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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล 
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามระเบียบวิธีวิจัยแบบ 
ผสมผสมโดยใช้การแปลผลร่วมกันระหว่งข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือ
สร้างข้อสรุปร่วมกันของข้อมูลทั้ง 2 ชุด ตามรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed methods 
design) โดยได้ออกแบบการวิจ ัยในรูปของแบบแผนเชิงส ํารวจ ในรูปแบบการพัฒนาคิดทฤษฎี  
(Exploratory design: Taxonomy developmentmodel) ที่ให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพศึกษา/สํารวจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับลักษณะกระบวนการและวิธีการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อกำหนดโครงสร้างของการสัมภาษณ์และการสังเกต เพื่อสร้างรูปแบบของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ส่วนข้อมูล
เชิงปริมาณจะใช้การสํารวจความคิดเห็นที่ของเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอด เพ่ือนําข้อค้นพบมาใช้
ในการวิเคราะห์/อภิปรายผลเสริมซึ่งกันและกันระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเป็น
การลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยจะสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ตามแบบแผนการวิจัยที่แบ่งกระบวนการวิจัย ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 
 ระยะที่ 1 ศึกษา/ สำรวจรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ 

ผลการศึกษาในระยะที่ 1 จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับลักษณะ 
กระบวนการและวิธีการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยใช้การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเด็นและโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อสร้างแบบจําลอง สมมติฐาน 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 
ตนเองของผู้สูงอายุด้วยวิธีการเชิงคุณภาพผสานกับเชิงปริมาณ โดยใช้การสังเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล 
บันทึก ค่าความถี่และคํานวณค่าร้อยละในตารางสังเคราะห์ โดยผลการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี จํานวน 
15 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยจําแนกออกเป็น 6 กลุ่ม พบว่า 
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ตารางท่ี 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ตามทฤษฎี 
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 

1. สภาพแวดล้อมทางสังคม 15 100.00 
2. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 12 80.00 
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 14 93.33 
4. สภาพแวดล้อมทางการเมือง  6 60.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่ม 
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม 4 ปัจจัย มีค่าความถี่โดยเรียงลําดับจากปัจจัยที่มีค่าความถี่และค่าร้อยละ  
จากมากไปน้อย ดังนี้ สภาพแวดล้อมทางสังคม ร้อยละ 100 สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ ร้อยละ 93.33 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 80.00 และสภาพแวดล้อมการเมือง ร้อยละ 60.00 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะศักยภาพของบุคคล 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ตามทฤษฎี 
คุณลักษณะศักยภาพของบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล 15 100.00 
2. ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ 14 93.33 
3. การติดต่อสื่อสาร 13 86.66 
4. การพัฒนาตนเอง 12 80.00 
5. การได้รับการยอมรับ 10 62.50 
6. ความมั่นคงในชีวิต 9 60.00 
7. การดูแลรับผิดชอบตนเอง 8 53.33 

 
 จากตารางที่ 4.2 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการทางสังคมที่ส ่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู ้สูงอายุ   
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กลุ่มคุณลักษณะศักยภาพของบุคคลใน 7 ปัจจัย มีค่าความถี่ โดยเรียงลําดับจากปัจจัยที่มีค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ จากมากไปน้อย ดังนี้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 100.00 ความรู้ทัศนคติ ความเชื่อ ร้อยละ 
93.33 การติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 86.66 การพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80.00 การได้รับการยอมรับ ร้อยละ 
62.50 ความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 60.00 และการดูแลรับผิดชอบตนเอง ร้อยละ 56.25 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะของระบบสังคม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ตามทฤษฎี 
คุณลักษณะของระบบสังคม ความถี่ ร้อยละ 

1. การมีส่วนร่วม 15 100.00 
2. ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรม 14 93.33 
3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 14 93.33 
4. การแลกเปลี่ยนทางสังคม 12 80.00 
5. บทบาทหน้าที่ทางสังคม 12 80.00 
6. การขัดเกลาทางสังคม 11 73.33 
7. ช่วงชั้น/ สถานะทางทางสังคม 10 66.66 
8. การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม 9 60.00 
9. การพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ 9 60.00 
10. ความมั่นคงทางสังคม 8 53.33 

 
 จากตารางที่ 4.3 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในกลุ่ม 
คุณลักษณะของระบบสังคม 10 ปัจจัย มีค่าความถี่ โดยเรียงลําดับจากปัจจัยที่มีค่าความถี่ และค่าร้อยละ
จาก มากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วม ร้อยละ 100.00 ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร้อยละ 93.33 การแลกเปลี่ยนทางสังคมและบทบาทหน้าที่ทางสังคม ร้อยละ 80.00 
การขัดเกลาทางสังคม ร้อยละ 73.33 ช่วงชั้น/ สถานะทางทางสังคม ร้อยละ 66.66 การดูแลรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ร้อยละ 60.00 และความมั่นคงทางสังคม ร้อยละ 
53.33 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะบทบาทของสังคม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ตามทฤษฎี 
คุณลักษณะบทบาทของสังคม ความถี่ ร้อยละ 

1. การควบคุมดูแล รักษา สนับสนุน 11 73.33 
2. ความมั่นคงปลอดภัย 10 66.66 
3. นโยบาย กฎหมาย 10 66.66 
4. สวัสดิการ 9 60.00 
5. การบริหารจัดการทางสังคม 8 53.33 

 
 จากตารางที่ 4.4 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในกลุ่ม 
คุณลักษณะบทบาทของสังคม 5 ปัจจัย มีค่าความถี่ โดยเรียงลําดับจากปัจจัยที่มีค่าความถี่และค่าร้อยละ
จาก มากไปน้อย ดังนี้ การควบคุมดูแล รักษา สนับสนุน ร้อยละ 73.33 ความมั่นคงปลอดภัยและนโยบาย 
กฎหมาย ร้อยละ 66.66 สวัสดิการ ร้อยละ 60.00 และการบริหารจัดการทางสังคม ร้อย ละ 53.33 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะของการปรับแต่งภูมิปัญญา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ตามทฤษฎี 
คุณลักษณะของการปรับแต่งภูมิปัญญา ความถี่ ร้อยละ 

1. การปรับปรุง/ ปรับแต่งความรู้เดิม 15 100.00 
2. การประยุกต์ใช้ความรู้ 15 100.00 
3. การพัฒนาความรู้/ ความเชื่อ 15 100.00 
4. การใช้/ นําความรู้ใหม่ไปใช้ 14 93.00 
5. การยอมรับความรู้ใหม่ 14 93.00 

 

 จากตารางที่ 4.5 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในกลุ่ม 
คุณลักษณะของการปรับแต่งภูมิปัญญา 5 ปัจจัย มีค่าความถ่ีโดยเรียงลําดับจากปัจจัยที่มีค่าความถ่ีและค่า 
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ร้อยละจากมากไปน้อย ดังนี้ การปรับปรุง/ ปรับแต่งความรู้เดิม การประยุกต์ใช้ความรู้ การพัฒนาความรู้/ 
ความเชื ่อ ร้อยละ 100.00 การใช้/นําความรู ้ใหม่ไปใช้และการยอมรับความรู ้ใหม่ ร้อยละ 93.33 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะของกระบวนการถ่ายทอด 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ตามทฤษฎี 
คุณลักษณะของกระบวนการถ่ายทอด ความถี่ ร้อยละ 

1. การปฏิบัติจริง 15 100.00 
2. การสาธิต 14 93.33 
3. การบอกเล่า 12 87.50 
4. การเรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง 12 87.50 
5. การบันทึกเป็นลายลักษณ์ 10 66.00 
6. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 9 60.00 
7. การแสดงพ้ืนบ้าน 9 53.33 

  

จากตารางที่ 4.6 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในกลุ่ม 
คุณลักษณะของของกระบวนการถ่ายทอด 7 ปัจจัย มีค่าความถี่ โดยเรียงลําดับจากปัจจัยที่มีค่าความถี่
และค่า ร้อยละจากมากไปน้อย ดังนี้ การปฏิบัติจริง ร้อยละ 100.00 การสาธิต ร้อยละ 93.33 การบอก
เล่าการเรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง ร้อยละ 87.50 การบันทึกเป็นลายลักษณ์ ร้อยละ 66.00 การเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 60.00 และการแสดงพื้นบ้าน ร้อยละ 53.33 ตามลำดับ 
 ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการ
ดําเนินการ ตามการออกแบบ การวิจัย ระยะที่ 1 พบว่า คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม ศักยภาพของ
บุคคล ระบบสังคม บทบาททางสังคมและพฤติกรรมการถ่ายทอด มีความสัมพันธ์กับการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ที ่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมใน
ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
แบบจําลองสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุ ของกระบวนการทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยกำหนดปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ได้นิยาม
ความหมายไว้ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
ที่สามารถสังเกตหรือวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม จํานวน 6 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ปัจจัยคุณลักษณะของ  
สิ่งแวดล้อม 2) ศักยภาพของบุคคล 3) ระบบสังคม 4) บทบาทของสังคม 5) การปรับแต่งภูมิปัญญา และ 
6) พฤติกรรมการถ่ายทอด เพื่อกำหนดปัจจัยที่ใช้เป็นตัว แปรแฝงในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรงในการศึกษา  
 ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัย คือ 

1) คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมสังคม สภาพแวดล้อม การเมือง  

2) ปัจจัยศักยภาพของบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การติดต่อสื่อสาร การดูแล 
รับผิดชอบตนเอง การได้รับการยอมรับ การพัฒนาตนเอง ความมั่นคงในชีวิต  

3) ปัจจัยระบบสังคม ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ทาง
สังคม ช่วงชั้น/สถานะทางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การมีส่วนร่วม การ
แลกเปลี่ยนทางสังคม การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ความมั่นคง
ทางสังคม  

4) ปัจจัยบทบาททางสังคม ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การควบคุมดูแล รักษา สนับสนุน 
สวัสดิการ ความมั่นคงปลอดภัย นโยบาย และกฎหมาย  

5) การปรับแต่ง ภูมิปัญญา ประกอบด้วย การปรับแต่งความรู้เดิม การประยุกต์ใช้ความรู้ การ
พัฒนาความรู้ความเชื่อ การยอมรับความรู้ใหม่ และการใช้ความรู้ใหม่ และ  

6) ปัจจัยพฤติกรรมการถ่ายทอด ประกอบด้วย การบอกเล่า การสาธิต ปฏิบัติจริง การเรียนรู้จาก
สื่อ การแสดงพ้ืนบ้าน การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
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 ระยะที่ 2 พัฒนาแบบจําลองสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และพัฒนาเครื่องมือวิจัย   

จากการผลการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามากำหนดตัวแปรสังเกตได้
และ ตัวแปรแฝงที่ได้ในการพัฒนาแบบจําลองสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือใน
การวิจัย (Formulating research instrument) ที่ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม ที่
ได้พัฒนาขึ้นตามข้ันตอนของการวิจัย และนําเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตัดสินคุณค่าหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผลและความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และพัฒนาแบบสัมภาษณ์และที่แบบสอบถามเป็นเครื่องในการวิจัยในระยะที่ 3 โดยเครื่องมือ
วิจัยมีค่าดัชนีความ สอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละรายการกับวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมในด้าน
ความถูกต้องของการนําไปใช้ โดยใช้สูตรในการคํานวณ (Item-objective congruence: IOC) โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม จํานวน 60 ข้อ มีค่าระหวาง .60-1.00 และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ จํานวน 12 ข้อ มีค่าระหวาง .60-1.00 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยนํา
เครื ่องมือไปทดลองใช้กับกลุ ่มทดลองที ่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอยาง (Try out) เพื ่อหาคุณภาพเชิงประจักษ์ 
(Empirical ่ approach) จํานวน 30 ชุด ในการตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (α-Cronbach’s alpha 
coefficient) โดยมีค่าเชื่อมมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ หลังจากปรับปรุงข้อคําถามจากการนําไปทดลองใช้
แล้วที่ (α = .97) และนําผลที่ได้จากการทดลองใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาพัฒนาแบบจําลอง
สมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ข้อสรุปที่สังเกตได้ร่วมกับข้อมูลจากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประเด็นสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการกับกลุ่มตัวอย่างถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ที่สอดคล้องกับการสังเกต
ของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสาเหตุที่ใช้ลักษณะการใช้ผลการใช้ในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
ของคุณลักษณะกลุ่ม ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ จําแนกตามรายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอ
พระประแดง จํานวน 18 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. การใช้/ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ พบว่า     
1.1 สาเหตุที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ เพราะมีการใช้กันมาตั้งแต่เด็กและ

ใช้กันมานานแล้ว ตั้งแต่รุ่นพ่อ แม่ เครือญาติ เพื่อนบ้าน หรือชุมชน และได้มีการใช้และสืบทอดกันมา  
แม้บางอย่างในปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ หรือไม่ค่อยได้ใช้แล้ว แต่ยังจดจําได้ถึงวิธีการใช้สรรพคุณ และมีการใช้
ตามสภาพตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องวิถีชีวิตประจําวัน     

1.2 ลักษณะของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ มีการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การนําพืชผักสมุนไพรมาเป็นอาหาร ประกอบอาหารร่วมกับสิ่งอื ่น ๆ มีการใช้เป็นยารักษาหรือดูแล
สุขภาพในรูปแบบของการกิน ทา อาบ ล้าง ดม และมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน     

1.3 ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าไม่มี
ความเสียหายหรือผลกระทบอะไรที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ ถึงจะเห็นผลช้าแต่ก็ได้ผลและส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี    

2. วิธีการ/ รูปแบบ/ กระบวนการที่ใช้ พบว่า     
2.1 สาเหตุที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ เพราะเรียนรู้จากสิ่งที่พ่อ แม่ เครือ

ญาติ เพ่ือนบ้าน หรือชุมชนมีการใช้และปฏิบัติสืบทอดกันมา มีการใช้อยู่บ้างตามความจําเป็น ถือเป็นสิ่งมี
ประโยชน์ และหาได้ง่ายตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยถ้ารู้ถึงประโยชน์และวิธีการนํามาใช้ 
  2.2 ลักษณะของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก 
สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้ เช่น การใช้ในรูปของสมุนไพรสด หรือการแปรรูปเป็นอยางอื่น วิธีการใช้ 
เช่น กินก่อนอาหาร หลังอาหาร กินเมื่อมีอาการ รูปแบบการใช้ได้ เช่น ใช้ภายนอก ใช้ภายใน ใช้ดม ใช้
อาบ เป็นต้น 

