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บทที่  5 

 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 จากการวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพ
ของชาวไทเขิน”       ซ่ึงวัตถุประสงคของการวิจัยมุงที่จะศึกษากระบวนการเรียนรูและถายทอด      
ภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน   ชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4 ตําบลชอแล 
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   ผูวิจัยจึงขอสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะทางการวิจัยเปน
ลําดับดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
1.   ภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน         เกิดจากการสั่งสมของ

บรรพบุรุษแลวตกทอดมาสูคนรุนตอมา  ภูมิปญญาในดานนี้ปรากฏในรูปของการใชยาสมุนไพร  
วิธีการรักษาและพิธีกรรมที่ใชประกอบการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน  ซ่ึงยังใชอยู
ในปจจุบันตลอดจนมีการสืบทอดใหแกผูที่สนใจจะศึกษา  แมวากระบวนการเรียนรูและถายทอด  
ภูมิปญญาอาจเปลี่ยนไปบาง  แตตัวของภูมิปญญายังคงอยู  เชน  การนวดจะนวดตรงจุดไหนจึงจะ
หายปวด  หายเมื่อย  โดยมีกระบวนการเรียนรูและถายทอดที่แตกตางออกไปบางตามวิธีการของ
หมอพื้นบานแตละบุคคล 
 
 2.  กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน  แตเดิม
กระบวนการเรียนรูเกิดจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนมรดกมาสูลูกหลาน  ในกรณีที่เปน    
ลูกหลานของหมอพื้นบานนั้น  แตสําหรับบุคคลภายนอกครอบครัวตองแสวงหาเรียนรูจากแหลง

ความรูในทองถ่ินเอง 
ในปจจุบันกระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพ  รัฐบาลไดพยายามมุงเนนให   

คนในชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี    จึงไดพยายามจัดบริการดานสาธารณสุขในรูปแบบตาง ๆ ดวย      
วิธีการแพทยแผนปจจุบัน  โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)  และผูส่ือขาวสาธารณสุข  
(ผสส.)    เปนแกนในการสรางกระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน สวนมาก
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จะพยายามใหชาวบานรักษาเยียวยาดวยการแพทยแผนปจจุบัน  และใหความรูดวยวิธีการตาง ๆ  มีทั้ง
จัดประชุม  อบรม  ส่ือตาง ๆ  และจนเกิดกระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน   
ที่อยูในชุมชน  และยังมีองคกรอื่นที่ไดใหความสําคัญตอการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน           
ดวยการแพทยแผนโบราณที่ไดพยายามเอาภูมิปญญาชาวบานออกมาฟนฟู     เชน   โรงพยาบาล  
สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สถาบนัแพทย
แผนโบราณภาคเหนือ ไดจัดประชุมสัมมนาระหวางหมอพื้นบาน  แพทยแผนปจจุบัน  นักวิชาการ  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาชองทางในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน   และ   
ที่กําลังนิยมศึกษาก็คือการรักษาดวยสมุนไพรการนวดแผนไทย   เปนตน   กระบวนการเรียนรูใน
การดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในชุมชนบานปาไผและชุมชนใกลเคียง 
 
 3.  กระบวนการถายทอดภมูิปญญาการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน  เปนไปใน
ลักษณะผูใหญหรือผูรูส่ังสอนใหผูนอย   เปนแบบการกลอมเกลาทางสังคม  เชน  การเรียนรูของ   
ชาวบานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  ไดมีการถายทอดภูมิปญญาผานพิธีกรรมของชุมชน  อาทิ  
เสื้อบาน  การสะเดาะเคราะหหมูบาน  การทําบุญตาง ๆ  การสูขวัญ  เปนตน  และนอกจากนี้ยังมี
กระบวนการถายทอดที่ไดสะสมมาจากประสบการณแลวถายทอดใหแกกันและกนั  เชน  ผูใหญ  
ส่ังสอนใหผูนอยในระดับครอบครัว  เครือญาติ  และเพื่อนบาน ถาหากเปนการเรียนรูถายทอดที่ยาก
และสลับซับซอนของการดูแลรักษาสุขภาพก็จะเรียนรูถายทอดจากตนตระกูล (เครือญาติ) และผูนาํ
บารมี  (พระ) และเพื่อนทีม่ีวิชาความรูหมอพื้นบาน  และการถายทอดที่สลับซับซอนจะตองอาศัย
เงื่อนไขมิติดานเวลา  คือ  จะตองใชเวลาในการเรยีนรูนานกวาที่จะสามารถมีความชํานาญที่จะไป
รักษาเยยีวยาผูอ่ืนได   

การเรียนรูถายทอดภูมิปญญาของชาวบานเปนผลเนื่องมาจากการศรัทธาในตัวของ   
หมอพื้นบานและผลการรักษาที่ไดจากประสบการณ  แตอยางไรก็ตามการเรียนรูถายทอดเชนนี้    
นับวันจะลดนอยลง ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รัฐไดพยายามใหบริการสาธารณสุข
แกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ  ไดผลการรักษาที่รวดเร็วกวาและไดปลูกฝงความเชือ่วาการแพทยแผนใหม
เปนวิธีที่ถูกตองกวา  ดีกวาการแพทยพื้นบาน 
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การอภิปรายผล 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น    หรือภมิูปญญาชาวบาน     
เปนวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่ไดสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  ภูมิปญญาการรักษา

