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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  

การวิจัยและพัฒนารูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ               
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหการวิจัยดําเนินไปไดอยางสมบูรณ 
นาเชื่อถือและมีคุณภาพ ดังนี้ 

1. แนวคิดทางการศึกษาระหวางเขตซีกโลกตะวันตกและตะวันออก 
2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน 
3. นโยบายการศึกษาของประเทศไทย 
4. การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
5. การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน 
6. ฐานคิดภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา 
ดังรายละเอียดจะไดนําเสนอตามลําดับตอไปนี้ 
 

2.1  แนวคิดทางการศึกษาระหวางเขตซีกโลกตะวันตกและตะวันออก 
 
 แนวคิดทางการศึกษาระหวางเขตซีกโลกตะวันตกและตะวันออกมีความแตกตางกัน คือ 
แนวคิดทางการศึกษาเขตซีกโลกตะวันตก มุงเนนการแสวงหาความรูตามกระบวนการ            
ทางวิทยาศาสตร เพื่อใหสามารถนําเอาธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนตอมนุษย สวนแนวคิด
ทางการศึกษาเขตซีกโลกตะวันออก มุงเนนการเสนอคําสอนการใชชีวิต การปฏิบัติตนของคน
ใหอยูรวมกันอยางสันติ ดังจะเห็นไดจากการที่ วิทย     วิศทเวทย (2543, หนา 99) และ          
เดือน   คําดี (2547, หนา 10) ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา ปรัชญาตะวันออกมีลักษณะเปน          
หลักจริยธรรม หลักการปกครอง เปนปรัชญาที่เสนอคําสอนใหคนปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต
สวนตัวและสังคม  จึงเกี่ยวของกับเรื่องของประเพณี จริยธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม            
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สวนปรัชญาตะวันตก เปนการแสวงหาความรูเกี่ยวกับความเปนไปของธรรมชาติและของมนุษย 
จึงมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดวิทยาศาสตรในสังคมตะวันตก 

ความแตกตางระหวางแนวคิดทางการศึกษาระหวางเขตซีกโลกตะวันตกและตะวันออก
ดังกลาวขางตน ประเวศ   วสี (2536, หนา 20-23) ไดวิพากษวา ภูมิปญญาตะวันตกใชฐานคิด
วิทยาศาสตร ที่จํากัดการรับรูอยูเฉพาะที่วัตถุ แตขาดสวนที่ลึกซึ้ง คือ จิตใจ จริยธรรม               
เมื่อโลกของวัตถุเจริญขึ้นก็ทําใหจริยธรรมลดลง สวนภูมิปญญาทองถ่ินในแบบของตะวันออก              
ใชฐานคิดวัฒนธรรม ที่ใหความสําคัญกับประสบการณ มีความเคารพผูอาวุโส เนนความสําคัญ
ของจริยธรรมมากกวาวัตถุ และ พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตโต] (2539, หนา 15-55) ไดมอง
การศึกษาในดานจริยธรรมวา พื้นฐานความคิดของตะวันตกเปนแนวคิดเชิงลบ (negative)         
สืบเนื่องมาจากลัทธิแยงชิงและแขงขันเปนแนวคิดแบบแบงแยก สอดคลองกับ ยุค   ศรีอารยะ 
(2545, หนา 5-15) และ เสนห   จามริก (2546, หนา 35) ที่ไดวิพากษวา แนวคิดแบบตะวันออก 
คือ ความรูที่ชวยใหตนเองและผูอ่ืนพนทุกข เพื่อการดํารงอยูรวมกันอยางเปนสุข แตแนวคิด
แบบตะวันตก คือ ความรูเพื่อเอาชนะ ปกครอง ครอบครอง และครอบงําผูอ่ืน และ คาปรา 
(2546, หนา 5-30) ไดวิเคราะหใหเห็นถึง ดานลบของกระบวนทัศน ตะวันตกตามแบบ
วิทยาศาสตร ที่มีความเจริญสูงสุดและกําลังครอบงําโลกอยูในปจจุบันดังกลาวขางตน และ
กระบวนทัศนตะวันออก ที่เนนความสัมพันธและความสมดุลของธรรมชาติไววา กระบวนทัศน
การมองโลกตามแนวคิดตะวันตก  สงผลใหความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ            
มนุษยกับมนุษย ชุมชน สังคม เกิดความเสื่อมสลาย การนําหลักคิดทางวิทยาศาสตรมาใชกับ 
โลกความเปนจริงในปจจุบัน ไมสามารถใชแกปญหาวิกฤตการณเหลานี้ตอไปได สําหรับ
แนวคิดตะวันออก เปนทัศนะการมองความเปนจริงที่รวมเอาระบบการมองชีวิต จิตใจ           
ความสํานึก และวัฒนธรรมแบบตางๆ ที่ประกอบดวย ระบบความคิดและระบบคุณคา              
ซ่ึง คาปรา เรียกวา “กระบวนทัศนแบบกระบวนการ” ที่โดยแกนแทแลวการมองแบบนี้มี
ธรรมชาติ สุดทายเปนศาสนธรรมหรือเปนเรื่องทางวิญญาณ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
อยางลึกซึ้ง ในโครงสรางทางสังคมและการเมืองในที่สุด ทั้งนี้ จิตรกร   ตั้งเกษมสุข และ       
ธรรมเกียรติ   กันอริ (พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตโต],  2541) ที่ไดชี้ใหเห็นถึงผลจากการรับ       
แนวทางการจัดการศึกษาแบบตะวันตกมาใชในบริบทของประเทศไทยวา “ยังผลใหประเทศ
ไทยเกือบสูญสิ้นแนวทางการจัดการศึกษาของตนเอง นิยมนับถือแนวคิดและแนวทางตะวันตก 
โดยลืมไปวาประเทศไทยมีพุทธธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเปนขุมทรัพยแหงปรีชาญาณ
ทางการศึกษาอยูอยางอุดมสมบูรณ” 
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จากแนวคิดที่เปนกระบวนทัศนแบบตะวันออกดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับ 
วิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยภูเขาที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องของ ความเชื่อ จิตวิญญาณ 
วัฒนธรรม และประเพณี เปนความสัมพันธของการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวาง มนุษยกับ
ธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ          
ในสังคมของชาวไทยภูเขาใชเปนกฎเกณฑ และบรรทัดฐานของสังคมใหอยูรวมกันได            
อยางสงบสุขโดยไมตองมีกฎหมาย จะเห็นไดวากระบวนทัศนเชนนี้ เปนรากเหงา แกนแท        
ของระบบความคิดและระบบคุณคาอยางเปนองครวมของชุมชนชาวไทยภูเขา  

ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาตามแนวทางการศึกษา
ของตะวันตกฝายเดียวนั้น อาจจะยังไมเหมาะสมกับบริบทของชาวไทยภูเขา ซ่ึงจะทําใหนักเรียน
ชาวไทยภูเขาตกเปนทาสของวัตถุ ขาดจริยธรรม ดังนั้น เพื่อใหนักเรียนชาวไทยภูเขาสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีองคความรูและการเรียนรูที่หลากหลาย จึงควรมี
การนําแนวคิดเกี่ยวกับ ความเชื่อ  จิตวิญญาณ วัฒนธรรม และประเพณี ซ่ึงเปนภูมิปญญา         
ของชุมชนชาวไทยภูเขา ที่มีอยูในวิถีการดําเนินชีวิต มาใชในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียน      
การสอน ในลักษณะการบูรณาการรวมกับองคความรูตะวันตก อยางประสานกลมกลืนกัน 
 