2.3 ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความเห็นว่า
ได้ผลดี มีการปรับขนาดการใช้และลักษณะการใช้ตามความเหมาะสมและความสะดวก สามารถถ่ายทอด
ผลการใช้และอธิบายได้ 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา พบว่า     

3.1 สาเหตุในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ เป็นการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในครอบครัวจากการพูดคุยกับพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จากรุ่นสู่รุ่น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ รวมถึงการเรียนจากประสบการณ์จากการใช้จริงในการดูแล
สุขภาพของตนเองหรือ ครอบครัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น งาน
ประเพณี เทศกาลต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น 

3.2 ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้การพูดคุย บอกเล่าแลกเปลี่ยนถึงผลการใช้
และสรรพคุณ รวมถึงการถ่ายทอดเพราะเป็นวิธีการที่ง่ายร่วมกับการปฏิบัติจริงหรือการสาธิต     
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3.3 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ทําให้ได้รับความรู้เพ่ิมจากที่มีอยู่บางเรื่องรู้
แล้วก็เป็นการทบทวนความจํา มีการบอกกล่าวถึงความแตกต่างของการใช้และขั้นตอนผ่านการพูดคุยการ
ปฏิบัติจริงหรือการสาธิต    

4. การประยุกต์/ การปรับแต่งการใช้ภูมิปัญญา พบว่า     
4.1 สาเหตุในการประยุกต์ใช้ การปรับแต่งการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ทําให้ได้

ความรู้ใหม่ มีข้ันตอนวิธีการใหม่ ๆ ที่นําไปใช้ได้ง่ายหรือสะดวกข้ึนตามสภาพแวดล้อมที่อยู่     
4.2 ลักษณะของการใช้ภูมิปัญญาที่ได้ประยุกต์และปรับแต่งภูมิปัญญา มีการปรับให้เข้า

กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและพูดคุยบอกเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา     
4.3 ผลการประยุกต์ใช้ การปรับแต่งการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ทําให้ได้ความรู้ 

วิธีการข้ันตอนใหม่ ๆ สรรพคุณของการใช้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
5. วิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา พบว่า      

5.1 สาเหตุ วิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นว่าเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจําวันที ่เป็นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ ใช้วิธีการพูดคุย บอกเล่า  
ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เพราะเป็นวิธีการที่สะดวกง่ายต่อการ
ปฏิบัติ  

5.2 ลักษณะของการถ่ายทอดภูมิปัญญา ใช้การพูดคุย บอกเล่า แลกเปลี่ยนถึงผลการใช้ 
สรรพคุณที่มีการยกตัวอย่างประกอบการใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้การพูดคุย บอกเล่า และใช้การ 
ปฏิบัติจริง การทดลองใช้ในการรับการถ่ายทอดภูมิปัญญา     

5.3 ผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้รับการถ่ายทอด โดยส่วนมากรับ
ฟังและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงผลการใช้สรรพคุณ วิธีการข้ันตอนต่าง ๆ    

6. รูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา พบว่า     
6.1 สาเหตุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นเรื่อง 

ง่าย ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตปกติประจําวัน และสามารถถ่ายทอดได้ง่ายในครอบครัว เพื่อน ชุมชน ผ่านการบอก
เล่าพูดคุย หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม    

6.2 ลักษณะรูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ใช้การพูดคุย บอกเล่า แลกเปลี่ยนถึงผล
การใช้สรรพคุณ การยกตัวอย่างการใช้ โดยส่วนมากผู้รับการถ่ายทอดใช้การจํา การทดลองใช้ และปฏิบัติ
จริงในการเรียนรู้ภูมิปัญญา     

6.3 ผลการใช้การถ่ายทอดภูมิปัญญา ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้รับการถ่ายทอด ส่วนมาก
รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน    
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7. กระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา พบว่า     
7.1 สาเหตุของกระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ขึ ้นอยู ่กับความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหวางเพ่ือน การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมหรือชุมชนที่
นำไปสู่การบอก เล่าพูดคุยและเกิดกระบวนการในการถ่ายทอด    

7.2 ลักษณะของการใช้กระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ใช้วิธีการพูดคุย บอกเล่า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการใช้สรรพคุณ การยกตัวอย่างการใช้ โดยใช้ความสัมพันธ์ ความเชื่อ และการ
ยอมรับ นับถือ     

7.3 ผลการใช้ ขึ ้นอยู ่กับความเชื ่อและการนําไปปฏิบัติ ส่วนมากมีการรับฟังและ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน   

8. การมีส่วนร่วมในชุมชน/ หน่วยงานที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา พบว่า     
8.1 สาเหตุที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา มาจากการเรียนรู้ถ่ายทอดในครอบครัว กลุ่ม

เพื่อนที่ใช้ภูมิปัญญา การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ชุมชน และการพึ่งพาอาศัยกันในเครือญาติ ชุมชน
และการเข้ามาของเจ้าหน้าที่รัฐในการอบรมให้ความรู้     

8.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วมในชุมชนที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา ใช้การพูดคุย บอก
เล่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การได้เอกสารที ่หน่วยงานหรือเจ้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ นํามาแจกหรือการเข้าร่วมกลุ่มในการฝึกอบรม   

8.3 ผลการมีส่วนร่วมในชุมชน/ หน่วยงานที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา ทําให้เกิดความรู้
ใหม่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ทดลองปฏิบัติจริงทําให้เกิดกลุ่มที่มีความร่วมมือหรือสนใจในการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง เกิดความช่วยเหลือพ่ึงพากัน    

9. สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา พบว่า    
9.1 สาเหตุ  สภาพแวดล ้อมของที่ อยู่ อาศ ัย สภาพแวดล ้อมของช ุมชนส ังคม 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมส่งผลให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง     

9.2 ลักษณะของการใช้สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมให้
เป็นประโยชน์จากสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบริเวณบ้าน จากป่า ข้างทาง เพื่อนบ้าน หรือชุมชนในการ
พ่ึงพา อาศัยกันและกันที่เอ้ือต่อการใช้ภูมิปัญญา     

9.3 ผลการใช้สิ ่งแวดล้อมที ่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา เกิดจากการเรียนถึงการใช้
ประโยชน์จาก สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจําวัน และมีความสะดวกในการใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน สภาพแวดล้อมในชุมชน    
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10. รูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา พบว่า     
10.1 สาเหตุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา มาจากความรู้ ผลการใช้ภูมิปัญญาในการดูแล

สุขภาพ ความเชื่อ การได้รับการยอมรับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม 
กิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดรูปแบบในการถ่ายทอด ซึ่ งส่วนใหญ่ใช้การ
พูดคุย บอกเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การทดลองใช้ การปฏิบัติจริง การสาธิตอย่างไม่่เป็นทางการ 
เป็นรูปแบบในการถ่ายทอด     

10.2 ลักษณะของการใช้รูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ  
ส่วนใหญ่ เป็นผลจากการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชน ความเชื่อ การได้รับการ
ยอมรับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม กิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ความ
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยใช้รูปแบบของการพูดคุย บอกเล่า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหลัก
ในการบอกเล่า ขั้นตอนวิธีการของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีการใช้การ
ปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างถึงผลการใช้ รวมถึงการสาธิตถึงขั้นตอน วิธีการต่างที่เป็นกระบวนการในการ
ถ่ายทอด     

10.3 ผลการใช้รูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้ผลดีเพราะเป็นวิถีชีวิต เรียนรู้ง่าย 
สะดวกใช้ และใช้ได้ผลในการดูแลสุขภาพท่ัว ๆ ไป 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แสดงถึงความเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีที่ใช้เป็น 
ฐานคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแบบจําลองสมมติฐาน 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
จังหวัดสมุทรปราการ ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยศักยภาพของบุคคล ปัจจัยระบบสังคม ปัจจัย
บทบาททางสังคม ปัจจัยการปรับแต่งความรู้ ปัจจัยกระบวนการถ่ายทอดที่ ส่งผลต่อของกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามสมมติฐานที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และผู้วิจัย พบว่า 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบ มีข้อมูลบางประเด็นที่แตกต่างจากทฤษฏีในประเด็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า การใช้การแสดงพื้นบ้านหรือการละเล่นในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแล
สุขภาพไม่พบว่ามีกระบวนการดังกล่าวในการถ่ายทอด รวมถึงยังพบว่ามีประเด็นที่มีความซ้ำซ้อนหรือมี
ความใกล้เคียงกันในการสื่อความหมาย โดยผู้วิจัยได้นําข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดกลุ่มตัว
แปรใหม่โดยรวมกลุ ่มตัวแปรที่มีการสื ่อความหมายใกล้เคียง หรือซ้ำซ้อนไว้ด้วยกัน ในการพัฒนา
แบบจําลอง และพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือนําไปใช้ในการศึกษาใน ระยะที่ 3 
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) วิเคราะห์ (Analysis) และประเมินผล 
(Evaluations) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนามวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพและปรับแก้
แล้วจากการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาระยะที่ 2 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในสนามวิจัยโดยทําการเก็บ
ข้อมูลควบคู่กันระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสํารวจกระบวนการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและผลการใช้ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การคํานวณกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 398 คน โดยระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในสนามวิจัยเมื่อผู้วิจัย
พบผู ้ให้ข้อมูลสําคัญจะทําการด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured interview)  
ที่กำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมประเด็นคำถามได้ตาม
สถานการณ์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(Key informant) ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน สภาวัฒนธรรม นักวิชาการ วัฒนธรรมผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ 6 
อําเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ 
อำเภอบางเสาธง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลถึงภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเองที่ใช้รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการของการ
ใช้และการถ่ายทอดภูมิปัญญา และผลของการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ด้วยวิธีการ (Snowball 
sampling technique) หรือ การอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปากจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จํานวน 18 คน เพื่อส่งเสริมข้อมูลในส่วนที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หรือยืนยันข้อ
ค้นพบระหว่างกัน โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการสรุปผล เชื่อมโยงถึงความสอดคล้อง
ของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู ้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ และลงรหัสข้อมูลเพื ่อตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล 
ระหวางทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การเลือกสรรข้อมูลข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้อง
สมบูรณ์ นําไปจัดประเภทของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ (Typology and taxonomy) ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติขั ้นสูงในการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสรุปผลการวิจัยร่วมกันระหว่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ผู้วิจัย แบ่งการนําเสนอการศึกษาในระยะที่ 3 ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่
ได้จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน และผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ที่ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ 12 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของ 

ผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ   
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม ศักยภาพของบุคคล 

ระบบสังคม บทบาททางสังคม การปรับแต่งความรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 191 47.99 
หญิง 207 52.01 

รวม 398 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 207 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.1 ส่วนเพศชายมีจำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.99 
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ตารางท่ี 4.8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
60 ปีขึ้นไป 389 100.00 

รวม 398 100.00 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 398 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100  

 
ตารางท่ี 4.9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 289 72.62 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวส./ หรืออนุปริญญา 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 
อ่ืน ๆ 

36 
19 
21 
11 
22 

9.05 
4.77 
5.28 
2.76 
5.52 

รวม 398 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.05 อ่ืน ๆ ประกอบด้วย ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 ปวส./ หรืออนุปริญญา 
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.28 มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 และ
ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพหลัก จำนวน (คน) ร้อยละ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 218 54.76 
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป  
ข้าราชการเกษียณ  
ว่างงาน อ่ืน ๆ 

29 
28 
30 
93 

7.29 
7.04 
7.54 
23.37 

รวม 398 100.00 
 

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 
218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.76 รองลงมาคือ ว่างงาน จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 ข้าราชการ
เกษียณ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 
และรับจ้าง ทั่วไป จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น จำนวน (คน) ร้อยละ 
1-10 ปี 21 5.23 
11-20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

27 
4 
16 
9 
5 

316 

6.73 
1.01 
4.20 
2.25 
1.23 
79.35 

รวม 398 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 
ในช่วงระยะเวลา มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.35 รองลงมาคือช่วงระยะเวลา 
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1120 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.73 ช่วงระยะเวลา 31-40 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
ช่วง ระยะเวลา 41-50 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ช่วงระยะเวลา 51-60 ปีจำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.23 และ21-30 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความถี่ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน (คน) ร้อยละ 
มากกว่า 9 ครั้ง/ปี 281 70.61 
1-3 ครั้ง/ ปี 
4-6 ครั้ง/ ปี 
7-9 ครั้ง/ปี 
อ่ืน ๆ 

14 
36 
61 
6 

3.52 
9.05 
15.31 
1.51 

รวม 398 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.12  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มากกว่า 9 ครั้ง/ปี จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.61 รองลงมาคือ 7-9 ครั้ง/ปี 
จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 มีความถี่ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4-6 ครั้ง/ ปี จำนวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.05 มีความถ่ีในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1-3 ครั้ง/ ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 
และอ่ืน ๆ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ   

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ 

จากแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถินในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สุงอายุ สามารถแบ่งเป็นปัจจัยต่าง ๆ และตัวแปรสังเกตที่ส่งผลต่อกระบวนการและ
ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสามารถแยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรที่
สำคัญที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   

1.  คุณลักษณะของแวดล้อม    
1.1  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่ส่งผลให้มีการใช้

ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ    
1.2  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและครอบครัว 

ทีส่่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพ 
  1.3   สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ สภาพชุมชนที่อาศัยอยู่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการดูแลสุขภาพ ที่ส่งผลให้เกิดการใช้และการถ่ายทอดภูมิปัญญา    
  1.4  สภาพแวดล้อมทางการเมือง ได้แก่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพ มีกฎระเบียบ หรือข้อบังคบัเกีย่วกับการใช้ภูมิปัญญาในชุมชน   
2.  ศักยภาพของบุคคล    

2.1  องค์ความรู้ส่วนบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อส่วนบุคคลด้านภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ    

2.2  การดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้แก่ การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพ ตนเอง 
และผลการใช้ทีส่่งผลต่อการมีสุขภาพดี    

2.3  ความสามารถทางการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคล การสื่อสารใน
สังคมในการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพ และภูมิปัญญาท้องถิน่ทีไ่ดร้บัการยอมรับ    

2.4  การพัฒนาตนเอง ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการปรับปรุง การประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง   
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3.  ระบบสังคม    
3.1  การหล่อหลอมทางสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในชุมชนที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง และการขัดเกลาทางสังคมในการส่ง
ต่อองคค์วามรู้ที่มี การใช้และการยอมรับที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ   

3.2  บทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ บทบาทหน้าที่ในสังคมและสถานะทางสังคม 
ทีส่่งผลต่อการไดร้ับการยอมรับในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง    

