สารจากผ้อู ํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
นําเสนอในหัวขอ การบําบัดรักษาโรค ดวยการนําเสนอ
บทความเกี่ยวกับภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร
โบราณ การรักษาดวยพิธีกรรม ตลอดจนการรักษาสุขภาพ
ดวยศิลปะการแสดง และการปรับพฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน
เพราะการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง ปราศจากโรคภัยมากล้าํ กราย
จะทําใหประเทศไทยมีบคุ ลากรคุณภาพในการพัฒนาประเทศ
ด ว ยการนํ า งบประมาณในการรั ก ษาพยาบาล ไปพั ฒ นา
ในสวนตางๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําเสนอ
ประมวลภาพกิจกรรมของสํานักฯ ทีไ่ ดดาํ เนินการอยางตอเนือ่ ง
โดยมุง หวังใหเกิด การอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมทีบ่ รรพชน
ได ส ร า งสรรค อั น จะนํ า ไปสู ก ารต อ ยอดทางวั ฒ นธรรม
เพื่อสรางคุณคาและมูลคาแกสังคมตอไป
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ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ

ผูทรงคุณวุฒิอานบทความประจําฉบับ
ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล

บรรณาธิการ

นางสาวปนัดดา โตคํานุช

กองบรรณาธิการ

อาจารยสิริพร คืนมาเมือง
ดร.ดิเรก อินจันทร
นายวีรพิชญ หิมารัตน
นายโสภณ พรมจิตต
นายอนุชิต ณ สิงหทร

ฝายเผยแพร

นางสาวปนัดดา โตคํานุช
นายโสภณ พรมจิตต
นายภวัต ณ สิงหทร

ฝายการเงิน

นางกัลยาณี อินตะราชา

ฝายศิลปกรรม
(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรความรูเ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมสูส งั คม และ
ความเคลื่อนไหวของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันโดยไมมีขอจํากัดใดๆ กําหนดออกปละ ๒ ครั้ง
ท า นสามารถส ง ข อ คิ ด เห็ น ตลอดจนบทความที่ ต อ งการ
เผยแพรมายัง Email : ilaccmru@gmail.com โดยบทความและ
ขอคิดเห็นที่ปรากฏในวารสารวัฒนธรรม เปนความคิดของ
ผูเขียนแตละทาน มิใชของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
กองบรรณาธิการ แตอยางใด

นายวีรพิชญ หิมารัตน
อาจารยสิริพร คืนมาเมือง

ภาพโดย

พอครูอรรณพ จันทรบุตร

ผูจัดพิมพ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๒ ถ.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓–๘๘๕๘๖๐, ๐๕๓-๘๘๕๘๘๐
E-mail : ilaccmru@gmail.com
web-site : www.culture.cmru.ac.th

พิมพที่

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
๑๙๕–๑๙๗ ถ.พระปกเกลา ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐๕๓–๒๒๑๒๑๒ โทรสาร ๐๕๓–๒๑๒๙๗๗
E-mail : sangsilp@gmail.com

สารบัญ
วิถีลานนา : โรคทางกายในคัมภีร
พระพุทธศาสนา และยาแก
ภวัต ณ สิงหทร

ผีสองนาง : พิธีกรรมและความเชื่อ
ที่หายไป
เกรียงไกร บุญทะนา

๑

๑๑

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองลานนา
เพื่อการรักษาสุขภาพ
รัตนะ ตาแปง

๑๙

การศึกษาผลของการใชโปรแกรมใหคําปรึกษา
ในผูป ว ยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดารารัศมี
จังหวัดเชียงใหม
๓๑
ญาณิกา โตคํานุช

ประมวลภาพกิจกรรม

โสภณ พรมจิตต และ วีรพิชญ หิมารัตน

๔๓

๑

เมือ่ กลาวถึงคําวา “ลานนา” หรือ “อาณาจักรลานนา” เปนคําทีใ่ ชเรียกดินแดนทีต่ งั้ อยูท าง
ภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน
เชียงราย แพร นาน และพะเยา พรอมทัง้ ดินแดนบางสวนของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “ลานนา” หมายถึง ที่นาที่มีจํานวน
หนึ่งลาน ซึ่งเปรียบเทียบไดกันกับ “ลานชาง” หมายถึง จํานวนชางหนึ่งลานเชือก พญามังรายได
รวมกับพญางําเมือง และพญารวงหรือพอขุนรามคําแหง สรางเมืองเชียงใหมขึ้นเมื่อพุทธศักราช
๑๘๓๙ และสถาปนาเปนราชธานีของอาณาจักรลานนา เพื่อหมายใหเปนศูนยกลางทางดานการ
ปกครอง พระพุทธศาสนา เศรฐกิจการคา และการคมนาคม
นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลานนาเปนอาณาจักรที่มีความเกาแกมีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีผูคนหลากหลาย
ชาติพันธุ อาทิ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไทใหญ และชาวไทภูเขาเผาตางๆ อาศัยอยูรวมกัน
กอใหเกิดวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมและภูมิปญญาสาขาตางๆ ของแตละกลุมชาติพันธุ
ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น อั ต ลั ก ษณ ค วามเป น ตั ว ตนแตกต า งกั น ออกไป คนในสั ง คมล า นนาส ว นใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว สังคมของชาวลานนาในอดีต
นับวาเปนสังคมที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา รวมถึงคานิยมในลักษณะที่ผูกพัน
อาศัยอยูกับธรรมชาติ เคารพนับถือในหมูเครือญาติ มีกระบวนการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญา
ในวิถีชีวิตประจําวัน และยึดหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อที่นับถือกัน
มาแตเดิม กิจกรรมที่ทํารวมกันมักเปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก งานประเพณีที่เกิดขึ้น
ในรอบสิบสองเดือน ที่ทุกคนจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน บอเกิดแหงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาดานตางๆ รากฐานทางภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรมสวนใหญเกิดขึน้ มาจากผูค นในสังคม
ใหความเคารพศรัทธาตอพระพุทธศาสนา ราวปพุทธศักราช ๑๓๑๑–๑๓๑๘ พระพุทธศาสนา
แบบนิกายเถรวาทหรือหินยาน ไดเขามาเผยแผมาตั้งแตสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชัย
(ลําพูน) ชวง พ.ศ.๑๗๐๐–๑๘๓๕ ถือไดวาเปนยุครุงเรืองของเมืองหริภุญชัย พระมหากษัติย
ทรงมี ค วามศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาอย า งแรงกล า สมั ย พญาอาทิ ต ตราช พระองค ไ ด ส ร า ง
พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย ขึ้ น เพื่ อ บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ต อ มาประมาณพุ ท ธศั ก ราช ๑๗๒๐
พญาธรรมมิกราชทรงสรางพระพุทธรูปอัฏฐารสประดิษฐานไว ณ วัดพระยืน เมื่อพญามังราย
ตีเมืองลําพูนไดสําเร็จในป พ.ศ.๑๘๓๕ ความเปนปกแผนและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร
ลานนาเริ่มปรากฏ โดยเฉพาะการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา มีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
การอุปสมบท การสรางวัดวาอารามหลายแหง จนถึงพุทธศักราช ๑๙๑๒ สมัยพญากือนา พระองค
ทรงมี ค วามใส ใจในพระพุ ท ธศาสนาได ท รงนิ ม นต พ ระมหาสุ ม ณเถระจากอาณาจั ก รสุ โขทั ย
มาเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาเถรวาทแบบลั ง กาวงศ โดยพระสุ ม ณเถระได เ ดิ น ทางมาจํ า พรรษา
ที่วัดพระยืน เมืองลําพูน และยายมาจําพรรษาที่วัดบุพผารามหรือวัดสวนดอก ในเวลาตอมา
หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธศาสนาได ตั้ ง มั่ น ในเมื อ งเชี ย งใหม ทํ า ให ช าวล า นนาให ค วามเลื่ อ มใสและ
ใสใจตอพระพุทธศาสนา และการยึดเอาคําสอนของพระพุทธเจามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต
แตก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีและไสยศาสตรปรากฏอยู ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางพุทธศาสนาและ
ความเชือ่ เดิม หากศึกษาจากประวัตศิ าสตรพระมหากษัตริยท กุ พระองคจะทรงถวายทีด่ นิ เปนกัลปนา
เพื่อสรางปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ เชน วิหาร พระธาตุเจดีย พระพุทธรูป เปนตน เพื่อแสดงออกถึง
ความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นแลว ความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง
ของพระพุ ท ธศาสนาในอาณาจั ก รล า นนาจึ ง ส ง ผลให เ กิ ด การสั ง คายนาพระไตรป ฎ กครั้ ง ที่ ๘
ของโลกขึ้น ณ วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๒๐
ในรัชสมัยของพญาติโลกราช การสังคายนาพระไตรปฎกนี้ไดเกิดคัมภีรสําคัญ และมีคาที่สุดของ
พระพุทธศาสนา คือ คัมภีรพระไตรปฎกและเกิดขึ้นในดินแดนลานนา พระไตรปฎกเปนคัมภีรที่

๓
รวบรวมเอาคําสอนของพระพุทธเจา รวมถึงเหตุการณทสี่ าํ คัญในสมัยพุทธกาลไว และประเด็นสําคัญ
คือ พระไตรปฎกจัดเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่เปนตนแบบของการรจนาคําสอน อรรถกถา
ฎีกา ปกรณวิเศษ แพทยศาสตร ดาราศาสตร โหราศาสตร กฏหมาย อักษรศาสตร ซึ่งเกี่ยวของ
กับศึกษาความรูในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตมากมาย กลาวโดยสรุป ความสัมพันระหวาง
วิถีชีวิตชาวลานนากับความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นมีมาแตอดีตแลว คําสอนของพระพุทธเจา
และวิถที างการดําเนินชีวติ ของชาวลานนามีการผสมผสาน และประยุกตใชใหเขากับบริบททางสังคม
มีคําสอนและหลักปฏิบัติมากมาย โดยไดนําเอามาจากพระไตรปฎกแลวประยุกตใหสอดคลองกับ
ภูมิปญญาที่มีอยูในสังคมลานนาหลายแขนง ก็เพื่อการแสดงออกถึงวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และ
ธรรมชาติที่ตางตองพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ในที่นี้ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะภูมิปญญาดานการรักษาโรคทางกายที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา เพราะเชื่อวาความรูเรื่องโรคและการรักษานั้นมีความจําเปนกับการดําเนินชีวิต
ของคนทุกคน ทุกสังคม และทุกยุคสมัย เมื่อคนในสังคมประสบสภาวะดังกลาวก็ยอมหาทาง
บําบัดรักษาโรคทางกาย เชน การเจ็บไขไดปวย ไอ จาม ปวด บวม หรืออาการที่ตองเกิดขึ้น
แล ว เป น ทุ ก ข ถื อ เป น เรื่ อ งที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ไ ด เพราะเป น กฏของธรรมชาติ แต ส ามารถป อ งกั น
ไดโดยอาศัยภูมปิ ญ
 ญาทีส่ งั่ สมมาแตอดีต และภูมปิ ญ
 ญาทีเ่ กิดขึน้ ใหมซงึ่ แตกตางกันออกไป วิถชี วี ติ
ชาวลานนามีความผูกพันอยูกับธรรมชาติและเชื่อมโยงกับความเชื่อหลายอยาง การรักษาโรค
จึ ง เป น องค ค วามรู ห นึ่ ง ที่ ค นในสั ง คมให ค วามสํ า คั ญ และสนใจศึ ก ษา ในทางพระพุ ท ธศาสนา
โรคที่เกิดขึ้นลวนเปนความทุกขทางกายและทางใจ เมื่อมีโรคก็ตองหาวิธีการแกไขบําบัดใหหายไป

พระไตรปฎกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับภาษาไทย

๔
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พระสุตตันตปฏก อังคุตรนิกายทสกนิบาต คิริมานันทสูตร ไดแสดงใหเห็นถึงสาเหตุ
ของโรค เชน ความรอน ความหิว ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ และเกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ไดแก ธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ที่ไมปกติ ความแปรปรวนของธาตุทั้งสี่เปนเรื่องธรรมชาติที่มนุษยและ
สั ต ว ต อ งเผชิ ญ ตลอดชี วิ ต การหาวิ ธี ก ารรั ก ษาจึ ง เป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และมี วิ ธี ก ารบํ า บั ด รั ก ษา
ดวยธรรมชาติที่สืบมาตั้งแตครั้งอดีตกาล
การรับประทานยาสมุนไพรใหสอดคลองกับธาตุ เพื่อใหเกิดความสมดุล ปองกันไมใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บตางๆ ในทางการแพทยแผนโบราณ ไดมีการกําหนดชนิดการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพร
โดยจําแนกเปน ๔ ประเภท ไดแก
๑. สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น เชน มะขามปอม สมอไทย ดอกเกกฮวย บัวบก และเตยหอม
๒. สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นกลาง เชน เห็ดหูหนูขาว ชะเอมเทศ และดอกอัญชัน
๓. สมุนไพรที่มีฤทธิ์อุน เชน สมอเทศ กระวานเทศ อบเชยเทศ จันทนเทศ กานพลู
ผักชีลอม ดอกคําฝอย พุทราจีน
๔. สมุนไพรที่มีฤทธิ์รอน เชน เทียนเกล็ดหอย สมอพิเภก สะระแหน ขิง กระชายดํา
ตอไปผูเ ขียนจะขอยกตัวอยางโรคทีเ่ กิดจากธาตุหยอน และวิธกี ารรักษาดวยตัวยาสมุนไพร
ซึง่ คนควาจากหนังสือ ตําราเวชศาสตร (ยาโบราณ) จากสมุดขอย๑ และหนังสือ ตํารายาสมุนไพร
ของพระครูวรเวทยวิสิฐ (ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย) วัดทุงหลวง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม๒
ดังนี้

๑
๒

เรี่ยม ศรีทองเพชร, ผูชวยศาสตราจารย. (ปริวรรต). ตําราเวชศาสตร (ยาโบราณ) จากสมุดขอย. มปป. เอกสารปริวรรต
หมายเลข ๔ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
พระครูวรเวทยวิสิฐ (ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย). ตํารายาสมุนไพร. ๒๕๕๘. โรงพิมพหนังสือพิมพเชียงใหมตะวันเหนือ.