2.2  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น 
 
 แนวทางการพัฒนาทองถ่ินในบริบทของประเทศไทย ตามสภาวะที่มีการแพรกระจาย
ของวัฒนธรรมหรือการยืมวัฒนธรรมจากตางประเทศในยุคโลกาภิวัตนนั้น จําเปนตองมี           
การพัฒนาคนในทองถ่ินใหมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได (พระราชสีมาภรณ, 2533, หนา 17; 
เสรี   พงศพิศ, 2533, หนา 29; พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตโต], 2539, หนา 45-77; จินตนา           
สุจจานันท, 2547, หนา 163) ดวยการพัฒนาการศึกษาของคนในทองถ่ินบนฐานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินของตนเอง เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันที่บูรณาการทุกอยางเขา         
เพื่อความสมดุล เมื่อสมดุลจึงยั่งยืน ความยั่งยืนไมไดอยูที่ส่ิงแวดลอมอยางเดียว แตหมายถึงชีวิต
รวมกันที่ยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม สุขภาพ และการเรียนรู (สุพล        
วุฒิเสน, 2537, หนา 7-8; ประเวศ   วสี, 2546, หนา 22;  เสนห   จามริก, 2546, หนา 115) ดังนั้น 
การพัฒนาทองถ่ินจึงตองพัฒนาการศึกษาของคนในทองถ่ิน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได  
แนวทางการพัฒนาดังกลาวสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนแนวทางการ
พัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีการดําเนินชีวิตดั้งเดิมของ            
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คนไทย เปนการปฏิบัติตนบนทางสายกลางเพื่อสรางความสมดุลในการดําเนินชีวิต ดวยการรูจัก
ความพอประมาณความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีความรูเพื่อการพัฒนาตามลําดับ
ขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบชี้นําทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความ
สมดุลเกิดความพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง รอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548)  
 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อการพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน           
ในยุคโลกาภิวัตน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548)      
กลาววา สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชเปนพื้นฐานในการเสริมสรางผลกระทบใน
แงบวกที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางชุมชนและกระแสโลกาภิวัตน หรือนํามาใชเปน
พื้นฐานสําหรับการสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบในแงลบได คือ การเพิ่มความรู และขีด
ความสามารถของคนในชุมชนใหรูจักตนเอง มีศักยภาพการเรียนรู และรูจักทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนตนเอง ในระดับที่สามารถวิเคราะหขอมูลที่ตนมีอยูใหสามารถ ทําความ
เขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใหเกิดปญญาความรู และการใชยุทธศาสตรการพัฒนา            
ที่เปนองครวมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน หรือเปนยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับการเตรียม
ความพรอม และมุงรักษาความสมดุลของการพัฒนา เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการใชทุน 3 ดาน
อยางสมดุลกัน ไดแก ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากร และ สุเมธ               
ตันติเวชกุล (2549, หนา 91-119) ไดแนะแนวทางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับสังคม
แตละระดับไว คือ ระดับบุคคล/ครอบครัว สามารถใหตนเปนที่พึ่งแหงตนใน 5 ดาน คือ                  
1) จิตใจ 2) สังคม 3) ดานเศรษฐกิจ 4) ดานเทคโนโลยี และ 5) ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับชุมชน  
คือ การรวมกลุมทําประโยชนเพื่อสวนรวม โดยอาศัยภูมิปญญาและความสามารถของตนและ
ชุมชน และระดับรัฐหรือระดับประเทศ คือ ชุมชนหรือสังคมหลายๆ แหงรวมมือกันพัฒนาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง วางรากฐานของประเทศใหมีความพอเพียงและพรอมกอนจึงคอยๆ 
ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหเจริญขึ้นเปนลําดับๆ ตอไป สําหรับ           
การประยุกตใชในระดับครูอาจารย คือ ครูอาจารยควรถายทอด ปลูกฝง ความรู ความเขาใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหเด็กและเยาวชน สอนใหคิดเปน เขาใจในหลักเหตุผล มีความคิดในเชิง
สรางสรรค บนพื้นฐานของศีลธรรม และการพัฒนาจิตใจควบคูกันไป 
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 ดังที่ไดกลาวขางตนวา หากจะพัฒนาทองถ่ินตองพัฒนาการศึกษาของคนในทองถ่ิน    
บนพื้นฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรมของบริบททองถ่ินนั้นๆ ชุมชนชาวไทยภูเขาในจังหวัด
เชียงใหม ถือเปนประชากรสวนหนึ่งที่อยูในทองถ่ินของประเทศไทย ที่จําเปนตองไดรับ           
การพัฒนา ใหมีความพรอมที่จะรองรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของยุคโลกาภิวัตน              
ทั้งนี้ เยาวชนชาวไทยภูเขาที่ได เขาสูระบบการศึกษาตามกลไกของภาครัฐในโรงเรียน            
ศึกษาสงเคราะห เชียงใหม  ถือเปนทรัพยากรบุคคลที่ สําคัญของทองถ่ินชาวไทยภู เขา              
ระบบการศึกษาจึงควรตองสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหกับเยาวชนชาวไทยภูเขา ดวยการพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนชาวไทยภูเขาเหลานี้ ใหมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองไดอยางสมดุล        
และยั่งยืน เพื่อที่จะไดเปนประชากร เปนพลเมืองที่ดี ใหกับประเทศชาติในอนาคต  
 การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนชาวไทยภูเขา ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลของทองถ่ิน        
ใหมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีเพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับกับยุคโลกาภิวัตนไดอยางสมดุล             
และยั่งยืนนั้น จึงสามารถกระทําไดโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต 
สงเสริม ในกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน รวมกับสาระการเรียนรูในหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินของชนเผา โดยครูผูสอนทําการถายทอด ปลูกฝง ความรู 
ความเขาใจ สอดแทรก และสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในแตละสาระการเรียนรู       
สอนใหนักเรียนชาวไทยภูเขาคิดเปน เขาใจ ในแนวทางการดํารงชีวิตอยูอยางพอประมาณ         
ใหสามารถคิดวิเคราะหส่ิงตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล พรอมทั้งสรางใหนักเรียนชาวไทยภูเขา         
มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง  ดวยการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชาวไทยภูเขาใหมี ความรู 
ความสามารถ ในการรูจักตนเอง พรอมทั้งมีศักยภาพในการเรียนรู และรูจักทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชนเผาตนเอง 3 ดาน อยางสมดุลกัน ไดแก ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขา และกระตุนใหนักเรียนชาวไทยภูเขามี
ความคิดในเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจควบคูกันไป 
กระบวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาการศึกษาใหกับเยาวชน
ชาวไทยภูเขา ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลในทองถ่ินดังกลาวขางตน ถือเปนการพัฒนาการศึกษา 
ของคนในทองถ่ินใหมีศักยภาพในการพาตนเองไดอยางสมดุลและยั่งยืน 
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2.3  นโยบายการศึกษาของประเทศไทย  
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับ
การศึกษาไวในมาตรา 43 และ 81 เกี่ยวกับบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ซ่ึงนําไปสูการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 1; 
วิชัย   วงษใหญ, 2543, หนา 18) สาระสําคัญของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  มาตราที่ 15 มีหลักการที่สําคัญคือ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน      
2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ 3) การพัฒนาเนื้อหาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยแบงรูปแบบการศึกษาออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษา 
ในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงการศึกษาทั้งสามรูปแบบนั้น 
เปนการศึกษาที่บุคคลสามารถเรียนรูโดยผสมผสานบูรณาการการเรียนรูเขาดวยกันเปนระบบ
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรูแบบบูรณกาการจึงมีความสําคัญและ ถูกกําหนดเปน         
ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ข, หนา 19-20)  
 นโยบายการศึกษาของประเทศดังกลาวขางตน  มีแนวทางในการจัดการเรียนรู            
แบบบูรณาการใหมีความเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามา             
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เพื่อใหผู เ รียนไดเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต               
โดย สุมาลี   สังขศรี (อินเทอรเน็ต, 2544) ไดกลาววา การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษา       
ทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย จากแหลงความรูในชุมชนและสังคม และเกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหง         
โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่สัมพันธกับชีวิต และ
ผสมผสานกลมกลืนกับการดําเนินชีวิตของบุคคล และแนวคิดของ แฟรร (Freire, อินเทอรเน็ต, 
1960) ที่ไดกลาวถึง รูปแบบการศึกษาเพื่อสรางพลัง หรือการศึกษาแบบมีสวนรวม หรือ          
การเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงใชชื่อเรียกแตกตางกันไป ที่เนนความสําคัญของการศึกษาในการทําให
คนคนพบตนเอง ครูและนักเรียนจะเปนผูสรางสรรคใหมที่มั่นคงถาวร ครูและนักเรียนจะเปนทั้ง
ครูและนักเรียนในขณะเดียวกัน ทั้งครูและนักเรียนเรียนรูจากกันและกัน และชวยเหลือกันใน
การเรียนรู ทั้งนี้ งานวิจัยของ พชรวรรณ   จันทรรางศุ (2531) พบวา การศึกษาในระบบของ
โรงเรียนยังไมมีบทบาทสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรม และงานอาชีพใหแกนักเรียน             
ชาวกะเหรี่ยง อีกทั้ง ทางโรงเรียนประสบปญหาดานการใชหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
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ทองถ่ิน และการปรับรูปแบบของการจัดการศึกษาใหมีความผสมผสานเขากับชีวิตในชุมชน 
และ ภูพงศ   ภูอาภรณ (2541) พบวา ผูที่เกี่ยวของควรนําเอาการศึกษานอกระบบ การศึกษา     
ตามอัธยาศัยเขามาบูรณาการการศึกษาในระบบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามความตองการของ
นักเรียนและชุมชน โดยนําภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและความตองการของนักเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา โดยไมจํากัดอยูในหองเรียน หรือนอกหองเรียน ความรูที่ไดอาจรับจากสื่อตางๆ      
ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูรูของชุมชน ทั้งหมดจะเปนการกระตุนใหเกิดประสบการณการเรียนรู      
อยางตอเนื่อง และ ชัยยศ   อ่ิมสุวรรณ (2543) ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิตไววาควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา และสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ กับชุมชน  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแมบทที่พัฒนาขึ้นตาม
สาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว 
8 กลุมสาระ ในภาพรวม 12 ป แบงเปนชวงชั้นละ 3 ป จํานวน 4 ชวงชั้น และเพื่อใหมีความเปน
เอกภาพในนโยบายดานการศึกษารวมกัน จึงกําหนดใหหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานนี้เปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศเพื่อใชในการจัดการศึกษา ในขณะเดียวกันหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก็มีโครงสรางหลักสูตรที่ยืดหยุน ที่เอื้อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนําไป
พัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินตอไปได      
(กรมวิชาการ, 2544, หนา 2) หัวใจการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดมุงเนนใหมี หลักการจัดการศึกษาที่ตองยึด
หลักวาผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีสาระการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมี
ความรูคูคุณธรรม มีกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีการประเมินผล
พัฒนาการเรียนรู ตลอดจนสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของควรรวมมือกันจัดกระบวนการเรียนรู     
ในชุมชน รวมทั้ง มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในลักษณะการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 3-17) แนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงเปน          
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ที่มีแนวคิดที่ยึด  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” (สํานัก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548)  
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 การกระจายอํานาจการศึกษาลงสูสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  สถานศึกษามีสิทธิอํานาจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการเปนของตนเอง ถือเปนสิ่งสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผลการวิจัย
ของ เฉลิม   ฟกออน (2545) พบวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทําใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง จากชีวิตจริง และไดรับความรูที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตทําใหมีความสุข
กับการเรียนรู และเห็นประโยชนของการเรียนรู การเรียนรูของนักเรียนมีความหมายมากขึ้น 
เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนองครวม และนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข นักเรียนมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสามัคคีและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง แตทั้งนี้            
ยังพบปญหาในการจัดการเรียนรูอยู ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ กิติศักดิ์   เสนานุช (2546)            
ที่พบวา ยังคงมีปญหาในดานคุณลักษณะของครูและดานการจัดแผนการเรียนรู  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม เปนสถานศึกษาในทองถ่ินที่ไดจัดการศึกษา        
ใหกับเยาวชนชาวไทยภูเขาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางในรูปแบบของการศึกษาในระบบ ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม จึงควรมีกระบวนการเรียนรูที่มีการบูรณาการตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพบริบทในชุมชน สังคมของชาวไทยภูเขา และเปด
โอกาสใหทุกฝาย ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการนําภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชาวไทยภูเขา มาบูรณาการรวมกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อใหนักเรียนชาวไทยภูเขาไดมีโอกาสเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตและสังคมของตนเอง ซ่ึงเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหนักเรียนชาวไทยภูเขา ไดเกิดศักยภาพในการเรียนรูอยางตอเนื่องใน
รูปแบบของการศึกษาในระบบ เปนการเรียนรู ตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เปนองคความรูสากล และสาระการเรียนรูที่เปนองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขา
ไปพรอมๆ กันในลักษณะของการเรียนรูแบบบูรณาการ ตลอดจนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต สงเสริม ในกิจกรรมและการเรียนการสอนของสาระการเรียนรู เพื่อมุงเนน
ใหนักเรียนชาวไทยภูเขามีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนผูที่มีความรู ความคิด และทักษะใน
การดํารงชีวิตที่เหมาะสม อีกทั้ง ครูผูสอนในโรงเรียน ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียน          
การสอน ในลักษณะของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยการรวมกันจัดทําหนวย
การเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา          
ซ่ึงเปนการสอดรับและเปนไปในทิศทางเดียวกับการปฏิรูปการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถ่ินใหมีมีคุณภาพ เพื่อการ
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พัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต ตลอดจนเปนกระบวนการนํานโยบายการศึกษาของประเทศไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

2.4  การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 
  

เดิมมนุษยเรียนรู ส่ิงตางๆ เรียนรูวิถีการดําเนินชีวิต โดยการถายทอดจากพอแม               
สูลูกหลานผานทางสถาบันครอบครัว หรือทองถ่ินที่ดํารงชีวิตอยู ส่ิงตางๆ ที่ถายทอดสูรุนลูก  
รุนหลานนี้เปนความรูที่เกิดจากการสั่งสมและถายทอดมารุนตอรุน และมีการปรับและพัฒนา
ความรู เหลานี้ให เหมาะสมในแตละยุคแตละสมัยโดยลําดับ  ปรากฏการณ เหลานี้  คือ 
กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการดําเนินชีวิตนั่นเอง 

ภูมิปญญาทองถ่ินมีฐานอยูที่วัฒนธรรมมีลักษณะจําเพาะเจาะจงเฉพาะทองถ่ิน                       
มีความสัมพันธกับธรรมชาติ (ประเวศ   วะสี, 2536, หนา 20-23) ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปน
ความรูของชาวบานที่มีอยูในทองถ่ิน เกิดจากการสั่งสมประสบการณทั้งของตนเอง และที่ไดรับ
การถายทอดมา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541, หนา 
14)  มีความเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตทั้งทางดานสังคม ส่ิงแวดลอม และการประกอบ
อาชีพ (ชัยอนันต   สมุทวณิช, 2544, หนา 47) ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาว มีรากฐานมาจาก
ความเชื่อทางศาสนาที่ ยึด ถือปฏิบัติ สืบตอกันมา  ในลักษณะของคติความเชื่อ  จารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปนความรูที่มีลักษณะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันใน
ทุกๆ เร่ือง หรือทุกศาสตรสาขาวิชา เปนทั้งศาสตรและศิลป (เสรี   พงศพิศ, 2546, หนา 44-45) 
สาระสําคัญของการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินคือ การสืบคนหาคุณคาที่ดีงามอันเปนจิตวิญญาณ
ของบรรพบุรุษที่มีอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการสืบทอด อนุรักษ ฟนฟู และประยุกตใชให
เหมาะสมกับยุคสมัย (Phongphit, 1986, p. 5-10) 
 ลักษณะภูมิปญญาทองถ่ินแบงเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ ภูมิปญญาทองถ่ินลักษณะที่
เปนนามธรรมและรูปธรรม  ที่สะทอนออกมาในลักษณะสามมิติอยางเปนเอกภาพ  คือ                   
ภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง คนกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม คนกับคนอื่นในสังคม 
และคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือส่ิงเหนือธรรมชาติ (สามารถ  จันทรสูรย, 2534, หนา 21) 
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ภาพ 2  ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 
(ที่มา : สามารถ   จันทรสูรย, 2533, หนา 21) 
 

พัทยา   สายหู (2534, หนา 109-118) กลาววา ภูมิปญญาของมนุษยประกอบดวย 3 สวน 
คือ สวนที่เปนประสบการณโดยตรง เปนสวนที่ไดรับมาจากความรูความคิดประสบการณของ
บุคคลอื่น และสวนที่ตนเองสังเคราะหขึ้นใหม โดย เอกวิทย   ณ ถลาง (2540, หนา 56-133)      
ไดแบงขอมูลภูมิปญญาแบงออกเปน 4 หมวด คือ 1) วิถีการดําเนินชีวิต การแกปญหา                      
การปรับตัวกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม และการปรับตัวทางสังคม 2) ความเชื่อ โลกท ัศนชีวทัศน 
3) ศิลปะ หัตถกรรม-ประดิษฐกรรม และ 4) กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู                
การถายทอดภูมิปญญาคลายคลึงกับ ยศ     สันตสมบัติ (2542, หนา 58) ที่ไดจําแนกองคความรู                     
ภูมิปญญาทองถ่ินออกเปน 4 ลักษณะ คือ  1) องคความรูดานอาหารและยา 2) ดานระบบ          
การผลิตและการจัดการทรัพยากร  3 )  ด านความเชื่อ  พิ ธีกรรม  จารีตและประเพณี                    
และดานวิถีปฏิบัติ และ 4) ดานความคิดสรางสรรค วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม  

คน 
สังคม 

สิ่งเหนือ 
ธรรมชาต ิ

คน 

ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม 

- อาชีพ 
- ปจจัยสี่ 
- การจัดการ 

- ศิลปะและนันทนาการ 
- จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
- ภาษาวรรณกรรม 

- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
- ศาสนา 
- ความเชื่อ 
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การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินตามประเพณีไทยในอดีตนั้น ถือเปนการเรียนรูความรู            
ชุดหนึ่งที่คนในทองถ่ินเรียนรูดวยตนเอง ครอบครัว และชุมชน (เอกวิทย   ณ ถลาง, 2540, หนา 
235) โดยการเรียนรูภูมิปญญาแบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบไมเปนลายลักษณอักษร และแบบเปน
ลายลักษณอักษร ภูมิปญญาที่เรียนรูในอดีตมีทั้งภูมิปญญาที่เปนศิลปะชั้นสูง และภูมิปญญาที่ใช
รวมกันในการดํารงชีวิต (สามารถ   จันทรสูรย, 2534, หนา 90) เพื่อเปนแนวทางชวยแกปญหา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินและ
ภูมิปญญาอื่นๆ และมีเครือขายของการเรียนรู (ประเวศ   วะสี, 2534, หนา 22) ซ่ึงการเรียนรูของ
คนไทยในอดีต มีความสัมพันธอยูที่วัด วัง บานหรือชุมชนมุงเนนการอบรมสั่งสอน เพื่อการ
ปลูกฝงแนวคิดดานคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย รวมทั้งเปนการ
ฝกฝนอาชีพ ทั้งนี้ การเรียนรูดังที่กลาวมา เปนการเรียนรูใน 4 ลักษณะ คือ 1) การเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติ 2) เรียนรูโดยซึมซับ 3) เรียนรูแบบตัวตอตัว และ 4) เรียนรูอยางเปนองครวมบูรณาการ
รอบดาน (เสรี   พงศพิศ, 2546, หนา 49-50)  

ภูมิปญญาทองถ่ินมีความผูกพันกับธรรมชาติ เกิดขึ้น ส่ังสม และพัฒนามาตามยุคสมัย 
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนสิ่งที่ผูกติดกับวิถีชีวิต จิตใจ ความคิด ของชุมชนอยางเปนองครวม          
การที่จะนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาเผยแพรใหคนอื่นไดเรียนรู ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด        
และทําใหภูมิปญญาเพิ่มพูนขึ้น จําเปนตองแสวงหาวิธีการที่เหมาะสม เอกวิทย   ณ ถลาง        
กลาววา แนวทางในการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน ตองใหเกียรติชาวบานเปนคน        
คิดเอง ทําเอง ประยุกตดัดแปลงสิ่งที่อยูในสํานึก หรืออยูเบื้องลึกความเคยชินของเขามาปรับใช 
มากกวาการจัดตั้งองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินอยางเปนศาสตร แลวเรียนรูทํานองเดียวกับ      
การเรียนรูภาควิชาการ (ประพนธ   ผาสุขยืด, 2546) สอดคลองกับ วิจารณ   พาณิช  กลาววา 
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินควรไดรับการยกระดับและนํามาใชใหเกิดประโยชนในดานชีวิต     
ความเปนอยูของคนไทยมากกวาที่เปนอยู ควรมีการรวบรวม ประมวล จัดระบบใหอยูในสภาพ
ที่เขาถึงหรือคนหาไดโดยงาย รวมทั้งควรทําใหขอสนเทศดานภูมิปญญา มีลักษณะเปนเครือขาย
ขอมูลที่เปนพลวัต (ประพนธ   ผาสุขยืด, 2546) และ สวิง  ตันอุด (2547, หนา 9-10) ที่ได
กลาวถึงปญหาในการใชองคความรูทองถ่ินที่หลากหลาย แตองคความรูเหลานั้น ก็ยังถูกจํากัดอยู
ในแคระดับพื้นที่ เนื่องจากองคความรูที่มีอยูขาดการยกระดับใหเปนระบบขาดการยกระดับใหมี
สถานะทางสังคม ไมไดถูกนํามาสรางเปนบทเรียนและความรูใหแกสังคม 
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 เอกวิทย  ณ ถลาง นิธิ   เอียวศรีวงศ วิจารณ   พาณิช รสนา   โตสิตระกูล และม.ร.ว.       
นงคราญ    ชมพูนุท (2546, หนา 61-63) ไดเสนอวา การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใช
ฐานขอมูลหรือวิธีการอื่นๆ เปนเครื่องมือ ควรมองไปที่สามองคประกอบ คือ 1) เนื้อหาสาระ
ของภูมิปญญานั้น 2) กระบวนการที่กอใหเกิดการสะสมกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ 
กระบวนการเลือกสรรปรุงแตงหรือพัฒนา หรือกระบวนการถายทอด และ 3) เปาหมายเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง หรือใหสอดคลองกับยุคสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรเดช   เดชคุมวงศ และ
คนอื่นๆ (2548) ที่ไดขอสรุปจากการจัดการความรูวา การทํากิจกรรมการจัดการความรู ควรเนน
วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก สงเสริมกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาทั้งจากภายใน และ       
นอกชุมชน ทําการรวบรวมองคความรูพรอมกับตอยอความรู ดวยการสรางผูนํา สรางตนแบบ 
ทําเล็กๆ อยางเพิ่งเนนขยายฐานกวาง สรางฐานตัวเองไดกอนจึงจะมีคนทําตาม และ รัตนา         
โตสกุล และคนอื่นๆ (2548) ที่ไดขอสรุปวา ในการจัดการความรูของชุมชน มีลักษณะของการ
คิด วิเคราะห ความอุตสาหะ ความตั้งใจ ความอดทน และความเพียรพยายาม คอยเปนคอยไป
จากนอยไปหามากเปนการเรียนรูและการจัดการ ที่เกิดจากการใชปญญาปฏิบัติมีลักษณะ
พึ่งตนเอง เรียบงาย สอดคลองกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาและหลักธรรมชาติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559)             
ไดกําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบาย เพื่อดําเนินการที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ินไววา     
เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู ดําเนินการสรางสรรค 
ประยุกตใช และเผยแพรความรูและการเรียนรูภูมิปญญา เสริมสรางสรรคทุนทางสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนฐานศาสนาและภูมิปญญาทองถ่ิน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548, หนา 1-10) ดังนั้น การจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนนั้น ทางปฏิบัติหนวยงานรัฐ            
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดจัดทําโครงการตางๆ ที่เปนการนําแผนสูการปฏิบัติ  โดยกรมวิชาการ 
(2536, หนา 63) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินวา             
ควรมีเนื้อหาของหลักสูตร เนน 4 เนื้อหา คือ 1) ประวัติความเปนมาของชุมชน 2) บุคคลสําคัญ
ของชุมชน 3) พืช สมุนไพรของชุมชน 4) ปาไมของชุมชน และ กระมล   ทองธรรมชาติ       
ดํารงค   ฐานดี และดํารง   ธรรมารักษ (2544, หนา 75-78) ไดเสนอแนวทาง ในการศึกษา                 
ภูมิปญญาทองถ่ินของภาคเหนือ คือ 1) ภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา                    
2) ภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม 3) ภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน และ 
4) ภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับอาหาร ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
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(2540, หนา 193) พบวา ในกระบวนการศึกษาเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ที่นักเรียนไดสัมผัสกับ
ครู ชาวบาน ชุมชน และส่ิงแวดลอม นักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรู และเสาะแสวงหาความรู
ดวยตนเองอยางเปนธรรมชาติ มีโลกทัศนและชีวทัศนที่กวางขวางขึ้น เห็นความสัมพันธ คุณคา 
ประโยชนตอการดํา เนินชีวิต  มีความมั่นใจ  เปนตัวของตัวเอง  และมีความภาคภูมิใจ                   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา (2542, หนา 49) ที่พบวา ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนดานภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ           
ภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ชุมชน และโรงเรียน        
มีความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้น และในสวนของชุมชนเองก็มีความสามัคคีกันมากขึ้นดวย และ 
นัยนา   อุปกุล (2547) ที่ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการพัฒนาแหลง
เรียนรู เปนผูมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ตองมีการวางแผนรวมกัน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินอยางเปนระบบ นอกจากนั้นยังพบวา       
ยังมีการวางแผนรวมกันนอยระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

