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บทคัดยอ  

การวิจัยในครั้งน้ีเพื่อเพ่ือสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) กลุมเปาหมายคือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ จำนวน 30 คน 

และผูนำชุมชน จำนวน 18 คน รวมทั้งหมดจำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย การบันทึกภาคสนาม  

แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวาชุมชนตำบลปากน้ำมีอัตลักษณภมูิปญญาและแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญคือหมบูานน้ำตาลสด ประชาชนใน
ชุมชนไดมีสวนรวมในการสำรวจทางตาลและนำมาพัฒนาใหเปนนวัตกรรมในการออกกำลังของผูสูงอายุ โดยการสงเสริมองคความรู
จากประโยชนของทางตาลคลายเสน เพื่อนำทรัพยากรชุมชนและภูมิปญญาไปใชใหสอดคลองกับวิถีชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ
อยางยั่งยืน 

คำสำคัญ: การสงเสริม ภมูิปญญา นวัตกรรม ผูสูงอายุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2791 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Promotion local wisdom as an exercise innovation for elderly groups in Pak Nam 
Sub-district, Bang Khla District, Chachoengsao Province 

Sirinun Kumsri1*, Sureeporn Thummikkaphong2, Chanapon Singsook1 Woraphot Thamniab1 
1 Department of Public Health Faculty of Science and Technology Rajabhat Rajanagarindra 

University 
2 Department of Environmental Science Faculty of Science and Technology Rajabhat 

Rajanagarindra University 

*corresponding author: email : Sirinun.kum@rru.ac.th

Abstract  

This research is to promote knowledge, innovation, exercise of the elderly group, local wisdom,  it is 

action research with participatory. The target audience is 30 elderly club members and 18 community leaders, 

totaling 48 people. The tools used in this research include observational field recording, in-depth interviews. 

focus group learning activities together. Analyze qualitative data through content analysis.  

The results of the research revealed that the Pak Nam sub-district community has identity, wisdom 

and the main tourist attraction is the sugar village People in the community took part in the sugar survey and 

developed it as an innovation in exercise for the elderly. By promoting the knowledge of the benefits of sugar 

loosening the strands to apply community resources and wisdom in accordance with the community way of 

promoting sustainable health. 

Keywords: Promotion Wisdom Innovation elderly 

1. บทนำ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดนิยามคำวา “สุขภาพ” ไววา“ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทาง

กาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม “สุขภาพคือสุขภาวะ” ที่เกิดจากความเชื่อมโยงสุขภาพกาย จิตใจ ปญญา และสังคม ที่
แสดงออกผานพฤติกรรม ความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต และเชื่อมโยงสัมพันธกับระบบตางๆ ของสังค ม เชน นโยบาย กฎหมาย 

มาตรการของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม เมื่อสุขภาพคือสภาวะของสังคมท่ีเปนสุข ใหความสำคัญกับ
การสรางเสริมปองกันโรคเพื่อจัดการระบบสุขภาพที่ตนเหตุ มากกวาการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ หรือที่
เรียกวา “สรางนำซอม”เปลี่ยนกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ จากการจัดทำโดยภาครัฐเปนการมีสวนรวม
อยางเขมแข็งของทุกภาคสวน (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2551) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ดานที่ 
3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับแผนแมบท การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีคนไทยมีสุข
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ภาวะที่ดีขึ้น และมีความเปนอยูที่ดี ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไมนอยกวา 68 ป โดยใชชุมชนเปนฐานในการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2560) 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) มาตั้งแตป 

2548 โดยขอมูลประมาณประชากรของประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) คาดวา ป 

2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม สูงอายุระดับสมบูรณ (aged society) โดยมีคนอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเทากับหรือ
มากกวา รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 10 ปจากนั้น หรือ ป 2574 จะกาวเขาสู สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (super-

aged society) มีคนอายุ 65 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเทากับหรือมากกวา รอยละ 14 ของประชากรทั้งหมด หรือมีผูที่อายุ 60 ป เปน
สัดสวนเทากับหรือมากกวา รอยละ 28 ของประชากรท้ังประเทศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2562) 

