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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 
 
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาในครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย              
เพื่อตอบคําถามการวิจัยและขอบเขตของวัตถุประสงคการวิจัย โดยแบงหัวขอการนําเสนอ ดังนี้ 

4.1 ผลการเตรียมความพรอม ซักซอมความเขาใจ เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
4.1.1 การเขาพบผูบริหารสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคการวิจัย 
4.1.2 การขอความรวมมือจากคณะครูผูสอนเขารวมโครงการวิจัย 

4.2 ผลการศึกษาบริบทโรงเรียน บริบทชุมชนท่ีนักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย และ
แนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

4.2.1 บริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
1) สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
2) การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขา 
3) แนวทางการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐาน             

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
4.2.2 บริบทชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย 

1) สภาพทั่วไปและปญหาของชุมชนชาวไทยภูเขา 
2) การศึกษาของลูกหลานชาวไทยภูเขา 
3) การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของลูกหลานชาวไทยภูเขา 

4.2.3 แนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
1) หัวขอเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา 
2) แนวทางการศึกษาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา 

4.3 ผลการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
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4.3.1 การออกแบบและจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

1) สาระการเรียนรู 
2) ลักษณะการบูรณาการ 
3) องคประกอบของหนวยการเรียนรู 
4) โครงสรางเนื้อหาของหนวยการเรียนรู 
5) กิจกรรมการเรียนการสอน 
6) แหลงความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา 

4.3.2 พัฒนาการการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
4.3.3 การประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
1) การวิพากษหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา โดยผูปกครองนักเรียนชาวไทยภูเขา 
2) การประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐาน              

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา โดยผูเชี่ยวชาญ 
 4.4  ผลการพัฒนารูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐาน 

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
4.4.1 รูปแบบการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
1) แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในภาพรวม 
2) บริบทและแนวคิดที่เกี่ยวของ 
3) องคประกอบของ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล 
4) ความสัมพันธระหวางองคประกอบของ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล 
5) กระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล 

4.4.2 คูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

4.4.3 การประเมินคุณภาพรูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา โดยผูเชี่ยวชาญ 
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1) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพรูปแบบและ
คูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนชาวไทยภูเขา 

2) ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญตอคุณภาพรูปแบบและคูมือ
การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียน
ชาวไทยภูเขา 
 

4.1  ผลการเตรียมความพรอม ซักซอมความเขาใจ เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 
 4.1.1  พบผูบริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย 
 การเตรียมความพรอมกอนการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเขาพบผูบริหารสถานศึกษา คือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม 
เขต 2 เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย ความคิดรวบยอด และกระบวนการในการวิจัยและพัฒนา
โดยสังเขป รวมท้ังชี้แจงผลลัพธที่จะไดจากงานวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนในดานการเรียน            
การสอน และพัฒนาการการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขาโดยตรง  
 4.1.2  ขอความรวมมือจากคณะครูผูสอนเขารวมโครงการวิจัย 
 เมื่อผูบริหารสถานศึกษารับในหลักการแลว ผูวิจัยจึงขอเรียนเชิญ คณะผูบริหาร               
คณะครูผูสอนของโรงเรียนประชุมรวมกัน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย กรอบแนวคิด           
ในการวิจัย กระบวนการวิจัย รวมทั้งนโยบายการศึกษาของประเทศและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาไดกลาวชี้แจงในประเด็นตางๆ ดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อให     
คณะครูผูสอนไดเกิดความรูและความเขาใจตรงกัน ในนโยบายการศึกษาของประเทศที่วาดวย
เร่ืองการนําภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา มาบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสงเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมทั้งผูวิจัยไดหารือในเรื่องการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาวา ควรจะจัดทําสําหรับนักเรียนระดับชั้นใดกอน         
และขอความรวมมือคณะครูผูสอนเขารวมโครงการวิจัยเพื่อรวมวิจัยในลักษณะการวิจัย                    
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ซ่ึงผลจากการหารือสรุปไดว า  ควรเริ่มทดลองจัดทํา                 
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอน เนื่องจากเปนกลุมนักเรียนชาวไทยภูเขาที่มี
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ความพรอมในดานของภาษาไทย และไมมีปญหาในเรื่องของการที่จะตองสอบเรียนตอ จากนั้น
จึงขยายผลจัดทําเพื่อระดับชั้นอื่นตอไป โดยในการวิจัยคร้ังนี้ไดมีผูเขารวมโครงการวิจัยรวม 31 
คน ประกอบไปดวยผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูประจําชั้น ครูประจํางาน           
โสตทัศนศึกษา และครูผูสอนจาก 7 กลุมสาระการเรียนรู คือ 1) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 2) คณิตศาสตร 3) ภาษาตางประเทศ 4) การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         
5) วิทยาศาสตร 6) สุขศึกษา พลศึกษา และ 7) ศิลปะ ตอจากนั้น ผูวิจัยจึงไดประสานงานกับ
สํานักงานบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เพื่อทําหนังสือราชการขออนุญาตทํา
การวิจัยและพัฒนาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหมและรายนามคณะผูบริหารและคณะครู                
ผูรวมวิจัย  ไปยังผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 และผูอํานวยการโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหเชียงใหมอยางเปนทางการ 
 