๕
ธาตุ
ดิน

น้ํา

ลม

ไฟ

ตัวอยางโรค

ตัวยาสมุนไพร

ลงทอง, ทองรวง กระเทียม, ใบโศก, ใบกันเกรา, กะเพรา,
ขิงแหง, ตรีผลา, เทพทาโร
หนามพญาเดื่อดิน, หญาตดหมา, หมาก
ทองรวง
แตก, มูกหลวง, ผักขี้ติ้วยอดขาว, ผักขี้ติ้ว
ยอดแดง, หนามจาย, ตาลเหลือง, ผีเสื้อ,
นอนแหนเครือ, พริกนอย, ขิง, หอมบั่ว
ส ม กุ ง ใหญ , ส ม กุ ง น อ ย, หั ว กระดาษ,
ริดสีดวงทวาร
มะกรูด, หัวบุก, หัวกลอย, หัวอุตพิด,
หนัก
ลูกคัดคาว, ลูกมะเกลือ, ลูกมะเขือเขื่อน,
เกลือ
หมากกุลอ, หนวยจั๋น, พริกนอย, ขา,
ไอ
ดองดึง, ปดปวแดง
ตะคริว, เหน็บชา น้ํามันมะพราว, น้ํามันมะกรูด, น้ําไพล,
น้าํ ขิง, น้าํ ขมิน้ ออย, กุม , ทองหลางใบมน,
มะรุ ม , ใบผั ก หนอก, น้ํ า มั น งา, พริ ก ,
ลูกผักกาด
ลมขึ้น
หัวปลี๋, พริกนอย, จั๋นจี๋, จั๋นบาน, หนวยจั๋น,
หอรดาน, ใบหมากขั่ ง , มะขามเทศ,
มพขางกะเบ็ด
รางเย็น, ชะเอม, งาชาง, จั๋นจี๋, จั๋นบาน,
ชามือ
รากตับเตานอย, วานรองทอง, ผักงวนหมู,
ออยดํา, รากผักเค็ดน้ํา, รากหญาคา,
รากมะพราว, ออยนาง, ผักหวานบาน,
กระดูกหมาดํา
รากมะละกอ, สารสม, เบี้ยจั่น
นิ่ว
รากออยคํา, รากออน้ํา, รากหมากไฟ,
นิ่ว
รากหมากพราว, ไฟลวก, ตะลอมขาว,
มะเดือ่ หิน, รากหญามะเฟอง, หญาถอดปอง,
ออนขาว, ออนแดง, มะเขือแจดิน

วิธีรักษา
ตําเปนผงละลายน้ํากิน
ตําเปนผงผสมน้ําอุนกิน

ดองกิน

ตําเปนผงกินกับน้ําผึ้ง
ทา, นวด

ตําเปนผงแลวปน เปนลูกกร
ทานเมื่อมีอาการ
ฝนใสขาวสารกิน

ตมกิน
ตมกิน

๖
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คิริมานันทสูตร ในคัมภีรพระไตรปฎก ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสเรื่องสาเหตุของการเกิด
โรคทางกาย ๘ ประการ ไดแก
๑. อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน
๒. อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน
๓. อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน
๔. อาพาธมีไขสันนิบาตเปนสมุฏฐาน
๕. อาพาธอันเกิดแตฤดูกาลแปรปรวน
๖. อาพาธอันเกิดแตการบริหารกายไมสม่ําเสมอ
๗. อาพาธอันเกิดแตความเพียรเกินกําลัง
๘. อาพาธอันเกิดแตวิบากกรรม
โรคทางกายที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก ไดมีการบันทึกไว
และถายทอดเปนความรูมาแลวกวา ๒๕๐๐ ป เชน โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคปาก โรคศีรษะ
โรคใบหู โรคกาย โรคฟน โรคหืด โรคไอ โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซื่องซึม โรคทอง โรคลงแดง
โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรือ้ น โรคกลาก โรคลมบาหมู โรคหิดเปอ ย โรคหิดดาน โรคหูด โรคอาเจียน
เปนโลหิต โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง โรคอหิวาตกโรค โรคฝดาษ โรคคุม
โรคกลิ่นตัวแรง โรคลมขัดยอกตามขอ โรคลม เนื้องอก โรคทองผูก โรคผอมเหลือง โรคผดผื่นคัน
โรคทองรวง โรคปอด โรคลมชัก ฯลฯ เปนตน ในสมัยพุทธกาลเมื่อมีพระภิกษุสงฆเกิดอาพาธ
เจ็บปวย พระพุทธเจาจะทรงอนุญาตใหพระสาวกใชเภสัชหรือยาทีเ่ หมาะสมกับโรคทางกายทีเ่ กิดขึน้
ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามันงา น้ําผึ้ง น้ําออย และยังมียาสมุนไพรชนิดตางๆ ที่นํามาบําบัดรักษา
การรั ก ษาด ว ยยาสมุ น ไพรเป น ภู มิ ป ญ ญาด า นการแทพย ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต อ ดี ต และ
เปนวิธีการรักษาบําบัดดวยธรรมชาติ อาศัยแรธาตุ พืชพรรณไมและจากสัตว เชน ราก ใบ ตน ดอก
หัว กระดูก และแรธาตุ เปนตน

๗

ตัวอยางยาสมุนไพรเพื่อใชรักษาโรค
ที่มา : www.travel.mthai.com

สมุ น ไพรสามารถใช เ ป น ยารั ก ษาโรคและปรุ ง เป น อาหารมาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
มากมาย ตอไปจะไดกลาวถึงตัวอยางยาสมุนไพรที่ใชเพื่อการรักษาโรคภัยไขเจ็บและมีปรากฏ
ในคัมภีรพระไตรปฎก ดังนี้
ประเภท
น้ํามันเหลวที่เปนยา
รากไมชนิดตางๆ
น้ําฝาดชนิดตางๆ
ใบไมชนิดตางๆ
ผลไมชนิดตางๆ
เกลือชนิดตางๆ

ตัวยาสมุนไพร
น้ํามันเหลวหมี, น้ํามันเหลวปลา
ขิงสด, ขา, แหวหมู
น้ําฝาดสะเดา, น้ําฝาดโมกมัน, น้ําฝาดบอระเพ็ด
ใบสะเดา, ใบแมงลัก, ใบฝาย
ดีปลี, พริก, สมอไทย, มะขามปอม
เกลือสมุทร, เกลือดํา, เกลือสินเธาว

สมุนไพร
มูลโค ดินเหนียว กากน้ํายอม
ยาผงชนิดตางๆ

สรรพคุณ
ใชทารักษาสําหรับคนมีกลิ่นตัวแรง
ใชรกั ษาคนทีเ่ ปนฝดาษ หิดตุม พุพอง และอาการน้าํ เหลือง

แสดงให เ ห็ น ว า ภู มิ ป ญ ญาด า นการรั ก ษาโรคทางกายเกิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต ส มั ย พุ ท ธกาล
ซึง่ มีการบันทึกไวในคัมภีรพ
 ระไตรปฎกและคัมภีรอ นื่ ๆ อีกมากมาย สังคมลานนาในอดีตไดถา ยทอด
ความรู แขนงต า งๆ โดยมี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ ขนาน (พ อ หนาน) หรื อ ปราชญ ผู แ ตกฉานมี ค วามรู
ความเชีย่ วชาญในแขนงวิชาตางๆ เปนผูถ า ยทอด ดังนัน้ คัมภีรพ
 ระไตรปฎกจึงเปนเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ คา
ในการสรางสรรคภูมิปญญาศิลปวิทยาการตางๆ อยางมหาศาล

๘
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พระพุทธเจากําลังรักษาโรคใหพระสาวก
ที่มา : www.tnews.com

อิทธิพลความเชื่อเกี่ยวพระพุทธศาสนาของชาวลานนาไดสงผลตอระบบการดําเนินชีวิต
และปลูกฝงคนในสังคมใหเชื่อถือ และปฏิบัติตาม เปนไปไดวา ภูมิปญญาดานการรักษาโรคของ
ชาวลานนาสวนหนึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการศึกษาจากคัมภีร
พระไตรปฎกหรือคัมภีรท างพระพุทธศาสนาอืน่ ๆ เชน มาจากพับสา–ใบลานซึง่ ผูร ไู ดจดบันทึกไว ฯลฯ
โดยชาวลานนาเชื่อวา รางกายของมนุษยทุกคนเกิดขึึ้นจากการปรุงแตงจากธาตุทั้งสี่ไดแก ดิน น้ํา
ลม ไฟ ประกอบเปนกาย (รูป) และมีใจ (นาม) เปนตัวกําหนดใหมนุษยมีความสมบูรณ ดังนั้น
เมื่อเจ็บไขไดปวยจึงเกิดวิธีการรักษาสุขภาพ เชน การใชพิธีกรรมบําบัด ใชสมุนไพรบําบัด และ
การรับประทานอาหารบําบัด แทจริงแลวการรักษาแบบลานนามีหลายวิธี เชน การนวด ย่ําขาง
ขวากซุย จับเสน ตอกเสน การเปา เขียนเทียน เช็ดแหก เปนตน

พับสาตัวอักษรธรรมลานนาวาดวยเรื่องตํารายา

๙

การรักษาโรคดวยวิธียํ่าขาง

การรักษาโรคดวยวิธีตอกเสน

จะเห็นวา วิธีการรักษาโรคของชาวลานนาอาศัยความรูทางภูมิปญญาการแพทย โดยมี
พระสงฆ ขนาน (หนาน) หรือหมอเมืองเปนผูถายทอด และทําการรักษา ซึ่งแตละวิธีจะมีทฤษฎี
ในการรักษาโรค บางวิธีอาจมีความเชื่อดานพิธีกรรม การอางพระพุทธเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไป
เกี่ยวของ วิธีใชยาสมุนไพรและการรักษาที่ปรากฏในพระไตรปฎกอาจเปนมุมมองหนึ่งที่ผูเขียน
มองวาพระพุทธศาสนาเปนบอเกิดของความรูและภูมิปญญาหลายแขนง ดังเชนการรักษาโรค
การรักษาโรคในสมัยกอนจะรักษาโดยวิธีการทางธรรมชาติถามองแลวก็จะมีความสัมพันธกับ
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การรักษาในวิถขี องหมอเมืองของลานนา เชน การขึน้ ครู การบูชาพระพุทธเจา การรายพระพุทธมนต
ตัวยาและการปรุงยาก็จะมีวิธีการและสรรพคุณในลักษณะเดียวกัน การดําเนินชีวิตของชาวลานนา
ไดหลอหลอมจิตวิญญาณและความเชื่อในคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน จนกอเกิดเปน
อั ต ลั ก ษณ เอกลั ก ษณ ประเพณี วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาของสั ง คมที่ ถ า ยทอดสื บ กั น มา
อยางยาวนาน จึงเปนสิ่งที่อนุชนรุนหลังตองรักษาไวใหคูกับวิถีของชาวลานนาสืบไป
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กลุม ชาติพนั ธุไ ทเปนกลุม ชนทีม่ อี ารยธรรมผานกระบวนการถายทอดทีส่ งั่ สมกันมาชานาน
ทั้งดานวิถีชีวิต ความเปนอยู ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิปญญาในดานอื่นๆ
แมปจจุบันจะเปนโลกไรพรมแดน ทําใหตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามภาวะความเปลี่ยนแปลง
ดวยอารยธรรมทั้งจากชาติตะวันตก และชาติตะวันออก ไดเขามาสูวิถีชีวิตแทบจะกลมกลืนกับ
วิถีดั้งเดิมของกลุมชน เนื่องมาจากการรับเอาอารยธรรมตางๆ เขามา โดยขาดซึ่งการไตรตรอง
และความเขาใจ เพราะมองวา วัฒนธรรมตะวันตกเปนสิ่งที่บงบอกวา ถึงการพัฒนาแลว และ
ใหความสําคัญตอวัตถุมากกวาจริยธรรม ทําใหคนในสังคมปจจุบันไมคอยสนใจ ไมเห็นความสําคัญ
๑

นักวิชาการอิสระ

๑๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

และคุณคาในภูมิปญญา จึงขาดการอนุรักษ และสืบสาน จึงสมควรที่จะตองใหความรู และปลูกฝง
ใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคา และรวมกันอนุรักษ สงเสริม สืบสานเพื่อนําไปใชเปนประโยชน
ในวิถีชีวิต (อุบลพรรณ วรรณสัย, ๒๕๕๙ : ๘๕)
นฤมล หิญชีระนันทน (www.sac.or.th) กลาววา ความเชือ่ และศาสนา เกิดจากความหวาดกลัว
ของมนุษยตอสิ่งลี้ลับในธรรมชาติ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาและ
มี ค วามเชื่ อ ในศาสนาดั้ ง เดิ ม ศาสนาชาวบ า นหรื อ ผี ซึ่ ง ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม นี้ มั ก เกี่ ย วกั บ อํ า นาจ
เหนือธรรมชาติในรูปแบบตางๆ เชน ความเชื่อเรื่องผี ขวัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ รวมทั้งพิธีกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเหลานี้ เชน พิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษ ผีบานผีเมือง การทําขวัญ การรักษา
โรคดวยวิธีการทางไสยศาสตร รวมไปถึงระบบความคิดเกี่ยวกับกําเนิดจักรวาล ความเชื่อเกี่ยวกับ
การสัก การทํานายทายทัก เปนตน
นอกจากนี้ ศรีศักร วัลลิโภคม (www.sac.or.th) ชี้ใหเห็นวา การถือผีในประเทศไทยเปน
วัฒนธรรมของคนไทยที่มีมาชานาน และมีผลกระทบตอภาวะทางสังคมและจิตวิทยาเปนอันมาก
ประเพณีการถือผี ซึ่งเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูไดมีมาชานานแลว และไมจํากัด
เฉพาะกับผีของคนที่ตายไปแลว แตยังครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์และมีอํานาจ
วิเศษ เชน แผนดิน ผืนฟา แมน้ํา ภูเขา และตนไม

ผีสองนาง
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดรับวิทยาการและอิทธิพลวัฒนธรรมจาก
ทางตะวันตก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทําใหระบบเศรษฐกิจและความเปนอยูของพลเมืองดีขึ้น แตก็สง
ผลกระทบตอระบบความเชื่อเดิม องคความรูและวิทยาการทางเทคโนโลยีทางการแพทย จากชาติ
ตะวันตก ไดเขามาตอบโจทยและดูแลสมาชิกในสังคมคนเมืองไดดีขึ้น ซึ่งองคความรู เทคโนโลยี
ภูมิปญญาแพทยแผนไทยหรือหมอเมืองแบบเดิมไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได
ทําใหระบบความเชื่อและภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบดั้งเดิม ลดบทบาทและหนาที่ จนกระทั่ง
สูญหายไป
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมเพียงแตสงผลกระทบตอการแพทยพื้นบานในดานการลด
บทบาท ลดพื้นที่และเปลี่ยนถายอํานาจหมอพื้นบาน ไปสูโรงพยาบาทเทานั้น แตยังสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ความเชื่อ รวมถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนอีกดวย
คนทองถิ่นหรือที่เรียกตนเองวาคนลานนานั้น แตเดิมนับถือ ผี เทวดา และธรรมชาติ
ตามแบบฉบับสังคมประเพณี (traditional societies) ซึ่งใหความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรมมาก
ในระบบสังคมประเพณี พิธีกรรมมีหนาที่ตอบสนองความตองการของสังคมทั้งทางดานปจจัย
พื้นฐาน ทางดานความมั่นคงของสังคม และความมั่นคงทางดานจิตใจ การประกอบพิธีกรรม
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จึงเปนการรวมพลังของคนในชุมชน เพือ่ ใหสมาชิกในสังคมมีสว นรวม สรางความสามัคคีในหมูส งั คม
แสดงถึงความเปนพวกพองซึ่งมีความคิดความเชื่อเชนเดียวกัน ดังนั้น พิธีกรรมจึงเปนกลไกในการ
สรางอัตลักษณของกลุมชนในสังคม
คนลานนานั้นแตเดิมนับถือ “ผี” มากอนที่จะรับพุทธศาสนา และนํามาผนวกเขากับชุด
ความเชื่อเดิมที่ตนนับถืออยูกอน อยางกลมกลืน ผีนั้นมีทั้งผีดีและผีราย เชน ผีเสื้อบาน ผีเสื้อเมือง
ผีอารักษ เจนบานเจนเมือง ผีบรรพบุรุษ ฯลฯ ผีเหลานี้ทําหนาที่คอยปกปก คุมครอง รักษา ผีเหลานี้
จะถูกดูแลโดยคนในชุมชน มีการเซนสรวง ออนวอน บูชาอยูเสมอ เพื่อใหผีเหลานี้คุมครองสมาชิก
ในสังคม ผีเหลานี้ อาจแปลสภาพเปนผีรายได หากถูกเพิกเฉยและดูแล ผีอีกกลุมคือ ผีราย ไดแก
ผีพราย ผีกะ ผีเงือก ผีสองนาง ฯลฯ ผีเหลานี้จะเปนผีที่มักจะสิงสถิตในธรรมชาติ มักจะทํารายหรือ
กระทําใหเจ็บปวย เมื่อมีคนนําเครื่องเซนสังเวย มาเลี้ยงหรือแลกเปลี่ยนก็จะหายในที่สุด
ผีสองนาง เปนผีชนิดหนึ่งในระบบความเชื่อของคนลานนา ผีชนิดนี้เชื่อวา เปนหญิงสาว
ฝาแฝดที่มีหนาตางดงามมาก บางเชื่อวาคนหนึ่งจะมีผิวพรรณที่ขาว อีกคนจะมีผิวพรรณที่ออกคล้ํากวา
บางเชื่อวาเปนนางไม ซึ่งคนลานนาเชื่อวา ผีสองนางจะออกจากตนไมที่สิงสถิต มาลอลวงชายหนุม
ที่ไมประสีประสา หรือหนุมรุนกระทงไปเปนสามี หรือบางครั้งก็จะทักเด็กนอยๆ ซึ่งก็มักจะเปน
เด็กผูชายใหเจ็บปวย ซึ่งอาการของคนที่ถูกผีสองนางคุม หรือทักใหปวยนั้น จะมีอาการซึมเศรา
งวงเหงาหาวนอน และนอนทั้งวันจนผิดสังเกต และเมื่อตกกลางคืนมักจะเพอ หรือฝนเห็นผูหญิง
สาวสวยมารวมหลับนอนกับตนเอง โดยอาการปวยจะกินเวลาไมนาน ๓ ถึง ๗ วัน ผูปวยก็จะตาย