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอัตลักษณและวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพโดยพึ่งพาแหลงนำ้
แมน้ำบางปะกงเปนหลัก ลักษณะการปลูกบานเรือนยึดแนวแมน้ำ และยึดเสนทางถนน (ทนงศักดิ์ คุมไขน้ำ และคณะ, 2534) 

มีทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมคือตนตาลที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับชุมชน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,385 คน เพศ
ชาย 1,613 คน เพศหญิง 1,772 คน จำนวนประชากรผูสูงอายุในชุมชน จำนวน 883 คน (รอยละ26.08) พบปญหาสุขภาพคือโรค
ไมติดตอเรื้อรัง และภาวะพึ่งพิง เปนตน จากการวิจัยการศึกษาทุนชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ พบวา ชุมชนมีทุนดานสถานที่
ทองเท่ียววิถีชุมชนหมูบานน้ำตาลสดที่นำมาแปรรูปเปนอาหาร ไดแก เครื่องดื่มน้ำตาลสด น้ำตาลบึก และขนมตาล โดยที่มีทางตาล
(กานตาล)ที่ยังไมนำไปใชประโยชนนั้น ซึ่งระบบสุขภาพชุมชนที่จะเขมแข็งและจะทำใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใต
ทรัพยากรที่จำกัดจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ระบบโรงพยาบาลเปนระบบที่มีความจำเปนแตก็มีราคาแพง
เพราะใชเทคโนโลยีทางการแพทยเปนหลัก ในขณะท่ีปญหาสุขภาพสวนใหญสามารถปองกัน สงเสริม ดูแลและจัดการไดดวยวิธีการ
และเครื ่องมือทางสังคม หากชุมชนตระหนักถึงความสำคัญเรื ่องการจัดการระบบสุขภาพแบบชุมชนมีสวนรวม ก็จะทำาให
งบประมาณ กำาลังคน และทรัพยากรตางๆ ถูกใชอยางเหมาะสม และหากระดมทุนทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนมาใชรวมกัน
ก็จะสงผลดีมากยิ่งขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม  ธรรมาภิบาล ความรูและปญญา โดยให
ความสำคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และจะตอง
สอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิสังคม ภูมินิเวศและภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ รวมทั้งจะตองคำนึงถึงหลักการพัฒนาและ
บูรณาการอยางเปนองครวม อยางยั่งยืน และอยางมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกระดับ และทุกภาคสวน ผูวิจัยจึงใหความ
สนใจในการนำขอมูลวิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาใหเปนนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุ เพื่อลด
ภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง และสงเสริมการออกกำลังกายโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและการวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผสููงอายุ 

 2.2 เพื่อสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสงูอายุภูมิปญญาทองถิ่น (ทางตาลคลายเสน) 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางนวัตกรรมสุขภาพสูชมุชน 
นิศารัตน ไชยวงศศักดา (2550) กลาววา เสริมสราง หมายถึง “การเพิ่มพูนใหดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่งขึ้น (พจนานุกรมไทย 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) สิ่งใดท่ีเห็นวาดี เปนประโยชนแกสังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางสังคมใหดีขึ้น ยังรวม
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การเขาไปเอื้ออำนวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู (วิจารณ พานิช, 2558) หัวใจของการ
จัดการความรูในทุกบริบท การเรียนรูที่ดีที่สุดคือการเรียนรูรวมกัน เปน Collective Learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการ
ปฏิบัติ (Interaction Learning through Action)”  

3.1.2 นวัตกรรม (Innovation) 
จรินทร อาสาทรงธรรม (2546) กลาววา “นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเรียนรู การผลิต และการใชประโยชน

จากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ การบริการ กระบวนการใหม การปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนและเกิด ผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม ”  

ดังนั้น การนำนวัตกรรมสุขภาพถายทอดองคความรูสูชุมชน นวัตกรรมเพื่อชุมชนของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ คือสิ่ง
ใหมที่เกิดจาการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งผลงานนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนนั้นอาจเกิดจากการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน การถายทอดงานวิจัยสูชุมชนตนแบบหรือโครงการที่ผูประกอบการ
กิจการเพื่อสังคมนำนวัตกรรมไปสรางสรรคผลิตภัณฑ บริการหรือโครงการซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเปนกลไกสำคัญที่ชวยเสริมสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มลำ้
ที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบเชิงบวกในระดับชุมชน หรือสงผลกระทบเปนวงกวาง อีกทั้งยังมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถ
ดำเนินการในเชิงธุรกิจและสังคมไปพรอมๆ กันไดอยางย่ังยืน (คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ, 2558) 

3.1.3 ผูสูงอายุกับการออกกำลังกาย 
การออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางความแข็งแรงของระบบตางๆในรางกาย  โดยเฉพาะ

ระบบหัวใจและหายใจ ชวยชะลอความเสื่อมของระบบตาง ๆ อีกทั้งยังชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทานใหกับกลามเนื้อ เพิ่มความ
ยืดหยุนของรางกาย ปรับระบบการทำงานของระบบตาง ๆ ใหมีความสมดุล 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบดวย 4 

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทำความเขาใจบริบท เปนขั้นเตรียมการในการหาขอมูลพื้นฐาน ขอมูลบริบทและความตองการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในการมีสวนรวมของชุมชนดวยการสนทนากลุม 2) ขั้นกำหนดเตรียมการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
จากภูมิปญญาทองถ่ิน ขั้นตอนน้ีคณะผูวิจัยไดจัดเวทีสนทนากลุมกับผูสูงอายุ ผูนำชุมชน และประชาชนท่ีสนใจเขารวมโครงการ ได
พิจารณาใหคนในชุมชนมีสวนรวม ดวยวิธีการประชุมแบบมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะกรรมการการ
ดำเนินงานควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน 3) ขั้นดำเนินการสงเสริมการสำรวจจำนวนทางตาลในชุมชนและสรางองคความรู
การพัฒนาพัฒนาทางตาลคลายเสนจากผูนำชุมชนและผูสูงอายุ 4) ขั้นติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ได
จัดสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

4.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ จำนวน 30 คน และผูนำชุมชน จำนวน 18 คน รวม
ทั้งหมดจำนวน 48 คน  
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ การบันทึกภาคสนามพรอมทั้งการบันทึกการ
สังเกตในการรวมกลุมในการพัฒนาทางตาลคลายเสนในชมรมผูสูงอายุและการนำไปใชและการถายทอดองคความรูจากผูนำชุมชน 

สวนการสัมภาษณเชิงลึกจากผูสูงอายุที่ใหขอมูล และการสนทนากลุมของผูที่เขารวมโครงการ เนนการพูดคุย ช้ีแจงและแสดงความ
คิดเห็น มีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิเคราะหสถานการณจริง และไดชี้แจงเรื่องกิจกรรมที่ตอง
ทำ เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกันในบทบาทหนาท่ีของแตละฝายในพัฒนานวัตกรรมทางตาลคลายเสน 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและมีการสนทนากลุมเพื่อระดม
ความคิด เก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดำเนินการใชวิธีการสัมภาษณ กระบวนการกลุมสัมพันธ สังเกต และการทำเวทีเสวนา โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จัดระบบขอมูลและสังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

ภาพท่ี 1 แผนการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม 

ศ ึ ก ษ า ข อ มู ล
บ ร ิ บ ท แ ล ะ
ความต องการ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
สุขภาพผูสูงอายุ
ในการม ี ส วน
รวมของชุมชน
ตำบลปากน้ำ