การจัดการ เรี ยน รูภูมิปญญาทอง ถ่ินใหกับนัก เรี ยนชาวไทยภู เขา  โรง เ รียน                   
ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม จึงควรมีการขับเคลื่อนทั้งระบบ เร่ิมตั้งแตระดับผูบริหารโรงเรียน       
ซ่ึงตองเขาใจนโยบายการศึกษาของประเทศ ที่ตองนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการรวมกับ     
การจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียน ครูผูสอนที่ตองนํานโยบายการศึกษาของประเทศ       
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  และชุมชนชาวไทยภูเขาซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่ สําคัญ             
ของนักเรียน ผูที่เกี่ยวของทุกฝายจึงตองรวมกันวางแผน นําภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา         
มาบูรณาการรวมกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งการพัฒนา
ผูสอนใหมีความรูความเขาใจ ในการดําเนินการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการ ระหวาง
สาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา และองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางครูผูสอนและผูรูภูมิปญญาของชุมชน เพื่อใหเกิด           
การถ ายทอดภูมิปญญาทอง ถ่ินชาวไทยภู เขา เปนไปอย า งถู กต อง  ซ่ึ งจะส งผลให                  
นักเรียนชาวไทยภูเขามีความรูและมีความสุข เห็นคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง รวมทั้ง
สามารถประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวันได  
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ครูผูสอน นักเรียน และชุมชนชาวไทยภูเขา  
เปนกระบวนการคนพบ  องคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีอยู ในชุมชนชาวไทยภู เขา                    
ใหมีมากเพิ่มขึ้น ภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาเกี่ยวของกับประเพณี และการทํามาหากิน                    
ในวิถีชีวิตประจําวัน ในลักษณะการพึ่งพาตนเอง มีกระบวนการสืบทอดผานทางสถาบัน
ครอบครัวและชุมชนสู เยาวชนชาวไทยภูเขา  มีการปรับและพัฒนาตามยุคสมัย  ดังนั้น               
การรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา ใหอยูในรูปแบบหนวยการเรียนรู        
แบบบูรณาการเพื่อการเรียนรูของนัก เรียนชาวไทยภู เขา  จึง เปนการจัดการความรู                        
ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนระบบ และมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เชียงใหม เพื่อใหงายตอการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาตอไป 
 

2.5  การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน 
 
 ภูมิปญญาทองถ่ินเปนสิ่งที่ผสมกลมกลืนอยูกับวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และพิธีกรรม
ของทองถ่ิน การศึกษาใหรูถึงวัฒนธรรมของชุมชนจึงเปนเรื่องที่จําเปน เนื่องจากการพัฒนา
ทองถ่ินหากขาดเสียซ่ึงมิติทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ไปเสียแลว อาจจะทําใหการพัฒนา
นั้นๆ ลมเหลวก็เปนได ดังจะเห็นไดจากการที่ เบนดา และ คุก (Benda & Cook, 2004, present) 
ไดกลาวถึง การศึกษาของคนพื้นเมือง (Indigenous Education) ประเทศออสเตรเลีย โดยใช
แนวคิดวา “ใหคนของชุมชนนั้นเปนผูใหการศึกษา ตองอาศัยคนของเขาตองฝกคนของเขาให
สามารถกลับไปชวยเหลือชุมชนทองถ่ินของเขา ไมเชนนั้นจะทําใหสําเร็จไดยาก เพราะคนใน
ชุมชนจะไมยอมรับและใหความเชื่อถือคนนอก” ปญหาของการจัดการศึกษาสําหรับ                
ชาวพ้ืนเมืองที่สําคัญ คือ ครูผูสอนไมเขาใจเด็กนักเรียนที่เปนคนตางเผาพันธุ นั่นคือ ครูไมเขาใจ
ในวัฒนธรรมของชมุชนนั้นนั่นเอง รวมทั้ง ไวท (White, อินเทอรเน็ต, 1997) ที่พบวา ความไม
ตอเนื่องทางวัฒนธรรม (Cultural Discontinuity) หรือ ความขัดแยงแตกตางของวัฒนธรรม
หลายๆ วัฒนธรรม (The Clash of Cultures) ของชนกลุมนอยที่อาศัยอยูในวัฒนธรรมที่แข็งกวา
ของคนสวนใหญ นักเรียนที่ เปนชนกลุมนอยที่ได รับการเลี้ยงดูและเติบโตมาในสังคม               
ที่มีวัฒนธรรมของตนเอง  แลวถูกผลักเขาสู ระบบโรงเรียนที่ เนนสั่ งสอนวัฒนธรรม                   
ของชนกลุมใหญ หากปลอยใหเกิดความขัดแยงกันในทางวัฒนธรรมตอไป  เด็กที่ เปน                
ชนกลุมนอยจะรูสึกถูกบีบบังคับ ใหตองเลือกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง และจะเกิด
เหตุการณที่เกิดขึ้น คือ ความสําเร็จ (ในโรงเรียน) กลายเปนความลมเหลว (ในชุมชน) และ   
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ความลมเหลวกลายเปนความสําเร็จ สอดคลองกับ เสรี  พงศพิศ (2548, หนา 45-48) ที่ได
กลาวถึง จอนิ   โอโดเชา ซ่ึงเปนชาวปะกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง ชาวบานยางตาล ตําบล      
หนองเตา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่ไดวิจารณวา ระบบการศึกษาทําใหเด็กกะเหรี่ยง
สูญเสียเอกลักษณ ของตนเอง ไมภูมิใจในตัวเอง ครูเองก็ดูถูกภูมิปญญาของกะเหรี่ยง เด็กจึงไม
เคยภูมิใจในตัวเองเด็กชาวกะเหรี่ยงพยายามหาทางออกไปจากหมูบานไปเรียนตอ ทํางาน         
เพื่อไมใหใครดูถูก แทนที่จะหาวิธีอยูบาน และทําใหชีวิตของผูคนดีขึ้น และ มุกดา   อินตะสาร                              
เปนชาวดอกคําใต เปนครูที่บานเกิด และไดรับทราบปญหาของเด็กๆ ปญหาครอบครัว          
ความยากลําบากในการทํามาหากิน การปรับตัว การอยูรวมกับคนพื้นราบอื่นๆ การสูญเสีย
เอกลักษณ และความพยายามแสวงหาความเชื่อมั่นใหกับตนเอง กลายเปนปมดอย และปญหา
สังคมสําหรับหลายคน ซ่ึง ประเสริฐ   ตระการศุภกร (2540) ไดเสนอแนะในงานวิจัยวา รัฐพึง
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อสรางคนสองวัฒนธรรมใหพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ของสังคม  
 วัฒนธรรมจึงเปนองคประกอบพื้นฐานที่ เปนแกนสําคัญของมนุษย ทั้งนี้ เพราะ
วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดํารงและดําเนินชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมหรือควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในแตละสังคม ซ่ึงมนุษย ที่อยูในสังคมเดียวกัน
รวมกันสรางขึ้น วัฒนธรรมมีทั้งสวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สวนที่เปนรูปธรรมจะแสดง
ออกมาในรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใชหรือส่ิงอื่นๆ ที่มองเห็นไดอยางชัดเจน สวนวัฒนธรรม
ที่ เปนนามธรรมจะแสดงออกมาในรูปแบบของความเชื่อ  ความคิด  ความรู สึก  และ                 
สามารถถายทอดจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งได (กาญจนา   แกวเทพ, 2538, หนา81, จํานง                
อดิวัฒนสิทธิ์ และคนอื่นๆ, 2545, หนา 15-16)  
 วัฒนธรรมของชุมชนนั้นมีโอกาสที่จะปะทะสังสรรคกับวัฒนธรรมอื่น คือ วัฒนธรรม
จากสังคมเมืองหรือสังคมตะวันตก และวัฒนธรรมจากนักพัฒนา ซ่ึงผลของการปะทะสังสรรค
จากวัฒนธรรมภายนอกนี้ อาจทําใหวัฒนธรรมของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได ดังนั้น 
การศึกษาการทําความเขาใจและการเรียนรูวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง และการมองวัฒนธรรมชุมชน
ตามความเปนจริง วัฒนธรรมจะเปนสิ่งที่ชวยสะทอนใหเห็นภาพของชุมชนในมิติตางๆ อีกทั้ง
วัฒนธรรมยังเปนแหลงเรียนรูและเปนทุนของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงเมื่อชุมชนเกิดกระบวนการ
เ รียนรูอย างลึกซึ้ งและเหมาะสมแลว  จะทําให เข าใจถึงศักยภาพศักดิ์ศ รีของตนเอง                       
เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมนั้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนา
วัฒนธรรมของชุมชนอยางเปนพลวัตร แลวสามารถนําวัฒนธรรมนั้นมาประยุกตใชกับ              
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คล่ืนวิกฤตการณจากกระแสโลกาภิวัตนไดอยางสรางสรรค (กาญจนา   แกวเทพ, 2538, หนา 86-
87) สอดคลองกับงานวิจัยของ  เสรี   พงศพิศ (2546) ที่ชี้ใหเห็นศักยภาพของชุมชนและโรงเรียน
วา ถาหากมีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางเหมาะสม ชุมชนจะคนพบ “ทุน” ของชุมชน     
อีกมากมายและพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาอยางยั่งยืน โรงเรียนเองก็เชนเดียวกัน
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และชุมชนไปพรอมกันในกระบวนการปฏิรูปการ
เรียนรู ในที่นี้ “ทุน” ที่มีอยูในชุมชนก็คือ ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง และ สุทธาสินี   
วัชรบูล และคนอื่นๆ (2546) ที่ไดเล็งเห็นวา ทามกลางกระแสความวิกฤตและความสับสน          
ยังปรากฏวามีชุมชนจํานวนหนึ่งที่สามารถพัฒนากระบวนการ เรียนรูใหสามารถปรับตัวกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงไดอยางสมศักดิ์ศรี สามารถแกไขปญหาแสวงหาทางออกใหกับชุมชน
ไดอยางเหมาะสมจนสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มตนของกระบวนการ
เรียนรู คือ การเกิดจิตสํานึกในการรักษาตนเองและการคนพบภูมิธรรม ภูมิปญญาดั้งเดิมที่ถูก
ถายทอดจากบรรพบุรุษ วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี ระบบสังคม และโครงสราง
ความสัมพันธของชุมชน รวมทั้งกระบวนการทางวัฒนธรรม โดยดูวามีส่ิงดี–ส่ิงงาม อันถือเปน
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูแลวในชุมชน แลวนํามาตอยอดเปนความรูใหมที่กลมกลืนกับความรู
เกา ซ่ึงเมื่อกระทบปญหาจึงไดพัฒนาการเรียนรูอยางเปนพลวัตรจากภายในของวัฒนธรรม
ประเพณีนั้นๆ แลวนํามาปรับประยุกต หาทางออกใหกับชุมชนอยางสรางสรรค อีกทั้ง อดิศร   
จันทรสุข  (2548, หนา 55-59) ไดกลาววา หากตองการพัฒนาประเทศชาติใหเกิดความเจริญ
ยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเร่ิมตนจากมุมมองทาง
ศิลปวัฒนธรรมเปนสําคัญ 

ชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขามีทนุทางวัฒนธรรมของชุมชนอยูอยางพอเพียง ซ่ึงสงผลให
ชาวไทยภูเขาสามารถดํารงไวซ่ึงชาติพันธุของตนเองมาไดเปนเวลายาวนาน วัฒนธรรมชุมชน
ของชาวไทยภูเขาเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาบรรพบุรุษของสมาชิกในชุมชนในดานตางๆ และ       
มีการนําเอาภูมิปญญาของบรรพบุรุษมาประยุกตใช เพื่อแกไขสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น            
ในปจจุบันได ตลอดจนเกิดการควบคุมสังคมของชาวไทยภูเขาได โดยใชวัฒนธรรมของชุมชน
เปนกลไกในการควบคุม สงผลใหชุมชนชาวไทยภูเขาเกิดความเขมแข็ง และเพื่อใหสมาชิก      
ของชุมชนเกิดการเรียนรูและเห็นแบบอยางที่ดีของชุมชน ชุมชนจึงไดมีการถายทอดวัฒนธรรม
ของชุมชนในลักษณะการถายทอดจากบุคคลสูบุคคล และจากบุคคลสูกลุมคนในชุมชน             
ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ สีวิกา   จรัสแสงเพชร (2535) พบวา เมี่ยนเคารพนับถือส่ิงที่อยู
เหนือธรรมชาติ ใหความเคารพนับถือและยกยองวาธรรมชาติไดเอื้อประโยชนแกตนเอง            
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มีความเคารพในความเปนผูอาวุโส มีขนบธรรมเนียมประเพณี ทําใหสังคมมีความสงบสุข               
และกระบวนการทางการศึกษาของเมี่ยน เปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบ         
ของกระบวนการทางพิธีกรรม ที่มีสถาบันการถายทอดคือ ครอบครัว และ นเรศ   สงเคราะหสุข 
(2540) ทรงวิทย   เช่ือมสกุล (2541) และ วันทนีย   จนัทรเอ่ียม (2543) ซ่ึงผลการวิจัยทั้งสาม
พบวา บริบท ภูมิปญญา และวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยภูเขา มีบทบาทสูงในการแกไขปญหา 
สารเสพติดในชุมชน และ เอกชัย   เครืออินตะ (2540) ที่พบวา การอนุรักษทรัพยากรปาไมของ
ชาวเขาเผากะเหรี่ยงเกี่ยวของกับวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้ง นิพัทธเวช   สืบแสง (2541) ที่พบวา       
ชุมชนไดใชกระบวนการทางวัฒนธรรม  เพื่อแกไขปญหาโรคเอดสผานพิธีกรรมตางๆ             
ของชุมชน และไดกอใหเกิดปฏิบัติการการควบคุมสังคม ซ่ึงเปนการปองกันและแกไขปญหา
ชุมชนไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ พระณชารีย   อุปสนโต (2545) ไดกลาววา ปจจุบันวัฒนธรรมตางๆ 
ของชาวไทยภูเขา กําลังถูกละเลย เนื่องจากเยาวชนไดรับเอาวัฒนธรรมของสังคมเมืองเขาไปใน
ชุมชนมากขึ้น วัฒนธรรมประเพณีไมมีผูสืบทอด หรือสานตอภูมิปญญาของชนเผา การจัดการ
เรียนการสอนเนื้อหาหลักสูตร จึงตองปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับระยะเวลา ในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและบริบทชุมชน ควรเนนเนื้อหาที่สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันทันตอสถานการณบานเมือง  

นักเรียนชาวไทยภู เขาที่ออกจากชุมชนเพื่อ เขามาศึกษาเลา เรียนในโรงเรียน               
ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม มีความจําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ซ่ึงเปน            
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่มีอยูในชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปประยุกตใชในวิถีการดําเนิน
ชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนเปนรากฐานที่จะทําใหชุมชนชาวไทยภูเขามีความเขมแข็ง และดํารง
อยูตอไป การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  
จึงเปนเรื่องที่ทุกฝายตองตระหนัก  โดยเฉพาะครูผูสอนที่ตองมีความเขาใจในแกนแท                    
ของวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยภูเขาอยางแทจริง เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปในลักษณะ      
บูรณาการระหวางวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยภูเข าและองคความรูสากลตามสาระการเรียนรู      
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรเรียนดําเนินไปได โดยนักเรียนชาวไทยภูเขาไมเกิดความรูสึก
ขัดแยงระหวางวัฒนธรรมของคนพื้นราบหรือวัฒนธรรมภาคกลาง และวัฒนธรรมของชนเผา
ตนเอง อีกทั้ง ไมเกิดความรูสึกถูกบีบบังคับใหเลือกปฏิบัติตามวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง        
มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  ไดเ รียนรูทักษะชีวิต  การคิด  และตัดสินใจ                 
ในการดําเนินชีวิต และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยภู เขาในปจจุบัน  มีการปะทะสังสรรคกับวัฒนธรรม             
จากสังคมเมืองหรือสังคมของคนพื้นราบ รวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกตามยุคโลกาภิวัตน             
ซ่ึงสงผลใหวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยภูเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การจัดการศึกษา      
เพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนของชาวไทยภูเขา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหมจึงควรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชนและผูรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขา ทั้งนี้ เนื่องจาก      
การมีความเขาใจและกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม จะสงผลใหนักเรียนชาวไทยภูเขามีความรู 
ความเขาใจในศักยภาพของชนเผาตนเอง  ซ่ึงเปนทุนทางวัฒนธรรมของชนเผาตนเอง                   
มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ และสามรถนําส่ิงที่เรียนรูไปประยุกตใชกับวิถีการดําเนินชีวิต  
เพื่อการพึ่งพาตนเองในยุคโลกาภิวัตนไดอยางสรางสรรคตอไป 

  

2. 6  ฐานคิดภูมิปญญาทองถิ่นชาวไทยภูเขา 
 

ภูมิปญญาทองถ่ินมีฐานอยูที่วัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธกับความเชื่อของมนุษย               
ความเชื่อ (animism) เปนความคิดเชื่อในเรื่องหรือในสิ่งที่มองไมเห็น ความเชื่อของมนุษย                   
มีความแตกตางกันไป มนุษยยึดถือความเชื่อในเรื่องตางๆ ตามบรรพบุรุษของตน ซ่ึงความเชื่อนี้
สงผลใหเกิดพิธีกรรมตางๆ เกิดขึ้น (Edward B. Tylor. อินเทอรเน็ต, 2005) สอดคลองกับ ธวัช   
ปุณโณทก (2534, หนา 95-104) กลาววา ความเชื่อ เปนเรื่องที่เกิดจากการที่มนุษยไดพบกับ
ปรากฏการณตางๆ ตามธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติ ซ่ึงความเชื่อสวนใหญของมนุษยจะเปน
ความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ โดยที่มนุษยเช่ือวาจิตวิญญาณที่เขาเชื่อนั้นสามารถใหคุณและ
โทษตอตนเองได มนุษยจึงใหความเคารพและเกรงกลัวตอความเชื่อดังกลาว มนุษยมีการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงที่เขาเชื่อ ดวยการประกอบพิธีกรรมเซนสรวงเพื่อขอใหส่ิงที่เขาเชื่อ
นั้นใหคุณกับตนเอง ซ่ึงปจจุบันความเชื่อเหลานี้ ไดสะทอนออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และอ่ืนๆ ของสังคมนั้นๆ  

ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2538, หนา 3-7) และ สถาบันวิจัยชาวเขา (2543, หนา 72-74)                      
ไดกลาวถึง ความเชื่อของชาวไทยภูเขา 9 กลุมชาติพันธุหลัก ไดแก ปกาเกอะญอ มง ลาหู เมี่ยน 
อาขา ลีซู ถ่ิน ละวา และขมุ ไวสอดคลองกันวา สวนใหญไดรับอิทธิพลตามการสืบเชื้อสายจาก
แถบเอเชียตะวันออกธิเบต และจีน ความเชื่อของชาวไทยภูเขา มีความแตกตางหลากหลายกนัไป 
ตามชาติพันธุของตนเอง ตามบริบทของสังคมชาวไทยภูเขา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อ           
และพิธีกรรมตางๆ  ของชาวไทยภูเขานั้น  มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม                           



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 35 

เชน การทํามาหากิน การเกิด การเจ็บปวย และการตาย ปาไม ภูเขา แมน้ํา และที่อยูอาศัย            
ความ เชื่ อของชาวไทยภู เ ข าแทบทุกก ลุ มชาติพันธุ  คือ  การนับ ถือ ผีห รือวิญญาณ                             
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2523, หนา 17-18) และ                      
วนัช   พฤกษะศรี (2528, หนา 40-44) ไดกลาวถึง ความเชื่อของชาวไทยภูเขาที่เกี่ยวของกับ เร่ือง
วิญญาณ สรุปไดวา ชาวไทยภูเขาเชื่อวา วิญญาณมีอยูในทุกหนทุกแหงตามธรรมชาติ ดังนั้น 
ปรากฏการณธรรมชาติหรือการเจ็บไขไดปวยที่ เกิดขึ้น  ชาวไทยภู เขาเชื่อวาเกิดจากผี                      
เปนผูกระทํา ซ่ึงชาวไทยภูเขาไดจําแนกผีออกเปน 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ ผีดี หรือผีใหญ 
ซ่ึงเปนผีใหคุณคอยคุมครอง และทําใหมีความกินดีอยูดี แตอาจใหโทษไดถาทําผิดประเพณี 
ประเภทที่สองคือ ผีราย คือผีที่คอยทําอันตราย ทําใหเจ็บไขไดปวย ลมตาย จําเปนตองอัญเชิญ           
ผีดีมาชวยขับไลไป ดวยการทําพิธีกรรมเซนไหว ซ่ึงการทําพิธีกรรมเซนไหวของชาวไทยภูเขา 
จะมีหมอผีเปนผูประกอบพิธีกรรม หมอผีมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ประกอบพิธีกรรม                
เพื่อรักษาการเจ็บปวยหรือทํานายโชคซึ่งเปรียบเสมือนแพทยประจําหมูบาน และหมอผี                   
ที่สามารถประกอบพิธีกรรมใหญๆ ของหมูบาน ซ่ึงเปรียบเสมือนผูนําทางดานศาสนาของสังคม
ชาวไทยภูเขา  