3.3  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางสังคมที่ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ร่วมกัน มีการพัฒนาการยอมรับการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง  

3.4  ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ภ ูม ิป ัญญาที่ ใช้มีความปลอดภัยต่อตนเอง 
ต่อสังคมในการช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน ชุมชน และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป   

4.  บทบาทของสังคม    
  4.1  การบริหารจัดการของภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เข้ามาควบคุมดูแล รักษา สนับสนุนให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพตนเอง    
  4.2  การจัดสวัสดิการภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง และส่งเสริมใหมี้สวัสดิการด้านสุขภาพ    
  4.3  การควบคุมของภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายหรือกฎหมายในการใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพ มีการรับรองหรือลิขสิทธิของภูมิปัญญาท้องถิน่   
 5.  การปรับแต่งภูมิปัญญา    
  5.1  การปรับแต่งความรู้เดิม ได้แก่ การปรับแต่งความรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการปรับแต่ง 
ความรู้ด้วยการสาธิต การทดลองและการปฏิบัติจริง    
  5.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การปรับแต่งความรู้ผ่านการบอกเล่า/ การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เพือ่ปรับแต่งภูมิปัญญาระหว่างบุคคลหรือสังคม    
  5.3  การใช้สื่อเรียนรู้ ได้แก่ การปรับแต่งความรู้ผ่านการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้และ
การจดบันทึกความรู้เกีย่วกับภูมิปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร    
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  5.4  ความสอดคล้องกับวิถิีชีวิตชุมชน ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านวิถิีชีวิตชุมชนผ่านการแสดง
พ้ืนบ้าน เช่น เพลงลิเก และปรับแต่งภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
  5.5  การใช้ความรู้ใหม่ ได้แก่ ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการปรับแต่ง และความรู้ใหม่ได้รับ
การยอมรับ   
 6.  พฤติกรรมการถ่ายทอด    
   6.1  กระบวนการสื่อสาร ได้แก่ การใช้รูปแบบ วิธิีการ ขัน้ตอนอย่างเป็นกระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้ผ่านการบอกเล่าไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในครอบครัวหรือชุมชนไปยังผู้รบัการถ่ายทอดภูมิปัญญา    
   6.2  การปฏิบัติจริง ได้แก่ รูปแบบ วิธิีการ และขั้นตอนอย่างเป็นกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการสาธิตการปฏิบัติจริงในการดูแลสุขภาพไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา  
   6.3  การถ่ายทอดผ่านสื่อ ได้แก่ รูปแบบกระบวนการและวิธิีการในการสื่อสารที่ใช้ใน
การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการเรียนรู้จากสื่อการสอน  
การจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดลำดับความสำคัญของตัวแปร จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที
มีค่ามากที่สุดในการจัดอันดับของคะแนนในกรณีที่ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาตัวแปรที่มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าขึ้นพิจารณาในการจัดลำดับก่อน 
 
ตารางที่  4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้าน

คุณลักษณะ ของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอาย ุ

 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  SD ระดับ อันดับ 
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม 

1. สภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ 4.36 0.96 มากที่สุด 1 
2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 4.34 0.98 มากที่สุด 2 
3. สภาพแวดล้อมทางสังคม 4.30 1.03 มากที่สุด 3 
4. สภาพแวดล้อมทางการเมือง 3.81 1.15 มาก 4 

รวม 4.20 0.95 มาก  
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 จากตาราง 4.13 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้าน
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สุงอายุ โดย
แยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร โดยกรณี ที่ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาตัวแปรที่
มีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานน้อยกว่าก่อน ดังนี้ 

ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรแฝงด้านคุณลักษณะของแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อด้าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 4.20, SD = 0.95) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ามากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์โดย
มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.36, SD = 0.96) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีค่าอยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด ( X   = 4.34, SD = 0.98) สภาพแวดล้อมทางสังคมมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X   = 4.30, 
SD = 1.03) และสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดบัมาก ( X  X = 3.81,  SD = 1.15) ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้านศักยภาพ

ของบุคคลทีส่่งผลต่อการใชภู้มิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

ระดับการปฏิบัติ 
X  SD ระดับ อันดับ 

ศักยภาพของบุคคล 
1. การดูแลรับผิดชอบตนเอง 4.97 0.32 มากที่สุด 1 
2. ความสามารถทางการสื่อสาร 4.65 0.68 มากที่สุด 2 
3. การพัฒนาตนเอง 4.20 1.03 มาก 3 
4. องค์ความรู้ส่วนบุคคล 3.89 0.97 มาก 4 

รวม 4.43 0.50 มากที่สุด  
 
 จากตาราง 4.14 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้าน
ศักยภาพของบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สุงอายุ โดยแยก
พิจารณาในแต่ละตวัแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร โดยกรณี ที่ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาตัวแปรที่มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าก่อน ดังนี้ 

ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรแฝงด้านศักยภาพของบุคคล ที ่ประกอบ ความสามารถในการดูแล
รับผิดชอบตนเอง ความสามารถทางการสื่อสารหรือการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองของผู้สูงอายุและองค์ความรู้ในระดับปัจเจก(ส่วนบุคคล) เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในการดูแล



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

82 
 

สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อด้านศักยภาพ
ของบุคคลทีส่่งผลต่การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.43, SD = 0.50) ตัวแปรสังเกตได้ทีม่ีค่ามากทีสุ่ดคือ การดูแลรับผิดชอบตนเอง โดยมีค่า
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.97, SD = 0.32) รองลงมาคือ ความสามารถทางการสื่อสาร มีค่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X   = 4.65, SD = 0.68) การพัฒนาตนเอง มีค่าอยู่ในระดับมาก ( X   = 4.20, SD = 1.03) 
และองค์ความรู้ส่วนบุคคล  มีค่าอยู่ในระดบัมาก ( X  X = 3.89,  SD = 0.50) ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้านระบบ  

สังคมทีส่่งผลต่อการใชภู้มิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

ระดับการปฏิบัติ 
X  SD ระดับ อันดับ 

ระบบสังคม 
1. การสื่อสารทางสังคม 4.96 0.06 มากที่สุด 1 
2. การหล่อหลอมทางสังคม 4.90 0.34 มากที่สุด 2 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม 4.70 0.57 มากที่สุด 3 
4. บทบาททางสังคม 3.84 1.06 มาก 4 

รวม 4.60 0.35 มากที่สุด  
 
 จากตาราง 4.15 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้าน
ระบบสังคมทีส่่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยแยกพิจารณาใน
แต่ละตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร โดยกรณี ที่ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่าก่อน ดังนี้ 

ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรแฝงด้านระบบสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อด้านระบบสังคมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60, SD = 0.35) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ามากที่สุดคือ การสื่อสาร
ทางสังคม โดยมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.96, SD = 0.06) รองลงมาคือ การหล่อหลอมทางสังคม 
มีค่า ( X   = 4.90, SD = 0.34) ความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าอยู่ในระดับมาก ( X   = 4.70, SD = 0.57) 
และบทบาททางสังคม มีค่าอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.84,  SD = 1.06) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้านบทบาท
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการใชภู้มิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอาย ุ

 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  SD ระดับ อันดับ 
บทบาททางสังคม 

1. การบริหารจัดการของภาครัฐ 3.53 0.95 มาก 1 
2. การควบคุมของภาครัฐ 2.50 1.27 น้อย 2 
3. การจัดสวัสดิการภาครัฐ 2.13 0.68 น้อย 3 

รวม 2.72 0.74 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 4.16 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของตัวแปรสังเกตได้ด้าน
บทบาททางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยแยก
พิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร โดยกรณีที่ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาตัวแปรที่มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าก่อน ดังนี้ 

ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรแฝงด้านบทบาททางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อด้านบทบาท
ทางสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.72, SD = 0.74) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ามากที่สุด คือ 
การบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีค่าอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.53, SD = 0.95) รองลงมาคือ การควบคุม
ของภาครัฐ มีค่าอยู่ในระดับน้อย ( X   = 2.50, SD = 1.27) และการจัดสวัสดิการภาครัฐ มีค่าอยู่ในระดับ 
น้อย ( X = 2.13,  SD = 0.68) ตามลำดับ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษากระบวนการของการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาสามารถแบ่งเป็นปัจจั ยต่าง ๆ ที่สำคัญของ
กระบวนการถ่ายทอดที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ในการถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดที่ประกอบด้วย 1) กระบวนการสื่อสาร 
ได้แก่ การใช้รูปแบบ/ กระบวนการ/ วิธิีการ อย่างเป็นขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้ผ่านการบอกเล่าไป
ยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และการถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ มีในครอบครัว/ 
ชุมชนไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 2) การปฏิบัติจริง ได้แก่ รูปแบบ/ วิธิีการและขั้นตอนอย่างเป็น
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ผ่านการสาธิต การปฏิบัติจริงในการดูแลสุขภาพไปยังผู ้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา และ 3) การถ่ายทอดผ่านสื่อ ได้แก่ รูปแบบกระบวนการและวิธิีการในการถ่ายทอด
ความรู้ในการดูแลสุขภาพไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการเรียนรู้จากสื่อการสอน การแสดง
พ้ืนบา้น การจดบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของพฤติกรรมการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

ระดับการปฏิบัติ 
X  SD ระดับ อันดับ 

พฤติกรรมการถ่ายทอด 
1. กระบวนการถ่ายทอด 4.51 0.73 มากที่สุด 1 
2. การปฏิบัติจริง 3.50 0.93 มาก 2 
3. การถ่ายทอดผ่านสื่อ 2.12 0.41 น้อย 3 

รวม 3.37 0.55 มาก  
 
 จากตารางที ่ 4.17 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที ่ของพฤติกรรมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดย
แยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร โดยกรณีที่ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาตัวแปรที่
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าก่อน ดังนี้   
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ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรแฝงด้านพฤติกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุไปยังผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.37, SD = 0.55) 
ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ามากที่สุด คือ กระบวนการถ่ายทอด โดยมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51, SD 
= 0.73) รองลงมาคือ การปฏิบัติจริง มีค่าอยู่ในระดับมาก ( X   = 3.50, SD = 0.93) และการถ่ายทอด
ผ่านสื่อ มีค่าอยู่อยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.12, SD = 0.41) ตามลำดับ 

 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของผลการเรียนรู้การถ่ายทอดการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
 

ผลการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

ระดับการปฏิบัติ 
X  SD ระดับ อันดับ 

1. การปรับแต่งและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 4.96 0.37 มากที่สุด 1 
2. การปฏิบัติจริงและได้ผลดี 4.96 0.39 มากที่สุด 2 
3. รูปแบบ ขัน้ตอน วิธิีการทีง่่ายต่อการถ่ายทอด 4.93 0.41 มากที่สุด 3 
4. ความสะดวกในการนำไปปฏิบัติ 
5. ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ 

4.93 
4.60 

0.42 
0.75 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

4 
5 

รวม 4.89 0.47 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของผลการเรียนรู ้การ
ถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุแยกพิจารณาแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผลการประเมินระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.89, SD = 0.47) 
สามารถแยกพิจารณาในแต่ละตวัแปรโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1.  การเรียนรู ้การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน ทำให้เกิดการ
ปรับแต่งความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีผลการเรียนรู้ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X  = 4.96, SD = 0.37) 
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 2.  การปฏิบัติจริงและได้ผลดี จากการปรับแต่งความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทาง
สังคมและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพที่ให้ผลดี ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้การถ่ายทอด การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า มีผลการเรียนรู้ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X  = 4.96, SD = 0.39) 
 3.  รูปแบบ ขั้นตอน วิธิีการที่ง่ายต่อการถ่ายทอด ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่าย และ
นำไปปฏิบัติิได้จริง ไม่เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอด การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.93, SD = 0.41) 
 4.  ความสะดวกในการนำไปปฏิบัติ ทีม่ีความสอดคล้องกับสภาพแวดที่อาศยัอยู่ ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ผลการเรียนรู้ระดบัการปฏิบัตอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.93, SD = 0.42) 
 5.  ผลการใช้ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผ ู ้ส ูงอาย ุในพื ้นที ่จ ังหวัด
สมุทรปราการส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการ
เรียนรู้ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( X  = 4.60, SD = 0.75) 
 
 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยศักยภาพของบุคคล ปัจจัยระบบ
สังคม ปัจจัยบทบาททางสังคม ปัจจัยการปรับแต่งภูมิปัญญา ปัจจัยกระบวนการถ่ายทอดที่ส่งผลต่อ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และการสรุปผลการวิจัย เพ่ือหาความเชื่อมโยงของทฤษฏีที่ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญใน 12 ประเด็นที่ใช้การสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยศักยภาพของบุคคล 
ปัจจัยระบบสังคม ปัจจัยบทบาททางสังคม ปัจจัยการปรับแต่งภูมิปัญญา ปัจจัยกระบวนการถ่ายทอดที่
ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ใน จังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเจาะจงและแบบ Snow ball จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตร่วมกับ
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การสัมภาษณ์ทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และเลือกมาเป็นตัวอย่างใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 18 ราย โดยสร้างข้อสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้การลงรหัสผู้ให้
ข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันผู้ให้ข้อมูลและเป็นไปตามจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (P01-P18) โดยจำแนก
ข้อมูลตามประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
 
