่ชีวิต เช่น สู่ขวัญแต่งงาน สู่ขวัญบวชนาค สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญคนป่วย เป็นต้น และเนื่อง
ในโอกาสที่รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เป็นการทาพิธีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่ความอัปมงคลต่าง ๆ
ให้ออกไป เมื่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเข้ามาแทนที่ เช่น
การ
สู่ขวัญเนื่องในโอกาสที่หายจากการเจ็บป่วยหรือหลังจากประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น ผู้สู่ขวัญจะต้องมีพาน
บายศรีและเครื่องถวายต่าง ๆ เพื่อมาทาพิธีสู่ขวัญกับพ่อหมอ พ่อหมอจะเป็นคนที่ทาการเรี ยกขวัญให้
โดยจะสวดคาถาใช้เวลาในการทาพิธีประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นพ่อหมอจะผูกข้อมือและอวยพรให้ เป็น
การเสร็จพิธี

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ: ภาพตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ประกอบในการนาเสนอผลการวิจัยตอนที่ 1 ผู้วิจัยขอใช้ภาพที่ได้ถ่ายทาเองจาก
พื้นที่ในประเทศไทย เนื่องจากข้อจากัดการถ่ายทาในต่างประเทศด้านต่าง ๆ เช่น การขออนุญาตพกพาและใช้
อุปกรณ์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเดินทาง ฯลฯ รวมถึงเพื่อป้อ งกันปัญหาที่อาจเกิดตามมา เช่น
การละเมิดสิทธิ ความปลอดภัยและสวัดิภาพของผู้ให้ข้อมูล ผู้ประสานงาน เครือข่าย ฯลฯ

ภาพ 4.1 การดูดวงชะตา การทานาย โดยใช้โหราศาสตร์ ชุมชนวัดผาแตก
(ตัวอักษรเป็นภาษาไทยใหญ่และเมียนมา)

41

ที่มาภาพ : ถ่ายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561, พระครูประสิทธิ์ อัครปัญโญ

ภาพที่ 4.2 ขันตั้งขันครูสาหรับการขอรับการรักษาจากพ่อหมอชาวไทขึนชุมชนวัดผาแตก

42

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.3 การทาพิธีสู่ขวัญชาวไทขึน ชุมชนบ้านต้นแหนน้อย

43

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.4 การทาพิธีสู่ขวัญชุมชนวัดผาแตก
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.5 หอผีปู่ย่าชาวไทขึนชุมชนบ้านต้นแหนน้อย
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.6 ศาลเสื้อบ้านของชาวไทขึนชุมชนวัดทรายมูล
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.7 ศาลเสื้อบ้านของชาวไทขึนชุมชนวัดสีมาราม

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.8 เสื้อบ้านชาวไทขึนชุมชนต้นแหนน้อย
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.9 ศาลเสื้อวัดชาวไทขึนชุมชนวัดสีมาราม

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.10 ศาลเสื้อวัดของชาวไทขึนชุมชนวัดทรายมูล
48

2. การรักษาโดยการใช้กายบาบัดด้านร่างกาย หรือเรียกว่า กายบาบัด เน้นการดูแลรักษา
ด้านร่างกาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต กระดูกหัก ได้รับสารพิษ แมลงกัดต่อย เป็นต้น
วิธีการที่นิยม เช่น การนวด การบีบเส้น การเช็ด การแหก ซึ่งขณะกาลังทาการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้
หมอเมืองที่ทาการรักษาจะบริกรรมคาถาหรือท่องบทสวดมนต์กากับในการรักษาด้วย

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.11 การรักษาด้วยวิธี “การเช็ดแหก” โดยใช้เขาควายที่ถูกฟ้าผ่าตาย ชุมชนวัดสีมาราม
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.12 การรักษาด้วยวิธี “การเป่า” ชุมชนวัดทรายมูล

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.13 การรักษาด้วยวิธี “การนวด” ชุมชนวัดทรายมูล
50

ที่มาภาพ : ถ่ายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561

ภาพที่ 4.14 การรักษาด้วยวิธี “การขูดด้วยเหรียญ” ชุมชนวัดผาแตก
การขู ด ด้ ว ยเหรี ย ญ มี วิ ธี ก ารคื อ เริ่ ม จากการใช้ ย าหม่ อ งทาและนวดเพื่ อ ช่ ว ยผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้อ แล้วใช้เหรียญขูดตามบริเวณต่าง ๆ ที่ปวดหรือมีอาการบาดเจ็บ เช่น หลัง สะบัก เอว แขน ขา
พร้อมกับท่องคาถากากับ
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพ 4.15 การเช็ดแหกของชาวไทขึนชุมชนบ้านต้นแหนน้อย
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ที่มาภาพ : พระครูประสิทธิ์ อัครปัญโญ