ปจจุบันศาสนาตางๆ ไดมีการเผยแพรเขาไปสูสังคมชาวไทยภูเขา ไดแก ศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ลัทธิดาไลลามะของธิเบต ลัทธิเตาของจีน และศาสนาคริสต ทําใหชาวไทยภูเขา 
มีการนําเอาแนวความเชื่อของศาสนาตางๆ ไปผสมผสานกับการนับถือผีแบบดั้งเดิมบาง            
แตอยางไรก็ตามชาวไทยภูเขาสวนใหญในปจจุบัน ก็ยังคงนับถือผีตามความเชื่อแบบดั้งเดิมอยู 
ซ่ึงเปนความเชื่อที่สืบทอดตอกันมา ตั้งแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ความเชื่อตางๆ เหลานี้ลวนมี
ความเชื่อมโยงกับโครงสรางทางสังคมและสิ่ งแวดลอมของชาวไทยภู เขาทั้งสิ้น  คือ                     
1) ความสัมพันธระหวางความเชื่อกับโครงสรางทางสังคมชาวไทยภูเขามีความเชื่อวา มนุษย
ทั้งหลายในโลกเกิดจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์สงใหมาเกิด และมนุษยทั้งหลายลวนสืบเชื้อสายมาจาก
มนุษยที่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เปนผูสรางขึ้น นั่นก็คือ มนุษยทุกคนมาจากที่เดียวกัน สืบเชื้อสายเดียวกัน 
อีกทั้ง ชาวไทยภูเขาแทบทุกชาติพันธุที่มีความเชื่อในการนับถือผี ที่เปนผีหรือวิญญาณของ
บรรพบุรุษ จัดใหมีศาลและจัดพิธีบูชาผีบาน ผีเรือน ที่คนทั้งหมูบานจะตองเขารวม วิญญาณของ
บรรพบุรุษจะคอยคุมครองดูแลสมาชิกในครอบครัว ใหอยูอยาง เปนสุขตลอดหลายชั่วอายุคน 
หากใครประพฤติผิดทํานองคลองธรรมของชุมชนจะทําใหผีโกรธและลงโทษ เกิดโรคภัยไขเจ็บ 
และ 2) ความสัมพันธระหวางความเชื่อกับส่ิงแวดลอมเร่ิมตั้งแตชาวไทยภูเขามีความเชื่อในการ
กําเนิดโลกของมนุษย  คือ การนับถือผีฟา ที่เปรียบเสมือนเปนเทวดาที่สถิตอยูบนฟา ที่เปน
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ผูสรางและดูแลโลกมนุษย ผีฟามีอิทธิพลตอการกําหนดชะตาชีวิตของมนุษยโดยตรง เปนผูให
กําเนิดโลกและความดีทั้งปวงเปนผูบันดาลใหอุดมสมบูรณ และเชื่อวาผีมีอยูทุกหนทุกแหง          
มีอํานาจสูงสุดในการคุมครองแผนดิน แมนํ้า โขดหิน ตนไม ไรนา ถาทําผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอผี 
มักจะถูกลงโทษใหเจ็บปวยถึงตายได จะตองทําพิธีเล้ียงผีเพื่อขอขมา ผีหมูบาน ก็คือ เทวาอารักษ
หมูบานที่คอยปกปองรักษาชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข จะสถิตอยูที่ศาลผีประจําหมูบาน บริเวณทิศ
ตะวันออกของหมูบานกอนสรางหมูบาน จะตองชวยกันสรางศาลผีประจําหมูบานกอน และผีที่
สิงอยูทั่วไป เชน ผีดิน ผีน้ํา ผีลม ผีไฟ ฯลฯ โดยปกติจะไมใหรายคน แตถาถูกลวงเกินกจ็ะใหราย
แกคนได โดยผีจะลงโทษใหเปนไปตางๆ นานา จะตองทําพิธีเล้ียงผี    เพื่อไถถอนโทษ (บรรพต     
วีระสัย,  2526, หนา 97-125; ฉลาดชาย  รมิตานนท, 2535, หนา 350-391; ฉวีวรรณ   ประจวบ
เหมาะ, 2539, หนา 231-235; สถาบันวิจัยชาวเขา, 2541, หนา 1-170; พิมุข   ชาญธนะวัฒน, 
2541, หนา 13-15) ซ่ึง ยศ   สันตสมบัติ (2542, หนา  48-56) กลาววา ความเชื่อและพิธีกรรมเปน
สวนหนึ่งของภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเสริมสรางความผูกพันทางศีลธรรมและการพึ่งพาอาศัย      
ซ่ึงกันและกัน ระหวางชุมชนกับธรรมชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ   แสงศร 
(2542) ที่พบวา การรักษาพยาบาลความเจ็บปวยของชาวอีกอ จะมีการรักษาพยาบาลตามจารีต
ประเพณี โดยการใหหมอผีประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญ และรักษาผูปวยควบคูไปกับการให 
หมอยาใชสมุนไพร และ อารักษ  กัมปนาทบวร (2545) ที่พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพ
ของชุมชนปกาเกอะญอในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรม  
 บรรพต   วีระสัย (2526, หนา 90-130) ขจัดภัย   บุรุษพัฒน (2538, หนา 56-75) และ
สถาบันวิจัยชาวเขา (2541, หนา 20-35) ไดกลาวถึง ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิต             
ที่เปนอัตลักษณของชาวไทยภูเขาแตละชนเผา ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของภูมิปญญาทองถ่ิน             
สรุปได ดังนี้ 

ปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง 
ปะกาเกอะญอมีประเพณีความเชื่อในการปรึกษาภูตผีตางๆ โดยอาศัยการ “เส่ียงทาย” 

เครื่องมือที่สําคัญ คือ เมล็ดขาว กระดูกไก และขี้เถา ถาขัดสนไมมีกระดูกไกหรือเมล็ดขาวอาจ
ใชไมไผหรือไมอ่ืนแทนได บางครั้งอาจใชผาโพกศีรษะเปนเครื่องเสี่ยงทาย โดยสังเกต        
รอบทางของผา ในบรรดาชาวไทยภูเขาทั้งหลาย “ชาวปะกาเกอะญอนับวาเปนชนเผาที่                  
ดูโชคชะตาเกงที่สุด” แมแตชาวไทยภูเขาเผาอื่นและคนไทยพื้นราบในบริเวณใกลเคียงก็นิยมให          
ชาวปะกาเกอะญอทายให อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ไดหันมานับถือศาสนาคริสตและพุทธ        
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เพิ่มมากขึ้น จึงพบวาบางหมูบานมีทั้งถือผี ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธอยูรวมกันอยางสันติสุข
ตามครรลองของชนเผา 

ประเพณีปใหมของชาวปะกาเกอะญอ หมายถึง การเริ่มตนของฤดูการเกษตรประมาณ
เดือนกุมภาพันธ แตละปไมตรงกัน โดยคนกําหนดวันคือ ผูนํา(หมอผี) และเปนผูที่ตองทําพิธี
ใหกับบานทุกหลังดวยพิธีกรรมเลี้ยงผี การเลี้ยงผีจึงมีอยูเปนระยะตลอดป โดยมีเหลาและไก
เปนสิ่งที่ตองใชในการทําพิธี 

ปะกาเกอะญอยังไดชื่อวาเปนชนเผาที่รูจักการใชพื้นที่ทํากินแบบอนุรักษ โดยวิธีการ                   
ที่เรียกวา “ไรหมุนเวียน” คือ ทําไปแลวก็พักทิ้งไว 3-5 ป ก็จะกลับไปทําใหม วนเวียนกัน    
อยางนี้ตลอดไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียหนาดิน อันจะทําใหดินเสื่อมคุณภาพ ดังนั้น                 
จึงนับวาปะกาเกอะญอเปนชนเผาที่อยูอยางถาวรไมเคล่ือนยายดวยเหตุผลดังกลาว นอกจากนั้น               
ชาวปะกาเกอะญอเปนชาวไทยภูเขาชนเผาเดียว ที่นิยมการเลี้ยงชางเพื่อใชรับจางทํางาน  