สุขภาพของหมอพื้นบานก็เชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ธารา  ออนชมจันทร  (2536 : 87 –  
99)  เร่ืองแนวคิดการรักษาพื้นบาน  จากการวิจัยพบวาภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของคน      
ในชุมชนชนบท  จะอยูในแวดวงของครอบครัว  เครือญาติเปนสวนมาก  มีวิธีการประกอบดวยพิธี
ทางพุทธศาสนา  พิธีทางไสยาศาสตรและมิติทางจิตวิญญาณ มิติทางสังคมศาสตร จริยศาสตร  และ
นิเวศวิทยาอีกดวย  ซ่ึงแฝงอยูในกระบวนการรักษา  แมองคประกอบที่สําคัญที่สุดของภูมิปญญา
หมอพื้นบานจะอยูที่การประกอบพิธีกรรม  ซ่ึงพิธีกรรมเหลานี้เปนวัฒนธรรมของชาวชนบทที่ไดมี      
ความเชื่อแบบพื้นบานที่หยั่งลึกในจิตสํานึกของชุมชน  ดังนั้นหากจะทําการฟนฟูปรับปรุงแกไข  
เพื่อจะนําเอาคุณคาของภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพชนไทยมาเพื่อเปนประโยชนในการรักษาสุขภาพ

แลว จะตองดําเนินการใหชาวบานไดมีโอกาสไดเรียนรูทั้งระบบของการแพทยพื้นบาน  เพราะวา  
ทุก ๆ สวนของแตละขั้นตอนในการรักษาเยียวยา      ไดมีความสัมพันธโยงใยกันในวัฒนธรรมของ
ชุมชน ซ่ึงเราไมสามารถที่จะนําเอาแตละสวนมาแยกเรียนรู  เพราะวาทุกสวนไดมีความสําคัญ มี
ความหมาย  มีความเชื่อมโยงตอเนื่องกัน  แมแตการเรียนรูในดานอื่น ๆ ก็ตามหากตองเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมของชุมชน  ซ่ึงจะเห็นไดในชุมชนชนบทการเรียนรูเร่ืองหนึ่งจะสงผลใหไดรับการเรียน
เรื่องอื่น ๆ ไปดวย หรือเปนบันไดในการที่จะไปเรียนรูเรื่องอื่นที่สลับซับซอนขึ้นไป เพราะวา      
การเรียนรูใดของคนในชุมชนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมชุมชนจะมีความสัมพันธเกี่ยวโยงพึ่งพาอาศยั

กันและกัน แลวจะทําใหเกิดการหยั่งรู  และเกิดความเชื่อ ศรัทธา  ในที่สุดเครือขายการเรียนรูใน
เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานก็จะไดรับการขยายตัวออกเปนวงกวางตอไปเรื่อย ๆ แตทัง้นี ้     
จะตองอาศัยการระดมสรรพกําลังจากทุกฝาย  ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน  ตลอดถึงชุมชนให
การสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง   
 
  กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน 
  เครือขายการเรียนรูสุขภาพ  จากการศึกษาพบวาชุมชนบานปาไผมีเอกลักษณทาง     
วัฒนธรรมที่เดนชัด นั่นคือมีภาษาพูดเปนของตนเองโดยเฉพาะ  (ภาษาเขิน)  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่   
ทําใหชาวบานปาไผไดมีความสนิทสนมความสัมพันธกันเหนียวแนน  ถือวาเปนคนเชื้อสายเผา  
เดียวกัน  จึงทําใหเครือขายสังคมในชุมชนแหงนี้คอนขางเหนียวแนน  ไดมีการชวยเหลือเกื้อกูล  
แลกเปลี่ยน  ถายทอดการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ  ใหแกกันเสมอ  เนื่องจากสวนใหญเปนเครือญาติกัน  
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และยังรวมถึงชาวบานใกลเคียงในเขตตําบลชอแลซึ่งเปนชาวไทเขินดวยกัน เปนผลใหการเรียนรูได
ขยายวงกวางไปยังชุมชนใกลเคียงที่เปนเชื้อสายชาวไทเขิน  และพบวาเครือขายสังคมของชาวบาน
เปนผลใหเกิดเครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียง      
ซ่ึงไดโยงใยสัมพันธกันในระดับตาง ๆ  ดังนี้ 
 
  กระบวนการเรียนรูในระดับครอบครัวและเครือญาติ  ไดมีการถายทอดภูมิปญญา      
การรักษาสุขภาพอนามัย  โดยที่ผูใหญจะดูแลผูนอยแลวถายทอดการเรียนรูบางสิ่งบางอยางให  เชน  
การปองกัน การดูแลรักษาโรคภัยที่ปกติธรรมดาไมรายแรงมักจะดูแลกันเองจากประสบการณใน
ครอบครัวและจากเครือญาติก็จะออกไปสูภายนอก ไดแก เพื่อนบานทั้งในชุมชนและชุมชน        
ใกลเคียง  และกระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพในขั้นที่ยากสลับซับซอนก็จะเริ่มตนจาก
การเรียนรูและไดรับการถายทอดจากครอบครัวที่เปนหมอพื้นบานมากอน  แลวถายทอดใหแก       
ลูกหลาน  หรือเรียนรูดวยตนเองจากตําราที่บรรพบุรุษไดทิ้งเอาไวใหสืบตอกันไป   เชน  เพื่อนบาน
พระ  ซ่ึงมีทั้งไปเรียนรูโดยตรงและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน แตจะตองอาศัยเวลาใน       
การเรียนรูที่คอนขางมาก  กระบวนการเรียนรูของกลุมหมอพื้นบานจะเปนกลุมที่อยูในวงแคบกลุม
ของผูใหญ  สวนคนรุนใหมยังไมปรากฏใหเห็นในชุมชนที่ทําการศึกษา 