4.2  ผลการศึกษาบริบทโรงเรียน บริบทชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย และ
แนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
 
 การวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาบริบทโรงเรียน บริบทชุมชน              
ที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการหาแนวทางการเรียนรู     
ภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
 4.2.1  บริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
 การศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาเอกสาร
สารสนเทศของโรงเรียน การสัมภาษณผูบริหาร ครู และการประชุมระดมสมองจํานวน 31 คน       
ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 

1)  สภาพทั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  ไดรับอนุมัติ
ใหเปดทําการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 เปนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหประเภทอยูประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเร่ิมเปดทําการสอนเมื่อ วันที่ 16 
มิถุนายน 2520 ใชอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
เปนอาคารเรียนชั่วคราว โดยรับนักเรียนตามจํานวนที่กรมสามัญศึกษาเดิมกําหนด ในปแรก
เปดรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 และประถมศึกษาปที่ 5  ชั้นละ 1 หองเรียน หองเรียนละ 
35 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2521 ไดยายมาทาํการสอนในสถานศึกษาปจจุบัน ตั้งอยูที่เลขที่ 154 
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หมู 4 ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 เปดสอนตั้งแตระดับ
ชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 4  (ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6) สังกัดสํานักงานพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
รับนักเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม มีเขตพื้นที่บริการ 12 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม           
กิ่งอําเภอแมออน สันกําแพง ดอยสะเก็ด สันทราย แมริม สะเมิง แมแตง สารภี หางดง แมวาง 
และสันปาตอง มีเนื้อที่ 88 ไร 2 งาน 69 ตารางวา มีจํานวนบุคลากรในปการศึกษา 2549 ประเภท
ขาราชการครู จํานวน 93 คน ลูกจางประจํา 12 คน นักเรียน 1,005 คน 
  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนชาวไทยภูเขาในโอกาสตางๆ 
นั้น ทางโรงเรียนไดมีโครงการเยี่ยมบานนักเรียน ซ่ึงคณะครูนําโดยรองผูอํานวยการฝาย
ปกครอง จะเดินทางไปเยี่ยมบานนักเรียนในชวงระหวางการปดภาคเรียนอยางนอยปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง เพื่อใหไดรับทราบถึงสถานภาพความเปนอยูของนักเรียน และเปนการพบปะ
ผูปกครองสรางความเขาใจใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลาน 
นอกจากนั้น ทางโรงเรียนไดมีโครงการเปดหอพักนักเรียน หรือวัน Open House ทุกปการศึกษา 
เพื่อใหผูปกครองไดเขาไปดูสถานที่ที่บุตรหลานกินนอนอยูอาศัย และจัดใหมีการประชุม
รวมกันกับสมาคมผูปกครองเพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองไดเสนอความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับบุตรหลานใหกับทางโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  รวมทั้งมี           
การแสดงผลงานของนักเรียนใหผูปกครองไดชม  และในเทศกาลวันปใหมและวันเด็ก               
ทางโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขามารวมจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขา             
โดยจัดใหมีการละเลนตางๆ ตามประเพณีของชาวไทยภูเขาเผาตางๆ  
  เกี่ยวกับอุปสรรคและปญหาในการสรางสัมพันธความรวมมือระหวางโรงเรียน
กับชุมชนชาวไทยภูเขานั้นพบวา ทางโรงเรียนจะไมสามารถขอความอนุเคราะหในเรื่อง           
ของทรัพยสิน เงินทอง หรือการสนับสนุนใดๆ จากผูปกครองไดเลย เนื่องจากนักเรียน              
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสวนใหญเปนนักเรียนยากจน และเปนกลุมนักเรียนที่มีปญหา
ครอบครัว อีกทั้งในการประชุมผูปกครองก็ไมสามารถจะจัดประชุมไดบอยคร้ังนัก เนื่องจาก
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางเปนรายวัน การหยุดงาน เดินทางมาประชุมที่โรงเรียน           
ทําใหเสียรายไดและคาใชจายในการเดินทาง ปญหาดังกลาว ทางโรงเรียนมีความเขาใจ
ผูปกครอง ทางโรงเรียนไดพยายามชี้แจงทําความเขาใจกับผูปกครองวา การที่บุตรหลาน            
ไดเขามาเรียนในโรงเรียนแหงนี้นั้น ทางรัฐบาลรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ทางโรงเรียน            
ขอความรวมมือเพียงใหผูปกครองมาประชุมเพียงปละ 1-2 ครั้ง เพื่ออนาคตของลูกหลานตนเอง 
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ผูปกครองเสียคาใชจายเพียงคาเดินทางเทานั้น ซ่ึงผูปกครองเองก็เขาใจและใหความรวมมือ
ดวยดีมาโดยตลอด 