ไม้สองนาง : เสานางในเรือนล้านนา
ผีสองนางมักจะสถิตอยูตามตนไมใหญที่มีกิ่งแตกออกเปนสองกิ่งติดกันเปนคูแฝดขึ้นมา
หรือตนใดที่มีกิ่งเทากันและสูงจากพื้นดินสองกิ่ง เรียกวา “ไมสองนาง” คนโบราณถือวาเปนที่สถิต
อยูของผีสองนาง มักจะหลีกเลี่ยงไมไปตัดฟนมาใชทําบานเรือน เชื่อวาจะสงผลตอผูอยูอาศัยได
ไมที่ไมควรตัดเอามาใชทําเรื่อนของคนลานนา (สนั่น ธรรมธิ, ๒๕๒๑) ไดแก
๑. ไมฟาผา คือ ตนไมที่เคยถูกฟาผา หรือสายฟาฟาดมากอน
๒. ไมตายขาน คือ ตนไมที่ยืนตนตาย
๓. ไมเครือเขาหวัน คือ ตนไมที่มีเครือเถาวัลยขึ้นพันเกี่ยวโดยรอบ
๔. ไมรูกลวง คือ ตนไมที่มีรู หรือเปนโพรงขางใน
๕. ไมงามหางปลา คือตนไมที่มีลําตนเดียว แตแตกเปน ๒ กิ่งชวงปลาย
๖. ไมงามตาวันผา คือ ตนไมลําตนเดียว แตแตกเปน ๒ กิ่ง โดยกิ่งหนึ่งชี้ไปทางเหนือ
อีกกิ่งหนึ่งชี้ไปทางใต
๗. ไมแตกผูเดียว คือ ตนไมที่มีรอยแตกตลอดลําตน
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๘. ไมปลายคด คือ ตนไมที่มีสวนของปลายไมคดงอ
๙. ไมเคาหนอยปลายใหญ คือ ไมที่มีลักษณะโคนมีขนาดเล็ก แตสวนปรายมีขนาดที่ใหญ
๑๐. ไมปงสะกะรี คือ ไมที่มีขนาดเล็กในสวนโคนและปลาย แตตรงกลางมีขนาดใหญ
๑๑. ไมเคาแปบปลายโกน คือ ไมที่มีสวนโคนมีลักษณะแบน สวนปลายกลวงเปนโพรง
๑๒. ไมเกิดเหนือจอมปลวก คือ ตนไมที่ขึ้นเหนือจอมปลวก
๑๓. ไมใกลฝง คือ ตนไมที่ขึ้นอยูริมฝงน้ํา
๑๔. ไมหักไมกูด คือ ไมที่หักและลมเอนลง
๑๕. ไมปลายกุด คือ ไมที่มีสวนปลายดวน
๑๖. ไมแดนเมือง คือ ตนไมที่ขึ้นบริเวณเขตแดนเมือง
๑๗. ไมอิงอารักษ คือ ไมทีขึ้นบริเวณที่มีผีอารักษสถิตอยู
๑๘. ไมดงกํา คือ ตนไมที่ขึ้นในบริเวณปาทึบ
๑๙. ไมงาเสมอกัน คือ ตนไมลําเดียว แตแตกเปนสองลํา มีขนาดเทากัน
๒๐. ไมบปล้ําบฟนหากทาวคนเดียว คือ ไมที่ลมเอง โดยไมมีใครโคน
๒๑. ไมเหลมเดียวมีงาชูกัน คือ ตนไมตนเดียว แตมีกิ่งที่มีลักษณะเปนงาอาศัยเกี่ยวกัน
๒๒. ไมแยงเงา คือ ตนไมที่ขึ้นอยูใกลฝงน้ํา มีเงาทอดยาวไปกับผิวน้ํา
แตก็มีขอยกเวน ชางหรือสลา ที่มีความรูและประสบการณสูง มักจะเลือกนําไมสองนาง
มาทําเสานางของบาน โดยสลาหรือชางจะเลือกวันที่ดีเขาปา เพื่อไปตัดไม เมื่อพบไมสองนาง
ตามที่ตองการ สลาจะจัดเครื่องเซนบวงสรวง อาทิ ขาวตอก ดอกไม ธูป เทียน ผาขาว ผาแดง
ขาว ๑ กอน กับขาวเล็กนอย (แลวแตจะหาได) กลวย ๑ ลูก เปนตน พรอมนําไปจัดใสกระทงใบตอง
หรือใบพลวง จากนั้นสลาจะเปนคนทําพิธีอัญเชิญนางไมที่สถิตในไมลําที่ตองการไปเปนเสานาง
ประจําบานเรือน ทั้งนี้เสานางนี้จะตั้งขึ้นพรอมกับเสามงคลของบาน นัยวาเปนตัวแทนของฝายชาย
และฝายหญิงที่จะอยูรวมกันเปนครอบครับ เสาทั้งสองนี้จะไดรับการเคารพบูชาจากเจาของบาน
ถือเปนสวนสําคัญที่สุดของบานเลยทีเดียว ซึ่งจะไมอนุญาตใหใครเขาไปใกล นอกจากคนในสาย
ตระกูลหรือคนที่เปนผีเดียวกันเทานั้น
ในสมัยกอนญาติของผูปวยมักจะไปปรึกษาหา “มตะ” หรือหมอที่ทําการรักษาดวยคาถา
อาคม ซึ่งในแตละหมูบานจะตองมีอยางนอยหนึ่งคน หมอมตะแตละคนจะมีกรรมวิธีในการรักษา
ที่แตกตางกันออกไปตามแตที่ตนไดเรียนมา ในบางกรณีญาติคนปวยก็จะไปถามเจานาย หรือ
ถามเมื่อ (การไปดูหมอ) ซึ่งมตะหรือหมอเองก็มักจะดูเมื่อเปน ทั้งนี้เมื่อแนใจแลววาถูกผีสองนาง
ทํารายหรือกุมขวัญไวนนั้ มตะหรือหมอมักจะจัดเครือ่ งเซนบวงสรวง เพือ่ นําไปเปนเครือ่ งบรรณาการ
แลกเปลี่ยนกับคนปวย เรียกวา เครื่องสง
เครื่องสงผีสองนาง ประกอบดวย
๑. สะตวงหรือกระทงกาบกลวย ขนาดกวางยาวเทา ๑ ศอกของผูปวย และใสเครื่อง ๑๒
๒. ขาวขาวปนเปนกอนพอดีคํา จํานวน ๑๒ คํา
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๑๕

๓. แกงสม แกงหวาน มักนิยมเอาผักหวานบานกับยอดมะขามออนมาตมใสเกลือ
กับพริก เพื่อสมมติเปนแกงสมแกงหวาน ซึ่งอาจจะใชผักอื่นแทนเอาก็ได
๔. หมาก พลู ทําเปนคํา จํานวน ๑๒ คํา
๕. กลวย ผาเปนชิ้นๆ จํานวน ๑๒ ชิ้น
๖. ออย ผาเปนชิ้นๆ จํานวน ๑๒ ชิ้น
๗. ขาวดํา นําขาวขาวมายอมสีดาํ หรือเขมากนหมอ ปน เปนกอนพอดีคาํ จํานวน ๑๒ คํา
๘. ขาวแดง นําขาวขาวมายอมสีแดง ปนเปนกอนพอดีคํา จํานวน ๑๒ คํา
๙. ขาวหมน นําขาวขาวมายอมดวยขี้เถา ปนเปนกอนพอดีคํา จํานวน ๑๒ คํา
๑๐. ชอกระดาษขนาดเทา 2 นิ้ว ไวปกรอบสะตวง มีชอแดง ชอดํา ชอเขียว ชอชมพู
หรือเหลือง อยางละ ๑๒ อัน
๑๑. มีเมี่ยงจํานวน ๑๒ คํา
๑๒. บุหรี่จํานวน ๑๒ มวน
๑๓. มีจอง (หวีสับหับของผูหญิงลานนา) ทํามาจากตองกลวยฉีกเปนเสนๆ จํานวน ๑ มัด
๑๔. แวน และหวี ใชกาบกลวยทําเปนรูปแวนและหวี อยางละ ๑ อัน
๑๕. กําไล ใชมะละกอดิบมาปลอกเปลือก ตัดเปนวงๆ ทําเปนกําไล
๑๖. ขันเงิน ขันคํา เอาลูกมะละกอมาปลอกเปลือก ทําเปนถวยเล็กๆ เอาเขาหมิ้น (ขมิ้น) ทา
๑๗. เศษผาใหมๆ สีสวยๆ ลายดอก นํามาตัดเปนเสื้อ ๒ ผืน ซิ่น ๒ ผืน และผาตอง
(ผาขาวมา) ๒ ผืน
๑๘. มีแปงหอม ดอกไมหอม น้ําอบน้ําหอม ลิปสติก
๑๙. สายสรอย เอาเม็ดในมะละกอมารอยเปนพวง ทําเปนสายสรอย
จากนั้นนําของทั้งหมดมาจัดใสสะตวงหรือกระทง แลวเอาไมไผยาวประมาณ ๕ ศอก
มาผาเปน ๔ กลีบ โดยเอาไมไผ ยาวประมาณ ๑ ศอก มาขวางตรงกลางไม แลวมัด พรอมเอา
สะตวงมาวางในไม ๔ ขานั้น โดยมัดปลายไมติดกัน และใหสะตวงอยูตรงกลางแลวเอาไปฝงไว
นอกบาน หรือตรงบริเวณทางแยก เปนตน
เมื่อญาติเตรียมสะตวงสงผีสองนางเสร็จแลว อาจารยผูทําพิธีจะมาหาผูปวยที่บาน
เพื่อทําการสงผีสองนาง โดยญาติผูปวยจะปูเสื่อ ๑ ผืน ใหอาจารยและคนปวยนั่ง จากนั้นจะยก
ขันตั้งใหอาจารยผูมาทําพิธี ซึ่งอาจารยผูทําพิธีจะเปนผูกําหนด
ขันตั้ง ประกอบดวย
๑. สวยดอก หรือกรวยดอกไม จํานวน ๘ สวย
๒. สวยพลู จํานวน ๘ สวย
๓. ผาขาว ผาแดง
๔. ขาวเปลือก ขาวสาร

๑๖
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๕.
๖.
๗.
๘.

หมากหัว พลูมัด
เทียนคูบาท คูเฟอง จํานวนอยางละ ๑ คู
เงินใสขัน แลวแตอาจารยจะกําหนดอีกที
น้ําสมปอย จํานวน ๑ แกว

เมื่ออาจารยรับขันตั้งจากผูปวย อาจารยผูทําพิธีจะกลาวคาถาเชิญครูของตน จากนั้น
จะกลาวคําโอกาสสงผีสองนางตอไป

คําโอกาสส่งผีสองนาง
ดูกลาเหย สองนางเลยพี่นอง อันอยูแหงหองดงลี สองนางนารีเหยเกยแอวเลน หกวิ่งเลน
เตนแอวไปมา อยูพนาดงใหญ ตี่ตางไขวสูนกัน สนุกตึงวันอยูบขาดอยูหาดหวยผาจัน ที่ดงตันปา
เครือครุมไครเถาวัลย นางปากันแอวเลน อยูเปนเสนกลางดงไพร ตี่น้ําใสสะอาด ตี่ผาลาดหินคม
สองอุดมเกยอยู เกยเปนคูกันมาตี่มะผาสี่กอน เกยแอนฟอนเจยบาน เปนอัสสะจั๋นมวนเลน
สองนางเตนรํางาม เปนสถานอันมวน เกยพักผอนยินดี สองนารีเหยมวลหมู เกยตั้งอยูผาสารท
สรอยวิมานคํา บัดนีข้ อเจิญนางบัวเขียวมากอน นางบัวคําถอมตามหลัง รีบเร็วพันบจา จากปราสาท
สรอยวิมานคํา จุงมารับเอาเสื้อผา สุบสอดเนื้อคิงบาง รับขันเงินขันคําใบสะอาด รับเอามากสัพปะนาๆ
มีตังบุปฝาดวงดอก เขาตอกดอกไมเตียนงาม มีตังแวนแลหวี น้ําอบดีหอมขึ่น หอมจมชื่นใจนาง
มีตังแหวนกาดอกสะบันงางามขนาด นําเอบกาดก็เอามา ตังวัตถาสินสอด สุบสอดเนื้อเจยจม
นางรางกลมเหยมาเอียงๆ มารับเอาเครื่องยอง สองปนองจุงมา รับเอาวัตถาผาเสื้อ สุบสอดเนื้อคิงงาม
กับขันคําใบใหญ ใสเครื่องไวบัวระมวน ขอจวยกั๋นเอาเมือ สูปราสาทแกววิมนเตียน ขอหื้อเจาเครื่องปูจา
อยูสะเถียนกูคําเจา หื้อหายโศกเศราโสกา แมนเจ็บตังในกหื้อถอนออก แมนเจ็บตางนอกกหื้อถอดเสีย
เจ็บออนเพลียกหื้อหายดั่งเกา ตุกโศกเศรากหื้อหายไป ตังโลกาภัยและพยาธิ ก็หื้อคลาดเปปง เจ็บสัน
และแอวกิ่ว เจ็บปวดหนิ้วเมื่อยตังวันกหื้อหายขาด แมนเจ็บปากและเจ็บแอว เจ็บแผวหัวอกและ
ทองนอย เจ็บเปนถอยตี่ตางใด แมนเปนหวัดไอและมองขอ ตามดูกตอและดังตั๋น สัปปะตุกอันใด
กหอื้ หายขาด สัปปะพยาธิกห อื้ คลาดคลาไป ตัง้ แตนปี้ ายหนา หือ้ เจาเครือ่ งปูจ า ผูม จี อื่ วา.................
พนเสียยังสัพพะเคราะห สัพพะภัย สัพพะจังไร และอุบาศ หื้อมีโจคลาภและเงินคํา จักกะทําอันใดก
หื้อสมฤทธีชุเยื่อง ชุประการแดเตอะ วา 3 จบ แลวฮื้อสงสะตวงไปนอกบาน ฝงเสาใหหมั้น โดยจะ
มีคนสงสะตวง ซึ่งจะตองไมเปนคนในเรือนของผูปวย หรือเปนหนาน สงสะตวงเสร็จก็จะแยกยาย
กันกลับบานของตน จะไมหันหลังกลับมามองสะตวงเปนอันขาด

ผีสองนาง : พิธีกรรมกับความเชือทีหายไป

เครื่องสงสองนาง และขันตั้ง

๑๗

๑๘
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สรุป
นับวันองคความรูพื้นบานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นเชนนี้ จะลางเลือนไปกับกระแสวัฒนธรรม
ทางตะวั น ตกที่ มี บ ทบาทและแพร ห ลายในระบบสั ง คมไทยในขณะนี้ เมื่ อ กระแสวั ฒ นธรรม
มีการเคลือ่ นที่ ยอมรับการแลกเปลีย่ น และการแทนที่ จึงทําใหกระแสของประเพณี จารีตไดเคลือ่ นที่
ตามไปดวย ทําใหความเชื่อเกาถูกแทนที่โดยความเชื่อใหมที่สามารถตอบโจทยและความตองการ
ของชุมชนนั้นๆ ความเชื่อถือในธรรมชาติ ในผีของคนลานนาก็เชนกัน เมื่อพื้นที่แสดงออกไดหมดไป
ภูมิปญญาความเชื่อนี้ จึงลดบทบาทตัวเองลงกลายเปนตํานาน เรื่องเลามุขปาฐะไปจากรุนตอรุน
คนตอคนไปในที่สุด

บรรณานุกรม
สนั่น ธรรมธิ, ๒๕๒๑, พิธีกรรมความเชื่อ การปลูกบานเรือนลานนา, เชียงใหม : สุเทพการพิมพ.
เอกสารถายสําเนาของ นายชาญ แสนบุญเรือง หมู ๒ ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม.
อุบลพรรณ วรรณสัย, ๒๕๕๙, ภูมิปญญาในกาลาซาเครือดอก ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรม
ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙, เชียงใหม : สุทัศนการพิมพ.
www.sac.or.th, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒.