 ประเด็นที่ 1 ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง และท่านมีวิธีการรักษาหรือดูแลตัวเองอย่างไร 
 พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีการใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจตนเองเป็นอย่างดี 
นอกจากนี ้ย ังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื ่อนงานด้านการพัฒนาสุขภาวะของผู ้สูงอายุในจังหวัด
สมุทรปราการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม 
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีการรักษาตัวเองจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า 
 (รหัส P02 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “พออายุมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
โรคที่เป็นก็รักษายาก เป็น ๆ หาย ๆ เป็นไม่รู้อะไร” “แต่เบาหวานไขมันไม่เป็น” “โดยมากก็มึนหัวงงหัว 
แบบบ้านหมุน” “การรักษาตัวเองเบื้องต้นก็กินอาหารพวกผักมาก ๆ ไม่กินหวานจัดเค็มจัด” จากข้อมูล 
พบว่า มีการรับรู้ถึงความถึงความเจ็บป่วยหรือผิดปกติของ ร่างกาย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวิธิีการ
ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง มีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาในกลุ่มสังคมที่อาศัยอยู่ มีการปลูกพืชผักสวนครัว
ไว้บริโภคเองและมีการแบ่งปันให้กับเพ่ือนบ้านและญาติ โดยมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถ่ายทอดความรู้ 
ในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย 
 (รหัส P03 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า  “โรคคนแก่ปวดเมื่อยทั่วไป”  “ก็ใช้ดัดขาตัวเอง
และใช้ยานวดดัดขาลักษณะของฤๅษีดัดตน” “บอกเพ่ือนให้ลองใช้เลือดลมดี” “เห็นจากหนังสือท่ีวัด”  
 (รหัส P04 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า  “ปัญหาสุขภาพของผู้สุงอายุส่วนใหญ่ ก็เป็น
พวกปวดเมื่อยร่างกาย ความดันเบาหวาน ถือเป็นโรคประจำตัวของพวกสูงวัย” “วิธีการดูแลก็ฟังจากหมอ
ที่โรงพยาบาลบ้าง เพื่อนในชุมชนเล่าให้ฟังบ้าง ก็รักษาได้ช่วงเดียว เดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีก” “ที่ทำอยู่กับ
พวกก็ต้มน้ำใบหญ้านาง ว่านรางจืด โบราณว่ารักษาพวกโรคความดับเบาหวานเป็นภูมิปัญญาที่เขาเล่าต่อ 
ๆ กันมา”  
 จากข้อมูล พบว่า มีการรับรู้ถึงความถึงความเจ็บป่วยหรือผิดปกติของร่างกาย มีวิธิีการในการดูแล
รักษาอาการที่เกิดขึ้น มีการบอกต่อถึงการใช้และผลการใช้ในกลุ่มเพ่ือน มีการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาในกลุ่มสังคมที่อาศัยอยู่ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเองจากการมาทำบุญและปฏิบัติธรรมด้วยการถืออุโบสถศีล รักษาศีลเจริญสมาธิในทุก ๆ วัน
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พระ 8 ค่ำ และวันพระ 15 ค่ำ ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นพื้นที่สาธารณะใน
ชุมชนและใช้เป็นสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน และกลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้านที่สั่งสมภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตในประเด็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อาจ
เรียกได้ว่า “วัด” ถือเป็นสนามแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 ประเด็นที่ 2 ทำไมท่านจึงสนใจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง (ใช้ยาสมุนไพร 
กิจกรรมหรืออ่ืน ๆ) 
 จากการสัมภาษณ์  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้อธิบายถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเองของตนเองและสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษามีความสนใจใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคม ดังข้อมูล
การสัมภาษณ์  
 (รหสั P03 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “มันไม่ต้องใช้อะไรวุ่นวาย ครูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่
อยู่รอบตัวเรา อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา” “อย่างพวกผักพื้นบ้าน ที่ปลูกไว้รอบบ้าน หรือบางทีก็ขึ้นเอง
ตามริมรั้ว ริมทาง ตามธรรมชาติ เช่น ผักบุง้เนี่ยหาไดท้ัว่ ๆ ไปเรามาต้มกิน มันก็ช่วยล้างลำไส้ การขับถ่าย
ก็ดีข้ึน” “พวกกระเพรา โหระพา พวกนี้ก็ช่วยเรื่องขับลมออก” “ดอกแค ก็ใช้แก้ไข้ ้ใบมะกรูด ก็ขับลมแก้
ลมในท้อง” จากขอ้มูล พบว่า มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม มีการ
พ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวด้ลอมหรือตามบริบทธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู่ในพื้นที ่หรือ
ใกล้เคียง ร ู ้ถ ึงคุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรพื ้นบ้าน ถือว ่าเป็นภูมิป ัญญาที่ ใช ้ตาม
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีการปรับใช้ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถิีชีวิต และมีการใช้ภูปัญญาท้องถิ่นด้าน
สมุนไพรที่สามารถหาได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งตัวของผู้ให้ข้อมูลและ
กระบวนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
 (รหสั P04 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เราอยู่กันมาอย่างนี้มาชั่วอายุคน ก็ได้ใช้ภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ทุก ๆ วัน” “บรรพบุรุษ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็สอนกันมา ถ่ายทอดกันมา” “เมื่อก่อน
เจ็บป่วยเป็นอะไร ผู ้หลักผู ้ใหญ่ในบ้านก็ให้เราใช้มันก็ดีนะก็อยู ่กันมาจนป่านนี้” “มันก็เป็นสิ ่งที ่ดี  
ก็พยายามรักษาไว้ ยิ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานได้เอาไปใช้กันต่อ ๆ ไป ชั่วลูก
ชั่วหลาน” “จากข้อมูล พบว่า มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมโดยการ
บอกเล่า สอนและปฏิบัติ นำไปใช้จริงในครอบครัว โดยมีการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดผ่านการพูดคุย
บอกเล่าในครอบครัว มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและได้มีการใช้ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในการดูแล
สุขภาพตนเอง เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาที่มีในการอนุรักษ์ไว้และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีได้ 
โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดจากครอบครัว ซึ่งง่ายต่อการอธิบายและถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (รหัส P08 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ตนเองได้ใช้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก แล้วเราก็รู้ว่าอะไร แก้โรคอะไรได้ ก็เรียนรู้มาจากบรรพ
บุรุษ ทั้งครูพักลักจำบ้าง ถามบ้าง เขาสอนให้บ้าง” “อีกอย่างมันหาใช้ได้ง่ายด้วย เดินออกไปหน้าบ้าน 
หลังบ้านก็สามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้เลย ง่ายดี” จากข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการเรียนรู้การใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม มีการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดผ่านการพูดคุยบอก
เล่าในครอบครัว โดยการบอกเล่า  สอน และนำไปปฏิบัตและใช้จริงในครอบครัว มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรที่สามารถหาได้ตาม
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของ
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป จากอดีตสมุทรปราการเป็นสังคมเกษตรกรรม คนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 
ปลูกผัก เลี้ยงปลาสลิด ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานเข้า
มาตั้งในพื้นที่ ทำให้รูปแบบและวิถีการใช้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยน 
 (รหัส P12 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ป้าอยู่มาป่านนี้ อะไรที่มีอยู่ ที่ใช้ได้ ก็ใช้ต่อไป
เพราะมันเป็นประโยชน์” “พ่อแม่ก็สอนมา” “ตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ เวลาที่ป่วย ไม่สบาย หรือมีอาการไข้ 
ตัวร้อน ๆ ก็ใช้พวกสมุนไพรในครัวเรือนมาเป็นส่วนผสมในอาหาร มันก็หายดี ” “ป้าก็ยังคงจะใช้ต่อไป 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ ใครไม่ใช้ ไม่เห็นคุณค่าก็ไม่เป็นไร” “ถ้ามีใครมาถาม อันไหนป้ารู้ ป้าเคยใช้ 
ป้าก็ตอบได้หมดแหละ” จากข้อมูล พบว่า ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญมีการเรียนรู ้ภ ูม ิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมโดยการบอกเล่า สอน และปฏิบัตัจริงในครอบครัว โดยมีการถ่ายทอดและ
รับการถ่ายทอดผ่านการพดูคุยบอกเล่าในครอบครัว มีการพ่ึ งพาและใช้ภูม ิป ัญญาท้องถิ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและได้ มีการใช้ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่นด้านสม ุนไพรที่สามารถหาได้ตาม
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในการดูแลสุขภาพตนเอง เห็นความสำคญัของภูมิปัญญาที่มีในการอนุรักษไ์ว้
และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาทีม่ีไว้ได ้
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 ประเด็นที ่3 ท่านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง (เพราะอะไร) 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการสัมภาษณ์  
มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (รหสั P02 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ได้นำมาใช้อยู่เป็นประจำ คือ การนวดแผนแผนโบราณ ได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษ รุ่นก่อน ๆ 
ท่านก็ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา  “เวลามีอาการปวดปวดเมื่อยก็นวดกันเอา ใช้นวดตัวเองบ้าง นวดให้คนใน
ครอบครัวบ้าง” “เรารู้เส้น รู้วิธีการจับเส้น เรากส็ามารถบอกและก็สอนคนอ่ืนได้ ส่วนจะหายหรือไม่หายก็
ค่อยว่ากันอีกที (หัวเราะ)” “ใช้ใบมะกรูด ใบตะไคร้ ดมแก้ลม” “ใบกระเพราต้มน้ำกิน หรือใช้เป็น
ส่วนประกอบในกับข้าว สามารถแก้ท้องอืดได้” “ว่านหางจระเข้สด ใช้ทาแผลพุ พอง น้ำร้อนลวก  
แต่โบราณเขาจะมีพิธีดับพิษไฟก่อน แผลมันจะได้ไม่พอง”  “ใบโหระพา ก็ใช้รักษาอาการปวดฟันได้”  
จากข้อมูล พบว่า มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอด โดยมีวิธีการถ่ายทอดและรับ
การถ่ายทอดผ่านการสอนจากบรรพบุรุษ และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน รู้ถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของภูมิปัญญาที่
ใช้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาทีมี่อยู่ในตนเองสู่บุคคลอ่ืนได้  
 (รหัส P09 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ที่ใช้ประจำก็พวกพืช ผัก สมุนไพรใกล้ตัวมันมี
คุณประโยชน์และฤทธิ์ทางยาดีมาก” “พวกใบตะไคร้ ใบมะกรูด ใบโหระพาพวกนี้ใช้ใบมาต้มกิน ช่วยให้
ขจัดไข้หวัด คล้ายอาการร้อนรุม ๆ ได้ดีทีเดียว” “เวลาเด็กรุ่นใหม่เห็นเขาก็หัวเราะ หาว่าเราชอบกินผัก
กินหญ้า เพราะเขาไม่รู้ประโยชน์” “มีโอกาสก็คอยสอน คอยถ่ายทอดให้เด็กในชุมชนไว้ จะได้ไม่สูญหาย” 
จากขอ้มูลพบว่ามีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอดทาง โดยการบอกเล่า สอนและ
ปฏิบัติจริงเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว รู้ถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของภูมิปัญญา  
ที่ใช้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีการปรับแต่งความรู้ที่ใช้ มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
สภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาที่มีได้  
 (รหัส P12 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ใบมะกรูด ตะไคร ้ขิง ข่า พวกนีใ้ช้หมดเวลาคัน 
ก็เอามาขยี้ เอามาตำแล้วทา แก้คัน แก้ผดผื่นคันได้” “มะขามเปียกก็ใช้ได้นะ นอกจากขัดทองเหลืองให้
เงาแล้ว (หัวเราะ) เอามาล้างมือล้างเท้า เมื่อก่อนเวลาน้ำท่วมน้ำกัดเท้า แช่มือ มันช่วยรักษาอาการเปื่อย
ได้” จากข้อมูลพบว่า มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอดโดยการบอกเล่า สอนและ
ปฏิบัติจริงในครอบครัว มีการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือนรู้ถึง
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สรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของภูมิปัญญาที่ ใช้ตามสภาพแวดล้อม มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามสภาพแวดล้อมทีอ่าศัยอยู่ และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ประเด็นที ่4 ท่านมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

1. เมื่อเริ่มใช้ใหม่ ๆ 
(รหัส P04 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เอาใบ ต้นฟ้าทะลายโจรมาต้มแก้ไข้หวัด  

แก้เจ็บคอ กินมากไม่ดีเอามาแค่ 2-3 ใบ ต้มแก้วเดียวกินเช้ากับเย็น” “มันจะมีรสขมหน่อย แต่มันดีนะ 
กินไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ชุ่ม ๆ ในคอ” “แต่ถ้ากินมากไป มันจะมีอาการข้างเคียง เช่น มึนหัว เบลอ ๆ” 
จากข้อมูล พบว่า มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอดโดยการบอกเล่า สอน และ
ปฏิบัติจริงในเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน รู้ถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์
ของภูมิปัญญาที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาทีม่ีได้ 

โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูสุขภาพตนเอง โดยการใช้
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบอกเล่าคุณลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรได้อย่าง
เข้าใจ มีการอธิบายวิธีการใช้ และมีรูปแบบการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบัติจริงเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
นำมาใช้ประโยชน์กับตนเองในการดูแลสุขภาพ 

(รหัส P05 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “มะรุมก็ใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้ง เอามาทำกับข้าวก็
ได”้ “ดอกเอามาชุบไข่ ทอดไข่ ยอดอ่อนมะรุมก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริก ทำแกงส้มฝักมะรุมใส่ปลาสลิดทอด 
เปลือกก็เอามาต้ม เม็ดแก่ แห้ง ๆ สีน้ำตาลที่อยู่ในฝักเอามากินแก้เจ็บคอได้” จากข้อมูล พบว่า มีการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมโดยการบอกเล่า สอน และนำไปปฏิบัติจริงใน
ครอบครัว มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง รู้ถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของภูมิ
ปัญญาที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาทีมี่ได ้

โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูสุขภาพตนเอง โดยการใช้
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบอกเล่าคุณลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรได้อย่าง
เข้าใจ มีการอธิบายวิธีการใช้ และมีรูปแบบการปรับแต่งความารู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เหมาะสมกับ
การนำมาใช้ประโยชน์กับตนเองในการดูแลสุขภาพ 

(รหัส P15 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “พ่อ แม่ บรรพบุรุษ สอนมาแลว้ก็ได้ใช้มาตั้งแต่
เด็ก เราทำตาม ๆ กันมา พวกลูก ๆ เมื่อก่อนเป็นหัด เป็นอีสุกอีใส เราก็ทำยาใช้เอง” “เป็นโรคผิวหนัง 
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พวกเริม งูสวัด  ที่บ้านก็ปรุงยาเอง แต่ก็ต้องมีคาถากำกับ โรคที่เป็นก็หายดี” “นอกจากใช้รักษาตนเอง 
คนในครอบครัวแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนที่พึ่งในชุมชน เพราะชุมชนก็ยังมีความเชื่ออยู่” “บางทีก็ไปหาหมอ
หลวง แต่รักษาไม่หายก็เลยต้องมาพ่ึงการรักษาโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน” จากข้อมูล พบว่า มีการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอดโดยการบอกเล่า สอน และปฏิบัติจริงในครอบครัว มีการใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน รู้ถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของ
ภูมิปัญญาทีใ่ช้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีการพึง่พาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง 

โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูสุขภาพตนเอง โดยการใช้
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบอกเล่าคุณลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรได้อย่าง
เข้าใจ มีการอธิบายวิธีการใช้ และมีรูปแบบการปรับแต่งความารู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เหมาะสมกับ
การนำมาใช้ประโยชน์กับตนเองในการดูแลสุขภาพ 

2. มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง 
 (รหัส P04 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ถ้าใช้แล้วมีอาการข้างเคียง เช่น ปวดหัว มึนหัว 
ร้อน ๆ หนาว ก็หยุดใช้ หรือไม่ก็ลดปริมาณลง” จากข้อมูล พบว่า มีการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบั ติ
จริงให้เหมาะสมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง   
 (รหัส P10 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “เมื่อก่อนเราจะเอาเม็ดมะรุมแห้งแกะแล้วใส่
ขวดไว้กินแก้เจ็บคอ” “หมอเขาก็แนะนำให้เอาไปทำแคปซูล จากกินเป็นเม็ด ก็เอาไปบดเป็นผง” จาก
ข้อมูล พบว่า มีการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดแูล
สุขภาพของตนเอง    
 (รหัส P15 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ใช้แทนกันมีบา้ง” “อย่างพวกล้างพิษ ถอนพิษ
ถ้าหารางจืดไม่ได้ก็ใช้ใบต้นย่านางหรือใช้อย่างอ่ืนปนกันเลยก็ได้ พวกนี้แก้ไข้ด้วย เพราะเป็นสมุนไพรที่
ออกฤทธิ์เย็น” จากข้อมูล พบว่า มีการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง   
 (รหัส P18 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “บางทีเราปวดเมื่อย นวดตัวเองอาจจะไม่หาย
เพราะไม่ถนัด ก็ให้ลูกหลานที่เราได้ถ่ายทอด ได้สอนไว้มาช่วยนวดให้ อาการก็ผ่อนคลายได้ระดับนึง” จาก
ข้อมูล พบว่า มีการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดแูล
สุขภาพของตนเอง   
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3. วิธีการขั้นตอนที่ใช้ในปัจจุบัน 
(รหัส P04 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ใช้ 2-3 ใบ พอแล้วต้มกินทีละแก้ว เช้า-เย็น 

เดี๋ยวก็หาย” จากข้อมูล พบว่า สามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้และถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการบอกเล่า
ได ้

(รหัส P05 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เขามาทำเป็นแคปซูล ต้นหนึ่งเยอะแยะกินไม่
ทันก็เก็บตากแห้งและก็โขลกเอาใส่แคปซูล” “เดี๋ยวนี้เขาก็เอาใบตากแห้งมาทำเป็นชากันนะในตลาดก็มี
ขาย” จากข้อมูล พบว่า สามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้และถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการบอกเล่าได้ 

 (รหัส P15 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “อย่างปอกระบิดที่เราใช้ยอด เอามาตากแห้ง
ชงเป็นชาได้ ต้มไว้เป็นหม้อเลย กินแทนน้ำแต่ใช้ฝักมันดีกว่า เป็นยาระบายดีกว่า หมายถึงฤทธิ์ออกดีกว่า” 
“เก็บฝักมาตากแห้งแล้วเอาไปต้มในน้ำเดือดจัด มันจะออกรสจืด ใช้พอประมาณก็กะเอาให้น้ำมันเหลือง
นิด ๆ 4-5 ฝัก ก็พอน้ำหม้อหนึ่ง” “ย่านางกับรางจืดก็ 3-5 ใบ เอามาคั้นใส่น้ำตำเอาก็ได้ กินทีละแก้ว 
สรรพคุณช่วยล้างพิษ แค่แก้วเดียวก็หายแล้ว” จากข้อมูล พบว่า สามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการบอกเล่าได้ 

 
 ประเด็นที ่5 ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

1. สุขภาพ/ โรค ที่เป็นดีขึ้นหรือไม่ 
(รหัส P08 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “มันก็ดี แผลที่เป็นอยู่มันก็หาย ไม่มีสะเก็ดรอย

แผลเป็นด้วย นําผงป้ายปิดแผลไว้ป้ายบาง ๆ ให้เคลือบแผลไว้” “พวกคันพวกนี้มันก็หายไม่ต้องไปซื้อยา
อะไรทา หรือยาแก้แพ้กิน ไตเราก็ทำงานน้อย ดีต่อสุขภาพ” “พวกเด็ก ๆ เวลา ใครมาให้ทำยากวาดคอ
เราก็ยงัทำให้ เพราะเดี๋ยวนี้หมอกวาดยาแบบโบราณก็หายาก ที่สำคัญราคาค่างวดก็ไม่ได้คิดแพง คิดแต่ค่า
บูชาครู” “มันใช้ได้ผลดีนะของเก่า ๆ พวกนี้ พวกคนรุ่นใหม่ชอบมองว่ามันล้าหลัง เพราะบางทีมียาก็ต้อง
มีคาถากำกับ คนก็เลยมองว่ามันงมงาย จริง ๆ ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายไป” จากข้อมูล พบว่า ผู้ที่นำภูมิ
ปัญญาไปใช้ มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ภูมิปัญญาที่มีในการดูแลสุขภาพของตนเองในการรักษาบาดแผล
เล็กน้อยภายนอก ร่างกายทำให้แผลแห้ง ไม่มีรอยแผล รอยสะเก็ด มีการใช้พืชสมุนไพรตำผสมกับปูนกิน
หมาก ทาผิวหนังบริเวณภายนอกที่มีอาการคัน และมีการถ่ายทอดความรู้ในการช่วยเหลือดูแลกันระหว่าง
ผู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผู้รับบริการและรับการถ่ายทอด 

(รหัส P01 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อน พวกของผิด
สำแดง ของแสลงตามโบราณว่า เช่น เป็นแผล ห้ามข้าวเหนียว กะทิ ฯลฯ นี้อย่าไปกิน พวกอาหารที่มันจัด 
น้ำมันเยิ้ม เผ็ดมาก หวานเจี๊ยบ แบบนี้ก็ตอ้งงดไป” “นาน ๆ ครั้งก็ได้แต่กินแล้วไม่ดี” “เดินช้า ๆ ออกแรง



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

94 
 

บ่อย ๆ เดินแขว่งแขน ทำงานบ้านก็ได้กำลังดีเหมือนกัน กล้ามเนื้อได้ทำงาน ร่างกายมันก็แข็งแรง”  
“เช้า ๆ ก็เดินเหยีบหญ้า เหยียบหิน เดินเท้าเปล่าไปมนัก็ช่วยนวดฝ่าเท้าได้ ตามตำราเข้าว่ากันว่า ฝ่าเท้านี่
เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทนะ ไวต่อความรู้สึก” “ปวดเข่ามันไม่หายหรอกมันต้องเปลี่ยนเข่าแต่เราก็รู้อะไร
มันสำแดง หรือแสลงแผล เราก็ไม่กินพวกหน่อไมส้ด หน่อไมด้อง หน่อไม้ต้ม” จากข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญมีสุขภาพทีด่ีขึ้นจากการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ที่อาศัยอยู่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยให้
ความสำคัญในการดูแลเรื่องอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยใช้ภูมิปัญญาในการถอดรองเท้าเดินบนหญ้า บนดิน บนหิน เพ่ือให้ช่วยนวดเท้าและได้รบัอากาศสดชื่น
ในตอนเช้า ถือเป็นกระบวนหนึ่งของการใช้ธรรมชาติบำบัด และมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการพูดคุยใน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนและการปฏิบัติจริง   

(รหัส P06 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ด ีกินแลว้อาการท่ีเป็นมันก็ค่อย ๆ ทุเลาลงแล้ว
ก็หายเป็นปลิดทิ้ง” “ท้องผูก ท้องเสีย กินกล้วยน้าว้าห่าม ๆ ก็รักษาได้หายเหมือนกินยาเม็ดเลย” จาก
ข้อมูล พบว่า การที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นผลมากจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในเรื่องการรักษาท้องผูก ท้องเสีย โดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากสภาพแวดล้อมที่
อาศัยอยู่ เพ่ือรักษาอาการดังกล่าวและมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการพูดคุยในครอบครัวและการนำไป
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดผลเชิงประจักษ์ 

2. มีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอะไรบ้าง 
(รหัส P03 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ไม่มีนะ มนัไม่เป็นอะไร” “มันเป็นสมุนไพรดิบ 

ๆ มันก็กินได้ตามปกติเราก็กินเป็นผักอยู่แล้ว” “อีกอย่างที่มันปลอดภัยก็เพราะว่า ปลูกเองอยู่รอบบ้าน 
พวกยาอะไรก็ไม่ต้องใส่ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์” จากข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้นำภูมิปัญญาไป
ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี
ความเห็นว่าพืชสมุนไพรเป็นสิ่งทีน่ำมาใช้นั้น นำมาประกอบเป็นอาหารในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว 

(รหัส P13 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ผลข้างเคียงทางลบไม่มีนะ ส่วนใหญ่กินเข้าไป
แล้ว มันก็ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บที ่ เป ็นอยู ่ ส ุขภาพก็ด ีข ึ ้น แข็งแรงขึ ้น”  จากข้อมูล พบว่า ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง มีแต่ช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น
กว่าเดิม 

(รหัส P14 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ไม่มีหรอกผลข้างเคียงที่ไม่ดี พวกสมุนไพรถ้า
เรารู้แล้ว ไม่ไปใช้มาก ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนะ” “แต่ถ้ากินมากมันก็สำแดงได้พวกสะเดาถ้ากินมากมัน ก็
ถ่ายท้อง” “ขี้เหล็กก็เหมืนกัน” “มันอยู่ที่องค์ความรู้และการใช้ ว่าจะใช้อย่างเกิดสมดุลกับร่างกายหรือ
เปล่า” จากข้อมูล พบว่า ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญที ่ได้นำภูมิปัญญาไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่มี
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ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีความเห็นว่าพืชสมุนไพรเป็นสิ่ งที่
นำมาใช้นั้น นำมาประกอบเป็นอาหารในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์ความรู้และ
วิธีการปรุงหรือการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสม 

3. ข้อดี/ ข้อเสียที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง 
 (รหัส P02 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “มันช่วยไล่ลมได้จริง ๆ หน้ามืดเวลาไหน ๆ  
ก็ดมมะกรูดเข้าไปโล่งเบา จริง ๆ เราใช้ทำกับข้าวกินอยู่แล้วมนัดีนะพวกนี้มันช่วยเรื่องลมได้ดี” จากข้อมูล 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ภูมิปัญญาที่มีในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้ผล
มะกรูดในการสูดดมทำให้หายใจโล่ง รู ้ส ึกสดชื่น และยังสามารถใช้ในการประกอบอาหารได้ด้วย  
มีประโยชน์หลายอย่าง โดยไม่พบขอ้เสียจากภูมิปัญญาที่ใช้ 
 (รหัส P04 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ไม่มีข้อเสียอะไร” “อาการปวดหัวที่เป็น มันก็
หาย พวกเจ็บคอ แสบคอ คอแห้ง นี่ได้ผลดีมาก ๆ” “บางคนก็เคี้ยวสด ๆ แล้วกินน้ำตามแต่เราทำไม่ได้ 
เพราะมันมีรสขมมาก ทั้งขมทั้งฝาดเลย ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่เอาเลยมันไม่ถูกปาก” จากข้อมูลพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ภิมิปัญญาที่มีในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการใช้ใบของ
ต้นฟ้าทะลายโจร รักษาอาการหวัดและเจบ็คอทีไ่ดผ้ล โดยไม่พบขอ้เสียจากภูมิปัญญาที่ใช้  
 (รหัส P07 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “สุขภาพดีขึ้นถ้าเรารู้จักใช้ของพวกนี้ มันเป็น
สมุนไพรไม่มีพิษอะไรถ้าเราไม่ใช้มากเกิดขนานมัน” “โรคกระเพาะเมื่อก่อนเคยเป็นเดี๋ยวนี้ก็หาย ก็กินว่าน
หางจระเข ้แบบสด ๆ ก็ได้หรือเอาไปต้มก็ได้ ล้างยางออกแล้วก็กินเลย” จากข้อมูล พบว่า การมีสุขภาพที่
ดีขึน้ เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาทีม่ีในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการใช้ใบของว่านหางจระเข้ โดยใช้วุ้น
ภายในใบนำไปต้มและนำมาดื่มเพื่อการรักษา อาการของโรคกระเพาะและได้ผลดี โดยไม่พบข้อเสียจาก
การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 

ประเด็นที ่6 ท่านมีวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองสู่ผู้อ่ืนอย่างไร 
รูปแบบ 
(รหัส P03 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “บอกคนในครอบครัว ลูกหลาน คนอ่ืน ๆ  

ให้เขาไปทำตาม” “บางทีก็สาธิตให้ดูบ้าง เล่าให้ฟังบ้าง” จากข้อมูล พบว่า มีรูปแบบในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านการพูดคุยบอกเล่า การปฏิบัติจริงในส่วนตนเองและในครอบครัวและมีการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีสู่ชุมชนที่อาศัยอยู่ ภูมิปัญญาเหล่านี้จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์กลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
ที่คนในท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างการมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้   
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(รหัส P13 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องยาก ก็จำมาจากพ่อ แม่ บรรพบุรุษ
เขาก็ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา” “ในกลุ่มเพ่ือนชาว สว. (หัวเราะ) หมายถึง ผู้สูงอายุเขาก็มีคุยกัน แลกเปลี่ยน
กัน ใครกินอะไร ทำอะไรแล้วถูก ดีต่อสุขภาพก็มาบอกกัน” จากข้อมูล พบว่า มีรูปแบบในการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ผ่านการพูดคุยบอกเล่า การปฏิบัติจริงในส่วนตนเองและในครอบครัวและมีการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีสู่ชุมชนที่อาศัยอยู่ ภูมิปัญญาจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์กลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่คนใน
ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ   

(รหัส P18 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ก็คุยกันตามกลุ่มเพื่อนฝูง ไปเจอกันที่วัดบ้าง 
งานทำบุญในชุมชนบ้าน” “ภูมิปัญญาบางอย่างไม่ต้องจดเลย ทำบ่อย ๆ จนจำได้ บางทีถ้าไม่ได้ใช้นานก็
ลืม เวลาจะใช้ก็ถามคนรอบตัวเอา” “ให้จดบันทึกก็ลำบาก คนแก่เรียนน้อย หนังสือก็เขียนไม่ค่อยถูก 
เขียนถูกตาก็มองไม่ค่อยจะเห็น (หัวเราะ)” “ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีจำแล้วก็ทำบ่อย ๆ เล่าให้ฟังน่าจะเข้าใจงา่ย
สุด ทั้งคนถ่ายทอดแล้วก็คนรับการถ่ายทอด” จากข้อมูล พบว่า มีรูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ผ่านการพูดคุยบอกเล่า การปฏิบัติจริงในส่วนตนเองและในครอบครัวและมีการถ่ายทอดความรู้ที่มี
สู่ชุมชนที่อาศัยอยู่ ภูมิปัญญาจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์กลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่คนในท้องถิ่น
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