2)  การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขา การจัดการเรียน        
การสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขา ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น                       
แตผูปกครองยังไมไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา เนื่องจากผูปกครอง สวนใหญยังไมสามารถ
พูดภาษาไทยได รวมทั้งอุปสรรคและปญหาในเรื่องของคาใชจายในการเดินทาง และการเสีย
รายไดหากผูปกครองไมไดทํางานในวันนั้นๆ และจากการที่นักเรียนชาวไทยภูเขาไดเขามาเรียน
หนังสือในโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาภายในโรงเรียนแลว ไดสงผลตอวิถีชีวิตของนักเรียน 
ครอบครัว และชุมชนของนักเรียนชาวไทยภูเขา ในลักษณะที่อาจทําใหนักเรียนชาวไทยภูเขา
ขาดความอบอุน เนื่องจากบางคนมาอยูที่โรงเรียนตั้งแตเล็กๆ คือ ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
และจะมีโอกาสกลับบานปละ 4 คร้ัง คือ ในชวงครึ่งภาคเรียนที่ 1 เปนชวง ปใหมทางโรงเรียน 
จะอนุญาตใหนักเรียนกลับบานได ประมาณ 7 วัน ชวงปดภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 1 เดือน         
ชวงครึ่งภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 7 วัน และชวงปดภาคเรียนที่ 2 คือปดภาคฤดูรอน ประมาณ          
3 เดอืน หากนักเรียนคนใดไมมีผูปกครองมารับก็จะไมมีโอกาสไดกลับบาน การที่นักเรียนไดมา
ใชชีวิตอยูในโรงเรียนประจําเชนนี้ เปนสวนหนึ่งที่สงผลทําใหนักเรียนขาดการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน โรงเรียนเองก็ประสบปญหาเกี่ยวกับการที่นักเรียนหนีโรงเรียน
กลับบานในชวงประเพณีปใหมประจําหมูบานของชนเผา โดยนักเรียนใหเหตุผลวาคิดถึงบาน 
อยากกลับบาน เพื่อเขารวมประเพณีปใหมของชนเผา อีกทั้งโรงเรียนยังมีอุปสรรคและปญหา     
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขาในเรื่องของภาษาที่ใชในการสื่อสาร    
แตละชนเผามีภาษาของตนเองมีผลกระทบทําใหผลการเรียนของนักเรียนชาวไทยภูเขาอาจจะไม
ทัดเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป ทั้งนี้ในประเด็นการที่นักเรียนชาวไทยภูเขา            
หนีโรงเรียนเพื่อตองการที่จะกลับบานไปเขารวมประเพณีปใหมกับชุมชนนั้น รองผูอํานวยการ
ฝายปกครองไดตระหนักในปญหาเรื่องนี้วา 