ภาพที่ 4.16 การรักษาการรักษาอาการกระดูกแตก กระดูกหักหรือกระดูกซ้น มีวิธีดังนี้ การตาหญ้า
เอ็นยืดกับข้าวกล่า (บนซ้าย) หญ้าเอ็นยืดกับข้าวกล่าที่ตาเสร็จ (บนขวา) การทาน้ามันเลียงผา เหล้าขาว
(กลางซ้าย) การพอกด้วยตัวยา (กลางขวา) การประกบมัดม้วนรอบด้วยไม้และเชือก (ล่างซ้าย)
ท่องคาถาเป่ากากับ (ล่างขวา)
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3. การรักษาหรือป้องกันโดยการใช้อาหารและสมุนไพร ชาติพันธุ์ไทขึนมีการใช้อาหารและ
สมุนในการดูแลรักษาสุขภาพหลากหลายวิธี เช่น การทาเป็นเครื่องดื่ม ทาเป็นยานวดยาทา ทาเป็นยาผง
เม็ดลูกกลอน ฯลฯ ซึ่งองค์ความรู้เรื่องยาสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดลงปั๊บสา (พับสา)

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.17 สมุนไพรทายาต้ม (บน) ยาลม 108 (กลาง) ยาธาตุ ปั้นทายาลูกกลอน (ล่าง)
ของชาวไทขึนชุมชนบ้านต้นแหนน้อย
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ชาวไทขึน มีแนวคิดถึงการกินอาหารเพื่อช่วยช่ว ยเสริมสร้างสุ ขภาพและช่ว ยรักษาอาการ
เจ็บป่วย ผู้ที่กาลังป่วยหรือร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรกินอาหารที่แสลง อาหารที่ห้ามทานตามโรคที่กาลัง
เป็น อาหารบูดหรือมีพิษ อาหารร้อนเย็นที่ไม่สอดคล้องกับธาตุของตน มักเป็นพืชผักที่หาได้ในธรรมชาติ
ทั่วไป หรือพืชล้มลุกที่สามารถหาได้ง่ายในสวน ในป่า หรือปลูกไว้ริมรั้วบ้าน ปลูกในกระถาง อาหารจึงมี
ลักษณะที่ไม่เน้น เนื้ อสั ตว์ หรือมีไขมันสูง ทาให้มีสุขภาพค่อนข้างดีในทุกช่ว งวัย อาหารที่ชาวไทขึน
มักรับประทาน ซึ่งมีส่วนช่วยในการบารุงสุขภาพ คือ อาหารประเภทผัก อาหารจากธรรมชาติ อาหารไม่
ผ่านการปรุงแต่งมักนัก เช่น แกงแค น้าพริกอ่อง น้าพริกปลา

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.18 อาหารชาวไทขึนชุมชนวัดทรายมูล “แกงแค”
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ที่มาภาพ : ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ภาพที่ 4.19 ข้าวซอยน้อยทรงเครื่อง (บน) และข้าวซอยน้อยธรรมดา (ล่าง) ชุมชนวัดผาแตก (อิทธิพล
จากไทใหญ่และเมียนมา)
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.20 อาหารชาวไทขึนชุมชนวัดสีมาราม

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.21 อาหารชาวไทขึนชุมชนบ้านต้นแหนน้อย “น้าพริกถั่วเน่า”
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.22 อาหารชาวไทขึนชุมชนบ้านต้นแหนน้อย “ข้าวเอ็บหละกุย”

