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ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างภาวะโภชนาการผูส้ ูงอายุโดยใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ ”

สําเร็ จลุลวงตามวัตถุประสงค์ในการทําวิจยั ครั้งนี้ นักวิจยั ขอขอบพระคุณผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะลวง
ที่ได้ให้ขอ้ มูลและประสานงานการเก็บข้อมูลการวิจยั จนเกิดความสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่ งเรื อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ได้ให้นโยบายและแนวทางการดําเนินงานวิจยั ให้กบั ผูว้ จิ ยั จนประสบความสําเร็ จในการ
วิจยั ครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตร์ ภาควิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ร่วมกันลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์ รวมทั้งการสร้างและทดสอบรู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ท้ายสุ ดคณะผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอยส่ งเสริ มและสนับสนุนแก่
คณะผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด ประโยชน์ใดที่พึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ขอมอบแด่ผมู ้ ีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างภาวะโภชนาการผูส้ ู งอายุโดยใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนา องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการณ์ แบบมี ส่วนร่ วม ใช้กระบวนเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน มี วตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการ และความต้องการด้านโภชนาการของผูส้ ู งอายุ ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค, การ
บริ โภคอาหารอาหารพื้นบ้านล้านนา ทัศนคติ และข้อเสนอแนะในการบริ โภคอาหารพื้น บ้าน
ล้านนา สร้างและค้นหารู ปแบบการสร้ างเสริ มภาวะโภชนาการผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 238 คน สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดงั นี้
ภาวะโภชนาการ และการบริ โภคอาหาร ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการมาตรฐาน
ร้อยละ 41.20 ประชากร เพศชายส่ วนใหญ่อว้ นลงพุงจะมีความเสี่ ยงในการเป็ นโรคต่างๆที่เป็ นผลมา
จากโรคอ้วน ปรุ งอาหารโดยวิธีการต้ม หลีกเลี่ยงการปรุ งและรับประทานอาหารที่ใช้น้ าํ มันจาก
สัตว์ และไม่บริ โภคอาหารที่มีรสจัด ผูส้ ู งอายุส่วนมากมีความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร และมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ดี
ทัศนคติ ข้อเสนอแนะ และความต้องการกิจกรรรมในการบริ โภคอาหารพื้นบ้านล้านนา
เกิ ดจากภูมิปัญญา ที่เกิ ดจากการได้รับความรู ้ ความเข้าใจธรรมชาติ เก็บสั่งสมเป็ นประสบการณ์
และองค์ความรู ้ที่เกิดจาการเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่ รุ่น เป็ นการถ่ายทอดทาง
มรดกการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรมการปรุ งอาหารจากคนรุ่ นหนึ่ ง มาสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง ดังนั้นรู ปแบบการ
สร้ างเสริ ม ภาวะโภชนาการผูส้ ู งอายุ จึ งควรจัด ให้มีกิ จกรรมส่ งเสริ ม การถ่ า ยทอดภู มิปัญญาสู่
ครอบครัว ลูกหลาน และชุมชน การใช้กิจกรรมในวันสําคัญ จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
และเสริ มสร้างภาวะโภชนาการพื้นบ้านของผูส้ ูงอายุทอ้ งถิ่นได้ดีอีกด้วย

ABSTRACT
This study was the development of nutrition elderly using Lanna local wisdom
Tambon Administration Organization Saluang Mae Rim, Chiang Mai. The research
mission involved integrated storage procedure objective ,to evaluate the nutritional
status and nutritional needs of the elderly ,consumer behaviorand dietary food Lanna.
Attitude and recommendations in the dietary Lanna and found ways to enhance the
nutritional status of the elderly in Tambon Administration Organization Saluang
Mae Rim, Chiang Mai for 238 elderly could present the results of the studied were as
follows ;
Nutrition and food consumption most seniors with nutritional standards 41.20
percent. Most male eldery obesity was a risk of various diseases resulting from obesity.
Cooking by boiling avoid cooking and eating of animal oil and did not consume foods
that were spicy. Seniors were more knowledgeable about food consumption had the
nutrition behavior were high level too.
Attitudes feedback and demand activity in the dietary Lanna , the wisdom from
obtaining knowledge were understanding the nature , kept the collective
experience and cognitive learning, which occurred in real life. Knowledge transfered
from generation to generation , so the model of nutrition elderly using Lanna local
wisdom Tambon Administration Organization Saluang Mae Rim, Chiang Mai , they
wanted to make a promotional event to convey knowledge to children, families and
communities. Used of the Buddishm days allowed the learning continuous and
enhancing the nutritional status of older local folk too.