วิธีการ 
(รหัส P02 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “มะกรูดใช้แก้ลมเอามาขยี้แล้วดม แก้ลมได้

หรือไม่ก็บีบเอาน้ำที่เปลือกลูกมะกรูดผสมปูนแก้ปวดท้องได้” “ใบกระเพราก็ขยำกับปูนแล้วทาแก้ปวด
ท้องได้หรือไม่ก็ขยำแล้วคั้นเป็นก้อนตากแห้งใช้ผูกข้อมือเด็กแก้ท้องอืดได้” “ใบเสือหมอบขยี้แล้วปิดแผล
สดได้ผสมกับน้ำปูนปิดแผล” “ใบโหระพากับเกลือตัวผู้(ดีเกลือ) ตำผสมกันอมแก้ปวดฝัน” จากข้อมูล 
พบว่า สามารถถ่ายทอดวิธีการ และข้ันตอนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพที่ตนเองรู้ได้เป็น
อย่างดี มีการปรับแต่งความรู้จากการแลกเปลียนเรียนรู้ และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 

(รหัส P14 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่รู้ ส่วนใหญ่ก็จะบอก
เล่ามากกว่า หรือไม่บางทีก็ทำให้ดู เขาจะได้เห็นถึงประโยชน์และเอาไปใช้ประโยชน์ได้” จากข้อมูล พบว่า 
สามารถถ่ายทอดวิธีการ และข้ันตอนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพที่ตนเองรู้ได้เป็นอย่างดี 
มีการปรับแต่งความรู้จากการแลกเปลียนเรียนรู้ และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ 

(รหัส P15 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ก็เก็บมาฝานเอาเปลือกออก เปลือกแข็ง ๆ นะ
เอาแต่วุ้นข้างในมาแปะไว้ที่บริเวณแผล” “คอยดูถ้าวุ้นเริ่มแห้งก็เปลี่ยนทิ้งใส่วุ้นใหม่เข้าไป” “แค่นี้เองไม่
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ยากอะไร” “เรื่องแบบนี้มันต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ บางคนนาน ๆ ใช้ทีก็กล้า ๆ 
กลัว ๆ” จากข้อมูล พบว่า สามารถถ่ายทอดวิธีการ และขั้นตอนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพที่ตนเองรู้ได้เป็นอย่างดี มีการปรับแต่งความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 

กระบวนการ 
ประเด็นกระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 18 คน สามารถถ่ายทอดวิธีการและขัน้ตอนได้เป็นอย่าง
ดี โดยสามารถบอกถึงคุณลักษณะของสิ่งทีใ่ช้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ บอกสรรพคุณ และผล
ของการใช้โดยมีรูปแบบในการถ่ายทอดที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน  ผ่านการพูดคุย บอกเล่า การปฏิบัติใน
ครอบครัวที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและขยายผลของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพหรือ
ความรู้ในการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของตนเองสู่เพ่ือน กลุ่มเพ่ือน และชุมชนสังคมผ่านช่อง
ทางการพูดคุย บอกเล่า การปฏิบัติจริง การสาธิต จากการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
หรือสังคมทีต่นเองอาศัยอยู่ โดยกระบวนการทัง้หมดมีความเก่ียวขอ้งพ่ึงพากับสภาพแวดล้อมทีต่นเองและ
ครอบครัวอาศยัอยู ่มีลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงมิติ 3 มิติ ประกอบด้วย 

1. มิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมุนษย์ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ  
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการถ่ายทอดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือคนในชุมชน การข้อมูล
แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จะถ่ายทอด
ภูมิปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ตั้งแต่ระดับที่มีความสัมพันธ์เชิงลึก เช่น 
สายบรรพบุรุษ เครือญาติ เป็นต้น และระดับความสัมพันธ์แบบหลวม เช่น เพื่อนบ้านในชุมชน คนรู้จัก
เป็นต้น 

2. มิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู ้ส ูงอายุในจังหวัด
สมุทรปราการ มีมิติความสัมพันธ์ในเชิงการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในชุมชน หรือพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ 
เช่น การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรประจำท้องถิ่น พืชประจำถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่เท่านั้น 
แต่ความสัมพันธ์มิตินี้ ต้องอาศัยองค์ความรู้ของคน(ปราชญ์) ในการเข้าถึงทรัพยกรธรรมชาติเพื่อพัฒนา
กลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

3. มิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัด
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สมุทรปราการ มีการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้วยกระบวนการเรียนรู้ในเชิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คือมีการตั้งข้อสังเกต สร้างสมมติฐานและทดลองรักษา แต่ ในกระบวนของการเรียนรู้และกระบวนการ
ถ่ายทอด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือผู้สูงอายุที่เป็นผู้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เวลาที่จะถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้รับการถ่ายทอด ต้องมีพิธีกรรมหรือขั้นตอนที่ เรียกว่าการบูชาครู เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพ นอบน้อม แสดงความกตัญญูต่อครูผู้สั่งสอนวิชา ที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแ ล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งครูมนุษย์ที่ได้เสียชีวิตลง และครูที่เป็นเทพยาดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ทั้งสอง
อย่างนี้ต่างก็เป็นที่พ่ึงทางใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดในการรักษา 
ต่อยอดภูมิปัญญาที่ได้รับให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นที่ 7 ท่านมีวิธิีการสังเกต/ พิจารณาว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

ตนเองได้ผลหรือไม่ ท่านดูจากอะไร 
ดูจากตัวท่านเอง   
(รหัส P04 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เวลาใช้สมุนไพรก็ได้ผลดี เวลาเจ็บคอ แค่เม็ด

เดียว อมไว้แล้วกลืนน้ำตามมันจะชุ่มคอ หวาน ๆ ขม ๆ ฝืด ๆ เดี๋ยวก็หาย” สอดคล้องกับ (รหัส P07 
สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) ที่กล่าวว่า “ก็ดีขึ้นนะ โรคกระเพาะที่เป็นอยู่ตอนนี้ หรือที่เคยเป็นมา พอกิน
แล้วก็หายเลยแต่ก็ต้องหมั่นดูอย่าปล่อยให้เป็นดีกว่า” สอดคล้องกับ (รหัส P08 สัมภาษณ์, สิงหาคม 
2563) ที่กล่าวไว้ว่า “พอกินเข้าไปมันก็ดีขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ออกมาเดินทุกวันมันก็ดี” “ผักที่กินกับข้าวทุก ๆ 
วันมันก็ช่วยได้เยอะ ระบายท้องไม่ให้ท้องผูกเลย เช้า ๆ ก็ถ่ายสบาย ถ่ายคล่อง ผู้สูงอายุนะ ถ้ากินได้  
ถ่ายได้ ก็ยังอยู่ได้อีกนาน” สอดคล้องกับข้อมูลของ (รหัส P09 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) ที่กล่าวว่า 
“ได้ผลดี เวลาเป็นไข้หรือเป็นหวัดทีก็กินฟ้าทะลายโจรเอามาต้มแล้วก็กินพวกของที่มันร้อนพวกขมิ้น พวก
ข่าอ่อน น้ำขิงร้อน ๆ ก็ช่วยให้โล่งจมูก โล่งคอ เป็นหวัดคัดจมูกนะหายหมด”และยังสอดคล้องกับข้อมูล
ของ (รหัส P18 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) ที่ได้กล่าวว่า “ตอนนี้ก็กินน้ำขิงทุกวัน ร้อน ๆ ชุ่มคอ รสชาติ
เผ็ด ๆ แต่กินแล้วมันโล่งคอ เสมหะ ไข้หวัด หายเลย”  

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีวิธิีการสังเกตถึง
อาการ และสาเหตุที่เกิดอาการเจ็บที่เกิดขึ้นกับตนเองที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี และมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ตนเองมีจากกระบวนการการถ่ายทอดในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองตามอาการที่ ปรากฏ 
เพ่ือใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งจากขอ้มูล พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
ดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน เพราะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหา และจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บในเรื่อง
สุขภาพได้ดี 
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ดูจากผู้อ่ืน 
(รหัส P01 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ปกติก็ไม่ค่อยรู้หรอก แต่ก็มีคุยกันบ้างเวลาไป

ทำบุญวันพระแล้วเจอกันทีว่ัดก็คุยกัน บางคนอายุเยอะแต่ก็มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจแข็งแรง ไม่เจ็บไม่
ป่วย เขาก็ใช้ภูมิปัญญาที่มีดูแลตัวเอง” (รหัส P07 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เพ่ือนบ้านเขาก็
ใช้กันนะ เขาเห็นเราใช้ได้ผลดี สุขภาพแข็งแรง เขาก็ถามว่าทำกินอะไร ใช้อะไร ก็เล่าให้เขาฟังไป” 
สอดคล้องกับข้อมูลของ (รหัส P09 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวไว้ว่า “คนที่เขาใช้ถูกมันก็ใช้ได้ดี 
เห็นผล กินใช้แล้วมันก็หาย เขาก็เชื่อ ก็เลยบอกกันต่อ ๆ ไป” สอดคล้องกับ (รหัส P11 สัมภาษณ์, 
กันยายน 2563) กล่าวว่า “คนที่เขาใช้เขาก็ดีนะ เพราะเขาเป็นคนบอกเรามาเองเลย พอเรามาใช้มันก็ดี
จริง สุขภาพก็ดีขึ้น” (รหัส P12 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้และใช้
ภูมิปัญญาทั้งนั้น เพราะมันสะดวก ใช้ง่าย ประหยัดเงิน แถมใช้แล้วแก้โรคภัยไข้เจ็บได้จริง ๆ” “ส่วนที่ใช้ 
ๆ กันไปก็ยังไม่มีใครรว่าไม่ดี” สอดคล้องกับข้อมูลของ (รหัส P13 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า 
“ก็เห็นเขาก็ดี แต่เวลาคุยกันเขาก็มักจะมีอะไรมาบอก มาเล่าให้ฟังเสมอคอยแนะนำอยู่ตลอด ยิ่งเรื่อง
สุขภาพ ยิ่งเต็มใจเล่าให้ฟังเพราะเขาทำแล้วได้ประโยชน์ดีมาก”  

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีวิธิีการสังเกตถึง
ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของบุคคลอ่ืนผ่านสังคมและกลุ่มเพ่ือน จากการพูดคุยบอก
เล่าประสบการณ์ถึงผลการใช้ภูมิปัญญาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการปรับแต่งความรู้และ
ประยกุต์ใช้ภูมปิัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงจากข้อมูล พบว่า ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้นั้นได้ผลดี และมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้และภูมิปัญญาที่มสีู่บุคคลอืน่อย่างเต็มใจและได้รับการยอมรับที่ดี 

 
ประเด็นที่ 8 ด้านสังคมมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง 
รหัส P02 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เราก็ได้พูดคุยกับเพ่ือน สอนลูกหลานไป” “ก็มี

นะพวก อสม. ในพื้นที่เขาก็มาให้คำแนะนำส่วนมากก็เป็นพวกนี้แหละ ก็มาบอกการใช้ บางทีเราก็
แลกเปลี่ยนเขาไปบ้าง เพราะ อสม. เขาก็ดูสุขภาพตามหลักของสาธารณะสุข แต่ภูมิปัญญาที่เราใช้มันเป็น
การถ่ายทอดและปฏิบัติตามแล้วก็เห็นผลดี อะไรที่ดีก็แลกเปลี่ยนกัน” “คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็พอรู้
วิธีการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพนะ แต่อาจจะลืมเพราะไม่ค่อยได้ใช้ หรือบางทีก็เอาสะดวกซื้อยาที่
ร้านง่ายกว่าเพราะหมอที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) พวก อสม. ก็แนะนำแบบนี้” 
สอดคล้องกับข้อมูลของ (รหัส P03 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) ได้กล่าวว่า “ก็มีหมอ ที่อนามัยเขามา
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แนะนำให้ใส่แคปซูลมันกินง่ายกว่า” “เขาก็ให้ความรู้ อธิบายว่ามันดียังไง มันช่วยยังไง แต่ก็จำไม่ค่อยได้
เพราะมันไม่ชิน” “บางทีก็ช่วยทำให้ความรู้เก่า ๆ มันยังอยู่ถ้าได้พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนกันในชุมชนหลาย
ชุมชน คนทีเ่ขาใช้ก็ยังมีอยู่นะ”  

(รหัส P04 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เวลาไปทำบุญที่วัด ได้เจอเพ่ือนฝูงมันก็ได้คุย
กันมีงานบวช งานแต่งบ้านไหน เจอกันก็คุยกันไป” “มันกไ็ดรู้้อะไรใหม่ ๆ เราก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ก็คุยกัน 
เรารู้เราก็บอกต่อ อะไรที่เราทำแล้วดี ก็อยากบอกต่อให้เพ่ือนฝูง คนรู้จักได้ลองไปใช้” สอดคล้องกับ (รหัส 
P11 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ก็มีตามงานบุญนั่นแหละ เวลาไปช่วยกันทำกับข้าวก็ได้คุยกัน 
ถามกันว่าอะไรมันใช้ทำอะไร รักษาอะไร ก็สนุกดี เหมือนได้หาเรื ่องคุยกับเพื ่อนด้วย” (รหัส P09 
สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ก็ขายของที่บ้าน วันนึงก็เจอผู้คนเยอะแยะ มันกส็นุกดี มีอะไรก็มา
เล่าให้ฟัง บางทีก็สลับกันเล่า” “ใครรู้อะไรดี ๆ มา ก็มาคุยกันใช้หรือไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันไม่เหงาด้วย สุขภาพจิตเราก็ดีมีความสุข” สอดคล้องกับ (รหัส P12 สัมภาษณ์, กันยายน 
2563) ที่กล่าวว่า “ไดคุ้ยกันในหมู่คนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพ่ือนฝูงเวลาไปช่วยงานบวช, งานแต่ง, งานศพ 
งานที่เขามาชวนให้ไปช่วย” “บางทีก็บอกเพ่ือน บอกลูกบอกหลานให้ทำตาม” (รหัส P15 สัมภาษณ์, 
กันยายน 2563) กล่าวว่า “มันก็มีความสุขที่ได้พูดคุยกับคนที่ไปวัดดัวยกัน” “พูดคุยกับเพ่ือนบ้านก็มี
ความสุขไดรู้้ว่าอะไรใช้แล้วได้ผลดี ดีต่อสุขภาพคนที่ใช้ อะไรใช้แล้วเป็นพิษ”  