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4.23 อาหารชาวไทขึนชุมชนบ้านต้นแหนน้อย “คั่วหน่อไม้”
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การดูแลรักษาตามภูมิปัญญาข้างต้น เป็นภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่งเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การรักษาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่จาเพาะหรือเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น หาไม่สบายหรือเจ็บป่วย อาจมี
การรักษาทั้งด้วยพิธีกรรม การบีบนวด และทานยาสมุนไพรไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งช่วยสร้างเสริมทั้งความ
แข็งแรงภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้มารักษาได้เป็นอย่างดี
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การศึกษาถึง ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุ ขภาพของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทขึนใน
ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ทา
การลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้ง 3 พื้นที่ จาแนกได้ดังนี้
ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ชุมชนไทขึนวัดสีมาราม อาเภอสันกาแพง ชุมชนไทขึนวัดทรายมูล อาเภอ
สันกาแพง และชุมชนไทขึนบ้านต้นแหนน้อย อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชุมชนไทขึน
วัดผาแตก อาเภอแม่สาย
ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ลงพื้นที่ชุมชนชายแดนอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และชุมชนด่านท่าขี้เหล็ก
ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงพื้นที่บ้านหาดดอนแก้ว เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว
นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ผลจาก
การศึกษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อภูมิปั ญญาการดูแลรักษาสุ ขภาพของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า มีปัจจัยสาคัญ ที่มี
ผลต่อการเลือกใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพและการสืบทอดสืบสานภูมิปัญญาที่สาคัญ คือ
1. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ใช้วิทยาการความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบตะวันตก มีการตรวจวินิจฉัยอาการจากแพทย์ การตรวจสอบทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติการ (Lab) มี
การประเมินสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท
ระบบโลหิต ฯลฯ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการใช้ยาที่เป็นสารสังเคราะห์
หรือการดูแลรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบเฉพาะทางเฉพาะโรค รวมถึงมีการจัดการให้เข้าถึงระบบได้ง่าย
กว่า ทาให้เห็นผลได้รวดเร็ว ผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะมีแหล่งให้บริการในการ
ดูแลรักษาสุขภาพที่หลากหลาย เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล ร้านขายยา ฯลฯ ซึ่งตอบสนองความ
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ต้องการของสังคมไทยปั จจุบันได้เป็นอย่างดี ขณะที่การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาในลักษณะของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนนั้นจะใช้การรักษาแบบองค์รวม มองสุขภาพร่างกายกับจิตใจเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน
การรักษาต้องทาควบคู่กัน ทาให้มีการดูแลรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพทางกาย
หรือกายบาบัด การดูแลรักษาสุขภาพทางจิตใจ หรือพิธีกรรมบาบัด และการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
อาหารและสมุนไพร โดยแต่ละวิธีการมีขั้นตอนการเตรียมและใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยาก หลายขั้นตอน ใช้เวลา
ในการดูแลรักษานาน และต้องทาการรักษาหลายครั้ง จนกว่าจะหายหรือมีสุขภาพดีขึ้น ส่งผลทาให้มีผู้ที่
การเลือกใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนมีจานวนลดลง
2. การขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทขึน เนื่องจากภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของ
กลุ่ มชาติพัน ธุ์ไทขึน มักบั น ทึกไว้ในพับสาหรือใบลานด้วยตัว อักษรไทขึน ผู้ ที่ไม่รู้ภ าษาไทขึนย่อมไม่
สามารถเรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาดังกล่าวได้ ความสนใจในการสืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าวจึ งมี
น้อยลงด้วยเช่น กัน ซึ่งสาเหตุการไม่รู้ในภาษาไทขึนนั้นส่ว นหนึ่งมาจากระบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยด้วยเช่นกันที่ไม่ให้คนท้องถิ่นเรียนรู้ภาษาถิ่นของตนเอง
3. ผู้ ทรงภูมิปั ญญาการดูแลรักษาหรือหมอเมืองมีจานวนลดน้อยลงเนื่องจากคนรุ่นเก่า
เสียชีวิตลง และไม่มีการสืบทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากทัศนคติเรื่องการ “หวง
วิชา” การสืบทอดจะมีให้เฉพาะสาหรับคนในครอบครัว เครือญาติเท่านั้น และถ่ายทอดให้ก็ต่อเมื่อ
ตนเองแก่ชราแล้ว ทาให้การถ่ายภูมิปัญญาดังกล่าวบางทีตกหล่นใจความสาคัญของการรักษา โดยเฉพาะ
“เคล็ดวิชา” ซึ่งมักจะถูกปิดบังไว้ โดยเกรงว่าจะมาแย่งอาชีพการทามาหากิน
4. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องยา สมุนไพรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพหาได้ยากมากขึ้ น
หรือมีราคาแพงขึ้น อุปกรณ์บางประเภทสาหรับการประกอบพิธีต้องจัดทาเอง หาวัตถุดิบมาทายาก เช่น
เขาควายตัวผู้ที่ถูกฟ้าผ่ าตาย สมุนไพรบางชนิดมีส ารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ทาให้เป็นพิษเมื่อนาใช้
ปรุงยา
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ตอนที่ 3 คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศ
ไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทยซึ่ ง
เป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิจั ย มาด าเนิ น การพั ฒ นาจั ดท าในลั ก ษณะเว็บ ไซต์ (http://taikhuenhealth.com) เพื่อให้ ผู้ ส นใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อเป็น
ต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพฯ ซึ่งจะช่วยเป็น
แรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาต่อยอดต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วคลังข้อมูลดังกล่าว
นี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) โดยมีลักษณะเนื้อหา รูปแบบของ
คลังข้อมูลและวิธีการใช้งานดังนี้

ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.24 หน้าแรกของเว็บไซต์
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.25 การเลือกสืบค้นข้อมูลตามสถานที่
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.26 การเลือกสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.27 การเลือกสืบค้นข้อมูลตามสถานที่ (ต่อ)
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.28 การเลือกสืบค้นข้อมูลตามสถานที่ (ต่อ)
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.29 การเลือกสืบค้นข้อมูลตามภาพและวิดีโอ
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ที่มาภาพ: ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.30 การเลือกสืบค้นข้อมูลโครงการ
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ผลการประเมินคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนใน
ประเทศไทย
การประเมินผลคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนใน
ประเทศไทย โดยบุคคลที่สนใจเข้าใช้งาน จานวน 180 ราย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุปได้
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแล
รักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

4.54
4.22

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.82
.96

มากที่สุด
มาก

4.26

.68

มาก

4.05

.88

มาก

4.45

.74

มาก

4.48

.80

มาก

4.52

.80

มากที่สุด

4.22
4.33

.83
.81

มาก
มาก

ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

ค่าเฉลี่ย

ความสวยงามและน่าสนใจของคลังข้อมูลดิจิทัล
ความสวยงามและเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวอักษร
(รูปแบบ ตัวอักษร สีขอองตัวอักษร ขนาดตัวอักษร)
การเลือกใช้สี โทนสีในการออกแบบ มีความ
สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู / แถบเครื่องมือ
สามารถใช้งานง่าย
การจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม
การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย
ได้ดี
การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (วิดีโอ) เหมาะสมกับ
เนื้อหา
การออกแบบรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
โดยรวม
หมายเหตุ: n= 180
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แปลผล