มง หรือ แมว  
 ชาวมงมีความเชื่อในเรื่องขวัญและการเวียนวายตายเกิด ขวัญคือวิญญาณที่อยูคูกับ
รางกายคน หากขวัญหลุดออกจากรางกาย ไมวาจะดวยสาเหตุใดจะทําใหบุคคลนั้นเจ็บปวย      
แตหากแนใจวาการเจ็บปวยนั้นเปนของรางกาย ชาวมงก็จะมีวิธีการรักษารางกายโดยตรง เชน 
การใชสมุนไพร สวนเรื่องการตายแลวเกิดใหมนั้น ชาวมงเชื่อวาหากประพฤติแตส่ิงที่ดีงาม     
ตามครรลองของชนเผา เมื่อตายไปแลววิญญาณ จะไดรับการพิจารณาจากกลุมผีฟา อนุญาตให
กลับมาเกิดไดอีก 
 ชาวมงมีประเพณีขึ้นปใหม อยูระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม งานฉลองปใหมชาวมง
จะหยุดทํางาน หลังจากประกอบพิธีเพื่อความเปนสิริมงคลของครอบครัวแลว หนุมสาวชาวมง
จะแตงตัวดวยเสื้อผาชุดใหมสวยงาม จับกลุมทํากิจกรรมการบันเทิงรวมกัน การละเลนที่มีมา     
ชานาน คือ การเลนลูกขางและลูกชวง และประเพณีกินขาวใหม 
 การทําไรคืออาชีพหลัก และเปนการทําไรเล่ือนลอย โดยการโคนถางปาและเผา          
เพื่อเพาะปลกู เมื่อดินหมดความอุดมสมบูรณ ก็อพยพยายถ่ิน พืชหลักที่นิยมปลูกกันมาชานาน 
คือ ฝน ขาว ขาวโพด แตปจจุบันไดลดการปลูกฝนแลว หันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทน ที่สําคัญ
คือ กะหล่ําปลี และพืชเมืองหนาว  
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 มูเซอ หรือ ลาหู  
 ชาวมูเซอมีประเพณีกินปใหม เปนพิธีบวงสรวง “กื่อซา” ที่ชาวมูเซอใหความเคารพ  
นับถือวาเปนผีที่ยิ่งใหญ เปนผูใหกําเนิดโลก และความดีทั้งปวง มีขึ้นระหวางเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ มีระยะเวลา 14 วัน แบงเปนปใหมหญิง 5 วัน และปใหมชาย 9 วัน โดยปใหมหญิง
จะเริ่มกอน ชาวมูเซอจะรวมกันบวงสรวงพระเจา เล้ียงผี ไลผี โดยมีหมูและไกเปนเครื่อง       
เซนไหว รดน้ําดําหัวผูใหญ และมีการเตนรําอยางสนุกสนาน นอกจากนั้น ยังมีประเพณี           
กินขาวใหม เปนพิธีบวงสรวง “กื่อซา” ที่ชวยดลบันดาลใหขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ            
มีขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ในชวงที่ขาวเริ่มแตกรวง กอนที่จะเก็บผลผลิตในชวง
ปลายฤดูกาลเกษตรมาบริโภค กําหนด 4 วัน ดวยเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับผลผลิต               
ทางการเกษตร เครื่องเซนไหวบูชาจึงเปนผลผลิตทั้งหมดที่ไดจากไร ชุมชนมีการฉลองและ
กิจกรรมเหมือนกับประเพณีกินปใหม 
 ชาวมูเซอทําไรเปนอาชีพหลัก เปนการทําไรเล่ือนลอย พืชหลักคือขาว ขาวโพด พืชผัก
สวนครัว และพืชไรที่ใชประกอบอาหาร สัตวที่นิยมเลี้ยง คือ หมู ไก สําหรับทําพิธีกรรมและ
รับประทาน วัว ควาย มา เล้ียงไวใชแรงงานและจําหนาย การคาขายทั้งกับคนตางเผาและ         
พื้นราบ นอกจากนั้นก็เปนการหาของปาซึ่งถือเปนการหาอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องการลาสัตว 
ชาวมูเซอไดรับการยอมรับวามีความชํานาญมากกวาเผาอื่น 
 เม่ียน หรือ เยา  
 ชาวเมี่ยนไดรับเอาวัฒนธรรมหลายอยางมาจากจีน ประเพณีของเยาจึงมักจะอางอิง       
ชาวจีน ประเพณีในสวนชุมชนที่สําคัญของเยา ไดแก ประเพณีขึ้นปใหม วันปใหมของเยา      
เปนวันเดียวกันกับวันตรุษจีน พิธีกรรมการปฏิบัติก็คลายคลึงกับที่ชาวจีนทํากันในวันตรุษจีน 
ประเพณีเขาพรรษา ถือเปนประเพณีชุมชนที่มีความสําคัญที่สุดของเยา กําหนด 2 วัน ตรงกับ
วันที่ 14 และ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน กิจกรรมคือการไหวผี และประเพณีการทําขวัญขาว 
เปนพิธีที่ทําขึ้นเพื่อใหขาวและพืชผักที่ปลูกเจริญเติบโตดี นิยมทําในเดือนที่ 4 ตามปฏิทินจีน 
และอาจจะทํากันเพียงบางบานหรือบางตระกูล หรือในกรณีที่พืชผลไมงอกงามเทานั้น 
 อาชพีหลักของเมี่ยน คือ การทําไร เปนไรเล่ือนลอย พืชไรที่ปลูกคือ ขาว ขาวโพด ฝาย 
พริก ขิง และถ่ัวตางๆ นอกจากนั้น มีการปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภค และไมผลยืนตน 
เมี่ยนเคยไดรับการยกยองวาชํานาญในการปลูกฝน แตในระยะหลัง 15 ปมานี้ หมูบานเมี่ยน
จํานวนมากไดอพยพลงสูที่ต่ํา สวนใหญเลิกปลูกฝน หันมาปลูกขาวโพดและฝายแทน โดยพชืที่
นําออกสูตลาดมากที่สุดคือ ขาวโพด ฝาย พริก ขิง และมีการทําการเกษตรแบบถาวรเพิ่มมาก
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ขึ้น โดยการปลูกไมผลยืนตน เชน ล้ินจี่ ชา กาแฟ สม อาชีพนอกการเกษตรมีการปกลายผา 
และทําเครื่องประดับเงิน 
 อาขา หรือ อีกอ 
 ในรอบปชาวอาขามีพิธีกรรมตางๆ ขอหาม ขอปฏิบัติที่ที่แยกยอยมากมาย นอกจากนี้
ชาวอาขายงัเชื่อเรื่องการเกิดใหม หมูบานชาวอาขาจึงมีปาชา เพราะเชื่อวาคนตายที่นําไปฝงไว    
ในบริเวณเดียวกันเมื่อเกิดใหมจะไดอยูรวมกันอีก พิธีสําคัญของชุมชน ไดแก พิธีขึ้นใหม หรือ 
ปใหมลูกขาง มีขึ้นในเดือนธันวาคม กําหนด 4 วัน สาระสําคัญของงาน คือ การประชุม
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับผลผลิตที่ได และการตัดสินความเปนไปของหมูบาน ตอนกลางคืน
หนุมสาวจะรวมกันรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน สวนการเลนลูกขางของผูชายจะทําในวันที่
สอง ปใหมเด็ก เปนงานพิธีจัดขึ้นสําหรับเด็ก มีขึ้นประมาณเดือนเมษายน กําหนด 3 วัน พิธีทํา
ประตูหมู มีขึ้นประมาณเดือนเมษายน กําหนด 1 วัน ชาวบานจะรวมกันทําเสาประตูใหม และ
ซอมแซมตกแตงสวนประกอบอื่นๆ พิธีไหวผีหมูบาน กําหนด 1 วัน มีขึ้นหลังจากวันทําประตู
หมูบาน 6 วัน พิธีปใหมปลูกขาว กําหนด 3 วัน มีขึ้นหลังจากพิธีไหวผีหมูบาน 1 สัปดาห      
มีความหมายคลายกับพิธีกรรมในวันพืชมงคลของไทย พิธีโลชิงชา หรือปใหมผูหญิง มีขึ้น
ประมาณเดือนสิงหาคม กําหนด 4 วัน การทําชิงชาจะทําในวันที่ 2 สวนการเลนชิงชาจะทําใน
วันที่ 4 กลางคืนมีกิจกรรมบันเทิงเหมือนพิธีขึ้นปใหม พิธีกินขาวใหม มีขึ้นประมาณ เดือน
กันยายน กอนจะลงมือเก็บเกี่ยวขาว ผูที่จะทําเปนรายแรกตองเปนครัวเรือนไมมีผูหญิงตั้งครรภ 
และขาวในไรแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยว พิธีสงผีไลผีน้ําฝนออกไปจากหมูบาน ประมาณเดือน
ตุลาคม นบัไดวา ชาวอาขามีงานประเพณีพิธีกรรมในสวนของชุมชนในรอบป มากกวาชาวเขา
เผาอื่นๆ อีกทั้งขอหามขอปฏิบัติในแตละพิธีกรรมก็มากมายหลายอยาง ที่กลาวมานี้เปนเพียง
ตัวอยางของพิธีสําคัญๆ เทานั้น 
 ชาวอาขาทําการเกษตรเปนหลัก และเปนการเกษตรเพื่อการยังชีพเทานั้น ทําไรบนภูเขา 
ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนมาทําไรหมุนเวียนกันมากขึ้น เนื่องจากภาวะจํากัดเรื่องที่ดิน พืชหลักที่ปลูก
คือขาว ขาวโพด ฝาย ยาสูบ พืชที่ใชในการทําพิธีและบริโภคดวยคือ ขาวฟาง ขิง เผือก งา     
พืชผักสําหรับประกอบอาหาร เชน ฟก มัน แตง ถัว ผักกาด สัตวที่นิยมเลี้ยงคือ หมู ไก 
สําหรับทําพิธีและเปนอาหาร วัว แพะสําหรับจําหนาย มาสําหรับใชงาน สวนอาชีพรองอ่ืนๆ 
ไดแก รับจาง และหาของปาซ่ึงเปนการหาอาหารตาม ฤดูกาล การดํารงชีพของชาวอีกอมี
ลักษณะใกลเคียงกับชาวปะกาเกอะญอ คือ อาศัยความอุดมสมบูรณของผืนปา พึ่งพาตัวเอง 
เรียบงายและสมถะ 
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 ลีซอ หรือ ลีซู 
 ประเพณีที่สําคัญของชาวลีซอ คือ ประเพณีปใหม ชาวลีซอเปนกลุมชนที่มีการทําไร 
แบบยายที่เปนระบบการผลิตหลัก โดยมีแรงงานในครัวเรือนและแรงงานแลกเปลี่ยน                
เปนรากฐานของการผลิต สวนที่ดินเปนเงื่อนไขที่อยูในธรรมชาติ การที่ชาวลีซอตองยายที่        
ทํากินอยูเสมอ ทําใหการจัดการแรงงานและระบบเครือญาติเปนภูมิปญญาหลักในการจัดการ
ทรัพยากร หรือดัดแปลงสภาพปาธรรมชาติใหเปนปจจัยการดํารงชีวิต 
 ชาวลีซอมีการจําแนกพื้นที่ปาตามลักษณะของระบบนิเวศเปน 2 ประเภท คือ พื้นที่เย็น 
หรือยาหมื่ว ไดแก ปาดิบชื้น มีความหลากหลายของพรรณพืชสูงมาก มีความชื้นสูงและเย็น
สบายตลอดป เหมาะสําหรับปลูกฝน ขาวโพด และพืชผักตางๆ กับพื้นที่รอน หรือ ลูหมื่ว
ไดแก ปาดิบแลวปนกับปาเบญจพรรณ มีความชื้นต่ําและอากาศรอน เหมาะสําหรับปลูกขาวไร 
และพืชตระกูลถ่ัว 
 นอกจากนั้น ชาวลีซอยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่ตองหาม ซ่ึงมีทั้งที่เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ
และพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก ไดแก ปาตนน้ํา หรือ อาจาวูดู ซ่ึงเปนพื้นที่ปา
ศักดิ์สิทธิ์ และเปนพื้นที่ที่ใชฝงศพ สวนพื้นที่ปาที่ชาวลีซอไมนิยมใชประโยชนมี 2 ประเภท 
คือ ปาที่มีน้ําซึม เพราะเปนพื้นที่อุมน้ํา มีน้ําขังเฉอะแฉะ ไมเหมาะสําหรับใชเพาะปลูก และปา
ที่อยูรอบๆ หนองน้ําเพราะเชื่อวาจะไปรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูในน้ําที่เรียกวา หลูบือ 
 ถิ่น 
 ประเพณีของชาวถิ่น คือ พิธีเล้ียงผี เพื่อใหไดผลผลิตมาก ชาวถ่ินจะทําไรขาวเปนหลัก 
เปนไรแบบหมุนเวียน และจะปลูกพืชผักเพื่อบริโภคผสมอยูในไรขาว การเลี้ยงสัตว เชน           
วัว ควาย หมู ไก ซ่ึงเลี้ยงไวใชในพิธีกรรม จําหนาย และบริโภค นอกจากนั้น จะเปนการหา
ของปา การหาของปาจะนํามาใชในครัวเรือนกอน หากเหลือก็จะนําไปจําหนาย บางหมูบาน                    
ก็ทําเกลือขาย  
 ชาวถ่ินมีความสามารถเฉพาะชนเผาของตนอีกอยางหนึ่ง คือ การจักสานเสื่อหญา
สามเหลี่ยม โดยจะนําหญาสามเหลี่ยมมาสานผสมกับใบตองจริงทําใหมีลวดลายที่สวยงาม    
สัตวเล้ียงที่นิยมเลี้ยง ไดแก ไก หมู เพื่อใชประกอบพิธีทางศาสนา และยังสามารถขายลูกหมู
เปนรายได สุนัข เล้ียงไวเฝาบานและชวยในการลาสัตว วัว ควาย เพื่อขายแกคนพื้นราบ              
หรือเพื่อใหเชาไปทําการไถนา 
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 ลัวะ หรือ ละวา 
 ประเพณีในสวนชุมชนของชาวลัวะนั้นคอนขางจะไมชัดเจน ที่เห็นไดชัดเจนจะเปนใน
ดานประเพณีสวนบุคคล เชน พิธีแตงงาน พิธีศพ แตที่พอจะคาบเกี่ยวกันก็คือพิธีกรรม          
เล้ียงผี การเลี้ยงผีของชาวละวานั้น สําหรับผีคุณจะเลี้ยงโดยสม่ําเสมอ ซ่ึงอาจจะทําในวันกรรม 
สวนผีรายนั้น จะเลี้ยงก็ตอเมื่อไดไปกระทําลวงเกิน หรือถูกทํานายวาถูกผีทําราย ส่ิงที่ใชเล้ียงผี
คือ เหลา หมู ไก 
 ชาวลัวะจะทําไรเล่ือนลอย โดยจะปลูกขาวเจาเปนพืชหลัก นิยมบริโภคขาวเจามากกวา
ขาวเหนียว และนิยมดื่มเหลาที่ทําจากขาวเจา พืชอ่ืนๆ ที่ปลูกแซมในไรขาวสําหรับไวเปน
อาหารและใชสอย ไดแก ขาวโพด ถ่ัวแดง พริก ฝาย ผักตางๆ สวนสัตวเล้ียง ไดแก วัว ควาย 
หมู ไก หมา เปนตน ซ่ึงบางครั้งสัตวเล้ียงเหลานี้ก็ใชฆาสําหรับเลี้ยงผี ผลิตผลทางการเกษตร
ของลัวะ มีปริมาณเพียงพอสําหรับบริโภคและขายในหมูบานใกลเคียงบางเล็กนอย 
 ระบบเกษตรกรรมของลัวะ ดังไดกลาวมาขางตนแลววา ลัวะบริโภคขาวเจาเปนหลัก 
ฉะนั้น การเกษตรจึงเนนในการปลูกขาวเจา โดยทําเปนแบบขั้นบันได ลัวะตั้งบานเรือน       
อยูแหงหนึ่งๆ นั้นเปนเวลารอยๆ ป และมีพื้นที่ทําไรขาวอยูรอบหมูบาน โดยมีการปลูกขาว        
เปนระบบหมุนเวียนไปทุกป ใชเวเลา 7-10 ป จึงจะครบรอบ ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับจํานวนไรที่หมูบาน
ไดเปนเจาของ การทําไรขาวนี้จะทําที่แหงเดียวกันทั้งหมูบาน แลวก็มีการหมุนเวียนไป       
พรอมกันทั้งหมูบาน กิจกรรมในการเกษตรนี้ มีความผูกพันกับความเชื่อทางศาสนา ตั้งแตการ
เลือกที่ฟนปาสําหรับปลูกขาวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวขาว 
 การเลือกพื้นที่สําหรับทําไรของลัวะจะไมทําในปาปฐมภูมิ (ปาแก–Virgin Forest)             
โดยเชื่อวา ปาแกเปนที่อยูของผีปา การฟนไรจึงมักทําในปาทุติยภูมิ (ปาหนุม–Secondary Forest) 
และยังตองการอนุรักษปาแกใหเปนแนวกันไฟสําหรับหมูบาน เปนที่รมร่ืนแกหมูบาน รวมทั้ง
เปนตนน้ําลําธาร ปาแกจึงไมมีการเผา หากใครฝาฝนจะถูกปรับ ลัวะมีการควบคุมไฟปาจากการ
เผาไวอยางจริงจัง เพราะมีความเชื่อวาถาไฟปาลามไปยังปาอ่ืน จะทําใหคุณภาพของดิน    
สูญเสียไป ไมเหมาะสําหรับเพาะปลูกในอนาคต การควบคุมการเผาไร ตองไดรับความรวมมือ 
จากคนทั้งหมูบาน และความเชื่อนี้เองทําใหการทําไรของลัวะ ไมแยกออกเปนที่ๆ                
เหมือนของชาวเขาเผาอื่น 
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 ขมุ 
 ชาวขมุมีการถือผีอยางเครงครัด ประเพณีชุมชนสวนใหญจึงมักจะเปนพิธีกรรมเลี้ยงผี 
เชน พิธีเล้ียงผีหมูบาน พิธีเล้ียงผีบรรพบุรุษ พิธีเล้ียงผีขาว เปนตน โดยมีขาว เหลา และไก             
เปนเครื่องสังเวยหลัก ผูนําในการประกอบพิธีกรรม ชาวขมุเรียกวา “ขะจ้ํา” 
 ชาวขมุสวนใหญหาเลี้ยงชีพโดยการทําไรบนภูเขา โดยใชระบบการประกอบ
เกษตรกรรมที่เรียกวา ไรหมุนเวียน กลาวคือ เมื่อไดทําการตัดฟนตนไมและเผา เพื่อใชพื้นที่     
บนภูเขาเปนที่เพาะปลูกแลว จะปลอยใหพื้นที่ดังกลาวพักตัว ใหตนไมขึ้นเปนปาใหมประมาณ 
1-3 ป เพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น แลวจึงกลับไปใชพื้นที่นั้นใหม สวนพืชที่ปลูกนั้น 
ไดแก ขาวสําหรับบริโภค และขาวโพดสําหรับเล้ียงสัตว นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนครัว  
ซ่ึงเปนพืชจําพวกเครื่องเทศ เชน พริก หอม กระเทียม ตระไคร ขา ขมิ้น เปนตน  

ฐานคิดภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขา จึงมีตนกําเนิดมาจากความเชื่อ ที่สะทอน     
ใหเห็นถึงการมองโลกทัศนและชีวทัศนของชาวไทยภูเขาวา มนุษยทุกคนมีตนกําเนิดมาจาก             
ที่เดียวกัน มีเชื้อสายเดียวกัน มีการนับถือผีบรรพบุรุษ ผีฟา และผีตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ            
ส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว มีความเชื่อวาผีเหลานั้น จะชวยคุมครองดูแลสมาชิกในครอบครัว                 
ใหอยูอยางเปนสุข แตถาลูกหลานกระทําผิดทํานองคลองธรรมของชุมชน ลวงเกินผีที่มีอยู
ธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว ผีก็จะโกรธและลงโทษ ความเชื่อตางๆ เหลานี้ ทําให
ชุมชนชาวไทย ภูเขามีความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคม และสงผลตอการอนุรักษ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในทองถ่ิน ทั้งหมดเปนคุณคาของความเชื่อ
ในสังคมชาวไทยภูเขา ที่ทําใหเกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทําใหเกิดการควบคุมสังคม 
เกิดบรรทัดฐาน กฎเกณฑ หรือระเบียบของสังคมขึ้น มีการประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดี 
และถูกตองและอยูรวมกันอยางเปนสุข โดยไมตองอาศัยกฎหมายเปนตัวบังคับ สงผลให              
ชาวไทยภูเขาสามารถดํารงชีวิต และชาติพันธุ อยูไดจวบจนทุกวันนี้ ความเชื่อและพิธีกรรม
ตางๆ ดังกลาวขางตน จึงเปนองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขา ที่แสดงออกมาใน
รูปแบบจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และการประกอบพิธีกรรม ที่เกี่ยวของในวิถีการดําเนินชีวิต 
อาทิเชน ระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ ระบบการจัดการทรัพยากร ระบบการเกษตร และ           
ระบบการรักษาพยาบาล  กระบวนการถายทอดภูมิปญญาทอง ถ่ินของชาวไทยภู เขา                         
ไดมีการถายทอดผานทางสถาบันครอบครัว ชุมชน แตในสถานการณปจจุบัน ภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชาวไทยภูเขา กําลังขาดคนสืบทอด เยาวชนชาวไทยภูเขาไดรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมเมือง
เขาไปในชุมชนมากขึ้น อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยา การปรับเปล่ียนที่อยู                
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ที่ทํากิน การอพยพของชาวไทยภูเขาลงจากดอย อาจเปนการทําลายองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ที่มีคุณคาใหสูญหายไปไดเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุงสรางให
เยาวชนชาวไทยภูเขา เปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคม โดยการจัดใหมีเนื้อหาสาระ            
ของการเรียนการสอนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงมีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน                  
เพื่อใหเยาวชนชาวไทยภูเขา ไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่ดีงามของตนเอง และ                 
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินนี้ในวิถีการดําเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางมีคุณคาตอไป 
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาในครั้งนี้ เปนการนําองคความรูภูมิปญญา          
ทองถ่ินของชาวไทยภูเขา มาบูรณาการรวมกับทฤษฎีหรือหลักวิชาการ ที่ใชในการเรียน         
การสอนของสาระการเรียนรูตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต สงเสริม ในกิจกรรมการเรียนการสอนของหนวยการเรียนรู             
แบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาดวย                   
โดยมุงเนนใหนักเรียนชาวไทยภูเขาสามารถคิด  วิเคราะห ระบบความคิด  ระบบคุณคา             
ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวไทยภูเขา เพื่อทําความเขาใจกับความรูสึกนึกคิด จิตวิญญาณ 
ความเปนตัวตนของชาวไทยภูเขา คุณคาภูมิปญญาบรรพบุรุษของชนเผาตนเอง ทั้งนี้ องคความรู
ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในวิถีการดําเนินชีวิตดั้งเดิมแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา ซ่ึงถือเปน
กระบวนทัศนแบบตะวันออก ที่เปนตัวอยางการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษชาวไทยภูเขา              
ที่สามารถวิ เคราะหเชื่อมโยงรวมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีพื้นฐานมาจาก                  
วิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของไทย เพื่อใหนักเรียนชาวไทยภูเขารูจักการดําเนินชีวิต                
แบบพอเพียงอยางมีเหตุมีผล ใหสามารถมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง  เพื่อใหมีความพรอม                 
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน เปนทรัพยากรบุคคลของทองถ่ิน             
ที่มีความรูและมีจริยธรรม กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา                                
จากหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียน          
ชาวไทยภูเขา จะสงผลใหนักเรียนชาวไทยภูเขามีความภาคภูมิใจในชาติพันธุของตนเอง                   
มีความรูและความตระหนักในคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน และมีกระบวนการในการนําเอา           
องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพา      
ตนเองได 