 
สวนปจจัยที่มีผลตอการเกิดเครือขายการเรียนรูในการดูแลสุขภาพของชาวบานชุมชน

บานปาไผ  และชุมชนใกลเคียง  เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธทางสังคมของบุคคล  กลุมบุคคลและ  
ชุมชน  ซ่ึงมีเงื่อนไขตาง ๆ  ที่มีผลตอการเกิดเครือขายการเรียนรู  แยกออกเปน  2  ระดับ  คือ 

 
                     ระดับแรกเปนเงื่อนไขที่มีผลคอนขางมากตอการเกิดเครือขายการเรียนรู  จากการ
ศึกษาวิจัยพบวา  เงื่อนไขที่สําคัญและมีผลคอนขางมากตอการเกิดเครือขายการเรียนรูในการดูแล
รักษา   สุขภาพของชาวบานในชุมชนชนบท  ไดแก   

 
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลและชุมชน  เปนความสัมพันธในระดับครอบครัว  

เครือญาติ  เนื่องจากบุคคลในครอบครัวและเครือญาติเดียวกัน   จะมีความสัมพันธอยูตลอดเวลา    
จึงมีผลตอการเรียนรูและการถายทอดการภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคอนขางมาก      
เพราะวาบุคคลในครอบครัวและญาติพี่นองจะเปนบุคคลแรกที่จะคอยใหความรูในการปองกันและ

การดูแลรักษาสุขภาพ แลวจะขยายวงกวางออกไปยังเครือขายภายนอก   
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ระยะเวลาความสัมพันธของบุคคลในมิติดานเวลา เปนเงื่อนไขที่สําคัญตอการเกิด     
เครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในชุมชนชนบท  กลาวคือระยะเวลาของ
ความสัมพันธของบุคคล  กลุมคนทั้งในชุมชนและชุมชนใกลเคียงที่มีตอกัน  ซ่ึงพบวา  เมื่อบุคคล
ไดมีโอกาสพบปะกันเปนเวลานาน ๆ  ยอมทําใหความสัมพันธของบุคคลเกิดความแนนแฟน และ
ไดใชเวลาที่ไดพบปะกันเกิดการถายทอดการเรียนรูระหวางกัน  สําหรับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่เปนเรื่องยากสลับซับซอนก็จะตองเพิ่มระยะเวลาของกระบวนการเรียนรูมากขึ้น เพื่อเรียนรูและฝก
ปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ซ่ึงจะตองผานกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการเรียนรูตามขั้นตอน
ของการแพทยพื้นบาน  

 
ความถี่ของการพบปะหรือความใกลชิดกัน  จํานวนครั้งของการพบปะหรือความ

ใกลชิดสนิทสนมกัน ไดเปนเงื่อนไขที่สําคัญตอการเกิดเครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพ      
เนื่องจากวาชาวบานสวนใหญจะมีอาชีพและวิถีชีวิตในทํานองเดียวกัน  ดังนั้นโอกาสกาพบปะกัน
หรือใกลชิดกันยอมมีมาก  และโดยปกติชาวบานในชนบทมักจะไปมาหาสูเยี่ยมเยียนกันอยูเสมอ 
เชน รูขาววาใครไมสบายก็จะไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจแกกัน  และบางคนก็จะบอกวิธีการปองกัน
และการรักษาเยียวยา  เมื่อไดพบปะกันบอย ๆ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนวิชาความรูแปลก ๆ ใหม ๆ     
ใหแกกัน  โดยเฉพาะกลุมหมอพื้นบานและลูกศิษย จนทําใหมีผลดานความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้น
จนสนิทสนมกันเสมือนญาติพี่นอง และยังเปนเครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของ        
ชาวบานในชุมชนและชุมชนใกลเคียง 

 
การแลกเปลี่ยนและการพึ่งพากัน  โดยปกติแลวชาวบานในชนบทจะมีการพึ่งพาอาศัย

และมีการแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอจนกลายเปนวัฒนธรรมของคนชนบท  เพราะวาชาวบานมักจะ    
ถือวาทุกคนเปนญาติพี่นองกันจึงไดมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะเมื่อยามเจ็บปวย  ถาเปน
เรื่องปกติก็จะเปนบุคคลที่อยูใกลชิดคอยดูแล  แตถาหากเปนการเจ็บปวยที่รุนแรงอาการหนักใน
สมัยกอนก็จะพึ่งพาจากหมอพื้นบานทั้งในชุมชนและชุมชนใกลเคียง  และไดมีการแลกเปลี่ยนวิชา
ความรูระหวางกันเมื่อมีโอกาส  ซ่ึงการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาที่ไดจากการพึ่งพากันและ
การแลกเปลี่ยนกันก็จะเปนประสบการณการเรียนรูแลวขยายไปยังบุคคลอื่น ๆ  เชน  ญาติพี่นอง  
และเพื่อนบานคนอื่น ๆ ที่สนใจ  จนเกิดเปนเครือขายการเรียนรู  ในระยะหลังนี้การพึ่งพากัน           
ก็จะเนนไปในการแนะนําและชวยเหลือไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย  เนื่องจาก     
การรักษาเยียวยาดวยการแพทยแผนปจจุบันรักษาไดหายรวดเร็วกวา  ซ่ึงชาวบานจะตองมีภาระใน
การออกไปประกอบอาชีพจึงมักจะเลือกวิธีนี้เปนสวนใหญ  แตบางคนก็ทําการรักษาเยียวยา         
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ควบคูไปกับการแพทยพื้นบาน  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนท่ีไดมีการพึ่งพากัน และมี      
การแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในแวดวงเครือขายของหมอพื้นบาน ทั้งในชุมชนและชุมชน
ใกลเคียงในแวดวงจํากัด แตก็ยังมีปรากฏการณไดใหเห็นอยูบาง 