จากตารางที่ 4.1 ผู้เข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทขึนในประเทศไทย เห็นว่าด้านการออกแบบและจัดรูปแบบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของ
คลั ง ข้อมูล ดิจิ ทัล ค่าเฉลี่ ย 4.54 (ระดับมากที่สุ ด) รองลงมาคือ การเลื อกใช้สื่ อ มัล ติมิเดีย (วิดี โ อ)
เหมาะสมกั บ เนื้ อ หา ค่ า เฉลี่ ย 4.52 (ระดั บ มากที่ สุ ด ) และการเลื อ กใช้ ภ าพประกอบสามารถสื่ อ
ความหมายได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.48 (ระดับมาก)
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย ด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

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

4.34
4.22

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.68
.66

4.20
4.24

.72
.84

มาก
มาก

4.06
4.38
4.44
4.14
4.20
4.20

.80
.75
.80
.83
.85
.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24

.77

มาก

แปลผล
มาก
มาก

หมายเหตุ: n= 180

จากตารางที่ 4.2 ผู้เข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย เห็นว่าด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีเนื้อหาเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.24 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและ
เรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.44 (ระดับมาก) รองลงมาคือ การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย
4.38 (ระดับมาก) และความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.34 (ระดับมาก)
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บทที่ 5
สรุป อภิปราผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษา
ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 3) เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนใน
ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายคือ 1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลที่มีความรู้ความ
เข้าใจภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว 2) กลุ่ ม บุ ค คลที่ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชม
คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แบบระเบี ย นฐานข้ อ มู ล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทยของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย และแบบสอบถามการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพ
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ไ ทขึ น ในประเทศไทย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis)
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1. การรักษาโดยการใช้พิธีกรรม หรือเรียกว่า พิธีกรรมบาบัด เน้นการดูแลรักษาด้านจิตใจ
พิธีกรรมที่พบ เช่น การดูดวงทานายโดยใช้โหราศาสตร์ การทาพิธีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ การขอขมา
ผีปู่ย่า การขอขมาเสื้อบ้านเสื้อวัด (ผีบ้านผีเมือง เทวดารักษาเมือง) หรือทานขันข้าว
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2. การรักษาโดยการใช้กายบาบัดด้านร่างกาย หรือเรียกว่า กายบาบัด เน้นการดูแลรักษา
ด้านร่างกาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต กระดูกหัก ได้รับสารพิษ แมลงกัดต่อย เป็นต้น
วิธีการที่นิยม เช่น การนวด การบีบเส้น การเช็ด การแหก การขูด โดยมีการบริกรรมคาถาหรือท่องบท
สวดมนต์กากับในขณะทาการรักษา
3. การรักษาหรือป้องกันโดยการใช้อาหารและสมุนไพร ชาติพันธุ์ไทขึนมีการใช้อาหารและ
สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพหลากหลายวิธี เช่น การทาเป็นเครื่องดื่ม ทาเป็นยานวดยาทา ทาเป็น
ยาผง เม็ดลูกกลอน ฯลฯ ซึ่ง องค์ความรู้เรื่องยาสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดลงปั๊บสา
(พับสา) ส่วนแนวคิดการใช้ อาหารเพื่อช่วยช่วยเสริมสร้างสุขภาพและช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย จะมี
ข้อกาหนดถึงอาหารประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมหรือแสลงสาหรับบุคคลหรือผู้ป่วย อาหารมัก เป็นพืชผัก
ที่หาได้ตามธรรมชาติ หรือปลูกเป็นพืชผักสวนครัว ไม่เน้นบริโภคเนื้อสัตว์ หรือมีไขมันสูง
ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพเป็นแบบองค์รวม โดยมีการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม
กัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งพิธีกรรมบาบัด กายบาบัด การใช้อาหารและสมุนไพรบาบัด ซึ่งช่วยสร้างเสริม
ทั้งความแข็งแรงภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสร้างขวัญกาลังใจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพและการสืบทอดสืบสาน
ภูมิปัญญาที่สาคัญ คือ
1. ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก มีการใช้
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละอุ ป กรณ์ ส มั ย ใหม่ มี ก ารดู แ ลรั ก ษาเฉพาะทางที่ ห ลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสุขภาพที่เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว ส่วนภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนใช้การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม โดยรักษาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปพร้อม
กัน ทาให้มีหลายขั้นตอนการดูแลรักษา ต้องทาการรักษาหลายครั้ง และใช้เวลานาน ส่งผลให้มีผู้เลือกใช้
ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนลดลง
2. การขาดความรู้ ความเข้าใจในภาษาไทขึน ไม่สามารถเรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาการดูแล
รักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในพับสาหรือใบลานได้ ความสนใจในการสืบทอดภูมิปัญญาลดลง
ซึง่ ส่วนหนึ่งมาจากระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ไม่ให้เรียนรู้ภาษาถิ่น
3. ผู้ ทรงภูมิปั ญญาการดูแลรักษาหรือหมอเมืองมีจานวนลดน้อยลงเนื่องจากคนรุ่นเก่า
เสียชีวิตลง และไม่มีการสืบทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ มีทัศนคติเรื่องการ “หวงวิชา” การสืบทอด
จะมีให้เฉพาะสาหรับคนในครอบครัว เครือญาติ และถ่ายทอดให้ เมื่อเข้าสู่วัยชรา ข้อมูลองค์ความรู้ของ
ภูมิปัญญาตกหล่น ไม่ครบถ้วน