๑๙

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองลานนา เปนศิลปะการแสดงที่กําเนิดจากกลุมคนในดินแดน
๘ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งราย พะเยา แพร น า น เชี ย งใหม ลํ า พู น
ลําปาง แมฮองสอน โดยศิลปะการแสดงดังกลาวประกอบดวยนาฏศิลปพื้นเมืองลานนา หรือ
เรียกวา ฟอน ดนตรีพื้นเมืองลานนา ไดแก วงดนตรีสะลอ ซอ ซึง วงปพาทยลานนา ศิลปะการแสดง
เหลานี้เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนา พัฒนาสูการแสดงในเทศกาลหรือ
งานตางๆ ในปจจุบัน จึงเปนการเพิ่มมูลคาทั้งทางดานเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมของนักแสดงหรือ
ผูสรางสรรคผลงาน ที่สงผลตอสุขภาวะของศิลปน ในการศึกษาคุณคา และการรักษาสุขภาพดวย
ศิลปะการแสดงนี้ ผูเขียนไดศึกษาจากเอกสารชั้นรอง การสัมภาษณ และการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม โดยคัดเลือกจากศิลปนและกลุมนักแสดง ไดแก ศิลปนแหงชาติ และศิลปนอิสระ

* อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา.
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จากประสบการณของนักแสดงที่มีความสามารถในศาสตรและประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป
รวมถึงเปนบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษทั้งระดับจังหวัดและประเทศ ในจังหวัดพะเยา เชียงราย
ผลการศึกษาพบวา ศิลปะการแสดงพื้นเมืองลานนามีผลตอการเพิ่มมูลคาทางจิตใจของศิลปน
สงผลใหสขุ ภาพมีความแข็งแรงและสมบูรณ สรางเครือขายทางสังคมจากกลุม ชนสูก ารเปนเครือขาย
ทางวัฒนธรรมระดับชาติ

สุขภาวะหรือสุขภาพ
คําวา สุขภาพ มาจากภาษาอังกฤษวา Health ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาเยอรมันวา health
มีความหมาย คือ ความปลอดภัย ไมมีโรคหรือทั้งหมด โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ ใหความหมายของสุขภาพวา ความสุขปราศจากโรคหรือความสบาย ใชคําวาสุขภาพกัน
นอยมาก เพราะขณะนั้น ใชคําวาอนามัย ซึ่งหมายถึงความไมมีโรคเมื่อเปรียบเทียบกันแลว จะเห็นวา
คําวาสุขภาพ มีความหมายกวางและสมบูรณกวาอนามัย เพราะสุขภาพเนนสุขภาวะ คือ ภาวะที่
ทําใหเกิดความสุข ปราศจากโรค ซึ่งเกี่ยวของกับหลากหลายปจจัยและมีความหมายในเชิงบวก
สวนอนามัยนั้นโรคซึ่งเปนความทุกข มีความหมายในเชิงลบ องคกรอนามัยโลก ไดใหความหมาย
ของสุขภาพไวในธรรมนูญขององคกรอนามัยโลกเ มื่อป ค.ศ.๑๙๔๘ ไวดังนี้ สุขภาพหมายถึง สภาวะ
แหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางปกติสุข และมิได
หมายความเฉพาะแตการปราศจากโรคและทุพพลภาพเทานั้น ตอมาในที่ประชุมสมัชชาองคกร
อนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ มีมติใหเพิ่มคําวา spiritual well–being หรือสุขภาพวะ
ทางจิตวิญญาณ เขาไปในคําจํากัดความของคําวาสุขภาพ ดังนั้นสุขภาพจึงเปนการกลาวถึงลักษณะ
ของการไมมีโรคสุขภาพเปนความสมบูรณของคนในสี่มิติ คือ รางกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ
ซึ่งเรียกวา สุขภาวะ
สุขภาวะที่สําคัญสี่ดานหรือสี่มิติไดแก ๑. มิติทางกายมิติทางจิตทางสังคมและสิ่งแวดลอม
๒. มิติทางจิตวิญญาณ โดยมี องคประกอบของสุขภาพตามกระบวนทัศนสุขภาวะในสี่มิติ ดังนี้
๑. สุขภาวะทีส่ มบูรณทางกาย หมายถึง สภาพรางกายทีม่ คี วามเจริญเติบโต และพัฒนาการ
สมวัย สะอาด แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และทุพพลภาพ มีภมู คิ มุ กันโรคหรือตานทาน
โรคเปนอยางดี มีเศรษฐกิจหรือปจจัยที่จําเปนพอเพียง และมีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ
๒. สุขภาวะที่สมบูรณทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุขรื่นเริง คลองแคลวไมติดขัด
มี ค วามเมตตา สั ม ผั ส ได กั บ สรรพสิ่ ง มี ส ติ มี ส มาธิ มี ป ญ ญา รวมถึ ง ลดการเห็ น แก ตั ว ลงไป
ดวยความสามารถทางจิตในการปรับตัวของคนเราใหเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอมตางๆ
ทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม
๓. สุขภาวะที่สมบูรณทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี มีครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีประชาสังคม
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มีระบบบริการที่ดี และระบบบริการเปนกิจการทางสังคม
๔. สุขภาวะที่สมบูรณทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อครูทําความดีหรือ
จิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณคาสูงสุด เชน การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา การเขาถึงพระรัตนตรัย
หรือการเขาถึงพระผูเปนเจา เปนตน โดยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษยหลุดพนจากความมีตัวตน
จึงมีอิสรภาพ มีความผอนคลายอยางยิ่ง
ดังนั้น คําวาสุขภาพในความหมายของผูเขียน จึงหมายถึง ความสมบูรณทางรางกายและ
จิตใจและพรอมทีจ่ ะดําเนินชีวติ อยูใ นสังคมอยางมีความสุข ทัง้ ทางรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ
ของตัวบุคคลซึ่งมีพื้นฐานมาจากการกระทํา ในการดูแลสุขภาพของรางกายใหมีความสมบูรณ
ปราศจากโรคภัย และมีสขุ ภาพใจทีด่ ี มาจากการทีก่ ระทําในสิง่ ทีต่ วั เองมีความสุข คนอืน่ ไมเดือดรอน
และทําใหเกิดประโยชนตอสวนรวมสงผลตอสังคมรอบขาง การกระทําดังกลาวจะตองมีการฝกฝน
กระทําอยูเปนกิจวัตร และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอสังคม โดยมีเครื่องมือตางๆ เขามาประกอบ
การดําเนินชีวิต ไดแก เครื่องมือทางดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
กลอมเกลาทั้งทางรางกายและจิตใจของมนุษยใหมีความสุข สรางมิตรภาพในสังคมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะการแสดงของทองถิ่นเชน ศิลปะการแสดงพื้นเมืองลานนา ซึ่งสามารถ
แบงออกเปนศิลปะการแสดงทางดานนาฏศิลปหรือการฟอน และดนตรีพื้นเมืองลานนา ที่มีทั้ง
เครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี และเปา

ประโยชน์ของศิลปะการแสดงที่มีต่อสุขภาพ
การฟอนเปนศิลปะการแสดงพื้นบานของ ภาคเหนือ และภาคอีสาน นอกจากนั้นยังพบ
การแสดงดังกลาวปรากฏในศิลปะการแสดงของไทยภาคกลาง ไดแก ฟอนลาวแพน มีลักษณะ
การแสดงออกที่แตกตางกันตามทองถิ่น การประกอบอาชีพ การสื่อสารใหกับผูชม ลักษณะของ
การฟอน สามารถฟอนไดทั้งในรูปแบบเดี่ยว เชน ฟอนเชิง ฟอนดาบ ฟอนสาวไหม หรือฟอน
ในลักษณะกลุมเชน ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอน (เซิ้ง) ตังหวาย ฟอนภูไท ฟอนหางนกยูง ลักษณะของ
การแสดงมีทั้งเชื่องชา และรวดเร็ว ตามวัตถุประสงคในในการแสดงออกของแตละชุดการแสดง
การเตนรําพื้นเมือง หมายถึง การแสดงที่เกิดขึ้นตามทองถิ่นและตามพื้นที่ตางๆ ของ
แตละประเทศ ที่นิยมเลนกันแพรหลายตลอดมาทุกยุคทุกสมัย เปนกิจกรรมที่ไมยากนัก มักจะเลน
เปนหมูคณะ โดยที่ใครๆ ก็สามารถเขารวมเลนได โดยอาจมีการพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเลน
พืน้ เมืองของทองถิน่ นัน้ ๆ ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าํ คา ทีบ่ รรพบุรษุ ไดสงั่ สม สรางสรรค และ
สืบทอดไว ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม แตละทองถิ่น
การเตนรํามีประวัติอันยาวนาน ตั้งแตสมัยยุคโบราณ มีการเตนรําเพื่อบูชาเทพเจา ขอพร
และขอความคุมครอง เปนกิจกรรมบันเทิงควบคูกันไปกับการกระทําพิธีกรรมอันเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินชีวิต ซึ่งเรียกวา การเตนรําดั้งเดิม (Primitive dance) เมื่อสังคมเจริญกาวหนาขึ้น มนุษย
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มีการรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนที่มีการพัฒนาทางดานเกษตรและการเลี้ยงสัตว การเตนรําดั้งเดิม
ก็ไดรับการพัฒนาเปน “การเตนรําพื้นเมือง” (Folk dance) และเริ่มเปนกิจกรรมสังคมที่แยกจาก
พิธีกรรมทางศาสนาและลัทธิความเชื่อ มาเปนกิจกรรมนันทนาการเพื่อความบันเทิง และเปนการ
สรางความสัมพันธที่ดีในหมูคณะเพื่อนฝูง ดังนั้น การเตนรําพื้นบานจึงไดรับความนิยมกวางขวางขึ้น
ในสังคมเมือง ตอมามีการพัฒนาการเตนรําพืน้ บาน เปนการเตนรําทีเ่ รียกวา ลีลาศ (Ballroom dance)
โดยมีกําเนิดที่ประเทศอังกฤษ ในปลายศตวรรษที่ ๑๘ และแพรหลายไปทั่วโลก จนถึงปจจุบัน
ดนตรี คือ สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับทําเสียงใหเปนทํานอง หรือจังหวะ วิธีที่ทําใหมีเสียงดัง
มี ๔ วิธี ดังนี้
๑. ดีด คือ การใชมือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย แลวเกิดเสียงดังขึ้น สิ่งที่มีสายสําหรับดีด
เรียกวา “เครื่องดีด” ใชเสนหางมาหลายๆ เสนรวมกันสีไปมาที่สาย แลวเกิดเสียงดังขึ้น
๒. สี คือ การใชมือหรือสิ่งที่มีสายแลวใชเสนหางมาสีใหเกิด เสียงเรียกวา “เครื่องสี”
โดยใชมือหรือไมตีที่สิ่งนั้น แลวเกิดเสียงดังขึ้น
๓. ตี คือ การใชมือหรือสิ่งที่ใชไมหรือมือตี เรียกวา “เครื่องตี”
๔. เปา คือ การใชปากเปาลมเขาไปแลวเกิดเสียงเรียกวา “เครื่องเปา”
การฟอนในความหมายของลานนาที่นํามาใชในการรักษาสุขภาพในยุคปจจุบัน คือ
การฟอนเชิง ซึ่งปรากฏในรูปแบบวีดิทัศนทางสื่อออนไลน Youtube เปนจํานวนมาก โดยปรับมาจาก
การฟอนเชิงของผูชายลานนา และนํามาปรับใหเขากับชวงอายุหรือสุขภาพของคนแตละชวงวัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยผูสูงอายุ

ลีลาการฟอนเจิงในการแสดงกลองมองเซิง ชมรมขวงศิลป
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ศิลปะการแสดงที่ประกอบดวย ตบมะผาบ ฟอนเจิง ฟอนดาบ ซึ่งการแสดงทั้งสามชุดนี้
จะเปนการเลนตอเนื่องกัน โดยเริ่มดวยการไหวครู เมื่อไหวครูเสร็จแลวผูแสดงจะใชมือของตัวเอง
ตบไปตามสวนตางๆ ของรางกายอยางมีลีลา พรอมยกเทา งอเขา งอศอก และบิดตัวไปมา
เพื่อปลุกระบบประสาทใหพรอมที่จะออกตอสู จากนั้นตอดวยการฟอนเจิง และการฟอนดาบ
โดยรวมการฟอนเจิงและฟอนดาบเขาดวยกัน โดยทาที่ใชในการฟอนมีหลายทา ทั้งการใชดาบและ
มือเปลา หากใชดาบจะใชตั้งแตจาก ๑ เลมจนถึง ๑๒ เลม นอกจากนี้อาจจะมีการหอกหรืองาว
ทั้งนี้การฟอนดาบทางภาคเหนือมีสองแบบ คือ การฟอนดาบแสนหวีหรือฟอนดาบของเงี้ยว
หรือไทยใหญ ซึ่งอยูในจังหวัดแมฮองสอน และการฟอนดาบเชียงแสน ซึ่งเปนการฟอนดาบของ
ชาวเงี้ยวหรือไทยใหญซึ่งอยูในจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้การฟอนทั้งสามชนิดจะใชแสดงในงานเฉลิม
ฉลองและงานนักขัตฤกษ เชน งานสงกรานต (อัมรา กล่ําเจริญ : ๒๕๓๑)
ลายไต เปนภาษาไทยใหญ แปลวาลีลาหรือทาทาง ซึ่งตรงกับภาษาลานนาวา เชิง ซึ่งแปลวา
ลาย ในวัฒนธรรมของคนไทยใหญ
กาไต แปลวา ฟอนหรือรามกลาตาย คือ การฟอนหรือรําแบบชาวไต การกาเปนการ
แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมการฟอนรําที่ออนชอยสวยงาม มีลีลาเปนระเบียบมีจังหวะการรําที่สัมพันธ
กับจังหวะการบรรเลงดนตรีการกาของคนไต
กาแลว คือ การฟอนดาบ ซึ่งประยุกตมาจากลีลาการฟนดาบจากที่เคยใชเปนแมลาย
ในการตอสูปองกันตัวที่มีลีลากระฉับกระเฉงวองไวดุดันมาเปนลีลาการรําที่ออนชอยสวยงาม
เพื่อแสดงลักษณะทางวัฒนธรรมประจําชนชาติ
กาลาย หรือ ลายกา คือ การประยุกตลีลาการตอสูดวยมือเปลาหรือใชแขนเปนอาวุธ
มาใชในการรายรําประกอบดนตรีเพื่อความสวยงาม
กานก คือ การฟอนรําที่ผูฟอนจะสวมปกสวมหางและแตงกายเลียนแบบนกในนิยาย
ที่คนไทยเรียกวาจริงกะลาซึ่งจะไรรามตามจังหวะดนตรีและออกทาทางเลียนแบบกิริยาอาการของ
นกหรือสัตวในนิยายอยางอื่นที่จินตนาการขึ้นมาจังหวัดที่ใชประยุกตจากจังหวะลีลาของการตอสู
ปองกันตัวโดยปรับใหมีลีลาออนชอยสวยงาม (ฉัตรณรงค : ๒๕๔๖)

๒๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

การถายทอดฟอนเชิงใหกับนักเรียนและเยาวชน
สมาคมกลองและศิลปะการแสดงลานนา

การฟอนเชิงในความหมายของผูเ ขียน ฟอนเชิง หมายถึงศิลปะการแสดงทีเ่ ดิจากการตอสู
ของผูช ายชาวลานนา มีทงั้ รูปแบบของการฟอนทีใ่ ชมอื เปลา และการฟอนประกอบอาวุธ นิยมเรียก
การฟอนดังกลาวตามกิริยาอาการที่แสดงออกหรืออาวุธที่นํามาประกอบการฟอน ไดแก การฟอนเชิง
มือเปลา หรือ บางพื้นที่เรียกการตบบาผาบ การฟอนเชิงโดยนําเอาฟอนดาบมาประกอบเรียกวา
ฟอนดาบ การฟอนเชิงที่นําเอากระบอง หือไมคอนมาประกอบเรียกวา เชิงไมฆอน เปนตน นอกจากนั้น
การฟอนเชิงยังสามารถแบงตามกลุมชาติพันธุ โดยเรียกตากมภาษาของชาติพันธุนั้น ไดแก กาลาย
คือการฟอนเชิงดวยมือเปลา กาแลว คือการฟอนเชิงประกอบอาวุธ และสามารถเปรียบไดกับการตอสู
ของการแสดงภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ไดแก ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต
จะเห็นวา การฟอนเชิง รวมถึงการฟอนลานนาประเภทอื่น และศิลปะการแสดงประเภท
ดนตรี รวมถึงการละเลน สงผลตอสุขภาพของนักดนตรี ชางฟอน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งทาง
รางกาย อารมณ และสังคม
ศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป ตองอาศัยพละกําลังอยางมากในการฝกหัด ในการฝกซอม
และการแสดง ดังนั้น ชางฟอน เสมือนไดออกกําลังกายอยูตลอดเวลาการที่ตองใชกําลังในการออก
ทาทางโลดเตน จึงทําใหเกิดการประยุกตดานการพัฒนานาฏศิลปมาเปนปจจัยในการออกกําลังกาย
เพื่อใหเกิดความสนุกสนานไปพรอมๆ กัน เชนเดียวกับการแสดงใตฉี หรือมวยจีน คือ การฝก
ออกกําลังกายแบบจารีตเดิมของจีน ซึ่งอาศัยระเบียบแบบแผนทางนาฏศิลป เชนเดียวกันกับ
การเตนแอโรบิคหรือการเตนออกกําลังกายประกอบเพลงก็เปนการนําเอานาฏศิลปมาประยุกต
ใหการออกกําลังกายมีความสนุกสนาน มีทาทางและรูปแบบมีความพรอมเพรียง จึงเปนที่นิยม