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีการเข้าร่วมกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางสังคมหรืองานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถิีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ งานประเพณี
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีรับบัว ที่อำเภอบางพลี ปรเพณีแห่หลวงพ่อปานทางน้ำ ที่อำเภอบางบ่อ ประเพณี
สงกรานต์พระประแดง ที่อำเภอพระประแดง เป็นต้น กิจกรรมในชุมชนเหล่านี้ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม มีการพูดคุยบอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ถึงผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปรับแต่งความรู้และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ต่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจากข้อมูล พบว่า วิถิีชีวิตทางสังคมที่
อาศยัอยู่และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในชุมชนส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดการใช้้และ
ผลการใช้ภูมปิัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลสุขภาพตนเองสู่บุคคลอ่ืน 

 
ประเด็นที่ 9 ด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล

สุขภาพของตนเอง 
(รหัส P01 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “มันเกีย่วข้องกันนะ ตอนเด็ก ๆ บริเวณข้างบ้าน

หรือในหมู่บ้านก็เป็นป่าเลยนะมีพวกพืช ผัก สมุนไพรขึ้นเต็มไปหมด เก็บเอามาใช้ได้หมด” “ตอนนี้มันก็มี
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อยู่เยอะนะเอามาปลูกก็มี” “ใครขอเราก็ให้ไม่หวงหรอก” “แต่บางพ้ืนที่ป่าชุมชนอาจจะหายไปเพราะมัน
มีพวกตึกแถวมาแทน ก็หายากข้ึนนะ ถ้าไม่ใช่พื้นที่ดั้งเดิมจริง ๆ” (รหัส P03 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) 
กล่าวว่า “แถวนี้ยังพอหาได้ หน้าฝนขมิ้นชันมันก็แทงหน่อมา ก็ใช้ให้ลูกหลานก็ไปเก็บ” “อยากให้มีป่ามี
สวนสมุนไพรในชุมชนเป็นของสาธารณะ ใครจะใช้ก็มาใช้ได้ แต่ต้องช่วยกันดูแล แล้วมันก็ช่วยให้ภูมิ
ปัญญาหลาย ๆ อย่างยังคงอยู่ด้วย (รหัส P09 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “เก่ียวนะ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ก็มีส่วนสำคัญในการใช้ภูมิปัญญาในจังหวัด อำเภอต่างกัน สิ่งแวดล้อมต่างกัน ก็ทำให้การใชภู้มิ
ปัญญาต่างกันด้วย” (รหัส P10 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “มันยังหาได้อยู่ ถ้าไม่ถางทิ้งกัน
หมด บางทีเราก็ไม่เห็นว่าต้องใช้มันก็เลยถางทิ้งพอจะใช้มันก็ไม่มีแล้ว หายไปจากชุมชนเลย น่าเสียดาย
เหมือนกัน” “บางครั้งก็อยากให้เก็บ ๆ กันไวบ้างก็ดี เพราะถึงเวลาจำเป็นต้องใช้จะได้ไม่ต้องเที่ยวหาให้
เสียเวลา” (รหัส P11 สมัภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “เราอยู่ในสวนอย่างนี้มีให้ใช้เยอะแยะอะไรก็
ใช้ได้หมด” (รหัส P13 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “สำคัญมากสิ่งแวดล้อม ทีบ่้านก็ปลูกไวเ้ยอะ 
พวกสมุนไพร จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ปลูกไว้ประดับ อนุรักษไ์ว้ไม่งั้นสูญหมด” “มันใช้ได้ ถ้ามันมีอยู่ถึงเวลา
ต้องใช้เราก็สามารถไปหยิบจับได้ทันที” (รหัส P14 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ตอนนี้ยังพอมี
อยู่พวกสมุนไพร เมือ่ก่อนฟ้าทะลายโจรหน้าบ้านป้าก็มี” “แต่มันไม่ใช่ที่ดินของเรา ตอนเขาขายทีเ่ขาก็ถาง
ทิง้หมด” (รหัส P16 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมตอนนี้มันก็แย่ลงทุกวัน ช่วงนี้ร้อน
มากพืชสมุนไพรมันก็จะไม่รอด” “หาก็ยิ่งยาก ๆ อยู่ จะกินทีก็ตอ้งหาซื้อเอา”  

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีการพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรที่ใช้นำมาเป็นอาหาร และ
ใช้เป็นยาในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ถึง
คุณลักษณะของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  

 
ประเด็นที่ 10 บุคคลที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยมีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

ตนเองของท่านอย่างไร 
(รหัส P01 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ส่วนมากก็คนรุ ่นเดียวกัน มันก็กินใช้กัน 

อย่างนั้น มีอะไรก็คุยกันช่วยเหลือกัน มันก็ทำให้ได้รู้อะไรใหม่ ๆ เวลาใครรู้อะไรมาก็บอกกัน” (รหัส P04 
สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ก็ได้พูดคุยบอกกัน อะไรดีไม่ดีก็เอามากิน” “อยู่แบบชาวบ้านก็
แบบนี้แหละ” “พวกอนามัยก็เข้ามาบ้างนะ บางทีผู้นำชุมชนต้องประกาศบอก แต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ไลน์กลุ่ม
แทน” “เข้ามาก็มาดูมาแนะนำอะไรใช้ได้ อะไรใช้ไม่ได้ก็บอกกัน” (รหัส P06 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) 
กล่าวว่า “ก็มีหมอครอบครัว เพ่ือน ๆ นี่แหละที่ใช้ ๆ กันอยู่ มันก็ได้คุยกันแนะนำกัน” “ครอบครัว ก็ไม่
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หา้มเราก็ใช้ได้” “พวกอนามัย อสม. เขาก็ส่งเสริม ตอนนี้เขาจัดหน้าที่กันมาติดตามแต่ละครัวเรือนเลย ก็ดี
มีคนมาคอยดูแลติดตามเรื่องสุขภาพ” (รหัส P09 สัมภาษณ์, กันยายน 2563)  กล่าวว่า“ก็ช่วย ๆ ดูแลกัน 
เจ็บไข้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยเหลือกัน บอกกันว่าอะไรใช้ได้ อะไรใช้ไม่ได้” “ในครอบครัว ที่บ้านก็บอกกัน 
ส่วนมากก็ทำกับข้าวมันก็เป็นยาสมุนไพร” (รหัส P10 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ส่วนมากก็
คุยกัน” “เวลาได้ไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อท่านถามเป็นอะไรโยม เราก็บอกว่าปวดเมื่อยตามร่างกาย ท่านก็
แนะนำมาว่าให้ใช้นั่นใช้นี่ ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง” (รหัส P11 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “คุยกับ
ลูกหลานไม่เบื่อหรอก” “เล่าให้ฟังสมัยก่อนเป็นยังไง” “บางทีลูกหลายก็ชอบฟังนะ เพราะเรื่องที่เล่ามัน
แผลกไปจากสังคมที่เป็นอยู่” (รหัส P14 สัมภาษณ์, กันยายน 2563)  กล่าวว่า “มีกลุ่มพวกอนุรักษ์ชุมชน
เขาก็บอกให้ช่วยกันอนุรักษ์” “รู้อะไรก็ให้เล่ากันฟัง ให้ช่วยกันรักษา” (รหัส P15 สัมภาษณ์, กันยายน
2563) กล่าวว่า “ก็พวกเพ่ือน ๆ นี่แหละทีค่อยบอกต่อ ๆ กันคอยให้คำแนะนำว่าใช้อะไรดี 

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญไดร้ับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาจากครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมีการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่า การปฏิบัติจริงในครอบครัวและ
บอกต่อถึงผลการใช้สู่บุคคลอ่ืน  ทำให้เกิดกลุ่มของผู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีการ
สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าทีข่องรัฐที่เข้ามาตรวจสอบดูแลสุขภาพของชุมชน ได้
มีการแนะนำและส่งเสริมด้านการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
ส่งผลให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ทีใ่ช้ไดดี้ และได้รับการยอมรับมาใช้เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 
ประเด็นที่ 11 มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุหรือไม่ หน่วยงานใดบ้างและมีวิธีการส่งเสริมอย่างไร 
 (รหัส P02 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่อนามัยเขาก็เข้ามาตรวจพวกความ

ดัน เบาหวาน โรคประจำตัวผู้สูงอายุนะ ” “แล้วที่มาบ่อย ๆ ทุกเดือนเลยก็มีพวก อสม. ส่วนมากก็
ชาวบ้านนี่แหละเขาไปอบรมกันมา ก็มาบอกว่าให้ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาที่มีในชุมชนไว้ เพราะจะได้เอาไว้
ช่วยเหลือกัน” สอดคล้องกับ (รหัส P03 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ก็มีหมอที่อนามัยเวลาไป
พบหมอตามวันที่นัด เขาก็แนะนำบ้าง” “พวก อสม.เขาก็อบรมแล้วมาแนะนำ” “เหมือนเราเนี่ย ก็ได้คุย
กัน ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วย” (รหัส P04 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “พวกอนามัยนาน ๆ เขาก็
มาตรวจพวกยุงลาย ไข้เลือดออก” “เขาก็บอกว่าต้องทำอะไร ป้องกันอะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ทำอยู่แล้ว 
ใช้อยู่แล้วเป็นปกติ” (รหัส P07 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “หน่วยงานราชการ พวก เกษตร
อำเภอ เกษตรจังหวัด เขาก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพราะ
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มันจะมีพวกพืชประจำท้องถิ ่นด้วย” สอดคล้องกับ (รหัส P08 สัมภาษณ์, สิงหาคม 2563) กล่าวว่า 
“ล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาสำรวจข้อมูลโครงการของสมเด็จพระเทพ เรื่องเกี่ยวกับศึกษาพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น ว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ให้กรอกเอกสารข้อมูลจะได้เอาไปรวบรวมไว้เป็นเอกสาร” (รหัส 
P09 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกับ อสม. เขาก็เข้ามาบอกใหช่วยกัน
ดูแล” (รหัส P11 สัมภาษณ์,  กันยายน 2563) กล่าวว่า “ผมเองก็มีโอกาสเข้าไปอบรมเป็นหมอดิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน จัดโดยสำนักงานพัฒนที่ดินจังหวัด ก็ได้ความรู้กลับมาพัฒนาแหล่งภูมิปัญญาในชุมชน” 
สอดคล้องกับ (รหัส P13 สัมภาษณ์, กันยายน 2563) กล่าวว่า “ทางหน่วยงานราชการก็ให้ความสำคัญใน
การพัฒนาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภพตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
เพราะเป็นกลุ่มที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี”  

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า มีหน่วยงานด้านการแพทย์ในพื้นที่ เช่น 
อนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนประจำตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ 
วัฒนธรรมจังหวัด ภาคประชาสังคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมการมี
สุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุในชุมชน ได้มีการออกตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับการ
ฝึกอบรม มาอบรมให้ความรู้ และมีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมกับ
การออกกําลังกายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงเจ้าหน้าฝ่ายปกครองท้องที่ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ามา
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีการใช้ภูมิปัญญาทท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัด
สมุทรปราการ 

 
 ประเด็นที่ 12 อะไรบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

ผู้ให้ข้อมูล รหัส P01 กล่าวว่า “พวกสมุนไพรนี่แหละต้องช่วย ๆ กันปลูกไม่อย่างนั้นมันก็หมดไป
จากชุมชน จะหาใช้ก็ลำบาก”  “ทีบ่้านก็ปลูกไว้ทีเ่ห็นเนี่ยถ้าตายไปก็ต้องไปหา บางทีก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมี
ก็ได้ใช้ ถ้าไม่มี หาไม่เจอก็ไม่ได้ใช้” (รหัส P02 สัมภาษณ์,  สิงหาคม 2563) กล่าวว่า “ก็อยากให้อนุรักษ์
กันไว้ ของปู่ ย่า ตายาย บรรพบุรุษที่ให้เรามา”  “รู้ไว้ก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งอาจจะได้” รหัส P04 กล่าวว่า 
“อยากให้พวกเจ้าหน้าที่มาบอกเรา อะไรมันใช้ทำอะไรไดบ้าง” รหัส P07 กล่าวว่า “ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรที่ช่วยรักษาเดี๋ยวนี้ไมค่่อยมีใครสนใจ มีโอกาสก็อยากจะศึกษา ถ่ายทอดไว้ให้ลูกหลานได้รู้ มันจะ
ได้ไม่หายไปจากชุมชน” รหัส P08 กล่าวว่า “ความเชื่อนะคิดว่ามันต้องดีเพราะเมื่อก่อนไม่สะดวกเหมือน
อย่างนี้ ก็ยังใช้กันมาได้หลายชั่วอายุคน” “คนเมือ่ก่อนเขาอยู่กันยังไง เขาก็ใช้ของพวกนี้มาทั้งนั้น เห็นบาง
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คนอายุเป็นร้อยปีสุขภาพยังแข็งแรงดี ไม่มีโรคอะไร” สอดคล้องกับข้อมูลของ รหัส P09 กล่าวว่า “พ่อแม่
เราก็ใช้กันมาทั้งนั้น เราใช้เลยมันต้องดีสิอยู่มาได้จนป่านนี้”  “ก็อยากให้ช่วยกันรักษาไว้ บอกเล่ากัน มัน
จะได้ไม่หายไปไหน เป็นสมบัติที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้” รหัส P012 กล่าวว่า “ก็ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้
ลูกหลานได้รู้จัก” “ต่อไปวันข้างหน้าเกิดว่าพวกมันเป็นอะไร มันจะได้ใช้ได้บ้าง ไม่ต้องไปเที่ยวหาหมอให้
เสียเวลา” รหัส P14 กล่าวว่า “พวกสมุนไพรเราก็ควรจะช่วย ๆ กันปลูก” “ปลูกไว้วันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ก็
วันนี้ แต่ก็หวังว่าวันหน้าสิ่งที่เราดูแลรักษา และพยายามช่วยอนุรักษ์ไว้มันจะเอามาใช้ได้ในยามที่จำเปน็” 
“ถ้าดูดี ๆ เดีย๋วนี้ในทีวีก็มีขายยาสมุนไพร โดยมากกท็ำมาจากสมุนไพรทั้งนั้น” “แค่เราไม่ได้ใส่ใจเอง” 

จากข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเกิดขึ้นของภูมิปัญญาที่ถูกนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ โดยมีการใช้กันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถึงผลการใช้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและวิธิีการใช้ จึงต้องการให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ของชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่มีได้อย่างยั่งยืน และอยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาให้ความรู้เพ่ิมเติมถึงคุณประโยชน์ของ
การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  