 
ระดับรองเปนเงื่อนไขที่มีผลคอนขางนอยตอการเกิดเครือขายการเรียนรู    เงื่อนไข    

บางประการซึ่งมีผลรองลงมาตอการเกิดเครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน

ในชุมชนชนบท  ไดแก 
   

กระบวนการเชื่อมความรู  ชาวบานในชุมชนชนบทสวนใหญเกือบทั้งหมดจะตอง
ประกอบอาชีพการเกษตร  การบริการ  ดังนั้นจึงไมคอยมีเวลาและโอกาสมากนักในการที่จะมีผูรูใน
เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพมาพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะ  เชน  หมอพื้นบานกับหมอพื้นบาน  พระ
กับพระ  (ที่มีความรูเร่ืองยาหรือไสยศาสตร)  หมอพื้นบานกับพระ  หรือหมอพื้นบานกับแพทยแผน
ปจจุบันหรือนักวิชาการ  เนื่องจากวาแตละคนก็มีบทบาทหนาที่ของตนเองในวิถีชีวิตประจําวัน และ
หมอพื้นบานก็ไมคอยจะกลาเปดตัวเนื่องจากตนเองยังเปนหมอพื้นบานที่ยังไมถูกกฎหมาย  หรือ
บางคนก็ยังไมกลาและเคยชินกับการประชุมสัมมนาที่ทางการจัดขึ้น 

 
กระบวนการอาศัยผูนําบารม ี ผูนําบารมีในชุมชน  ไดแก  พระที่มีความรูเร่ืองการรักษา

โรคภัยไขเจ็บ หรือผูอาวุโสในชุมชนที่ชาวบานเคารพนับถือและมีความรูในเรื่องการรกัษาโรค  จาก
การศึกษาพบวา  มีจํานวนนอยมากและสวนใหญไดเสียชีวิตไปแลว  ขณะนี้ก็จะเหลือแตลูกศษิย
และก็มีอายุมากพอสมควร ผูนําบารมีที่มีอายุมากสุขภาพไมแข็งแรงเพียงพอแกการไปแสวงหาตน

ยาสมุนไพร   ลูกหลานจึงอยากใหพักผอน   และชาวบานในสมัยนีก้็ไมไดใหความสนใจที่จะเรยีนรู
วิชาแพทยพื้นบาน 

 
กระบวนการที่นักวิชาการและองคกรภายนอกเขาไปสงเสริมสนับสนุน  ในปจจุบันทั้ง

นักวิชาการและองคกรภายนอก ไดเร่ิมเขาไปจัดกระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูในการดูแล
รักษาสุขภาพของชาวบานในชุมชนชนบท ซ่ึงมีบางแตไมบอยคร้ัง เชน  การเชิญหมอพื้นบานไป   
เขารวมประชุมสัมมนาแสวงหาแนวทางการรักษาโรคเอดส  หรือโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ดวย              
ยาสมุนไพร  ซ่ึงก็นับไดวาเปนการฟนฟูภูมิปญญาชาวบาน  ไดมีโอกาสชวยเหลือการสาธารณสุข
ของสังคม   และองคกรทางสาธารณสุขก็ไดจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรูโดยผานสื่อตาง ๆ  
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แตก็เปนการใหความรูความเขาใจโดยทั่วไป  ไมไดเนนถึงเครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษา     
สุขภาพของชาวบาน โดยเนนการใหคําแนะนําและนําสงผูเจ็บปวยไปรักษา 

 
จากการวิจัยไดพบวา  สวนใหญการถายทอดภูมิปญญานี้จะเริ่มตนจากครอบครัว  โดย   

ผูสอนหรือผูถายทอดก็คือ    ผูใหญในครอบครัว  เครือญาติ  หรือผูรูในชุมชน  ทําหนาที่ใหความรู
แกผูนอย  ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ  ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ  ( 2535  :  48 )  เนื่องจากผูใหญใน       
ครอบครัว  เครือญาติ  เพื่อนบาน  หรือผูรูในชุมชนจะเปนบุคคลที่อยูใกลตัวผูเจ็บปวย  จึงมี          
การแนะนําส่ังสอน  ถายทอดวิธีการดูแลรักษาการเจ็บปวย  ตลอดถึงกระบวนการตัดสินใจ               
ตีความอาการผิดปกติของผูเจ็บปวย  จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อปองกันการเกิดโรค  หรือการงดเวน
ไมกระทําส่ิงใดที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือแมแตไมทําอะไรเลย  ซ่ึงพฤติกรรมทางดาน      
สุขภาพอนามัยดังกลาวของชาวบานไดสอดคลองกับงานวิจัย   Eliot  Freidsom  (อางในพิมพวัลย         
ปรีดาสวัสดิ์,  2530   :  144 - 145) 
 
 กระบวนการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญา  การแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกัน

ของบุคคลจากภายในครอบครัว  ไดขยายวงออกไปยังเครอืญาติ  เพื่อนบาน  ทั้งในชมุชนและชุมชน
ใกลเคียงตามสายสัมพันธของเครือขายสังคมของบุคคลตาง ๆ ในชุมชน  ทําใหเกดิความสัมพันธ
ทางสังคมจากการที่อยูใกลชิดกันในครอบครัวและชุมชน  และมีการปฏิสัมพันธ  การแลกเปลี่ยน
กันระหวางบุคคลและกลุมบุคคลในชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับชาติชาย ณ เชียงใหม (2543 : 57)  และ
วิชัย  ตันศิริ  (2546  :  13 - 14)  แตการถายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู  จะมีความแตกตางจาก
การถายทอดในเรื่องอื่น ๆ  และที่เหน็ไดชัดเจนก็คือ จะตองอาศัยเวลานานถาหากเปนการถายทอด
ภูมิปญญาการดูแลรกัษาการเจ็บปวยที่รุนแรง ซ่ึงกวาจะเปนหมอพืน้บานไดจะตองอาศัยมิตดิานเวลา  
เพราะวาโรคภยัไขเจ็บบางอยางไมไดใหมไีดเรียนรูและถายทอดกันไดตลอดเวลา  เชน  กระดกูหัก  
นอกจากนี้ที่แตกตางจากเรื่องอื่นก็คือ  จะตองใชความอดทนมานะพยายามและผูเรียนเมื่อเรียนแลว
ก็ไมสามารถนําเอาวิชาความรูไปทดลองหรือลองผิดลองถูกได  ซ่ึงคนในสมัยกอนไดยึดถือสืบทอด
กันมาจากหมอพื้นบานรุนกอน ๆ ในอดตีจนถึงปจจุบนั  นัน่คือ  ถารักษาคนอื่นแลวทําใหเขา
เสียชีวิตดวยเหตุมาจากการรักษาของหมอพื้นบานแลว จะทําใหหมอพื้นบานคนนัน้ไดรับบาป 
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ในอดีตกระบวนการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน

ในชุมชนชนบท  ไดมีการกอตัวกันขยายเปนวงกวางออกไปในชุมชน เพราะวาคนทุกคนไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการเจ็บปวยได  หรือไมก็ตองรูจักการปองกันการเจ็บปวย เพื่อใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
และการกอตัวของกระบวนการถายทอดวิชาความรูในการปองกันและการรักษาการเจ็บปวยเรื่อง

ปกติทั่ว ๆ ไป    จะมีการเรียนรูกันอยางกวางขวางทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียง แตถาหาก
การถายทอดการเรียนรูในวิชาความรูที่เปนเรื่องสลับซับซอนที่ทําการรักษาเยียวยาการเจ็บปวยท่ี     
รุนแรงแลว จะมีการถายทอดของประชาชนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงอยูในวงจํากัด สวนมากจะ
เปนในกลุมของครอบครัว  เครือญาติ  เพราะถือวาวิชาความรูนั้นเปนสมบัติของตระกูล จึงเปน
มรดกของตระกูล  ดังนั้นกระบวนการถายทอดจึงมักจะถายทอดใหบุคคลในตระกูลหรือเครือญาติ
ของตน  ถาเปนบุคคลอื่นจะตองเปนบุคคลที่สนิทสนมกัน  มีความไวเนื้อ     เชื่อใจกันจริง ๆ ฉะนั้น
การถายทอดเชนนี้ผูเรียนจะสามารถเปนหมอพื้นบานสืบทอดตอไป  จึงมักจะมีการปกปดความรู
เพื่อเก็บไวใหแกลูกหลานเทานั้น กระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมของชาวบานในชุมชนชนบท ที่ไดยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมารุนสูรุนโดยไมมีใครจัด
ใหเปนการเรียนรูโดยวิธีธรรมชาติ   ซ่ึงสอดคลองกับ   วิชัย  ตันศิริ    (2539 : 5)  โดยเปนการเรียนรู
ตามวิถีชีวิตของมนุษย  เพื่อแกปญหาใหตัวเอง  ใหวงศาคณาญาติ  และเพื่อนบานในชุมชน  ที่ถือวา
เปนวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

ในปจจุบันชาวบานในชนบทสวนใหญ ไดรับการบริการในการดูแลรักษาสุขภาพดวย
วิธีการแพทยแผนปจจุบัน  ซ่ึงสามารถพิสูจนดวยวิทยาศาสตร  จึงทําใหเกิดความศรัทธาเชื่อถือของ
คนสมัยใหมโดยทั่วไป และการเจ็บปวยก็หายไดรวดเร็วทันใจ เนื่องจากวาคนสมัยปจจุบันนี้ตองมี
ภาระมากมายที่ตองรับผิดชอบในครอบครัวและสังคม ทําใหคนสมัยใหมลดความศรัทธาการรักษา
เยียวยาดวยวิธีแพทยพื้นบานที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิมลงไปอยางมาก   จึงทําใหเกิดความแปลกแยกตอ
แนวคิดและวิทยาการในทองถ่ินของชาวบานในชนบทตอการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เพราะวา
สังคมไทยไดรับเอาวัฒนธรรมหลายกระแสเขาผสมกลมกลืนกับแผนวัฒนธรรมดั้งเดิม       แมวา
ประสิทธิภาพของการแพทยสมัยใหมจะปรากฏเปนที่ประจักษชัดในการวินิจฉัยโรค  การรักษา
เยียวยาและเปนที่ยอมรับมากขึ้นในปจจุบัน  แตก็ยังมิไดมีฐานะเปนองคความรูที่จะเปนกระแสหลัก
ในการชี้นํากําหนดพฤติกรรมทางสุขภาพของชาวบานได  ซ่ึงจะพบเห็นโดยทั่วๆ ไปจากบางคนที่
ไปทําการรักษาเยียวยาที่โรงพยาบาล    และขณะเดียวกันก็พึ่งพาวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินใน       
การรักษาสุขภาพควบคูไปดวย  เชน  สอบถามทรงเจา  และเสกเปา  หรือพิธีกรรมตาง ๆ 
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 ดวยเหตนุี้ การถายทอดภมูิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในชนบทใน

ปจจุบัน  จึงมคีวามแตกตางจากอดีตที่มกีารเรียนรูกันภายในครอบครัว  เครือญาติ  เพื่อนบานทั้งใน
ชุมชนและชุมชนใกลเคียงของเครือขายสังคม ไปเปนการพึ่งพาจากภายนอกมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไดมุงเนนความทันสมัยอยางไมจําแนกนัน่เอง 