ขั้ น ก ำ ห น ด
เตรียมการจัด
ก ิจกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม
ส ุ ขภ าพกา ร
ออกกำลังกาย
จากภูมิปญญา
ทองถิ่น

ข ั ้ น ด ำ เ น ิ น ก า ร
สงเสริมการสำรวจ
จำนวนทางตาลใน
ชุมชนและสรางองค
ความรู การพัฒนา
ทางตาลคลายเสน
จากผูนำชุมชนและ
ผูสูงอายุ

ต ิ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงาน ติดตาม
ประ เม ิ นผลการ
ดำเนินงาน ไดจัด
ส น ท น า ก ลุ ม
แลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน

การมีสวนรวมของกลุมผูสูงอายุและผูนำชุมชนในการวิเคราะหปญหา วางแผน ปฏิบตัิและประเมินผล 

ผูสูงอายมุี
จำนวนมากข้ึน 

และพบปญหา
สุขภาพโรคไม
ติดตอเรื้อรัง 

คนหาทุนชุมชน
ดานภูมิปญญาและ
การแกไขปญหา
สุขภาพโดยการ
ออกกำลังกาย 

สรางนวตักรรมและ
พัฒนาองคความร ู

“ทางตาลคลาย
เสน” 

การนำนวตักรรม
“ทางตาลคลาย

เสน” 

ไปใช 

กระบวนการสรางนวตักรรม
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ภาพท่ี 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมทางตาลคลายเสน 

5. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
5.1 ขอมูลบริบทชุมชนและการวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 
การศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐานเปนการเตรียมในขั้นแรก การเก็บรวบรวมขอมูลไดนำเครื่องมือและทักษะในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในชุมชน ลงพื้นที่เก็บขอมูลบริบทและความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นดวยดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึกภาคสนาม ซึ่งทำใหไดขอมูลดังนี ้
5.1.1 ประวัติศาสตรชุมชนตำบลปากน้ำ 
ป พ.ศ. 2310 ชุมชนตำบลปากน้ำเปนที่ตั้งกองทัพของพระเจาตาก และในป พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จผานและทรงไดแตงตั้งชุมชนเปนจุดตั้งของวัดปากน้ำโจโล และโรงเรียนวัดปากน้ำ เริ่มมี
กำนันคนแรกของตำบลปากน้ำ คือ กำนันมี สทาน ไผท และมีปลัดชลอ วนะภูติ ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มมีไฟฟา
เขามาแตคมนาคมยังคงเปนถนนลูกรัง ตอมาในป พ.ศ. 2526 เริ่มมีถนนลาดยาง และในปนั้นเกิดเหตุการณน้ำทวมหนัก ในป พ.ศ. 

2530 นางประดับ คายืนยง ไดรับรางวัลหัตถกรรมระดบัประเทศ เปนผูผลิตงานฝมือ ประเภทเสนใยพืช (หมวกกุยเลย) และป พ.ศ. 

2553 วัดปากน้ำโจโลไดมีการฝงลูกนิมิตและเปลี่ยนโบสถใหเปนโบสถสีทอง ซึ่งทำใหมีนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวท่ีวัดปากน้ำโจโลกัน
มากขึ้น ทำใหวัดปากน้ำโจโลเปนที่รูจัก และบางคนมีการเรียกวัดปากน้ำโจโลวา “วัดสีทอง” ทำใหชาวบานมีรายไดสวนหน่ึงมาจาก
นักทองเที่ยวท่ีเขามาเทีย่วชมวัด โดยการนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑในชุมชนมาจำหนายใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งอาชีพหลักของชุมชน 

คือ การทำนา ทำสวน และทำตาล แตเนื่องจากเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติในปจจุบันทำใหอาชีพเหลานี้เริ่มมีการทำนอยลง ในป 

พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณน้ำทวมอีกครั้ง ตอมาในป พ.ศ. 2556 ก็เกิดเหตุการณน้ำทวมอีกครั้งซึ่งเปนการเกิดประสบภัยน้ำทวมที่
หนักท่ีสุดที่เคยเกิดขึ้น และมีกำนันคนตอมาคือ กำนันประโยชน สวัสดี จนถึง ณ ปจจุบัน ซึ่งกำนันประโยชนไดรับรางวัลแหนบทอง
และกำนันดีเดนในป พ.ศ. 2557 ปจจุบันชุมชนบานหลังวัดเริ่มมีกองทุนหมูบาน มีหนวยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
(อ.ส.ม)ในชุมชน มีชมรมผูสูงอายุและมีสถานท่ีทองเท่ียวมากขึ้น 

5.1.2 ทุนบุคคลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและการรวมกลุม ไดแก องคกรชุมชนคือ 

กำนัน เลขาชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและมนุษย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และภาคประชาชน 

คือ ปราชญชาวบาน(หมอพื้นบาน) ปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑถานหุงตม และปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑ
หมวกกุยเลย 

5.1.3 ทุนสัญลักษณ ประกอบดวย วัดปากน้ำโจโล ชุมชนน้ำตาลสด โรงเรียนวัดปากน้ำโจโล 
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5.1.4 ทุนทางเศรษฐกิจ พื้นที่ที่นำภูมิปญญาและผลิตภัณฑชุมชนไปจำหนายแลพื้นที่ที่เปน OTOP หมูบาน
น้ำตาลสด ขนมบานบุญมี โรงงานเสนหมี่พระอาทิตยบางคลา วัลยฤดีซาลาเปาสมุนไพร วัดปากน้ำโจโล ผลิตภัณฑ   

น้ำตาลสด ผลิตภัณฑมะมวงกวน ผลิตภัณฑหมวกกุยเลย 

5.1.5 ทุนทางวัฒนธรรม ภาษาที่พูดสวนใหญ คือ ภาษากลาง การนับถือศาสนาพุทธ วฒันธรรมเอกลักษณ คือ 

ทำบุญตักบาตรเทโว ประเพณีที่สำคัญ ไดแก ตักบาตรขาวสารแหง/แหหลวงพอพุทธโสธรทางน้ำ 

5.1.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 

จากทุนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนไดแก ตนตาล ท่ีถือวาเปนแหลงอาหารท่ีนำไปแปรรูปเพื่อสรางรายได
ในแหลงทองเที่ยวในชุมชนหมูบานน้ำตาลสด เปนแหลงอนุรักษการทำน้ำตาลสดแบบโบราณดั้งเดิมเอาไวซึ่งเปนการรักษาไวซึ่ง
วัฒนธรรมการดำรงชีพของชาวทองถิ่นและถายทอดสิ่งเหลานี่ตอลูกหลานเพื่อใหภูมิปญญาทองถ่ินในของการทำน้ำตาลสดยังคงอยู
คูกับสังคมไทยตอไป นอกจากนั้นยังมีเศษวัสดุเหลือใชจากตนตาล คือ ทางตามที่ชาวบานไมไดนำไปใชประโยชน ประชาชนใน
ชุมชนจึงใหความสำคัญและพัฒนาใหเปนนวัตกรรมการออกกำลังกายในกลุมผูสูงอายุ 

ภาพท่ี 3 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 
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ภาพท่ี 4 หมูบานน้ำตาลสดตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.2 การสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุภูมิปญญาทองถ่ิน (ทางตาลคลายเสน) 
หลังจากการวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ ขั้นตอนการมีสวนรวมในการสงเสริม

การสำรวจจำนวนทางตาลในชุมชนและสรางองคความรูการพัฒนาทางตาลคลายเสนจากผูนำชุมชนและผูสูงอายุ ประกอบดวย 