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4. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องยา สมุนไพรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพหาได้ยากมากขึ้น
หรือมีราคาแพงขึ้น อุปกรณ์บางประเภทสาหรับการประกอบพิธีต้องจัดทาเอง หาวัตถุดิ บมาทายาก
สมุนไพรบางประเภทมีสารเคมี
คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศ
ไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาในลักษณะเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว โดยมีลักษณะเนื้อหามีทั้งเป็นข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) และวิดีโอ (Video) ส่วน
รู ป แบบของคลั ง ข้ อ มู ล ใช้ ก ารออกแบบโดยเน้ น การใช้ ง านที่ เ หมาะสม (User Interface) ทั้ ง การ
ออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู/แถบเครื่องมือ การเลือกใช้สีและโทนสี การออกแบบรูปแบบ การเลือกใช้
ตัวอักษร จัดสัดส่วนเนื้อหา ภาพประกอบ โดยผลการประเมินคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปั ญญาการดูแลรักษา
สุ ข ภาพของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ไ ทขึ น ในประเทศไทย พบว่ า ผู้ เ ข้ า ใช้ ง าน เห็ น ว่ า ด้ า นการออกแบบและ
จัดรูปแบบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน
3 อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของคลังข้อมูลดิจิทัล รองลงมาคือ การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย
(วิดีโอ) เหมาะสมกับเนื้อหา และการเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ดี ส่วนด้านเนื้อหา
เห็ น ว่า โดยภาพรวมมีเนื้ อหาเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.24 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ ยมากใน
3 อันดับแรก คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ รองลงมาคือ การจัดลาดับเนื้อหา
เป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง และความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล
5.2 อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพโดย
การใช้พิธีกรรม หรือเรียกว่า พิธีกรรมบาบัด ซึ่งเน้นการดูแลรักษาด้านจิตใจนั้นสอดคล้องกับการศึกษา
ของเชิดชัย อริยานุชิตกุล (2534) ที่ศึกษาถึง พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง บ้านหนองหอย
เก่า ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย พบว่า
ชาวม้งบ้านหนองหอยเก่ามีความเชื่อเรื่องวิญญาณ เรื่องขวัญ และผีวิญญาณว่าสามารถทาให้เกิดความ
เจ็บป่วยแก่คนได้ มีการบาบัด ด้วยการเรียกขวัญและเลี้ยงผี และมีความเชื่อว่าการเรียกขวัญในเวลา
เจ็บป่วยนั้นทาเพื่อความสบายใจ ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการศึกษาของธงชัย สาระกูล
(2540) เรื่อง ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ตนเองและชุมชนชาวเขา 6 เผ่า คือ เผ่าม้ง เผ่าเย้า เผ่าลีซอ
เผ่ามูเซอดา เผ่าอาข่า และเผ่า กะเหรี่ยง ซึ่งพบว่า ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ มีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจาก
อานาจภูตผีปีศาจ หรือการกระทาผิดจารีตประเพณี ทาให้วิญญาณบรรพบุรุษไม่พอใจ วิธีการรักษาให้
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หายต้องทาพิธีกรรมการขอขมาลาไหว้ที่เรียกว่า “เลี้ยงผี” อาจจะต้องฆ่าไก่ หมูเพื่อเป็นของเซ่นไหว้ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับการทาพิธีกรรมเลี้ยงผีของชาวไทขึนเช่นกัน
ส าหรั บ ผลการศึกษาที่ พบว่ า ชาวไทขึนมีวิธีการรักษาหรื อป้ องกันโดยการใช้ อาหารและ
สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพหลากหลายวิธี เช่น การทาเป็นเครื่องดื่ม ทาเป็นยานวดยาทา ทาเป็น
ยาผง เม็ดลู กกลอน ฯลฯ ลั กษณะดังกล่ าวสอดคล้องกับการศึกษาของธงชัย สาระกูล (2540) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนชาวเขา 6 เผ่า คือ เผ่าม้ง เผ่าเย้า เผ่า
ลีซอ เผ่ามูเซอดา เผ่าอาข่า และเผ่า กะเหรี่ยง ที่พบว่ามีการนาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโดยนาใบหรือ
รากมาต้มน้าดื่ม ผลการศึกษาข้างต้นยังสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านและการรักษา
ความเจ็บป่วยของชาวอีก้อของอุไรวรรณ แสงศร (2541) ที่พบว่าการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของ
ชาวอีก้อยังคงให้ความสาคัญในการรักษาพยาบาลตามจารีตประเพณี โดยการให้หมอผีประกอบพิธีกรรม
เลี้ยงผีในการเรียกขวัญและรักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการให้หมอยาใช้สมุนไพรในการรักษา และสอดคล้อง
กับจุฑามาศ นิธิพานิช (2555) ที่ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญในสังคมชาวไทเขินเมืองเชียงตุง
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ผลการศึกษาพบว่า ชาวไทเขินมีความเชื่อเรื่องขวัญและมีพิธีหา
ขวัญให้กับคน สัตว์ พืช และสิ่งของบางชนิด แต่ปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญในสังคมชาวไท
เขิน เมืองเชียงตุง ได้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสสั งคม
การเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรม และวิถีชี วิตของชาวไทเขิน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมต้องมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อการคงอยู่ได้ของวัฒนธรรมและเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคม
ส่วนผลการศึกษาที่พบว่าภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของชาวไทขึนเป็นแบบองค์รวม โดยมี
การรักษาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งพิธีกรรมบาบัด กายบาบัด การใช้อาหาร
และสมุนไพรบาบัด ซึ่งช่วยสร้างเสริมทั้งความแข็งแรงภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสร้างขวัญกาลังใจ
ลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของอินใจ วงศ์รัตนเสถียร (2543) ที่ศึกษาเรื่องความรู้พื้นบ้าน
ของหมอเมืองเกี่ยวกับสมุนไพรและสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกหมอเมืองที่ยังมีบทบาทเด่นในการรักษาโรค
ในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การรักษาของหมอเมืองจะมุ่งเน้นการรักษาคน
ทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนรวมไปถึง ครอบครัวหรือเครือญาติ และสังคมทั้งระบบมากกว่าที่จะมุ่งเน้น
รักษาเฉพาะโรคหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