 
 ในการวจิัยคร้ังนี้  ไดทําการศึกษากระบวนการเรียนรูภมูปิญญาในการดูแลรักษาสขุภาพ
ของชาวบานในชุมชนชนบท จึงทําใหคนพบวาภายในกระบวนการเรียนรูดังกลาวไดเกิดขึ้นจาก

ความสัมพันธอยางมีพลวัตจากการระดมสรรพกําลังของทรัพยากรเพื่อการเรียนรูใหแกครอบครัว  
ชุมชน  และสถาบัน  ในพลวัตขององคประกอบตาง ๆ ทีอ่ยูในเครือขาย  ไดแก  เรียนรูดวยจิตผูกพนั  
เชน  ลูกหลานในครอบครัวของผูที่เปนหมอพื้นบาน ก็มักจะมวีิชาความรูหมอพื้นบานเหมอืน   
บรรพบุรุษที่ไดขัดเกลามาตัง้แตเดก็ ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับ  ประเวศ  วะส ี  (2536 : 34)  และวชัิย         
ตันศิริ   (2539  : 13 - 14)   และความสัมพนัธอยางมีพลวตัของเครือขายสังคม  จึงทําใหเกิดเครือขาย
การเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในชุมชน    เนื่องจากทุกชนชาตลิวนแตมีระบบ      
การแพทยดั้งเดิมของตน  อันเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไดสะสมประสบการณการแกปญหาสุขภาพ   
มาเปนเวลายาวนานและเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซ่ึงเปนการเรียนรูแบบไมเปน      
ทางการ  เชน เร่ืองอาหารการกิน  มนษุยเราไดมีความเขาใจที่จะเลือกเอาพืชผักที่เปนสมุนไพรมา  
รับประทาน   นั่นแสดงวาคนเรารูจักสรรพคุณยาสมุนไพรมาพรอม ๆ กับเรื่องอาหาร โดยได         
ผานการกลั่นกรอง  ทดลองใช  และการสังเกตผล  จนเกดิความเขาใจ  ดังนั้นภูมิปญญาของ           
การแพทยพื้นบานจึงถูกผสมผสานเขามาในวิถีชีวิตอยางกลมกลืนตั้งแตเกดิจนตาย ภูมิปญญา      
ชาวบานจึงเปนปจจยัสําคัญและเปนฐานของเครือขายการเรียนรูภูมิปญญาในการดแูลรักษาสุขภาพ

ของชาวบานในชุมชน   ซ่ึงเปนเรื่องที่สอดคลองกับความเห็นของ    โกมาตร    จึงเสถียรทรัพย    
( 2 5 3 1    :   1 9 3  –  2 1 2)    และวชัิย    ตนัศิริ  ( 2 5 3 9   : 1 0 ) 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการที่ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง    “กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรู           
ภูมิปญญาดานการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน”  กรณีศึกษาครั้งนี้  ปจจัยบางประการที่ควรจะ
ไดรับการกระตุนและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการถายทอดภายในชุมชนและภายนอกชุมชนมี            
ความแนนแฟนและแผขยายกวางเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงมีปจจัยการสงเสริมและสนับสนุนดังนี้ 
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 1.  การตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาพื้นบาน  โดยผูวิจัยเห็นวาชาวบานมีพลังใน     
การแกปญหาและใชพลังที่มีอยูในชุมชนใหปรากฏออกมาเคลื่อนไหว   รวมกันฟนฟูวิทยาการ         
ทองถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบาน  ใหทุกคนตระหนักถึงบทบาทและศักยภาพของตน   และมี           
ความเชื่อมั่นศรัทธาตอแบบแผนการแกปญหาของตนในลักษณะของวัฒนธรรมตน 

ชาวไทเขินในชุมชนที่มีภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูมากมายหลายอยาง  และบางอยางเปน
วัฒนธรรมของชุมชน  เชน ภูมิปญญาหมอพื้นบานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาทั่ว ๆ ไปเพื่อดูแล
รักษาคนในครอบครัว บางคนก็จะมีวิชาที่เกิดจากการแกปญหาของตนเองหรือญาติตัวเองแลวก็ตอ
เอาวิชามา  เอามารักษาเพื่อนบาน  ญาติพี่นองตอ ๆ กันไป  ซ่ึงแสดงถึงกระบวนการเรียนรูที่เกิด
เงื่อนไขอื่น ๆ  ยังมีผลคอนขางนอยมาก  ทั้งนี้เพราะวา 

1) กระบวนการเชื่อมความรูภมูิปญญาชาวบานเกีย่วกับวิชาความรู    ในการดูแลรักษา
สุขภาพดวยวิธีแพทยพื้นบานไดลดนอยถอยลง ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนนอยมากและขาดการพัฒนา   
องคความรูของภูมิปญญาชาวบาน 

2) กระบวนการอาศัยผูนําบารมไีดรับการสงเสริมสนับสนุนนอย 
3) กระบวนการที่นักวิชาการและองคกรภายนอก มีการสนับสนุนและการสงเสริม 