๒๕
และเปนธุรกิจที่กอใหเกิดรายได เปนการนํานาฏศิลปมาเปนเครื่องมือออกกําลังกาย ดวยเปนการ
เลือกสรรทาทางและการเคลื่อนไหวตางๆ จากการศึกษาพบวา เปนการกระตุนบําบัดสวนใด
สวนหนึ่งของรางกาย เชน การลดไขมันหนาทอง สะโพก โคนขา หรือการเพิ่มกลามเนื้อ ดวยการ
ออกทาทางประกอบดนตรีที่ทําใหเกิดจังหวะในการเคลื่อนไหวรางกาย จึงทําใหผูออกกําลังกาย
รูสึกกระปรี้กระเปรา กระฉับกระเฉง ไมเครียด และไมบังคับกลามเนื้อจนเกินไป (สุรพล วิรุฬหรักษ
: ๒๕๔๗)
สรุปไดวา นาฏศิลปเปนการใชรางกายเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญพลังงาน
และทําใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง รวมกับจิตใจที่มีความสุขถือไดวานาฏศิลปหรือศิลปะการแสดง
เปนการสงเสริมสุขภาพ ทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม
ซึ่งผลจากการศึกษานักดนตรี และนักแสดงของลานนา ที่เปนกลุมศิลปน กลุมนักแสดง
ในแตละทองถิ่นที่มีผลตอสุขภาพ อารมณ และสังคมของผูดําเนินงานในศิลปะการแสดง ดังนี้
แมครูบวั เรียว รัตนมณีภรณ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพืน้ บาน ชางฟอน)
ป ๒๕๕๙ เปนผูที่ใชศิลปะการแสดงตั้งแตอายุ ๘ ขวบ ซึ่งในปจจุบันอายุ ๗๒ ป ในการถายทอด
ความงามทางดานศิลปะผานการเคลื่อนไหวของรางกาย จนไดรับการยกยองใหเปนแมครูของลานนา
แมครูบัวเรียวเปนผูที่เผยแพรศิลปะการฟอนสาวไหมแบบตนฉบับจนไดรับการยอมรับนอกจากนั้น
ยังเปนผูที่มีความสามารถทางดานการฟอนพื้นเมืองอื่นๆ ไดแก ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนดาบ
ฟอนเจิง ฟอนสรอยแสงแดง และมีลูกศิษยกระจายอยูทั่ว ประเทศไทยแมครูบัวเรียวเริ่มสรางสํานัก
ของตนเอง ในป ๒๕๒๙ โดยมีลูกศิษยรุนแรกในหมูบานศรีทรายมูลและปจจุบันแมครูบัวเรียว
มีลูกศิษยทุกระดับทุกเพศทุกวัยซึ่งทุกคนสามารถที่จะเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นเมืองลานนาจาก
แมครูไดทั้งสืบทอดจากแมครูโดยตรง หรือผานลูกศิษยที่ไดรับมอบหมายในการถายทอด
สิ่งที่แมครูบัวเรียวไดรับจากการถายทอดและแสดงการฟอนคือ
๑. มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงเนื่องจากการเคลื่อนไหวรางกายดังกลาวถือวาเปนการ
ออกกําลังไปในตัวโดยใชพลังงานจากสวนตางๆ ของรางกายทั้งกลามเนื้อและกระดูกรวมกับระบบ
หายใจผสมผสานจินตนาการที่เกิดขึ้นระหวางทําการแสดง โดยมีทาฟอนที่ไดรับการถายทอด
จากบิดาคือนายกุยสุภาวัตรสิทธิ์เปนโครงสรางหลักดังนั้นการแสดงของแมครูบัวเรียวในแตละครั้ง
จึงมีความแตกตางในการเคลื่อนไหวรางกายและการใชพลังงานจากสวนตางๆ ของรางกายไมตายตัว
ในรูปแบบการแสดงนี้ เรียกวาการแสดงแบบโดนสดหรือ improvisation ทําใหการแสดงทุกครั้งของ
แมครูบัวเรียวมีความตื่นตัวและนาชมนาชื่นชม
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๒. ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในกลุมบุคคลทําใหเกิดความคิดหรือมุมมองที่แตกตางและ
สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันเพื่อผอนคลายความตึงเครียดของตัวบุคคลและนําไปสูความ
สบายใจหรือการปฏิบตั ติ นเพือ่ แกปญ
 หาที่ ไมสามารถเผชิญหนาหรือแกปญ
 หาเพียงลําพังไดหากอยู
คนเดียว เมื่อปญหาตางๆ ไดแกไขเสร็จแลวจะนํามาซึ่งความเบิกบานใจหรือแมแตการกระทําดี
ทีร่ ว มกันดําเนินงานก็สามารถสรางความเบิกบานใหกบั กลุม คนได ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูค ณะ
เมื่อเกิดการรวมกลุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทําใหเกิดมุมมองและสามารถนํามาปรับแนวคิดของ
กลุม ตนจนเกิดเปนความสามัคคีในหมูค ณะเพือ่ กระทําการสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีเ่ กิดประโยชนตอ ตนเองและ
คนรอบขางสรางสังคมใหมีความสุข
๓. ไดรวมกันทําบุญเปนหมูคณะตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะคนในลานนา
เชื่อวาเมื่อทําบุญรวมกันแลวจะกระทําการสิ่งใดก็จะประสบผลสําเร็จหรือไดพบเจอในสิ่งที่ดีงาม
รวมกันทั้งในปจจุบันและในชาติตอไป
๔. กลุมเครือขายลูกศิษยที่เปนผูรับการถายทอดและถายทอดองคความรูทางดานศิลปะ
การแสดงพื้นเมืองลานนาใหสืบทอดและเผยแพรตอไปอยางกวางขวางไมมีที่สิ้นสุดกลุมบุคคลที่มี
ความสามารถเฉพาะดานทางดานศิลปะการแสดงหรือมีความรักใน ศิลปะการแสดงดังกลาวก็จะ
สามารถนําองคความรูนั้นไปเลี้ยงตนในอนาคตตอไปได
๕. เกิดความภาคภูมิใจตอตัวเองลูกศิษยครอบครัวและวงศตระกูลที่รวมกันสรางสรรคสิ่ง
ที่ดีใหกับสังคมเพื่อใหกาวเดินตอไปอยางมีความสุข ๕. ไดรวมตอบแทนน้ําใจของบุคคลตางๆ
รอบขางที่ใหการชวยเหลืออุปถัมภในดานตางๆ แกตนเองและครอบครัวซึ่งถือวาเปนการสราง
ความเลือกเฟอตอทุกคนในสังคมดวยความมีน้ําใจเมตตาอารีทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข
(สัมภาษณ บัวเรียว รัตนมณีภรณ : ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)

ลีลาการฟอน การสรางเครือขายและการสรางความสุขของกลุมศิลปนลานนา
สมาคมกลองและศิลปะการแสดงลานนา

๒๗
พอครูบุญชม วงศแกว อายุ ๘๐ ป เปนหัวหนาคณะวงปพาทยสายทิพยรบบจังหวัดเชียงราย
ไดรบั การถายทอดการแสดงวงปพ
 าทยลา นนามาจากนายโม ใจสม และนายหาญ สุกใส ปจจุบนั เปน
บุญชมเปนครูวงปพ าทยของจังหวัดเชียงรายทีม่ ชี อื่ เสียงและไดรบั การยอมรับซึง่ ทาน ซึง่ พระครูบญ
ุ ชุม
เลนปพาทยลานนาตั้งแตอายุ ๑๔ ป เมื่อครั้งยังบวชเปนสามเณรจนปจจุบันเปนเวลากวา ๖๐ ป
และไดรับสิ่งที่มีคุณคาตอตัวเองและสุขภาพเปนอยางมาก ดังนี้
๑. การบริหารรางกายใหแข็งแรงโดยการใชมือแขนลําตัวประกอบกับการเลนวงปพาทย
ลานนาทําใหเกิดมีความสุขทางใจสงผลใหรา งกายมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงขึน้ ถึงแมวา จะเปนโรคประจําตัว
อันไดแกโรคเบาหวานและโรคความดัน ในระหวางการเลนดนตรีดังกาวจนทําใหสุขภาพคงที่ไมมาก
หรือรายแรงลงไป
๒. ไดรจู กั คนในวงสังคมเพิม่ มากขึน้ ถือวาเปนการสรางเครือขายทางดานศิลปะการแสดง
และผูที่สนใจวงปพาทยลานนาไปประกอบงานทั้งมงคลและนางอวมงคลอยางตอเนื่อง
๓. เกิดความภาคภูมิใจที่เปนผูสืบทอดและถายทอดวงปพาทยลานนาจากปรมาจารย
สูชนรุนหลังจากรุนศูนยรุนไดอยางภาคภูมิใจ
๔. ไดรับความสุขเมื่อไดพบกับบรรดาคณะลูกศิษยจากที่ตางๆ และคณะชางฟอนที่มา
ฟ อ นร ว มกั บ วงป พ าทย ค ณะสายทิ พ ย ทํ า ให เ กิ ด ความภาคภู มิ ใจและมี ค วามสุ ข ใจเป น อย า งยิ่ ง
(สัมภาษณ บุญชม วงคแกว : ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
พอครูจรัส สมฤทธิ์ อาชีพขาราชการบํานาญ สมาชิกกลุมของฆองกลองปจจุบันอายุ ๖๕ ป
มีความสามารถในการ ขับลือ้ บรรเลงเครือ่ งดนตรีประกอบการขับลือ้ เรียกวา ปล อื้ เปนเครือ่ งดนตรี
ประกอบการขับของกลุมชาติพันธุไทยลื้อ มีสองประเภทคือปตัวผูและปตัวเมีย มีความสามารถ
ในการฟอนดาบฟอนเจิง
พอครูจรัส สมฤทธิ์ เปนผูรวมอุดมการณในการกอตั้งกลุมฆองกลองของวัดพระธาตุสบแวน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เนือ่ งจากเปนผูท เี่ ห็นความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิน่ รวมกันอนุรกั ษ
และสงเสริมจึงเริ่มตนจากการตัดเครื่องแตงกายประกอบการแสดงกลองบูชาใหกับกลุมและเขารวม
ในการขับลื้อ ในการกอตั้งกลุมวัฒนธรรมใหกับไทลื้อในอําเภอเชียงคํา และรวมกันดําเนินกิจกรรม
กับสมาชิกในกลุมอยูเปนประจํา
สิ่งที่ไดจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง
มาจากการมีสขุ ภาพทางใจทีม่ คี วามสุขทําใหรา งกายดําเนินกิจกรรมในสังคมอยางมีความสุขและเกิด
ความภาคภูมใิ จวาคนเราเกิดทีน่ ตี่ ายทีน่ ที่ าํ ดีแลวจะทําใหเกิดความภูมใิ จเพราะญาติพนี่ อ งตัง้ รกราก
อยูที่แหงนี้ทั้งหมดดังนั้นเราตองสรางวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงไวเปน มรดกใหกับลูกหลาน
เพื่อสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษสืบไป (สัมภาษณ จรัส สมฤทธิ์ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
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พอครูอําพล พวงมะลิ อายุ ๖๖ ป ปจจุบันเปนประธานกลุมฆองกลอง วัดพระธาตุสบแวน
เปนคนที่สองสืบตอมาจากนายสุบิน ซึ่งเปนประธานกลุมคนแรกเมื่อครั้งกอตั้งกลุมของกลองป ๒๕๔๗
พอครูอําพล พวงมะลิ อยูวงกลองตั้งแต ป ๒๕๔๗ เดิมอยูกลุมสะลอซอซึงของวัดพระธาตุ
สบแวนรวมกับคณะของ นายสุบนิ กองมงคล รวมกันแสดงวงดนตรีดงั กลาวในงานศพหรืองานมงคล
ของเชียงคํา จึงมีความชอบและความผูกพันอยูกับศิลปะการแสดงพื้นเมืองของลานนาจนทําใหเกิด
ความรักและและเห็นคุณคาของศิลปะการแสดงดังกลาว
สิง่ ทีไ่ ดจากการดําเนินงานดังกลาวคือความสุขทางจิตใจทีไ่ ดทาํ ในสิง่ ทีร่ กั ซึง่ เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน และเปนการใหโอกาสในการแสดงถายทอด
องคความรูใหกับลูกศิษยในทุกภูมิภาคที่เห็นคุณคาทางวัฒนธรรมของประเทศชาติจนทําใหกลอมเกลา
จิตใจของตัวเองเปนผูที่มีจิตสาธารณะและมีความสุขทําใหสุขภาพ สดชื่น เมื่อไดพบกับผูคนใน
กลุมตางๆ ที่มีความแตกตางกันแตมีใจเปนหนึ่งเดียวในความรักทางดานวัฒนธรรมนอกจากนั้น
ศิลปะการแสดงพืน้ เมือง ยังเปนเครือ่ งมือในการคลายเครียดสงเสริมใหมสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี และสิง่ ทีเ่ ปน
ผลประโยชนตามมาสําหรับการดําเนินงานทางดานศิลปวัฒนธรรมและสรางความสุขคือการไดแตงตัว
ในรูปแบบของกลุมชาติติพันธไทลื้อ ไดทองเที่ยวไปในที่ตางๆ เมื่อมีการจางงานหรือเชิญใหไปรวม
แสดงนอกจากนั้นยังสรางความสุขใหกับบุคคลรอบขางโดยการแนะนําใหกับบุคคลที่สนใจไดปฏิบัติ
และแตงตัว ตามกลุมชาติติพันธของตนเองรวมถึงการถายทอดการทําอาหารพื้นเมืองใหกับกลุมคน
เหลานั้นดวย (สัมภาษณ อําพล พวงมะลิ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
พอครูสุบนิ กองมงคล อายุ ๗๐ ปอยูกลุมของกลองตั้งแตป ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบันเปน
ผูร ว มอุดมการณในการกอตัง้ กลุม ตัง้ แตป ๒๕๔๗ ซึง่ กอนหนานีต้ นไดตงั้ วงดนตรีพนื้ เมืองลานนาคือ
วงสะลอซอ ซึงและเปนประธานกลุมดังกลาวเมื่อกลุมฆอกลองกอตั้งขึ้นจึงไดรวมกันบริหารจัดการ
กลุมดังกลาวโดยการเรียนการตีกลองจากผูอาวุโสในบูบานที่มีความรูทางดานกลองไทลื้อ ในการ
ดําเนินงานดังกลาวไดรวมกันกับคณะใหการชวยเหลือวัดในงานประเพณีตางๆ รวมถึงการแสดง
เพื่อตอนรับแขกจากตางเมืองที่เขามาทองเที่ยวในอําเภอเชียงคําจึงทําใหเกิดความภาคภูมิใจและ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากการเข า ร ว มกลุ ม ทางด า นศิ ล ปะการแสดงดั ง กล า วทํ า ให มี ค วามสุ ข ทางใจ
เกิดความเพลิดเพลินและมีความศูนยทลียะสงผลใหรางกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณตามวัย
ปลูกฝงใหตนเองและกลุมเปนคนที่มีจิตสาธารณะเอื้อเฟอตอสังคมโดยไมหวังผลตอบแทนและ
เกิดความภาคภูมใิ จยิง่ ขึน้ เมือ่ เห็น เยาวชนรุน หลังใหความสําคัญมาเรียนการตีกลองจากกลุม ของตน
จึงไดรวมกันถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับทุกคนที่มาเรียนอยางเต็มความสามารถ (สัมภาษณ
สุบิน กองมงคล : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๙
พอครูโยธิน คําแกว อายุ ๓๔ ปเปนผูที่มีความสนใจในการตีกลองไทลื้อ อาทิ กลองปูเจ
กลองปูจา เปนตน ตั้งแตอายุเกาขวบ โดยมีแรงบันดาลใจจากผูเฒาผูแกในหมูบานที่ตนไดคลุกคลี
อยูเปนประจําแสดงในงานสําคัญตางๆ ของหมูบานและตําบล เมื่อตนไดยินเสียงกลองและ
การบรรเลงเพลงกลองดังกลาวจากผูเฒาผูแกแลว ทําใหมีความรูสึกมีความสุขเกิดความสบายใจ
ทําใหเกิดความสนใจมากขึ้นและทําใหเปนผูไฝเรียนรูในศิลปวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทลื้อ
จนมาถึงปจจุบัน
สิ่งที่ไดจากการตีกลองและแสดงศิลปะวัฒนธรรมดังกลาวคือ
๑. ได อ อกกํ า ลั ง กายโดยการเคลื่ อ นไหวร า งกายไปตามเสี ย งเพลงกลองทํ า ให เ กิ ด
ความเพลิดเพลินมีความสุขทางใจรวมกับการออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพที่แข็งแรง
๒. เปนการแจกประสาทสัมผัสของรางกายไปพรอมกับเสียงของดนตรีในแตละชนิดทําให
เกิดความเปนเอกภาพประสานเสียงกันอยางลงตัว
๓. ทําใหเกิดความจําเพราะการแสดงดังกลาวตองใชความจําในทวงทํานองเพลงประกอบกับ
การเคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระทําใหเกิดการฝกสมองในสวนของความจําอยางแมนยํา
๔. สร า งความชอบในความเป น อั ต ลั ก ษณ ข องกลุ ม ชาติ ติ พั น ธ ทํ า ให เ กิ ด การซึ ม ซั บ
ความเปนตัวตนในกลุม และรวมกันสรางเอกลักษณรว มกับกลุม ชนอยางตอเนือ่ งนอกจากนัน้ ยังเปน
การสรางเอกลักษณใหกบั กลุม เฉพาะในแตละพืน้ ทีเ่ มือ่ ไดยนิ เสียงกลองจะทําใหรวู า เปนกลุม หมูบ า น
หรือชุมชนใด
๕. มีความภาคภูมใิ จในความเปนตัวตนของกลุม ชาติตพ
ิ นั ธไทลือ้ สรางจุดเดนใหกบั ตัวเอง
และกลุมชนจนเปนที่ยอมรับ
๖. ไดรว มสรางเด็กและเยาวชนของหมูบ า นใหสบื ตอทางดานศิลปะการแสดงเพือ่ ไมใหเกิด
ความสูญหายเมือ่ เรามีอายุมากขึน้ และเราไมสามารถทําการแสดงดังกลาวไดกจ็ ะมีผทู สี่ บื ทอดศิลปะ
การแสดงของเราใหกบั ผูช มและสาธารณะชนไดรบั รูส บื ตอไป (สัมภาษณ โยธิน คําแกว : ๑๓ มกราคม
๒๕๖๒)
สรุปไดวา ศิลปะการแสดงพื้นเมืองลานนา มีผลตอการสรางสุขภาพทางดานจิตใจของ
ศิลปน หรือนักแสดงที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญ สามารถนําเอาศิลปะการแสดง
ดังกลาวมาสรางคุณประโยชนใหกับตนเองและผูอื่นที่มีความสนใจในศาสตรของตน สงผลใหเกิด
การเคลื่อนไหวรางกายจากการแสดง จากการไดเดินทางจากการไดเคลื่อนไหวในกิจกรรมดังกลาว
ทุกสวนของรางกาย รวมถึงการใชความจําทีท่ าํ ใหเกิดการฝกฝนอยางตอเนือ่ งจนชํานาญ นําเอาศิลปะ
การแสดงเหลานั้นถายทอดใหกับบุคคลที่มีความสนใจ จนสรางเปนเครือขาย ใหญของชุมชน สงผลให
เกิดความสามัคคี สรางความรักในกลุม และสรางคุณคาตอทั้งผูที่ถายทอดและรับการถายทอด
เอาศิลปะการแสดงของชาติใหคงอยูสืบไป