 5.2.1 การเลือกทางตาลและวิธีการทำนวัตกรรมทางตาล เทคนิคการเลือกทางตาล โดยการเลือกทางตาลที่แก
หรือท่ีหลนลงพ้ืนเอง เพราะทางตาลจะมีความแหงและมีน้ำหนักเบากวาทางตาลสด 

5.2.2 นวัตกรรมทางตาล ใชบำบัดรักษาลดอาการ แทรกซอน อาการชา ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน 

ผูปวยที่ปวยมานาน ทานยาเปนเวลานาน โรคจะเกิดการทำลายเสนประสาทในรายกาย เชน ปวด ชา ที่นอง อาการชาปลายเทา 
สูญเสีย ความรูสึกที่ มือแขน ขาเทา เทา  มีอาการตะคริว ซึ่งตองออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดสม่ำเสมอเพื่อฟนฟูรางกายและ
บรรเทาอาการดังกลาว ปญหา คือ จะตองทำกานตาลยาวเปนพิเศษแลวก็ออกกำลังกายในทานอน ใชทานอนคนอวนนอนกด 

ผูปวย  

คลายเสนเอ็น ผูปวยอาการ ปวดเขา ชวยยืด ขอหัวเขา ชวยยืดเสนเขา เพิ่มน้ำหลอเลี้ยงขอเขาบรรเทาอาการ 
ปวดเขาใชรักษาผูปวย ชวยยืดเสนหลังจากอาการเบ้ืองตนของผูที่ปวดเสนหมอนรองกระดูก บำบัด รักษา และปองกัน อาการปวด
ได แกอาการไหลติด สะบักจม  ความดันสายตาพลามัว ปวดกลามคอ ผูที่เปนความดันสายตาพลามัว 

5.2.3 จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูสูงอายุที่ใหขอมูล และการสนทนากลุมของผูที่เขารวมโครงการ  พบวา  
ปานึก สมาชิกชมรมผูสูงอายุ “จากที่เปนตะคริวท่ีเทาบอยหลังจากท่ีใชทางตาลคลายเสนดึงขอเทาแลวรูสึกตะคริวดีขึ้น”  

ลุงแดง สมาชิกชมรมผูสูงอายุ “จากที่นองตึงเดินไมคอยไดนานหลังจากท่ีใชทางตาลคลายเสนดึงตนขาบริเวณนองแลวรูสึกขามีแรง
มากขึ้นเดินไดไกลกวาเดิม” 

6. อภิปรายผลการวจิัย

6.1 บริบทชุมชนตำปากน้ำ ป พ.ศ. 2310 ชุมชนตำบลปากน้ำเปนที่ตั้งกองทัพของพระเจาตาก และในป พ.ศ. 2455 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จผานและทรงไดแตงต้ังชุมชนเปนจุดตั้งของวัดปากน้ำโจโล และโรงเรียน
วัดปากน้ำ เริ่มมีกำนันคนแรกของตำบลปากน้ำ คือ กำนันมี สทาน ไผท และมีปลัดชลอ วนะภูติ ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวง
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มหาดไทย เริ่มมีไฟฟาเขามาแตคมนาคมยังคงเปนถนนลูกรัง ตอมาในป พ.ศ. 2526 เริ่มมีถนนลาดยาง และในปนั้นเกิดเหตุการณ
น้ำทวมหนัก ในป พ.ศ. 2530 นางประดับ คายืนยง ไดรับรางวัลหัตถกรรมระดับประเทศ เปนผูผลิตงานฝมือ ประเภทเสนใยพืช 