“…โดยกฎระเบียบของโรงเรียนแลวไมอนุญาตใหนักเรียนกลับบาน ในชวง
เวลาที่ชุมชนชาวไทยภูเขามีงานประเพณีปใหม  นักเรียนโตๆ จึงหนีโรงเรียนกันเยอะ                  
พอเสร็จงานก็กลับมาเอง เหตุผลที่นักเรียนใหคือ อยากกลับบาน อยากเขารวมประเพณี             
กับหมูบาน เร่ืองนี้เราอาจจะตองประชุมหาทางแกไขปญหากัน เพราะถาปดใหเวลาเรียนก็จะ     
ไมพอและมีหลายเผา ซ่ึงก็ยอมรับวากฎระเบียบของทางโรงเรียนทําใหนักเรียนไมมีโอกาส        
เขารวมประเพณีของชุมชนตนเอง…” 
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3)  แนวทางการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ            
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขานั้น โรงเรียนยังไมไดจัดทํา 
แตหากจะมีการจัดทําทางโรงเรียนเห็นวาเปนสิ่งที่ดี เนื่องจากจะทําใหนักเรียนชาวไทยภูเขา        
ไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาชนเผาของตนเอง ทั้งนี้ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําและวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับทองถ่ินตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                
ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาได รวมทั้งคณะครูก็มีศักยภาพในการจัดทํา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดจัดอบรม  การจัดทํา            
หนวยการเรียนรูใหกับคณะครูหลายครั้ง แตส่ิงที่จะเปนอุปสรรคและปญหาในการจัดทํา        
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน คือ คณะครูไมมีความรูเกี่ยวกับ        
เร่ืองภูมิปญญาของชาวไทยภูเขา และครูในโรงเรียนก็ไมมีใครที่เปนชาวไทยภูเขา ดังนั้น          
ทางโรงเรียน จึงมีความตองการที่จะใหผูวิจัยชวยแกไขปญหาในเรื่องนี้ให เพื่อใหคณะครู
สามารถจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู              
ของนักเรียนชาวไทยภูเขาได ทั้งนี้ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดใหแนวคิด
ในการที่จะจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู         
ของนักเรียนชาวไทยภูเขาไววา 