๓๐
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การถายทอดการตีกลองไทลื้อของกลุมฆองกลองวัดพระธาตุสบแวน
ใหกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา

บรรณานุกรม
จรัส สมฤทธิ์ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
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บุญชม วงคแกว, สัมภาษณ, ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒.
โยธิน คําแกว, สัมภาษณ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.
สุบิน กองมงคล, สัมภาษณ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.
อําพล พวงมะลิ, สัมภาษณ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรม
ใหคําปรึกษาในผูปวยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางเปน
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม จํานวน ๙๐ ราย ที่เขารับการรักษาอยางตอเนื่องที่งานผูปวยนอก
โรงพยาบาลดารารัศมี ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยทําการรวบรวม
ขอมูลจากทะเบียนประวัติผูปวย และการสัมภาษณเชิงลึก โดยเก็บขอมูลเพศ อายุ ระดับความดันโลหิต
กอนการเขาโปรแกรมใหคําปรึกษา และติดตามผลความดันโลหิตหลังการรับคําปรึกษา โดยติดตาม
จากความดันโลหิต ๓ ครั้งลาสุด จากทะเบียนประวัติผูปวย พบวาผูปวยหลังเขารวมโปรแกรม

* พยาบาล (สบ ๓) โรงพยาบาลดารารัศมี

๓๒
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ใหคําปรึกษาแลว ระดับความดันโลหิตลดลงตามเปาหมาย ๘๐ เปอรเซ็นต สวนอีก ๒๐ เปอรเซ็นต
ระดับความดันโลหิตลดลงแตไมไดตามเปาหมาย หลังจากนั้นทําการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูปวย
ทั้ง ๒ กลุม พบวากลุมตัวอยางทั้ง ๒ กลุม มีความเห็นวาโปรแกรมใหคําปรึกษานั้นมีประโยชน
แตกลุมตัวอยางที่ระดับความดันโลหิตลดลงไมไดตามเปาหมาย รับรูถึงความรุนแรงของโรค แตรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ประโยชนของการปองกันโรค รอยละ ๘๐ และขออุปสรรคของการปรับ
พฤติกรรม ไมพบอุปสรรคดานการรับประทานยา แตพบอุปสรรคของการออกกําลังกาย มีเพียง
ผูปวยรอยละ ๑๐ ที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ดานการควบคุมอาหาร มีเพียงรอยละ ๓๐ ที่ควบคุม
อาหารตามที่ ไ ด รั บ คํ า แนะนํ า ในขณะที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต ลดลงตามเป า หมาย
พบวา มีการรับรูถึงความรุนแรงของโรค ผูปวยสวนใหญรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค รอยละ
๙๒.๕๐ ในขณะที่รอยละ ๗.๕๐ ไมแนใจ และผูปวยทั้ง ๑๐๐ เปอรเซ็นต รับรูประโยชนของ
การปองกันโรค และไมมีอุปสรรคในการปรับพฤติกรรม ทั้งดานวินัยในการรับประทานยาลดความดัน
โลหิต การออกกําลังกาย และการควบคุมอาหารตามที่ไดรับคําแนะนํา
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา โปรแกรมใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลดารารัศมีสงผลตอการปรับพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของผูปวยความดันโลหิตสูง
ไมวาจะเปนเรื่องของการรับประทานยาอยางมีวินัย การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย ดังนั้น
โปรแกรมใหคําปรึกษานี้ จึงมีประโยชนตอกระบวนการรักษาโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ดารารัศมี สมควรจัดใหมีตอไป และควรตอยอดไปยังโรคอื่นๆ อีกดวย

บทนํา
โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคเรือ้ รังทีไ่ ดรบั การขนานนามวาเปนฆาตกรเงียบ (Silent Killer)
อาจเปนผลมาจากการทีโ่ รคความดันโลหิตสูงเปน ๑ ในสาเหตุสาํ คัญของการเสียชีวติ กอนวัยอันควร
รวมทั้งเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด องคการอนามัยโลก (World Health
Organization : WHO) เชือ่ วา ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถเพิม่ ความเสีย่ งตอโรคหลอดเลือดสมอง
๔ เทา รวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงของ โรคกลามเนื้อหัวใจตายถึง ๒ เทา เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวย
ที่ไมไดมีภาวะความดันโลหิตสูงรวม (กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๐ : ๑) สาเหตุสวนใหญของโรคความดัน
โลหิตสูง ลวนแลวแตเปนผลมาจากรูปแบบการดําเนินชีวติ เชน การบริโภคอาหารทีม่ ปี ริมาณโซเดียม
หรือเกลือสูง อาหารไขมันสูง การดื่มสุรา–สูบบุหรี่ รวมไปถึงการที่ใน ยุคปจจุบันมีเครื่องอํานวย
ความสะดวกมากมาย ทําใหคนทั่วไปมีกิจกรรมทางรางกายลดลง (เพิ่งอาง : ๑) สงผลใหทั่วโลก
มีปริมาณผูปวยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด
ปจจุบันมีการประมาณการจํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงทั่วโลกวา อาจจะมีจํานวนกวา
๑,๐๐๐ ลานคน และจํานวน ๒ ใน ๓ ของผูปวยเหลานี้ อยูในประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้
ความดันโลหิตสูงยังเปนสาเหตุ การเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกกวา ๗.๕ ลานคน คิดเปน ๑๒.๘%
ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด (เพิ่งอาง : ๑) นอกจากโรคความดันโลหิตสูงจะเปนปจจัยสําคัญ

๓๓
ทีท่ าํ ใหประชาชนเสียชีวติ กอนวัยอันควรแลว ยังเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ง ผลกระทบตอการเพิม่ คา
ใชจายแกบุคคล ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งในระดับจุลภาค คือ ระดับเศรษฐกิจในครัวเรือน
จากสถิติในประเทศไทยพบวา ความชุกของโรคความดัน โลหิตสูงเพิ่มขึ้นตามอายุ ในภูมิภาคที่มี
จํานวนผูปวยมากที่สุด คือ ภาคเหนือ โดยมีจํานวนถึงรอยละ ๓๒.๗ คาใชจายในการรักษาพยาบาล
เฉลีย่ ของผูป ว ยความดันโลหิตสูง สูงถึง ๒,๔๕๖ ลานบาทตอป และคาใชจา ย ตอการเขารับการรักษา
พยาบาล ในแผนกผูปวยนอก เฉลี่ยตอครั้งตอบุคคลเทากับ ๘๓๑ บาทตอคน ในกรณีที่จําเปนตอง
เขารับการรักษาในแผนกผูป ว ยใน คาใชจา ยจะพุง สูงถึง ๔,๕๘๖ บาทตอคนตอครัง้ ทีเ่ ขารับการรักษา
(เพิ่งอาง : ๑) ตัวเลขเหลานี้ แสดงถึงภาระคาใชจายของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีบุคคลในครอบครัว
เจ็บปวยดวยโรคนี้ คาใชจา ยเหลานีไ้ มเพียงสงผลในแงการเพิม่ คาใชจา ยเทานัน้ แตอาจสงผลตอความ
สามารถในการหารายไดของบุคคลในครอบครัวอีกดวย โดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นทําหนาที่หัวหนา
ครอบครัว เปนกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว อีกทั้งยังสงผลตอภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค
เปนการเพิ่มคาใชจายภาครัฐในดานการรักษาพยาบาล และความตองการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
เกิดผลกระทบตอเนื่องกับความตองการบุคลากรทางการแพทย เครื่องมืออุปกรณ ที่ทันสมัย
เพือ่ รองรับผูป ว ยในปริมาณมาก ซึง่ เปนผลกระทบในลักษณะโยงใย จะลุกลามไปยังสวนอืน่ ๆ อยาง
ไมมจี ดุ สิน้ สุด อาจกลาวไดวา โรคความดันโลหิตสูง สงผลกระทบตอคุณภาพประชากร ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ ความยากจน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว รวมทั้งสังคมดวย (เพิ่งอาง : ๑)
จากขอมูลขางตน โรงพยาบาลดารารัศมี ไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลผูที่อยู
กลุมเสี่ยงหรือผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จึงไดจัดใหมีการใหคําปรึกษาแกผูปวยความดันโลหิตสูง
รายใหมทุกราย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูปวยและญาติไดรับความรูเกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตน
ที่ถูกตอง ซึ่งหากกลุมผูปวยปฏิบัติตน ไดถูกตองตามโรค ควบคุมโรคไดดี ปราศจากโรคแทรกซอน
จะสงผลตอความสามารถในการคงสภาพสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผลเหลานี้ยังสงผลดีตอ
การลดคาใชจายภาครัฐอีกดวย โดยมีการนําโปรแกรมคําปรึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมาใช
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งโปรแกรมใหคําปรึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จะประกอบดวยการให
สุขศึกษาเกีย่ วกับโรคและการดูแลตนเอง ควบคูก บั การกระตุน ใหผปู ว ยเกิด แรงบันดาลใจ ในการดูแล
สุขภาพตนเองอยางมีวินัย และจากการจัดโปรแกรมดังกลาว มาเปนระยะเวลากวา ๖ ป ยังไมเคย
ไดรับการประเมินผลวา สงผลตอการควบคุมโรคมากนอยเพียงใด
ผูวิจัยจึงทําการวิจัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดังกลาววา สงผลตอระดับ
ความดันโลหิตจริงหรือไม ดวยการติดตามจากผลการวัดความดันโลหิตในการมาพบแพทยตามนัด
โดยความดันโลหิตที่ลดลง จะเปนตัวชี้วัดถึงการที่ผูปวยไดรับความรู และเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงถึงความถูกตองเหมาะสมของการจัดโปรแกรมดังกลาว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมใหคําปรึกษาในผูปวยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดารารัศมี
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สมมติฐานของการวิจัย
ระดับความดันโลหิตของผูปวยความดันโลหิตสูงของผูปวยรายใหม มีความแตกตางกัน
ในชวงเวลากอน–หลังเขาโปรแกรมใหคําปรึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
๑. ขอบเขตดานเนื้อหาที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อรวบรวมขอมูลระดับความดันโลหิตของ
กลุมตัวอยาง และนําขอมูลของแตละคนมาเปรียบเทียบ เพื่อประเมินการปรับตัวตอโรคของผูปวย
หากความดันโลหิตลดลง แสดงถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมใหคําปรึกษาผูปวยความดันโลหิตสูง
๒. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
ศึกษาในผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม ที่ไดรับการวินิจฉัยในชวงเวลาระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๐ ทุกราย
๓. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
๓.๑ ตัวแปรตน : โปรแกรมการใหคําปรึกษาผูปวยความดันโลหิตสูง ประกอบดวย
เนื้อหาการใหความรู เรื่องโรค การปฏิบัติตนตอโรค ดวยการปรับพฤติกรรม (Lifestyle Modification)
และการเสริมสรางกําลังใจใหผูปวย
๓.๒ ตัวแปรตาม : ระดับความดันโลหิตของผูปวยความดันโลหิตสูงที่ลดลง

ข้อตกลงเบื้องต้น
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเก็บขอมูลจากทะเบียนประวัติผูปวยแตละราย โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางจากโรงพยาบาลดารารัศมี ทีเ่ ขารับการรักษาทีค่ ลินกิ ความดันโลหิตสูง ระหวางเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๙๐ รายนิยามศัพท์เฉพาะ
๑. ความรูเ รือ่ งโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ หรือจดจําเนือ้ หา
ที่เกี่ยวของกับโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีเนื้อหา ดังตอไปนี้
– ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
– สาเหตุของโรค
– อาการและอาการแสดง
– ภาวะแทรกซอนของโรค

๓๕
๒. หลั ก การปรั บ พฤติ ก รรมการดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ ควบคุ ม โรค (Lifestyle Modification)
หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับหลักในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อลดหรือปองกันภาวะแทรกซอน
อันประกอบดวย การควบคุมน้ําหนัก การรับประทานอาหารแบบแดช (Dietary Approaches to
Stop Hypertension) การรับประทานอาหารโซเดียมต่ํา การออกกําลังกาย การงดสูบบุหรี่ และ
ลดการดื่มแอลกอฮอล
๓. การเสริมสรางกําลังใจใหผปู ว ย หมายถึง คําพูดและทาทางทีแ่ สดงออก เพือ่ ผอนคลาย
ความวิตกกังวลเกีย่ วกับความเจ็บปวย ยอมรับความเจ็บปวย มีกาํ ลังใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพื่อคงสภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ผลของการใหคําปรึกษา หมายถึง ผลการประเมินหลังจากการเรียนรู ไดแก ระดับ
ความดันโลหิต ที่อยูในเกณฑเปาหมาย หลังเขารับการใหความรูตามโปรแกรม รวมไปถึงการเขารับ
การตรวจรักษา อยางตอเนื่องตามแพทยนัด
๕. ความดันโลหิตตามเกณฑเปาหมาย หมายถึง ระดับความดันโลหิตที่ลดลงจากเดิม
จนเขาอยูในชวงเกณฑที่สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทยกําหนดไว

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
๑. เปนการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมใหคาํ ปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงวา สามารถ
สรางความรูความเขาใจ กอใหเกิดการปรับพฤติกรรมของผูปวยมากนอยเพียงใด
๒. นําผลมาพัฒนาตอยอดการใหความรู คําปรึกษาเรือ่ งโรคความดันโลหิตสูงใหครอบคลุม
และเปนประโยชนตอผูรับบริการยิ่งๆ ขึ้นไป เชน การปรับปรุงสื่อที่ใชประกอบการใหความรู
๓. ผูร บั บริการไดรบั ประโยชนจากโปรแกรมใหคาํ ปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง และสามารถ
นําไปใชไดจริง เห็นผลอยางเปนรูปธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียนประวัติของผูปวยความดันโลหิตสูง
ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนผูป ว ยความดันโลหิตสูงรายใหม จากคลินกิ ความดันโลหิตสูง งานผูป ว ยนอก
และไดรับการสงเขารับคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงที่งานสงเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ดารารัศมี ชวงระหวาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความดันโลหิตกอน และหลังเขารวมโปรแกรมใหคําปรึกษา เพื่อวิเคราะห
ประสิทธิภาพของโปรแกรมใหคาํ ปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาล
ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๖
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม ที่ไดรับ
การวินจิ ฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง และไมมโี รคแทรกซอนทางไต และทางหลอดเลือดและหัวใจ
โรคเบาหวาน และแนวทางการรักษาของแพทยเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมความดันโลหิตสูง
แหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ลักษณะที่สําคัญ คือ
หลังจากการไดรับคําวินิจฉัย ผูปวยความดันโลหิตสูง รายใหมทุกรายจะไดรับการเขารวมโปรแกรม
การใหคาํ ปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง และหลังเขาโปรแกรม การใหคาํ ปรึกษา กลับมารักษาตอเนือ่ ง
อยางนอย ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๓–๖ เดือน จํานวนทั้งสิ้น ๙๐ ราย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอมูลที่นํามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล คือ
การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) โดยการเก็บขอมูลจากแฟม
ประวัติผูปวย ตํารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยนําทะเบียนประวัติผูปวยความดันโลหิตสูง
รายใหม ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน
๒๕๖๐ และเขารับการรักษาตอเนื่อง จํานวน ๙๐ ราย โดยติดตามผลความดันโลหิตเฉลี่ยหลังเขารวม
โปรแกรม ๓ ครั้งลาสุดของการมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. เก็บขอมูลจากประชากรที่ศึกษาจากแฟมประวัติผูปวยทั้ง ๙๐ ราย
๒. สัมภาษณเชิงลึก โดยสอบถามความสมัครใจจากกลุม ตัวอยาง และจํานวนตองไมนอ ย
กวา ๓๐ เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด (ไมนอยกวา ๒๗ ราย จาก ๙๐ ราย)
๓. นําขอมูลทีไ่ ดมาทําการวิเคราะหตอ ไป ดวยการวิเคราะหขอ มูลผูป ว ยแตละราย โดยใช
การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมใหคําปรึกษาในผูปวย
ความดันโลหิตสูง

๓๗
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมใหคําปรึกษาในผูปวย
โรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลดารารัศมี โดยประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูปวย
ความดันโลหิตสูงรายใหม ที่ไดรับการวินิจฉัย และเริ่มรับการรักษาอยางตอเนื่อง ระหวางเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ ถึงมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๙๐ ราย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหจากเอกสารทะเบียนประวัติผูปวย
และทําการศึกษาผลระดับความดันโลหิตกอน–หลังเขาโปรแกรมใหคําปรึกษา ในรูปของรอยละ
และทําการสัมภาษณเชิงลึก ทั้งในผูปวยกลุมที่ควบคุมความดันโลหิตไดตามเปาหมาย และกลุมที่
ควบคุมไมได โดยนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
๑. ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับความดันโลหิตเริ่มตน
ผลการศึกษา พบวา ผูปวยความดันโลหิตสูงสวนใหญเปนหญิง (รอยละ ๕๕.๖) ชวงอายุ
ที่เปนความดันโลหิตสูง มากที่สุด คือ กลุมอายุ ๕๑–๖๐ ป (รอยละ ๔๒.๒๓) ระดับความดันโลหิต
เริ่มตน โดยสวนใหญ อยูในชวง ๑๔๐/๙๐–๑๕๙/๙๙ มิลลิเมตรปรอท (รอยละ ๗๒.๒๒)
๒. ผลของความดันโลหิตหลังเขารับการใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง
ผลการศึกษา พบวา ระดับความดันโลหิตของผูปวยในทุกกลุมวัยหลังเขาโปรแกรม
ใหคําปรึกษาแลวลดลงไปสูระดับความดันโลหิตเปาหมาย ยกเวนกลุมอายุ ๓๑–๔๐ ป ที่ระดับ
ความดันโลหิตลดลง แตไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
กลุมอายุ (ป) ความดันโลหิตเปาหมาย จํานวนผูปวย ความถี่ของ
(มิลลิเมตรปรอท)
ทัง้ หมด (คน) ผูปว ยที่บรรลุ
เปาหมาย (คน)
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๐
๑. ๓๑–๔๐
๒
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๙
๑๔
๒. ๔๑–๕๐
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๓๐
๓๘
๓. ๕๑–๖๐
นอยกวา ๑๔๐–๑๕๐/๙๐ ๒๘
๒๖
๔. ๖๑–๗๐
นอยกวา ๑๔๐–๑๕๐/๙๐ ๔
๔
๕. ๗๑–๘๐
นอยกวา ๑๕๐/๙๐
๓
๔
๖. ๘๑–๙๐

รอยละของ
ความสําเร็จ
๐.๐๐
๖๔.๒๙
๗๘.๙๕
๖๒.๘๖
๑๐๐.๐
๗๕.๐๐

๓๘
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๓. จํานวนผูป ว ยทีร่ ะดับความดันโลหิตหลังเขาโปรแกรมใหคาํ ปรึกษาไดผลตามเปาหมาย
พบวา จากจํานวนผูปวยทั้งสิ้น ๙๐ ราย หลังเขาโปรแกรมใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงแลว
ระดับความดันโลหิตลดลงตามเปาหมาย ๗๒ ราย (รอยละ ๘๐) ระดับความดันโลหิตหลังเขาโปรแกรม
ใหคําปรึกษาความดันโลหิตสูงแลวไมไดตามเปาหมาย ๑๘ ราย (รอยละ ๒๐)
จํานวนผูปวย
ความดันโลหิตสูง
ที่เขารวมโปรแกรม
ใหคําปรึกษา
๙๐

จํานวนผูปวยที่มี
ระดับความดันโลหิต
ตามเปาหมายหลัง
เขาโปรแกรม
๗๒

รอยละ

๘๐.๐๐

จํานวนผูปวยที่มี
ระดับความดันโลหิต
ไมไดตามเปาหมาย
หลังเขาโปรแกรม
๑๘

รอยละ

๒๐.๐๐

๔. จากผลความดันโลหิตของกลุมผูปวยที่ระดับความดันโลหิตไมไดผลตามเปาหมาย
จํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย (รอยละ ๒๐) พบวา ผูปวยทุกราย ระดับความดันโลหิตหลังเขาโปรแกรมให
คําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง ลดลง แตไมไดตามเปาหมาย
รายที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อายุ (ป)

๓๙
๔๐
๔๓
๔๕
๔๗
๔๙
๕๐
๕๒
๕๒
๕๔
๕๖

ความดันโลหิตกอน
เขาโปรแกรม
๑๗๘/๑๐๖
๑๕๗/๑๐๒
๑๗๗/๑๐๖
๑๕๙/๑๐๑
๑๕๘/๙๕
๑๔๙/๑๐๑
๑๔๗/๙๐
๑๖๘/๙๕
๑๕๕/๙๑
๑๕๔/๙๑
๑๕๔/๙๗

ความดันโลหิตเปาหมาย ความดันโลหิตหลังเขา
โปรแกรมเฉลี่ย ๓ ครั้ง
ลาสุด
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๓๙/๙๒
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๔๒/๙๕
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๔๗/๘๑
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๔๐/๘๔
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๔๓/๘๙
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๓๓/๙๒
นอยกวา ๑๓๐/๘๐
๑๓๙/๙๖
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๕๐/๗๔
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๕๐/๘๑
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๔๓/๙๑
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๔๖/๙๓

๓๙
รายที่

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

อายุ (ป)

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๗๐
๗๐
๘๔

ความดันโลหิตกอน
เขาโปรแกรม
๑๖๘/๙๙
๑๖๐/๙๔
๑๕๐/๑๐๐
๑๕๗/๙๐
๑๖๔/๙๓
๒๒๓/๑๒๐
๑๖๓/๑๐๑

ความดันโลหิตเปาหมาย ความดันโลหิตหลังเขา
โปรแกรมเฉลี่ย ๓ ครั้ง
ลาสุด
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๕๕/๙๒
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๕๐/๘๔
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๔๕/๑๐๐
นอยกวา ๑๔๐/๙๐
๑๔๙/๙๓
นอยกวา ๑๔๐–๑๕๐/๙๐ ๑๕๔/๗๓
นอยกวา ๑๔๐–๑๕๐/๙๐ ๑๕๙/๘๙
นอยกวา ๑๕๐/๙๐
๑๖๔/๘๙

๕. ผลของการสัมภาษณเชิงลึกผูปวยความดันโลหิตสูงที่หลังเขารับการใหคําปรึกษา
แลวความดันโลหิต ไมลดลง ๑๐ ราย จาก ๑๘ ราย พบวา ผูปวยทุกรายมีความเห็นวา โปรแกรม
ใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง มีประโยชน รับรูถึงความรุนแรงของโรค แตรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรค ประโยชนของการปองกันโรค ๘ ราย (รอยละ ๘๐) และขออุปสรรคของการปรับพฤติกรรม
ไมพบอุปสรรค ดานการรับประทานยาของผูปวยทั้ง ๑๐ ราย (๑๐๐ เปอรเซ็นต) แตพบอุปสรรคของ
การออกกําลังกาย มีเพียง ๑ ราย (รอยละ ๑๐) ที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ดานการควบคุมอาหาร
มีเพียง ๓ ราย (รอยละ ๓๐) ที่ควบคุมอาหารตามที่ไดรับคําแนะนํา
๖. ผลของการสัมภาษณเชิงลึกผูปวยความดันโลหิตสูงที่หลังเขารับการใหคําปรึกษา
แลวความดันโลหิต ลดลงตามเปาหมาย ๔๐ ราย จาก ๗๒ ราย พบวา ผูปวยทุกรายมีความเห็นวา
โปรแกรมใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูง มีประโยชน รับรูถึงความรุนแรงของโรค ผูปวยสวนใหญ
รับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ๓๗ ราย (รอยละ ๙๒.๕๐) อีก ๓ ราย (รอยละ ๗.๕๐) ไมแนใจ
และผูปวยทุกราย (๑๐๐ เปอรเซ็นต) รับรูประโยชนของการปองกันโรค และไมมีอุปสรรคในการปรับ
พฤติกรรม ทั้งดานวินัยในการรับประทานยา ลดความดันโลหิต การออกกําลังกาย และการควบคุม
อาหารตามที่ไดรับคําแนะนํา

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา โปรแกรมใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ดารารัศมีสามารถสรางแรงจูงใจใหผูปวยความดันโลหิตสูงเกิดการปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิต
เพื่อควบคุมโรค (Lifestyle Modification) เปนไปตามวัตถุประสงคหลักของการสรางโปรแกรมนี้
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ที่มุงหวังใหผูปวยความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผูปวยรายใหมทุกรายไดมีโอกาสเตรียมพรอมในการ
ปรับตัวตอการรักษาโรค โดยมีขั้นตอนเริ่ม ตั้งแตหลังผูปวยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปน
โรคความดันโลหิตสูง ผูปวยทุกรายจะถูกสงมายังงานสงเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อรับการใหคําปรึกษา
จากเจาหนาที่ โดยเริม่ ตัง้ แตการสรางสัมพันธภาพทีด่ ี เพือ่ ใหผปู ว ยเปดใจ สรางการยอมรับความเจ็บปวย
เพิม่ ความรูใ นเรือ่ งการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ทัง้ ในเรือ่ งการรับประทานอาหารโซเดียมต่าํ การออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ การงดสุรา–บุหรี่ การรับประทานอาหารแดช และเสริมสรางกําลังใจและแรงจูงใจ
ในการเขารับการรักษาอยางตอเนือ่ ง จากผลการวิเคราะหทพ
ี่ บวา หลังเขารวมโปรแกรมดังกลาวแลว
ผูปวยสวนใหญระดับความดันโลหิตลดลงไดตามเปาหมายที่ตั้งไว มีเพียงสวนนอยที่ความดันโลหิต
ไมลดลง สิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนตัวชี้วัดที่บงชี้ความสําเร็จของการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตน
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิม สงผลใหการรักษาพยาบาลไดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว ซึ่งสงผลดีตอตัว
ผูปวยเอง ทั้งในดานการลดการเกิดภาวะแทรกซอน ที่จะนําไปสูการเสียชีวิตกอนวัยอันควรหรือ
ภาวะความพิการตางๆ และยังชวยลดภาระคาใชจายในกรณีที่ตองเขาพักในโรงพยาบาลอีกดวย
จากประโยชนที่ไดรับดังกลาว โปรแกรมการใหคําปรึกษานี้จึงสรางประโยชน และมีคุณคาตอการ
เพิ่มพูนความสําเร็จในใหบริการดานการรักษาโรคเรื้อรังเปนอยางดี ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงควร
จัดใหมีโปรแกรมดังกลาวตอไป

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาถึงผลของโปรแกรมใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนื่อง เชน
ทุก ๑ ป หรือ ทุก ๓ ป เปนตน รวมถึงคนหาปจจัยที่ทําใหโปรแกรมไมไดผลเทาที่ควร และนําผลการ
ศึกษานั้น มาปรับปรุงโปรแกรมใหมีความครอบคลุม พัฒนาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการ
ตอยอดในการจัดทําโปรแกรมลักษณะนีก้ บั โรคเรือ้ รังอืน่ ๆ เชน โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เปนตน นอกจาก
นี้ควรมีการประเมินสวนประกอบอื่นๆ ของโปรแกรม เชน สื่อการสอนที่ใชประกอบในโปรแกรมให
คําปรึกษาวา สามารถสรางความสนใจ กอใหเกิดความเขาใจมากนอยเพียงใด และควรเพิ่มความ
หลากหลายของสื่อการสอน เนื่องจากผูปวยแตละรายมีบุคลิกภาพ ความสามารถในการรับรู
ที่ตางกัน จึงตอบรับตอสื่อการสอนที่ตางรูปแบบกันไป รวมทั้ง ควรมีการสรางเสริมความรูและ
เทคนิคใหมๆ ใหกับเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา ดวยการสงเจาหนาที่เหลานี้เขารับ
การอบรมเพิ่มเติมในดาน องคความรูทีเกี่ยวของ เชน เทคนิคการใหคําปรึกษาขั้นสูง การจัดทําสื่อ
การสอนรูปแบบตางๆ การสรางเสริมบุคลิกภาพ และความนาเชื่อถือของผูใหคําปรึกษา และควร
สรางระบบการติดตามผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมเหลานี้ วามีการเพิ่มพูนหรือถดถอยของ
พฤติกรรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมากนอยเพียงใด เมื่อกาวเขาสูการรักษาในปถัดๆ ไป และเมื่อพบ
การถดถอย อาจตองมีการจัดใหมีการใหคําปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย
อยางยั่งยืน

๔๑
ที่สําคัญ ทางโรงพยาบาลควรใหความสําคัญกับโปรแกรมใหคําปรึกษานี้ โดยใหถือวา
โปรแกรม ใหคําปรึกษาโรคความดันโลหิตสูงนี้ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการใหการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูง และควรตอยอดดวยการนําขอมูลยอนกลับหลังการใหคําปรึกษามารวมหารือ
ระหวางทีมสหวิชาชีพ ไมวาจะเปนแพทยผูรักษา พยาบาลงานผูปวยนอก เจาหนาที่ใหคําปรึกษา
โภชนาการ เภสัชกร เจาหนาทีห่ อ งชันสูตร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการรักษาผูป ว ยแตละรายใหสงู ขึน้
ซึ่งนอกจากจะสงผลดีตอการรักษาชีวิตผูปวยใหยืนยาวแลว ยังสงผลตอชื่อเสียงที่ดี และภาพลักษณ
ที่นาเชื่อถือของโรงพยาบาลอีกดวย

แบบสัมภาษณเชิงลึก
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๕๐ คน
เขาเยี่ยมชมเรียนรู “เรื่องประวัติความเปนมาของ
เรือนอนุสารสุนทร สถาปตยกรรมลานนา” โดยมีคณ
ุ
โสภณ พรมจิ ต ต นั ก วิ ช าการศึ ก ษาชํ า นาญการ
เปนวิทยากรบรรยายและใหการตอนรับ