(หมวกกุยเลย) และป พ.ศ. 2553 วัดปากน้ำโจโลไดมีการฝงลูกนิมิตและเปลี่ยนโบสถใหเปนโบสถสีทอง ซึ่งทำใหมีนักทองเท่ียวเขา
มาเที่ยวที่วัดปากน้ำโจโลกันมากขึ้น ทำใหวัดปากน้ำโจโลเปนที่รูจัก และบางคนมีการเรียกวัดปากน้ำโจโลวา “วัดสีทอง” ทำให
ชาวบานมีรายไดสวนหนึ่งมาจากนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมวัด โดยการนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑในชุมชนมาจำหนายใหกับ
นักทองเที่ยว ซึ่งอาชีพหลักของชุมชน คือ การทำนา ทำสวน และทำตาล แตเนื่องจากเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติในปจจุบันทำให
อาชีพเหลานี้เริ่มมีการทำนอยลง ในป พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณน้ำทวมอีกครั้ง ตอมาในป พ.ศ. 2556 ก็เกิดเหตุการณน้ำทวมอีก
ครั้งซึ่งเปนการเกิดประสบภัยน้ำทวมท่ีหนักท่ีสุดที่เคยเกิดขึ้น และมีกำนันคนตอมาคือ กำนันประโยชน สวัสดี จนถึง ณ ปจจุบัน ซึ่ง
กำนันประโยชนไดรับรางวัลแหนบทองและกำนันดีเดนในป พ.ศ. 2557 ปจจุบันชุมชนบานหลังวัดเริ่มมีกองทุนหมูบาน มีหนวยงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน(อ.ส.ม)ในชุมชน มีชมรมผูสูงอายุและมีสถานที่ทองเที่ยวมากขึ้นสอดคลองกับ (โกมาตร จึง
เสถียรทัพย, 2555) วิถีชุมชนในการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนซึ่งเปนประสบการณและเหตุการณที่ผานมา ทั้งการกอกำเนิดของ
ชุมชนความเปนอยูในอดีตพัฒนนาการท้ังทางเศษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม อุบัติภัย ลวนมีสวนในสรางอัตลักษณของทองถิ่น 

และบทบาทสำคัญในการกำหนดความสัมพันธทางสังคมของสิ่งที่มีอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต ทำใหเห็นความรวมมือในการพัฒนา
ชุมชน 

6.2 ทุนชุมชน  

ทุนบุคคลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและการรวมกลุม ไดแก องคกรชุมชนคือ กำนัน เลขา
ชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและมนุษย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และภาคประชาชน คือ ปราชญชาวบาน
(หมอพื้นบาน) ปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑถานหุงตม และปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑหมวกกุยเลย ทุนสัญลักษณ 

ประกอบดวย วัดปากน้ำโจโล ชุมชนน้ำตาลสด โรงเรียนวัดปากน้ำโจโล  ทุนทางเศรษฐกิจ พื้นที่ท่ีนำภูมิปญญาและผลิตภัณฑชุมชน
ไปจำหนายแลพื้นที่ท่ีเปน OTOP หมูบานน้ำตาลสด ขนมบานบุญมี โรงงานเสนหมี่พระอาทิตยบางคลา  วัลยฤดีซาลาเปาสมุนไพร 
วัดปากน้ำโจโล ผลิตภัณฑน้ำตาลสด ผลิตภัณฑมะมวงกวน ผลิตภัณฑหมวกกุยเลย ทุนทางวัฒนธรรม ภาษาที่พูดสวนใหญ คือ 