“…เราไมมีครูที่เปนชนเผา ดังนั้นเราตองสรางความตระหนักใหครูผูสอนให
เห็นคุณคาภูมิปญญา เห็นแกนแทของภูมิปญญาชนเผาและการที่จะไดมาซึ่งภูมิปญญาชนเผา 
กอนที่จะเอาสิ่งเหลานั้นมาเชื่อมโยงกับวชิาอ่ืนๆ ตองรูจริงและตองตรวจทานใหรอบคอบวาเปน
ส่ิงที่ถูกตอง ถาเราจัดการเรียนการสอนที่ไมสมบูรณ แทนที่จะเปนประโยชนกลับจะเปน
อันตรายไมถูกตอง …” 
 4.2.2  บริบทชุมชนท่ีนักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย 
 การศึกษาบริบทของชุมชนชาวไทยภูเขา ผูวิจัยไดใชวิ ธีการเก็บรวบรวมขอมูล               
ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณผูปกครอง จํานวน 35 คน และ      
การเดินทางไปเยี่ยมบานนักเรียน สรุปได ดังนี้ 
  1) สภาพทั่วไปและปญหาของชุมชนชาวไทยภูเขา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เชียงใหมประกอบดวยนักเรียนชาวไทยภูเขาหลากหลายเผาพันธุ เชน มง ลีซู ลัวะ ปะกาเกอญอ       
อาขา และลาหู และโดยบริบทของการตั้งถ่ินฐานที่อยูอาศัยของชาวไทยภูเขานั้น แตละชนเผา          
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จะอาศัยอยูกันเปนหยอมบานหรือหมูบาน ซ่ึงแตละหมูบานจะเปนชนเผาเดียวกันทั้งหมด และ
หมูบานของแตละชนเผาจะมีการตั้งถ่ินฐานที่อยูหางไกลกันมาก การเดินทางไปแตละหมูบาน
คอนขางหางไกลและกันดาร การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ผูวิจัยไดเดินทางไปศึกษาสภาพจริง        
ของหมูบานชาวไทยภูเขา คือ บานขุนวาง หมูที่ 12 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงเปนหมูบานชาวไทยภูเขาเผามงที่มีนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวนมาก
ที่สุดอาศัยอยู 
                   สภาพทั่วไป บานขุนวาง หมูที่ 12 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2512  โดยตั้งที่จุดกําเนิดของแมน้ําวาง จึงไดตั้งชื่อวาบานขุนวางนับแตนั้น 
เปนตนมา แบงการปกครองออกเปน 2 ปอก คือบานขุนวางและบานเจ็ดหลัง ลักษณะพื้นที่และ
ที่ตั้งบานขุนวาง ตั้งอยูในตําบลแมวิน อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหม 131 กิโลเมตร พื้นที่สวน
ใหญเปนภูเขาสูงชัน มีที่ราบระหวางภูเขาเล็กนอยตามแนวลําหวย และมีแมน้ําที่สําคัญคือ แมน้ํา
ขุนวาง และแมน้ําขุนวางซาย ลักษณะดินเปนดินรวนสีแดงระบายน้ําไดดี ป พ.ศ. 2550 มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 658 คน เปนหญิง 331 คน เปนชาย 327 คน 
จําแนกรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 26,917 (บาท) อาชีพของคนในหมูบานทําเกษตรกรรม ทํานา      
ทําสวนดอกไม  เชน เบญจมาศ ปลูกผักผลไมสงโครงการหลวง เชน บวย พลับ และรับจาง
โครงการหลวง สภาพครัวเรือนชาวบานขุนวางจะอยูกันแบบครอบครัวขยายหรือครอบครัว
ขนาดใหญเปนสวนมาก ชุมชนชาวไทยภูเขาบานขุนวางไมมีปญหาโรคเอดส นับถือศาสนาพุทธ 
คริสต และนับถือผี ประเพณีของหมูบาน คือ ประเพณีปใหมมงจัดขึ้นชวงเดือนมกราคมของ    
ทุกป ซ่ึงจะมีกิจกรรมหลายอยาง อาทิเชน การเลี้ยงผีบานผีเรือน การโยนลูกชวง การเลนลูกขาง 
การพบปะสังสรรคระหวางญาติพี่นอง  
  ดานสภาพปญหาสังคมความเปนอยูของชุมชนไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
ประเพณี พิธีกรรมของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน ไดลดลงจากอดีต ซ่ึงสาเหตุอาจจะ          
มาจากการเปลี่ยนวิธีการนับถือผี เปนศาสนาพุทธหรือคริสต แตประเพณีบางอยางยังคงมีอยู เชน 
ประเพณีปใหมมง แตรูปแบบอาจจะมีการประยุกตเปล่ียนไปตามยุคตามสมัย ลูกหลาน              
ของชาวไทยภูเขาสวนใหญจะเขาไปเรียนหนังสือในเมือง ทําใหขาดการสืบทอดประเพณี        
ของชุมชนไป  ผูปกครองไดกลาวถึงลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  และแนวทาง                 
ในการสืบทอดวา  
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  “…พอแมเปนตนกําเนิดทุกอยางเปนผูที่สําคัญในการสืบทอดประเพณี ไมงั้น
จะสูญหายไป ประโยชนของการสืบทอดภูมิปญญา คือ ภูมิปญญาเปนคุณคาของชนเผา              
ถาหายไปความเปนเฉพาะเอกลักษณของชาวไทยภูเขาจะไมเหลืออยูอีกตอไป…” 