นอกจากนี้ผลการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษา
สุขภาพและการสืบทอดสืบสานภูมิปัญญาที่สาคัญ คือ การใช้ระยะเวลาหลายครั้งหรือเวลานานในการ
รักษา เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนใช้การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้
การรักษาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปพร้อมกัน ทาให้มีหลายขั้นตอนการดูแลรักษา ต้องทาการ
รักษาหลายครั้งและใช้เวลานาน รวมถึงผู้ทรงภูมิปัญญาการดูแลรักษาหรือหมอเมืองมีจานวนลดน้อยลง
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เนื่องจากคนรุ่นเก่าเสียชีวิตลง และไม่มีการสืบทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้มีผู้เลือกใช้
ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนลดลง ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับ ศิรานุช
อ่อนอ้น (2547) ที่ศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน
กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตาบลช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจุบันหมอพื้นบ้านมี
จานวนน้อยและนับวันจะลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากว่าคนสมัยปัจจุบันไม่นิยมการดูแลรักษาสุขภาพตาม
แบบพื้นบ้าน เนื่องจากต้องใช้เวลารักษานานและมีพิธีรีตองในการรักษามาก โดยเฉพาะการรักษาที่จะ
เน้นพิธีกรรมต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Suresh AWALE and et. (2006) ศึกษาวิธีการรักษาโดยใช้ยา
แผนโบราณในประเทศเมียนมา ผลการศึกษาพบว่า ยาแผนโบราณถือเป็นส่วนสาคัญของวั ฒนธรรมของ
ประชาชนในประเทศเมียนมา และมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การใช้ยาแผน
โบราณถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ มีการสืบทอดการวิธีการใช้พืชเป็นยาจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็
ตามหลายพื้นที่ในเมียนมากาลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้แบบดั้งเดิมรวมทั้งพืชที่
หมอแผนโบราณพึ่งพากาลังสูญหายไปในอัตราน่าเป็นห่วง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อ
ปกป้องแหล่งความรู้ดั้งเดิมและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
จากลักษณะข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนยังคง
มีความคล้ายคลึงกับบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวมคือ การรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กันไปพร้อมกัน มีหลายขั้นตอนการดูแลรักษา มีการรักษาหลายครั้ง และใช้เวลานาน ขณะที่การ
รักษาทางการแพทย์สมัยใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวก มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และ
อุปกรณ์สมัยใหม่ มีการดูแลรักษาเฉพาะทางที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสุขภาพที่
เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว มากกว่า จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ดังกล่าวซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมกาลัง จะถูกลืมเลือนและอาจสูญหายไปในอนาคตได้ ดังนั้น
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรเร่งรีบหาแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์ ช่วยกันสืบสาน
และสืบทอดเพื่อให้สังคมไทยในอนาคตยังคงมีภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึนในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทธิภาพ ผู้เข้าใช้งานมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในทุก ๆ ด้าน ลักษณะดังกล่าวเนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนคลังข้อมูลให้อยู่ ลักษณะของเว็บไซต์ซง่ึ
ผู้สนใจมีความคุ้นเคยในการใช้งาน ทาให้ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ข้อมูล
ลั ก ษณะเนื้ อ หามี ทั้ ง เป็ น ข้ อ ความ รู ป ภาพ และวิ ดี โ อ ท าให้ มี ท างเลื อ กในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อย่ า ง
หลากหลาย ส่ ว นรู ป แบบของคลั ง ข้ อ มู ล ใช้ ก ารออกแบบโดยเน้ น การใช้ ง านที่ เ หมาะสม ( User
Interface) ทั้งการออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู/แถบเครื่องมือ การเลือกใช้สีและโทนสี การออกแบบ
รูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร จัดสัดส่วนเนื้อหา และภาพประกอบ โดยใช้หลักการและแนวคิดสาคัญ
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ของการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ทั้งของ Inmon (2005) เบญจมาศ เติมอุดม
(2545) ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) และปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ (2552)
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในพื้นที่
อื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ชุมชนวัดนันทาราม ชุมชนวัดป่าป้อง ชุมชนวัดท่ากระดาษ ชุมชนวัดสัน
ก้างปลา รวมถึงชุมชนไทขึนของจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดพะเยา จังหวัดลาพูน
2. ควรพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนใน
ประเทศไทยในรูปแบบหลายภาษาเพื่อเผยแพร่และกระจายความรู้สู่สากลมากขึ้น
3. ควรพัฒนาแอปพลิชันคลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทขึน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการส่งเสริมให้ภาครัฐเข้ามีส่วนร่วมในการสืบสานสืบทอดหรืออนุรักษณ์ภูมิปัญญา
การดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น ทั้งโดยการกาหนดนโยบาย การมอบหมาย
หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบดูแล งบประมาณ
2. ควรมีการส่งเสริมแนวทางในการนาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะด้านการใช้สมุนไพรประเภทต่าง ๆ มาศึกษาวิจัยหรือทดลองใช้การรักษาโรค ทั้งโดยการ
กาหนดนโยบาย การมอบหมายหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบดูแล งบประมาณหรือทุนการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจั ย เปรียบเทียบภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุ ขภาพของกลุ่ มชาติพันธุ์
ไทอื่น ๆ เช่น ไทลื้อ ไทยอง ไทใหญ่ ไทพวน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนให้ดารงอยู่และสามารถพัฒ นาต่อยอดเป็นอาชีพหรือให้มีผลิตภัณฑ์การ
ดูแลรักษาสุขภาพเพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน และชุมชน