ภาษากลาง การนับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมเอกลักษณ คือ ทำบุญตักบาตรเทโว ประเพณีที่สำคัญ ไดแก ตักบาตรขาวสารแหง/
แหหลวงพอพุทธโสธรทางน้ำ สอดคลองกับการศึกษาพัฒนาทุนชุมชน ใชทุนชุมชนในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน  (สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร, 2561) ทุนชุมชน เชน ทุนมนุษย ทุนความรู ทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม ทุนเงินตรา ฯลฯ ซึ่งชุมชนนั้นๆ เปนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน และฝายตางๆ เพื่อที่จะบริหารจัดการทุน
ชุมชนที่มีอยูใหเปนประโยชนมีความเหมาะสมตอสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นๆ ดังนั้น การนำทุนชุมชนที่มี
อยูในชุมชนมาใชในการสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพจึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะสามารถผลักดันใหครัวเรือนสัมมาชีพมีการตอยอด
ในการสรางและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังสงผลทางดานสังคมให เกิดความรัก ความ
สามัคคี เกิดความเอื้ออาทร เปนสังคมแหงความเกื้อกูล การพัฒนาชุมชนใหประสบผลสำเร็จนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายอยาง แต
พื้นฐานในการพัฒนาจะตองเริ่มจากชุมชน คนในชุมชนเปนผูบริหารจัดการกันเอง เพราะคนในชุมชนนั้นๆ จะรูและเขาใจถึงปญหา 
ความตองการและทุนตางๆ ที่มีอยูในชุมชน หนวยงานภายนอกเปนเพียงผูชวยเสริมเทานั้น และรากฐานสำคัญที่จะนำชุมชนนั้นๆ 

ใหกาวไปสูความเปนชุมชนท่ีเขมแข็งไดนั้น จะตองเริ่มที่ประชาชนในชุมชนกอน จะตองเรียนรูวาแตละคนในชุมชนมีคุณคาที่ตางกัน
ไป และทุกคนลวนมีความสามารถ มีภูมิปญญาเปนของตนเอง 
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6.2 การสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลมุผูสูงอายุภูมิปญญาทองถ่ิน (ทางตาลคลายเสน)  

นวัตกรรมทางตาล ใชบำบัดรักษาลดอาการ แทรกซอน อาการชา ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน ผูปวยที่ปวยมา
นาน ทานยาเปนเวลานาน โรคจะเกิดการทำลายเสนประสาทในรายกาย เชน ปวด ชา ที่นอง อาการชาปลายเทา สูญเสีย ความรูสึก
ที่ มือแขน ขาเทา เทา  มีอาการตะคริว ซึ่งตองออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดสม่ำเสมอเพื่อฟนฟูรางกายและบรรเทาอาการ
ดังกลาว ปญหา คือ จะตองทำกานตาลยาวเปนพิเศษแลวก็ออกกำลังกายในทานอน ใชทานอนคนอวนนอนกด ผูปวย คลายเสน
เอ็น ผูปวยอาการ ปวดเขา ชวยยืด ขอหัวเขา ชวยยืดเสนเขา เพิ่มน้ำหลอเลี้ยงขอเขาบรรเทาอาการ ปวดเขาใชรักษาผูปวย ชวยยืด
เสนหลังจากอาการเบ้ืองตนของผูที่ปวดเสนหมอนรองกระดูก บำบัด รักษา และปองกัน อาการปวดได แกอาการไหลติด สะบักจม  

ความดันสายตาพลามัว ปวดกลามคอ ผูที่เปนความดันสายตาพลามัว สอดคลองกับ นิศารัตน ไชยวงศศักดา (2550) ศึกษาการ
สงเสริมการนำภูมิปญญาแหงนวัตกรรมดวยการนวดแผนโบราณรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโฮมสเตยบานปางมะขามปอม 

ตำบลสันสลี อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา จากการนำภูมิปญญาเปนนวัตกรรมนั้นชุมชนไดมีการนำ
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดมาจากภูมิปญญาพื้นบานมาชวยปองกัน และรักษาอาการเจ็บปวด ควบคูกับการนวดแผนโบราณ ดวยการ
การแชเทาดวยสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร และน้ำดื่มสมุนไพรสอดคลองกับเดือนเพ็ญพร ชัยภักดี (2559) พบวาการจัดการเรียนรู
ภูมิปญญานวดแบบพื้นบานโดยใชสมุนไพรในชุมชน ควรฝกปฏิบัติการนวดจนใชได มีเรียนรวมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
สมุนไพรรักษารวมกับการนวดแผนไทยท่ีใชลูกประคบ หรือใชสมุนไพรรักษารวมเพือ่บำบัดและการรักษาปองกันโรคไดเปนอยางดี 
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