๔๓

๔๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขารวม “พิธีเปดโครงการ
สงเสริมการทองเทีย่ วเสนทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสําคัญ ๙ แหง” ซึ่งมี นายประจวบ กันธิยะ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดงาน
โดยมี ดร.ธรรศ ศรี รั ต นบั ล ล รองผู อํ า นวยการฯ
เป น ตั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เข า ร ว ม
ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เพื่อสงเสริมใหวัดและ
ศาสนสถานไดเปนแหลงทองเที่ยวและสามารถสราง
รายไดใหกับประชาชนอยางยั่งยืน

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร ว มกั บ หน ว ยอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
เชี ย งใหม จั ด การ “ประกวดโครงการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน”
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหความรู ความเขาใจ และจิตสํานึก ตลอดจนมุงเนน
ให เ กิ ด ความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
ทางธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น/ชุมชน
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๔๕

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๔๕ คน
เขาเยีย่ มชมเรียนรู “เรือ่ งประวัตหิ ลวงอนุสารสุนทร
และกลุ ม ชาติ พั น ธุ ใ นล า นนา” โดยมี คุ ณ โสภณ
พรมจิตต นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปนวิทยากร
บรรยายและใหการตอนรับ

๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เข า ร ว ม “พิ ธี เ ป ด
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวาย
เป น พระราชกุ ศ ลแด ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๑” โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ เปนตัวแทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขารวม ณ ศาลาวัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม

๔๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมกับธนาคาร
ออมสิน ดําเนินการ “โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย
ประชาชน” หลักสูตรการประดิษฐตงุ ลานนา ณ เทศบาล
ตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เพื่อสราง
เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนาให กั บ
ประชาชนผูม ภี มู ลิ าํ เนาอยูใ นเขตพืน้ ที่ ไดเพิม่ พูนทักษะ
ความรู โดยมี พอครูพลเทพ บุญหมื่น เปนวิทยากร ซึ่ง
จะทําใหผูผานการอบรมไดรับความรูสามารถนําไป
ประกอบเปนอาชีพสรางรายไดใหแกครอบครัว และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม “เสวนาและ
นําเสนอขอมูลการสํารวจคัมภีรใ บลาน” วัดปากเหมือง
ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อสรุป
ผลการดําเนินงานสํารวจ ทําทะเบียน ถายภาพ และ
หอผาคัมภีรใบลานตามแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พรอมนําเสนอผลการดําเนินงาน
สํารวจ ทําทะเบียน ถายภาพ และหอผาคัมภีรใ บ โดยมี
พระภิกษุสามเณร คณะกรรมการวัดปากเหมือง ศรัทธา
ประชาชน คณาจารยและนักเรียนโรงเรียนบานปากเหมือง
เขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
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๔๗

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขารวมโครงการ “ปลูกลาน
ปลูกหมาก ฝากรมเงาไวในลานวัด” โดยมีกิจกรรม
ปลู ก ต น ลานและต น หมากและการเสวนาทาง
วิชาการเรื่อง “ตนไมในลานวัด” ซึ่งโครงการดังกลาว
เปนความรวมมือระหวางวัดปารัชดาราม รวมกับ
อบจ.ลํ า พู น โฮงเฮื อ นสื บ สานภู มิ ป ญ ญาล า นนา
เชียงใหมเขียวสวยหอม Spark U Lanna มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ปลู ก ต น ไม ถวายร ม เย็ น เป น
พุทธบูชาฝากรมเงาไวในพระศาสนา ณ วัดปารัชดาราม
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขารวมงาน “เปดนิทรรศการหมุนเวียน
ดารานิทรรศน และพิธีทําบุญ วันคลายวันประสูติ พระราชชายา
เจาดารารัศมี” ณ พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

๔๘
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๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม “ภายใต
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๖๑” จัดการบรรยาย
เรือ่ ง “การปลูกและการบํารุงรักษาตนลานและตนหมาก”
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลานปลูกหมากฝาก
ไวกบั แผนดิน” ณ ลานองคพระมหาเจดีย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม วัดสิทธิทรงธรรม และ
วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อําเภอแมรมิ จังหวัด
เชียงใหม

๓ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
รองอธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร
เป น ตั ว แทนในนามมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
“เขามุทิตาจิตพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดี
รองเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร
เนือ่ งในโอกาสอายุวฒ
ั นมงคล ครบ ๖๙ ป ๔๘ พรรษา”
ณ วัดธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
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๔๙

๖ กันยายน ๒๕๖๑ รวมตอนรับ “ชมรมพระนิสติ
นักศึกษาลาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม” จํานวน ๑๕ รูป เขา
เยีย่ มชมศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการกลาว
ตอนรับ และเขาฟงบรรยายและฝกปฏิบัติ หัวขอ
“การจารใบลาน-เขียนพับสา” โดย ดร. ดิเรก อินจันทร
นักวิชาการศึกษา ประจําศูนยใบลานศึกษา เปนวิทยากร
ใหความรู

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เขานอมมุทติ าจิต “พระเดช
พระคุณทานเจาคุณ พระราชโพธิวรคุณ เจาคณะ
อําเภอดอยสะเก็ด เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๓ ป” ณ อาคารศรีศภุ อักษร วัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมี ผศ.สุชานาฏ
สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
พรอมดวยเจาหนาที่ เปนตัวแทนในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเขามุทิตาจิต

๕๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เขารวมพิธี “ตานกวย
สลากภัต” ประจําป ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดอทุ ศิ สวนกุศลในการถวายตนสลากภัต นีเ้ พือ่ ไปหา
ยังอดีตผูบริหาร บูรพคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา
ทีล่ ว งลับไปแลว ตัง้ แตสมัยเปนโรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม
จนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเพือ่ เปนการ
รักษาประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมตอนรับ “ชมรมรวม
พีน่ อ งไต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม” จํานวน ๑๔ รูป จากเมืองเชียงตุง
รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เมือง
สิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และจากวัดสวนดอก (พระอารามหลวง)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เข า ศึ ก ษาดู ง านด า นองค ค วามรู
ในคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารโบราณ ของศูนย
ใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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๕๑

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เขารวมมุทติ าจิต พระเดช
พระคุณหลวงปู “พระพรหมมงคล” (หลวงปูทอง
สิรมิ งฺคโล) เนือ่ งในพิธที าํ บุญเจริญอายุวฒ
ั นมงคล
๙๕ ป ๗๕ พรรษา โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
ผู อํ า นวยการฯ เป น ตั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย เข า ร ว ม
โดยมีพระเถรานุเถระ คณะสงฆรวมในพิธี ทามกลาง
การรวมงานของคณะศิษยานุศษิ ยและพุทธศาสนิกชน
รวมพิธีเปนจํานวนมาก ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เขาแสดงความยินดีมอบ
กระเชาดอกไม แก “พอครูบุญศรี รัตนัง ในโอกาส
ไดรบั คัดเลือกเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีพื้นบานลานนา) ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐” เพื่อ
เปนการรวมแสดงความยินดีและยกยองเชิดชูเกียรติ
แกศลิ ปนแหงชาติ โดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
รองอธิการบดี พรอมดวยผูบริหาร เจาหนาที่ เปน
ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวม
แสดงความยินดี

๕๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ รวมกับหนวยอนุรักษ
สิง่ แวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่ “จัดการ
ประกวดโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม” ซึ่งกิจกรรมนี้แตละกลุมไดนําเสนอ
ผลการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๑๓ ทีม
ที่ไดไปเก็บขอมูลมาลงศึกษาในพื้นที่จริง ดวยการ
สัมผัสกับชุมชน และมีสวนรวมในการคิดแกไขปญหา
ของชุมชนตามโครงการที่แตกลุมไดนําเสนอ ณ หอง
ประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เขารวมมุทติ าจิตพระเดช
พระคุณ “พระเทพปริยตั ”ิ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม
เจาอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องใน
พิธที าํ บุญเจริญอายุวฒ
ั นมงคล ๗๖ ป ๕๖ พรรษา”
พรอมฉลองเปรียญธรรม มอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร โดย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการฯ
เป น ตั ว แทนในนามมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
เขารวม ทามกลางคณะสงฆ คณะศิษยานุศิษยและ
พุทธศาสนิกชนรวมในเปนจํานวนมาก
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๕๓

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เขารวมงาน “ประเพณี
บุพพเปตพลี (ตานกวยสลากภัต) ประจําป ๒๕๖๑”
ของวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวขวง) รวมกับวัดผาลาด
(สกทาคามี) ณ วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวขวง) โดยมี
คณะผูบริหาร เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนตัวแทนเขารวม เพือ่ เปนการอุทศิ สวนกุลใหกบั อดีต
ผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ทีล่ ว งลับไปแลว
ตัง้ แตเปนโรงเรียนฝกหัดครูจนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตลอดถึงเพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ งี ามของลานนาทีส่ บื ทอดกันมา
ใหดํารงไวอยูคูพระพุทธศาสนาสืบไป

๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะครู นักเรียน
อนุ บ าล โรงเรี ย นสาธิ ต มหาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
กวา ๒๐๐ คน เขาเยีย่ มชมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อศึกษาเรียนรูดานพระพุทธศาสนาและกลุม
ชาติพนั ธุ โดยมีคณ
ุ โสภณ พรมจิตต นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ เปนวิทยากรบรรยาย

๕๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขารวมวางพวงหรีด
แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวอภิบาล ในการ
บําเพ็ญกุศลศพ “นายวินยั อภิบาล” เพชรราชภัฏเพชรลานนา สาขาภูมปิ ญ
 ญา : ดานการทําบอกไฟ
ประจําป ๒๕๕๖ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวแทน
มหาวิทยาลัย ณ วัดสันปาขอย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม
ในงานพิธีบําเพ็ญกุศลศพ “รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร เปลติเยร”
ซึ่ ง ท า นเป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม และเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป ๒๕๕๕ และ
เปนอดีตนักวิจัย สถาบันฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ อดีตผูเชี่ยวชาญ
ประจําสถาบันคนควาวัฒนธรรม นครเวียงจันทน และที่ปรึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม สปป.ลาว อดีตประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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๕๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณี
เดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2561 พรอมสงกระทงใหญเขาประกวดและไดรับรางวัลถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระทงใหญยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๑
ภายใต แ นวคิ ด “พระบารมี ก อ งฟ า ล า นนาร ม เย็ น ” เพื่ อ ส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามและ
มรดกภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลานนาใหดํารงคงอยู โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี
เปนตัวแทน ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ

๕๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการ “กระทงใหญ ยีเ่ ปงเชียงใหม รางวัลยอดเยีย่ มถวยพระราชทาน
ประจําป ๒๕๖๑” และเปด “ขวงผญาราชภัฏ กาดนัดวัฒนธรรม” ณ ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในการเปดนิทรรศการ พรอมดวยคณะผูบ ริหาร อาจารย บุคลากร
โดยภายในนิทรรศการจะจัดแสดงเกีย่ วกับผลงานการสรางสรรคกระทงใหญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตั้งแตอดีต-ปจจุบัน
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๕๗

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ “สถาบันภาษาศาสตร
มหาวิทยาลัยพายัพ ไดเดินทางมาเยี่ยมชมและ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวหนังสือลานนาของศูนย
ใบลานศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี
ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล รองผูอํานวยการฯ ตอนรับ
พรอมบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ นีใ้ นการ
เยี่ยมชมมีวัตถุประสงคเพื่อเกิดความรวมมือระหวาง
สถาบันในอนาคตในการนําความรูมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการเรียนการสอนมากขึ้น

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เพื่อบมเพราะครูเปนเลิศ ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ครัง้ ที่ ๑ หลักสูตร “การตัดชอ ตัดตุงลานนา” วิทยากร
พอครูพลเทพ บุญหมื่น เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยในครั้งนี้จัดใหกับ
นักศึกษา คณะครุศาสตร จํานวนกวา ๒๐๐ คน

๕๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เขารวมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจ
กับทางครอบครัว ศรีกญ
ั ชัย ในการบําเพ็ญกุศลศพ “แมครูลาํ จวน
ศรีกัญชัย” เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะการแสดง :
ซอพื้นเมือง ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙–๒๕๕๐ ดวยโรคมะเร็ง
ณ บานปาไหน หมูท ี่ ๑ ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการฯ พรอมดวยคณะ
ผูบริหารหนวยงานเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๒๘ ธั น วาคม ๒๕๖๑ เข า ร ว ม “พิ ธี เจริ ญ
พระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร
ชัยมงคล แดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” ณ วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร โดยมีนายวิรฬุ พรรณเทวี รองผูว า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานนําหัวหนาสวนราชการ
ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชน โดยมี ผศ.สุชานาฏ
สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการฯ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวม
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๕๙

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ รวมตอนรับ Professor
Emerita Betsy Davids และ Ms.Mary Austin
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม และใบลานศึกษา
ระดับนานาชาติจาก California College of the Arts
มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดให
เกียรติเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยใบลาน
ศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.สุชานาฏ
สิตานุรกั ษ และ อาจารย ดร.ดิเรก อินจันทร พรอมดวย
ผูบริหาร และบุคลากร ใหการตอนรับอยางอบอุน

๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ รวมตอนรับ คณะผูบ ริหาร
อาจารย และนักศึกษา จาก Yunnan Economics
Trade and Foreign Aﬀairs College จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน ๒๐ คน ชมพิพิธภัณฑกลุม
ชาติพันธุลานนา ณ สถาบันลานนาศึกษา อาคาร
เทพรัตนราชสุดา โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
ใหการตอนรับและเปนวิทยากร

๖๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เขารวม “พิธียกฉัตรและเทวาภิเษกรูปหลอพระญามังราย” ในงาน ๗๘๑ป
ชาตกาลพระญามังราย ปฐมกษัตริยผูสรางเมืองเชียงใหม โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล ที่ปรึกษา
เจาคณะภาค ๗ วัดพระธาตุศรีจอมทอง และ พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดี เจาคณะภาค ๗ รวมอธิษฐาน
จิตในการประกอบพิธี ณ ขวงหอคําพระญามังราย

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เข า ร ว ม “พิ ธี ย กช อ ฟ า หอคํ า พระญามั ง รายและทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน”
ในงาน ๗๘๑ ป ชาตกาลพระญามังราย ณ ขวงหอคําพระญามังราย ซึ่งมีกลุมเครือขายและประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงใหม เขารวมพิธีเปนจํานวนมาก โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการฯ เปนตัวแทน
มหาวิทยาลัยเขารวมพิธี
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๖๑

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ รวมงาน การแสดงโขน
พระราชทานชุด “หนุมานชาญกําแหง” จากคณะโขน
ศาลาเฉลิมกรุง ณ พระบรมราชานุสาวรียส ามกษัตริย
จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวยกงสุลตางประเทศ
เจานายฝายเหนือ ขาราชการ ตํารวจ ทหาร ประชาชน
และนักทองเที่ยว กวา ๕,๐๐๐ คน เขารวมชมการ
แสดง และมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการฯ
เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมงาน

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จัดนิทรรศการประวัตศิ าสตร
เมืองเชียงใหม ณ ขวงหอคําพระญามังราย ในงาน ๗๘๑ ป
ชาตกาลพระญามังราย โดยมี นายศรัณยู มีทองคํา
ปลัดจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ซึ่งนิทรรศการ
ไดนาํ เสนอประวัตพิ ระยามังราย ประวัตกิ ารสรางเมือง
เชียงใหม และภาพเชียงใหมในอดีตที่หาชมไดยาก
พรอมนําเสนอบทบาทหนาที่อักษรลานนาในการจด
บันทึกเรื่องราวในอดีต

๖๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๓๐–๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จัดงาน “ขวงผญาราชภัฏเชียงใหม สืบสานงานศิลป” และมอบรางวัล
เพชรราชภัฏเพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๒ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดงานและมอบรางวัลพรอมกลาวแสดง
ความยินดีแดผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนเพชรราชภัฏเพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ ทาน ภายใน
งานมีกจิ กรรม นิทรรศการมีชวี ติ ผลงานเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๒ นิทรรศการแสดงผลงาน
ประกวด การออกแบบคาแรคเตอร “นองใบลาน นองพับสา” นิทรรศการแสดงผลงานภาพถายเชิงวัฒนธรรม
“วิถีลานนาคุณคาคูควรเมืองมรดกโลก” การอภิปรายทางวิชาการ “หมาก–ลาน กับวิถีชีวิตและพิธีกรรมลานนา”
การสาธิตภูมิปญญาลานนา การละเลนยอนยุค กาดหมั้ว คัวฮอม