 
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญใน 12 ประเด็น พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็น

กลุ่มที่อยู่ในฐานะผู้นำทางสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการดำเดินการและขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งจากข้อมูลผู้ศึกษาพบ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุและกระบวนการในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีปัจจัยที่ส่งเสริมในการดู
สุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยดำเนินชีวิตเป็นวิถีปกติที่มีความสอดคล้องกับสภาพของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยู่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการถ่ายทอดและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเองเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ในชุมชนยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งพระพุทธศาสนา มีการ
ทำบุญตักบาตรทุกเช้า เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ มีการเข้าวัด
ทำบุญปฏิบัติธรรม ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนทำให้ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ลักษณะครอบครัวมีการอาศัยอยู่อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อยู่กับ
ครอบครัวตามลักษณะของวิถีชีวิตแบบไทยแบบสมัยใหม่ ที่ผสมผสานรอบครัวใหญ่และครอบครัวเดี่ยวใน
ชุมชน มีระบบสังคม และมีวิถีชีวิตตามสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมี คือการปฏิบัติ
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และการใช้ภูมิปัญญาเป็นปกติจนเกิดเป็นกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
ระยะที่ 4 ตรวจสอบการวัดผลการเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน

ระหว่าง ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ผลการตรวจสอบการวัดผลการเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันระหว่าง 

ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของ
สิ่งแวดล้อม ศักยภาพของบุคคล ระบบสังคม บทบาททางสังคม ที่ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ที่ศึกษาสามารถแสดงโดยผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเพ่ือ
อธิบายถึงความหมายของปรากฏการณ์เชิงลึก เพ่ือแสดงถึงการเชื่อมโยงของแต่ละปรากฏการณ์ของแต่ละ
องค์ประกอบ เพื่อช่วยยืนยันผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการอภิปรายผลการศึกษาให้มีน้ำหนัก
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปผลการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
และผลการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ จำนวน 398 คน มีระดับผลการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ที่มีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการปรับแต่งภูมิปัญญาและมีการประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองที่มีผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาสู่บุคคลอ่ืนได้ในฐานะผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด โดยผลการประเมินการเรียนรู ้การ
ถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า ผลการประเมินระดับการ
ปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( X = 4.89,  SD = 0.47) ซ่ึงสอดคล้องกับผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึกในประเด็นความสนใจในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า มีความสนใจใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เช่น ผู้ให้ข้อมูล รหัส P01 “เราอยู่กันมาอย่างนี้ก็ได้
ใช้ที่มันมีอยู่” “พ่อแม่ก็สอนมา” “เม่ือก่อนเป็นไขเ้ป็นอะไรพ่อแม่ก็ใหเ้ราใช้มันก็ดีนะก็อยู่กันมาจนป่านนี้” 
“อนุรักษ์ไว้ใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้” “ใครถามเรา เราก็ตอบได้หมดนะ” จากข้อมูล พบว่า มีการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดโดยการบอกเล่า สอน และปฏิบัติจริงในครอบครัว โดย
มีการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดผ่านการพูดคุยบอกเล่าในครอบครัว มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและได้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรที่สามารถหาได้ตาม 
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในการดูแลสุขภาพตนเอง เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาที่มีในการอนุรักษ์ไว้
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และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีได้ รหัส P11 “มันไม่ต้องใช้อะไรวุ่นวาย มันก็อยู่ในชีวิตเรา พวกกิน
พวกใช้ทั่ว ๆ ไป” “อย่างผักบุ้งก็หาได้ทั่ว ๆ ไปเรามาต้มกินมันก็ช่วยล้างลำไส้การถ่ายมันก็ดี” “ดอกแคก็
แก้ไข้ใบมะกรูดก็ขับลมแก้ลมในท้อง” จากข้อมูล พบว่า  มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอด มีการพึง่พาและใช้ภูมิปัญญา  

ท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รู้ถึงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของภูมิปัญญาที่ ใช้ตาม 
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีการปรับใช้ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถิีชีวิตและได้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่
ด้านสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในการดูแลสุขภาพตนเอง รหัส P15 “ใช้มา
ต้ังแต่เด็กแล้ว เราก็รู้อะไรแก้อะไรได้” “เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี” จากข้อมูล พบว่า มีการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการถ่ายทอด มีการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดผ่านการพูดคุยบอกเล่าใน
ครอบครัวโดยการบอกเล่า สอน และปฏิบั ติจริงในครอบครัว มีการพ่ึงพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร ที่สามารถหาได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยมีความใส่ใจในการดูแลสุภาพ มีการปรับตัวเข้ากับบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีการ
ออกกําลังกายตามวิถิ ีชีวิตของครอบครัวและงานที่ทำการประเมินผลด้านการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้เกิดการปรับแต่งความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.96, 
SD = 0.37) มคีวามสอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนการใช้ภูมิปัญญาที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ให้ข้อมูล รหัส P04 “ถ้ามันมีอาการมึน เวียนหัว 
เราก็ไม่ใช้เยอะใช้พอเหมาะกับเรา” พบว่า  มีการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับการใช้
ของตนเอง รหัส P05 “เมื่อก่อนเราจะเอาเม็ดมะรุมแห้งแกะแล้วใส่ขวดไว้กินแก้เจ็บคอ” “หมอเขาก็
แนะนำให้เขามาตำแล้วทำเป็นแคปซูล” พบว่า มีการปรับแต่งความรู้จากการปฏิบั ติจริง และหน่วยงาน
ทางสังคมใหเ้หมาะสมกับการใช้ของตนเอง รหัส P015 “ใช้แทนกันมีบ้าง” “อย่างพวกล้างพิษถอนพิษถ้า
หารางจืดไม่ได้ก็ใช้ใบย่านาง หรือใช้อย่างอ่ืนปนกันเลยก็ได้พวกนี้แก้ไขด้วย” พบว่า มีการปรับแต่งความรู้
โดยการใช้แทนกันจากการปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับการใช้ของตนเอง 
 การประเมินผลด้านการปฏิบัติจริงและได้ผลดี จากการปรับแต่งความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทางสังคมและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพที่ให้ผลดีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า มีผลการเรียนรู้ระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ( X = 96, SD = 0.39) ทีส่อดคล้องกับประเด็นผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไดจ้ากการการ
สัมภาษณ์ เช่น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08 “มันก็ดีนะ เป็นแผลมันก็หายแค่ใช้นำ้ผึ้งเอามาป้ายปิดแผลไว้ป้ายบาง 
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ๆ” “คนพวกนี้มันก็หายไม่ต้องไปซื้อยาอะไรทา” “พวกเด็ก ๆ เวลาใคร มาให้ทำยากวาดคอเราก็ยังทำ
ให้”“มันใช้ได้ผลดีนะของเก่า ๆ พวกนี้” พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพทีดีขึ้นจาก การใช้ภูมิปัญญาที่มีในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในการรักษาบาดแผลเล็กน้อยภายนอกร่างกาย ทำให้แผลแห้ง มีการใช้พืชสมุนไพร
ตำให้แหลกผสมกับปูนทาภายนอกเมื่อรักษาอาการคันและมีถ่ายทอด ความรู้ผ่านกระบวนการในการ
ช่วยเหลือดูแล รหัส P13 “เราก็ดูแลตัวเองให้ดีมันก็ดีพวก ของผิดสำแดงนี้อย่าไปกินเราแก่แล้วพวกมัน 
ๆ” “เดินช้า ๆ ออกแรง ไม่นิ่ง ๆ นอนเหมือนคนแก่มันก็ดีเอาแหละ” “เช้า ๆ ก็เดินเหยียบดิน เหยียบ
หญ้าไปมนัก็ช่วยนวดเรา” พบว่า มีสุขภาพที่ดีขึน้จากการใช้ภูมิปัญญาที่มีในการดูแลสุขภาพของตนเองใน
การดูแลเรื่องอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองโดยใช้ภูมิปัญญา
ในการถอดรองเท้าเดินบนดินบนหญ้าเพ่ือให้ธรรมชาติช่วยนวดเท้าและได้รับอากาศสดชื่นในตอนเช้าและ
มีถ่ายทอดความรู้ผ่านการพูดคุยในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และการปฏิบัติจริง รหัส P018 “ดีกินแล้วหาย
เลย” “ท้องเดินนะได้ผลมาก ๆ” พบว่า มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในการดูแล
สุขภาพของตนเองในเรื่องการรักษาอาการท้องเดิน โดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากสภาพแวดล้อมมาต้มแล้ว
ด่ืมเพ่ือรักษาอาการท้องเดิน และมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการพูดคุยในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และการ
ปฏิบัติจริง  
 การประเมินผลรูปแบบ ขั้นตอน วิธิีการที่ง่ายต่อการถ่ายทอดส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจได้
ง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.93, SD = 0.41) มีความสอดคล้องกับวิธิีการ ขั้นตอนที่ใช้ในปัจจุบัน 
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รหัส P04 “ใช้ 3-5 ใบ พอแล้วต้มกินเช้า-เย็น เดี๋ยวก็หาย” รหัส P05 “เขามาทำ
เป็นแคปซูลต้นหนึ่งเยอะแยะกินไม่ทันก็เก็บตากแห้งและก็โขลกเอาใส่แคปซูล” “ถ้าเจ็บคอก็กินแต่ช่วยกัน
แบบเคี้ยวเม็ดแก่มากกว่ามันหวานชุ่มคอดีนะ” “หายเจ็บคอดีลองได้” “เดี๋ยวนี้เขาก็เอาใบตากแห้งมาทำ
เป็นชากันนะในตลาดก็มีขาย” รหสั P15 “อย่างปอกระบิด ที่เราใช้ยอดด้วยเอามาตากแห้งชงเป็นชาได้ 
ต้มไว้เป็นหม้อเลยกินแทนน้ำ แต่ใช้ฝักมันดีกว่าระบายดีกว่า” “เก็บฝักมาตากแห้งแล้วเอาไปต้มรสมันจืด
ใช้พอประมาณก็กะเอาให้น้ำมันเหลืองนิด ๆ” “ย่านางกับรางจืดก็ 4-5 ใบเอามาคั้นใส่น้ำตำเอาก็ได้กินที
ละแก้วล้างพิษแค่แก้วเดียวก็หายแลว้” ที่พบว่า สามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้และถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผ่านการบอกเล่าได้ 
 การประเมินผลความสะดวกในการนำไปปฏิบัติ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า  
กลุ ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู ้ระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.93, SD = 0.42) มีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ รหัส P07 “ใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้อะไรแก้อะไรได้” “เราก็ต้อง
ดูแลตัวเองให้ดี” “ออกกําลังก็ทำงานในไร่” จากข้อมูล พบว่า มีการเรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการถ่ายทอด มีการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดผ่านการพูดคุยบอกเล่าในครอบครัวโดยการบอก
เล่า สอน และปฏิบัติจริงในครอบครัว มีการพึ่งพาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีความใส่ใจในการ
ดูแลสุภาพมีการปรับตัวเข้ากับบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการออกกําลังกายตามวิถิีชีวิต
ของครอบครัวและงานที่ทำ 
 การประเมินผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60, SD = 0.75)  ที่สอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูล รหัส P04 “ไม่มีข้อเสียอะไร” “หวัดมันก็หาย พวกเจ็บคอนี่ได้ผลมาก”  “บางคนก็เคี้ยวสด ๆ 
แล้วกินน้ำตามแต่เราทำไม่ได้มันขม” พบว่า มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ภูมิปัญญาที่มีในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง โดยการใช้ใบของต้นฟ้าทะลายโจรรักษาอาการหวัดและเจ็บคอที่ได้ผล โดยไม่พบข้อเสียจาก
ภูมิปัญญาที่ใช้ รหัส P07 “สุขภาพดีขึ้นถ้าเรารู้จักใช้ของพวกนี้มันเป็นสมุนไพรไม่มีพิษอะไรถ้าเราไม่ใช้
มาก” “เมื่อก่อนเคยเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวนี้ก็หายก็กินว่านหางจระเข้นี่แหละ” พบว่า มีสุขภาพที่ดีขึ้น
จากการใช้ภูมิปัญญาทีม่ีในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการใช้ใบของว่านหางจระเข้ ดูดเอาวุ้นภายในใบ
นำไปต้มและนำมาดืม่ในการรักษาอาการของโรคกระเพาะที่ไดผ้ล โดยไม่พบข้อเสียจากภูมิปัญญาที่ใช้ 

โดยมีวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองสู่ผู้ อ่ืนโดยการใช้รูปแบบในการ
ถ่ายทอดที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เช่น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 “บอกครอบครัว ลูกหลาน คนอ่ืน ๆ 
ให้เขาไปทำตาม” พบว่า มีรูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการพดูคุยบอกเล่า การปฏิบัติ
จริงในครอบครัวและมีการถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่สังคมที่อยู่ รหัส P10 “ไม่ยากเราก็จำพ่อแม่มาเหมือนกัน” 
“เพ่ือนเขาก็มีคุยกันใครกินอะไรแล้วถูกก็ดีไปก็มาบอกกัน” พบว่า มีรูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ผ่านการพูดคุยบอกเล่า การปฏิบัติจริงในครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเพ่ือนและมีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่สังคมที่อยู่ พบว่า มีรูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ ผ่านการพูดคุยบอกเล่า 
การปฏิบัติจริงในครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเพ่ือนและมีการถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่สังคมที่อยู่
สามารถอธิบายวิธิีการถ่ายทอดได้ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากการสัมภาษณ์ ทั้ง 18 ท่านสามารถถ่ายทอด
ถึงวิธิีการและขั้นตอนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถบอกถึงคุณลักษณะของสิ่งที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ บอก
สรรพคุณ และผลของการใช้ โดยมีรูปแบบในการถ่ายทอดที่เป็นวิถิีชีวิตประจำวันผ่านการพูดคุย บอกเล่า 
การปฏิบัติในครอบครัวที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและขยายผลของการใช้หรือความรู้ในการใช้ภูมิปัญญา
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ในการดูแลสุขภาพของตนเองสู่เพ่ือน กลุ่มเพ่ือน และสังคมผ่านช่องทางการพูดคุย บอกเล่า การปฏิบัติ
จริง การสาธิต จากการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู ่โดย
กระบวนการทั้งหมดมีความเกี่ยวข้อง พ่ึงพากับสภาพแวดล้อมที่ตนเองและครอบครัวอาศัยอยู่ภายใต้การ
ดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

  
 