ไมจริงจังและขอสังเกตคือ   คุณคาของภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพยังไมสามารถ
เปดเผยไดเต็มที่  เนื่องดวยกฎหมายเปนเครื่องสกัดกั้น  จึงทําใหคนรุนใหมไมกลาที่จะเรียนรูและ
ขาดการสนับสนุนจากรัฐอยางจริงจัง   ความจริงแลววิธีการบําบัดรักษาตามแบบตะวันตก   หรือ     
การแพทยแผนปจจุบันกับการบําบัดรักษาแบบพื้นบานมิไดขัดแยงกัน แตหากยังเปนมาตรการที่อาจ
หนุนเสริมซ่ึงกันและกันได   
  ในปจจุบันภูมิปญญาชาวบานในดานการดูแลรักษาสุขภาพ อันเปนภูมิปญญาที่มีคุณคา 
และเปนวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของคนไทย  หากไมไดรับการฟนฟู การสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง
แลวภูมิปญญาชาวบานแขนงนี้ก็ถูกวัฒนธรรมจากภายนอก แนวคิดทฤษฎีจากภายนอกกลบกลืน 
แลวก็จะสูญสลายไปในที่สุด  และคุณคาอันเปนภูมิปญญาไทยอาจไมสามารถเรียกกลับคืนมาได
โดยงาย ซ่ึงเปนผลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  และถาปลอยให       
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยดําเนินการดังเชนปจจุบันนี้ตอไปเรื่อย ๆ โอกาสที่ภูมิปญญาชาวบาน
ในดานนี้ นั่นคือ การแพทยแผนโบราณ  หรือการแพทยพื้นบานก็จะทําใหเกิดชองวางมากยิ่งขึ้นเปน
ลําดับ  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยดวยวิธีพื้นบานเปนวิธีที่สลับซับซอนและตองใชเวลามากกวา    
ที่คนทั่ว ๆ ไปจะเขาใจ  ยอมรับศรัทธา  เนื่องจากกระบวนการถายทอดการเรียนรูในการดูแลรักษา
แบบพื้นบานจะตองเรียนรูเปนเรื่อง ๆ หรือเปนสวน ๆ เทานั้น  เพราะวากระบวนการเรียนรูและ      
การถายทอดภูมิปญญาแบบพื้นบานไดมีความสัมพันธโยงใยกันอยางมากมายกับวัฒนธรรมดั้งเดิม  
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ซ่ึงจะเห็นไดวาการรักษาเยียวยาวิธีของหมอพื้นบานจะประกอบดวยพิธีทางพุทธศาสนา  พิธีทาง
ไสยาศาสตร  และมิติทางจิตวิญญาณ มิติทางสังคมศาสตร   จริยศาสตร  และนิเวศวิทยาอีกดวย         
แมองคประกอบที่สําคัญที่สุดจะอยูที่พิธีทางไสยศาสตรก็ตาม  ซ่ึงพิธีกรรมเหลานี้เปนวัฒนธรรม
ของชาวชนบทที่ไดมีความเชื่อแบบพื้นบานที่หยั่งลึกในจิตสํานึกของชุมชน  ดังนั้นหากจะทํา       
การฟนฟูปรับปรุงแกไข  เพื่อจะนําเอาคุณคาของภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพชนไทยมาเพื่อเปน
ประโยชนในการรักษาสุขภาพแลว        จะตองดําเนินการใหชาวบานไดมีโอกาสไดเรียนรูทั้งระบบ
ของการแพทยพื้นบาน    เพราะวาทุก  ๆ  สวนของแตละขั้นตอนในการรักษาเยียวยาไดมี             
ความสัมพันธโยงใยกันในวัฒนธรรมของชุมชน      ซ่ึงเราไมสามารถที่จะนําเอาแตละสวนมาแยก
เรียนรู  เพราะวาทุกสวนไดมีความสําคัญ มีความหมาย  มีความเชื่อมโยงตอเนื่องกัน  แมแต            
การเรียนรูในดานอื่น ๆ ก็ตามหากตองเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชุมชน  ซ่ึงจะเห็นไดในชุมชน
ชนบทการเรียนรูเร่ืองหนึ่งจะสงผลใหไดรับการเรียนเรื่องอื่น ๆ ไปดวย หรือเปนบันไดในการที่จะ
ไปเรียนรูเร่ืองอื่นที่สลับซับซอนขึ้นไป เพราะวาการเรียนรูใดของคนในชุมชนที่เกี่ยวของกับ       
วัฒนธรรมชุมชนจะมีความสัมพันธเกี่ยวโยง พึ่งพาอาศัยกันและกัน แลวจะทําใหเกิดการหยั่งรู  และ
เกิดความเชื่อ ศรัทธา  ในที่สุดเครือขายการเรียนรูในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานก็จะ
ไดรับการขยายตัวออกเปนวงกวางตอไปเรื่อย ๆ แตทั้งนี้จะตองอาศัยการระดมสรรพกําลังจากทุก
ฝาย  ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน  ตลอดถึงชุมชนใหการสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง 
 