76

บรรณานุกรม
กรด เหล็กสมบูรณ์. (2558). ชาติพันธุ์ไทเขินในประเทศไทย: การเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต
และเครือข่ายทางสังคม. (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กรด เหล็กสมบูรณ์. (2560). คลังภูมิปัญญาดิจิทัล : กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา.
(รายงานการวิจัย). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กุลวิตรา ภังคานนท์. (2537). วัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2549). “พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมสุขภาพ” ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (บก.), พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับ
สุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์กรมหาชน).
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2538). วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. มหาสารคาม: ศิริธรรมออฟเซ็ท.
จุฑามาศ นิธิพานิช. (2555). ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญในสังคมชาวไทเขินเมืองเชียงตุง รัฐ
ฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2555). ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมือง กับลัทธิอาณา
นิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.
เชิดชัย อริยานุชิตกุล. (2534).พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยเก่าตาบลแม่
แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย. การค้นคว้า
แบบอิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ฉลาดชาย รมิตานนท์. (2537). วัฒนธรรมกับความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน.
กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่น.
ทวี สว่างปัญญางกูร. (2527). ตานานเมืองเชียงตุง. เชียงใหม่: ธรรมสถาน.
ธงชัย สาระกูล. (2540). ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเองชุมชนชาวเข่า 6 เผ่า. (รายงานการวิจัย).
นครสวรรค์: ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ.
ธวัช ปุณโณทก. (2525). วรรณกรรมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ธวัช ปุณโณทก. (2531). ทิศทางหมู่บ้านไทย. กรุงเทพฯ: หมู่บ้าน.
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. (2536). การศึกษาธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุป๊ .

77

เบญจมาศ เติมอุดม. (2545). “การพัฒนาระบบคลังข้อมูล” สาร NECTEC. 9. 12: 49-54.
ปกรณ์ จริงสูงเนิน. (2536). แนวคิดและแนวทางการดาเนินโครงการปกป้องป่าไม้เมืองไทยเพื่อเร่งรัด
ฟื้นฟูต้นน้าลาธาร. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการโครงการ รฟต.
ประเวศ วะสี. (2530). การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ: หมู่บ้าน.
ประเวศ วะสี. (2536). การศึกษาชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนา
ชนบท. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง.
พระอธิการอานนท์ อาทิตฺตธมฺโม. (2541). ความรู้เรื่องจุลกฐินและอานิสงส์ของจุลกฐิน. เชียงใหม่:
ดาวคอมพิวเตอร์กราฟฟิก.
ยิ่งยง เทาประเสริฐ. (2537). ศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ. เชียงราย: โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ยิ่งยง เทาประเสริฐ และธารา อ่อนชมจันทร์. (2537). ศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านต่อการดูแล
รักษาสุขภาพ กรณีศึกษา : การรักษากระดูกหักของหมอเมือง และการดูแลภรรค์ของชาว
อาข่า จังหวัดเชียงราย. (รายงานการวิจัย). เชียงราย: สถาบันราชภัฎเชียงราย.
ยิ่งยง เทาประเสริฐ. (2546). ตาราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา เล่ม 1. ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอ
เมือง สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค). เชียงใหม่: วนิดา เพรส.
ศิรานุช อ่อนอ้น. (2547). กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน
:กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตาบลช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.
การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
สมจิต พรหมเทพ. (2543). การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของประชาชนชนบท. (รายงานการวิจัย).
เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สรัสวดี อ๋องสกุล. (2534). หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนาจากเอกสารคัมภีร์ใบลานและพับสา.
เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สามารถ จันทรสูรย์. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบทเล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541). แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
สิริกร ไชยมา. (2544). ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตล้านนา. แพร่: โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดแพร่.
เสรี พงศ์พิศ. (2529). คืนสู่รากเหง้าทางเลือกและทัศนะวิจารณ์ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ:
ชาวบ้าน.
เสรี พงศ์พิศ. (2534). ภูมิปัญญาชาวบ้าน: วัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบท. เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

78

อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. (2531). อลองเจ้าสามลอ: วรรณกรรมไทยเขิน. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_______________________. (2536). ภาษาและวรรณกรรมไทขึน. เอกสารประกอบการเสวนา
ไทศึกษา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_______________________. (2555). มาตลังกา. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่.
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2540). ชุมชนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม. (เอกสารประกอบการสอน).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2555). “พิธีกรรมและความเชื่อล้านนา การผลิตใหม่ของอานาจทางศีลธรรม”
ใน เจ้าที่และผีปู่ย่า พลวัตของความรู้ชาวบ้าน อานาจและตัวตนของคนท้องถิ่น.
เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อุทัย ดวงบาล. (2551). ความคงอยู่ในอาชีพการทาเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านพนาวัลย์ อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อุไรวรรณ แสงศร. (2541). ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการรักษาความเจ็บป่วยของชาวอีก้อ. (รายงาน
วิจัย). เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Greene, Shane. (1998). “The Shaman’s Needle: Development, Shamanic Agency, and
Intermedicality in Aguaruna Lands, Peru” in American Ethnologist 25(4): 634658.
Inmon, William H. (2005). Building the Data Warehouse. 4th Edition. Wiley India Pvt.
Limited.
Joseph Westermeyer. (1998). Folk medicine in Laos: A comparison between two ethnic
groups. Social Science & Medicine. Volume 27, Issue 8, 1988, Pages 769778.
Sydara K., Gneunphonsavath S, Wahlström R, Freudenthal S, Houamboun K, Tomson G,
Falkenberg T. Use of traditional medicine in Lao PDR. Complement Ther
Med. 2005 Sep;13(3):199-205.
Suresh AWALE, Thein Zaw LINN, Myint Myint THAN, Thein SWE, Ikuo SAIKI, Shigetoshi
KADOTA. The healing art of traditional medicines in Myanmar. Journal of
Traditional Medicines. 2006 Volume 23 Issue 2 Pages 47-68.

79

เอกสารอินเตอร์เน็ต
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. (2008). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System). [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา www.sut.ac.th/ist/IT/DDS_Book.do 3. (12 พฤษภาคม 2560).
บุญรัตน์ ณ วิชัย. (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://salahlanna.com/wisdomschool1.html (5 พฤษภาคม 2560)ใ
ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์. (2552). นิยามเบื้องต้นของคลังข้อมูล. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://raja.thaikm4u.com/blog/dwh/36. (25 พฤษภาคม 2560).
อบเชย แก้วสุข. (2543). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.nfe.go.th/042103/digit-lib/wisdom1.html. (2 พฤษภาคม 2560).
Joshua Project. (2018). Tai Khun. Online:
https://joshuaproject.net/people_groups/12111. (8 March 2017).
Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). (2018). Ethnologue: Languages of the
World, Twenty-first edition. Dallas, Texas: SIL International. Online:
http://www.ethnologue.com. (9 March 2017).

80

ภาคผนวก
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แบบสัมภาษณ์
โครงการ
การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .........
อายุ.....................ปี
ที่อยู่........................................................................................................................................
อาชีพ......................................................................
ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ..............................ปี
ศึกษาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพกับใคร ...........................................................................
ประสบการณ์ในการรักษา......................ปี
ความเชี่ยวชาญการรักษา (ตอบได้หลายข้อ)
( ) การรักษาด้วยพิธีกรรม เช่น พิธีเรียกขวัญสู่ขวัญ อื่น ๆ (ระบุ........................................)
( ) การรักษาด้วยกายบาบัด เช่น นวด จับเส้น ตอกเส้น อื่น ๆ (ระบุ..................................)
( ) การรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร เช่น ลูกประคบ อื่น ๆ (ระบุ.....................................)
( ) การรักษาด้วย................................................................... (ระบุ.....................................)

ตอนที่ 2 ข้อมูลภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึน
1. การดูแลรักษาสุขภาพของชาวไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะอย่างไร
2. กระบวนการในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกระบวนการอย่างไร
3. รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพของชาวไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปแบบอย่างไร
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ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึน
1. การเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของชาวไทขึนในประเทศลาวและ
เมียนมา มีวิธีการอย่างไร
2. การรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการการดูแลรักษาสุขภาพของชาว
ไทขึนในประเทศลาวและเมียนมาอย่างไร
3. การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของชาวไทขึนในประเทศลาว
และเมียนมา
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลภูมิปญ
ั ญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

มากที่สุด

ความสวยงามและน่าสนใจของคลังข้อมูลดิจิทัล
ความสวยงามและเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวอักษร (รูปแบบ
ตัวอักษร สีขอองตัวอักษร ขนาดตัวอักษร)
การเลือกใช้สี โทนสีในการออกแบบ มีความสวยงามและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู / แถบเครื่องมือ สามารถใช้
งานง่าย
การจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความเหมาะสม
การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ดี
การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (วิดีโอ) เหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ด้านเนื้อหา
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังข้อมูล
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลภายนอก
คลังข้อมูล
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูล (จานวนและปริมาณเนื้อหาเพียงพอ
กับความต้องการ)
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
การจัดหมวดหมูเ่ นื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้
การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล / เนื้อหา
การนาข้อมูล / เนื้อหาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์หรือนาไปใช้งาน
ได้จริง
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ความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