 2.   ผูวิจัยเห็นวาองคกรของรัฐควรจะใหการสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง    แมรัฐบาล
จะใหความสนใจในการใชยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคประมาณ  10 ปแลว  แตก็ยังขาด              
การสนับสนุนจากภาครัฐอยางแทจริง หรือบางทีแมมีการสนับสนุนแตก็ไมตรงกับพื้นฐานของ   
ทองถ่ิน โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรม ซ่ึงไดนําเอาระบบคิดของการแพทยแผนปจจุบันเขาไป
ดําเนินการโดยไมไดดัดแปลงใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย   เปนการใชกรอบความคิดการแพทย
แผนตะวันตกเขาไปจับ  เชน  การใชยาสมุนไพรชนิดเดียว  หรือยาตนเดียวไปทําการรักษาโรค   
แลวนํายาสมุนไพรมาสกัดเพื่อทําการวิจัยหาสารบริสุทธิ์ตามกระบวนการของแผนปจจุบัน เพราะ
เปนคนละเรื่องกับการแพทยพื้นบาน    ดังนั้นภาครัฐควรจะทําการศึกษาการแพทยพื้นบาน        
อยางจริงจัง  แลวนําเอามาผสมผสานในการแพทยแผนปจจุบัน  และภาครัฐควรใหการสนับสนุน           
การแพทยพื้นบาน  หรือหมอพื้นบานดวยความจริงใจและศรัทธาภูมิปญญาชาวบาน  รวมถึงภาครัฐ
ควรจะสนับสนุนสงเสริมใหเครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานดวยวิธี      
หมอพื้นบาน  เพราะวาหมอพื้นบานสวนมากไมมีใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณ   ถาจะทํา      
การรักษาเปดเผยหรือถาจะเผยแพรความรูก็ทําไดยากลําบาก  เพราะวาการเรียนรูดานนี้ไมเหมือน
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การเรียนรูแขนงอื่นตองอาศัยเวลาและการปฏิบัติจริง นั่นคือ  ตองฝกการปฏิบัติและเหตุที่             
ไมสามารถทําการถายทอดการเรียนรูไดเพราะกฎหมายของรัฐไมไดเปดโอกาสให  ดังนั้น               
หมอพื้นบานที่เปนภูมิปญญาชาวบานจึงไมสามารถขยายเครือขายการเรียนรูของตนเองออกไปได  
เนื่องมาจากการไมมีใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณ และหมอพื้นบานสวนมากก็ไมสามารถจะ
สอบผานใบประกอบโรคศิลปได   เพราะวาสวนใหญจะเรียนจบชั้นประถมปที่ 4    หรือบางคน       
ก็เพียงอานออกเขียนได      ดังนั้นโอกาสที่จะสอบขอเขียนใหผานเกณฑไดเปนเรื่องที่ยากลําบาก
มาก ๆ  ในแนวทางปรับปรุงแกไขของกระทรวงสาธารณสุขที่ รับผิดชอบเรื่องนี้  ควรจะมี             
การทบทวนกระบวนการและวิธีการทดสอบความรูของหมอพื้นบาน เชน อาจจะมีการทดสอบ   
ความรูดานการปฏิบัติหรือทดสอบความรูเฉพาะดาน  เปนตน  โดยพัฒนาบุคลากรภูมิปญญา         
ชาวบานควบคูไปกับการพัฒนาประเทศในดานอื่น ๆ  
 

3.  การสงเสริมการถายทอดการเรียนรูใหแกชาวบาน  จากการศึกษาของผูวิจัยยังพบวา  
ยังไดรับการสงเสริมคอนขางนอย  ดังนั้นควรจะเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ      
เอกชน  และชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการถายทอดการเรียนรูของชาวบานใหมากยิ่งขึ้น  และ
ควรใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการใหมากที่สุด    เพื่อท่ีจะแกปญหาการรักษาเจ็บปวยของคน
ในชุมชน      เนื่องจากการถายทอดการเรียนรูในดานการดูแลรักษาสุขภาพบางเรื่องจะตองอาศัย     
การผานพิธีกรรมตาง ๆ    เพราะวากระบวนการรักษาโรคของหมอพื้นบานมิใชเปนแตการเยียวยา
ใหโรคท่ีเปนอยูหายไปเทานั้น   หากแตคํานึงถึงมิติทางจิตวิญญาณ   ทั้งมิติทางสังคมศาสตร              
จริยศาสตร  และนิเวศวิทยาอีกดวย    ดังนั้นการรักษาโรคแบบพื้นบานจึงมีกระบวนการพิธีทาง    
ไสยศาสตรอยูเกือบทุกขั้นตอนของการรักษา 
 

ฉะนั้นการจัดการการถายทอดการเรียนรูประเภทนี้      จึงไมใชหนาที่องคกรภายนอก
เขาไปจัดให  แตเปนเพียงสงเสริมสนับสนุน  อํานวยความสะดวกให  เชน จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู  เชื่อมความรูใหเกิดองคความรูใหม ๆ ใหแกภูมิปญญาชาวบาน  และควรจะสงเสริมให     
เด็กวัยเรียนไดเรียนรูในดานพื้นฐานของการดูแลรักษาสุขภาพดวยวิธีพื้นบาน เชน เรียนรูเรื่อง
สรรพคุณของสมุนไพรแตละชนิด  และใหรูจักตนสมุนไพรดวยการสงเสริมใหมีการปลูกสมุนไพร 
โดยอาศัยชาวบานในชุมชนนั้น ๆ เปนวิทยากร  หรือแมแตการที่องคกรภายนอก  ทั้งภาครัฐและ    
เอกชนจะจัดการศึกษาหรือการพัฒนาก็ตาม  ควรจะใหชาวบานผูรูและชุมชนไดมีสวนรวมใน       
การริเริ่มกิจกรรม  การวางแผนการจัดกิจกรรม   การดําเนินกิจกรรม  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหองคกร
ชาวบานมีความเขมแข็ง  สามารถแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง 
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ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยตอไป 
 
 1.    ควรจะศกึษากระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพใน
ชุมชนอื่น  เพื่อที่จะไดนํารูปแบบที่ไดจากการศึกษาไปเปรียบเทียบและเผยแพรในชุมชนที่มีบริบท
ของชุมชนคลายคลึงกัน  และจะทําใหผูวิจัยไดทราบเบื้องหลังลึก ๆ วาการถายทอดความรูของ     

ชุมชนเปนอยางไร 
2.   ควรจะศึกษาการถายทอดความรูภูมิปญญาของชาวบานที่มีอยูในชุมชน  วามี

กระบวนการอยางไรทําใหเกิดความเขมแข็ง      โดยศึกษาแบบเจาะลึกในแตละกิจกรรม               
การถายทอดภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนและกิจกรรมการถายทอดการเรียนรูเหลานั้น     มีสวนเอื้อ   
ตอกันและกันในรูปแบบของความหลากหลายในการถายทอดการเรียนรู  โดยนําเอาภูมิปญญา     
ชาวบานเปนฐานของการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรูและถายทอดของชุมชน 
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