  “…ปจจุบันประเพณี พิธีกรรมตางๆ ลดลง โดยเฉพาะในเยาวชนชาวไทยภูเขา 
เนื่องจากสื่อ ทีวี โทรทัศน หนังสือพิมพ เขาไปในชุมชนชาวไทยภูเขา มีแตส่ือภายนอก              
แตส่ือภูมิปญญาภายในไมมี เมื่อกอนตกเย็นจะมีการเลานิทานใหเด็กๆ ฟง แตปจจุบันเด็กดูทีวี 
การตูน มีทั้งดีและไมดี นากลัวมาก…” 
  ดานเศรษฐกิจ ผูปกครองนักเรียนชาวไทยภูเขาสวนใหญจะยากจน สําหรับ
โทรทัศน ตูเย็น ใชวิธีการผอนสงโดยมีพนักงานขายไปเสนอขายในหมูบาน ลักษณะบาน         
เปนแบบบานมงชั้นเดียวติดพื้น ฝาบานเปนไมกระดาน แตปจจุบันหลังคาไดมีการปรับเปลี่ยน
จากหญาคาเปนกระเบื้อง แตพื้นบานของชาวไทยภูเขาเกือบทุกหลังคาเรือนยังคงเปนพื้นดิน 
หนึ่งครอบครัวมีจํานวนสมาชิกคอนขางมาก บางครอบครัวอยูกันประมาณ 10 คน จึงคอนขาง
อึดอัด ปญหาหนี้สินสวนใหญเกิดจากการเปนหนี้ธนาคารกสิกรไทย กูเงินมาเพื่อการซื้อปุยและ
เมื่อผลผลิตไมเปนไปตามที่คาดการณไว จึงทําใหเปนหนี้ บางคนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
มีอาชีพรับจางเปนรายวัน แนวทางที่ชาวไทยภูเขาคิดวาจะชวยแกไขปญหาในเรื่องการทํามาหา
กินได คือ การมีตลาดในการขายสินคา เพราะเปนสินคาเกษตรที่เนาเสียได  
  ดานการปกครองของหมูบานหรือผูนําชุมชนเปนการปกครองตามแบบรัฐบาล         
ซ่ึงไมมีปญหาอะไร ปจจุบันผูนําดานพิธีกรรม หมอผี หมอยา ก็ยังคงมีอยู แตหาคนสืบทอด        
ไดนอยลงไปทุกวัน เนื่องจากบุคคลดังกลาวตองเปนผูท่ีมีความเครงครัดในการประพฤติ       
ปฏิบัติตาม ประเพณี ขอบังคับในเรื่องตางๆ เด็กรุนใหมมักจะปฏิบัติกันไมไดจึงไมมีใครสนใจ
อยากจะเปนผูสืบทอด  
  ดานสิ่งแวดลอมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ พื้นที่ปานอยลง           
เกิดไฟปาบอย รอนขึ้นทุกวัน ทําใหพืชสมุนไพรที่เคยหาไดในปาบางอยางไมมีแลว โดยเฉพาะ     
ชาวไทยภูเขาเผามง จะมีวิธีการรักษาอาการปวยเกี่ยวกับโรคกระดูกดวยสมุนไพรที่ไดผลมาก                 
แตปจจุบันนี้หาสมุนไพรไมคอยไดแลว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาว จึงสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนใหตองพึ่งพายาแผนปจจุบันมากขึ้น 
  2)  การศึกษาของลูกหลานชาวไทยภูเขา ผูปกครองสวนใหญมีบุตรโดยเฉลี่ย
ครอบครัวละ 2-6 คน บางครอบครัวสงลูกมาเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหมตั้งแต      
พี่คนโตจนกระทั่งนองคนเล็ก เหตุผลที่ผูปกครองอยากสงลูกมาเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
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เชียงใหม เนื่องจากผูปกครองสวนใหญรูสึกสบายใจที่ครูในโรงเรียนดูแลบุตรหลานของตน    
เปนอยางดี อบรมสั่งสอนใหเปนคนดี ครูเปนผูปกครองให และไมตองเสียคาใชจายในการเรียน 
ผูปกครองสวนใหญไดขอมูลการสมัครเขาเรียนจากครูโรงเรียนเดิมของลูก จากการบอกเลา    
ของผูปกครองที่เปนเครือญาติกัน และฟงประกาศจากวิทยุ สวนใหญจะมาเยี่ยมบุตรหลาน
ประมาณ 2 อาทิตยตอครั้ง แตเด็กชาวไทยภูเขาบางคนไมมีผูปกครองมาเยี่ยมหรือรับกลับบาน 
เนื่องจากมีปญหาครอบครัวพอแมหยาราง เสียชีวิต หรือถูกจําคุก มีเพียงญาติพี่นองหางๆ กัน
เทานั้น ทําใหเด็กบางคนรูสึกวาเหว ขาดความอบอุน ความคิดเห็นของผูปกครองสวนใหญ      
ในอนาคตอยากเห็นอยากเห็นลูกเปนคนดีของสังคม มีงานทําที่มั่นคง อยากใหลูกไดมีโอกาส
ทํางานในชุมชนของตนเอง  เพราะรัก  คิดถึง และเปนหวง หากลูกตองจากไปอยูไกลๆ                
โดยผูปกครองไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลูกเขามา              
เรียนหนังสือในโรงเรียนวา 
  “…ลูกจะมีเพื่อนที่อ่ืนที่ไมไดอยูหมูบานเดียวกันมากขึ้น ชอบทําความสะอาด  
สอนแมใหทําความสะอาด นิสัยดีขึ้น ยังรักพอแมพี่นอง รักครู ครูดูแลลูกดีมาก ลูกมีกินดีกวา          
อยูบาน …” 
  3)  การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของลูกหลานชาวไทยภูเขา  การเรียนรู             
ภูมิปญญาทองถ่ินของลูกหลานชาวไทยภูเขาในอดีตนั้น ลูกหลานชาวไทยภูเขามีโอกาสเขารวม
ประเพณีตางๆ กับครอบครัว เครือญาติ และชุมชน เชน ประเพณีปใหม งานศพ งานแตงงาน       
พิธีไหวบรรพบุรุษ เปนตน เมื่อมีการจัดงานลูกหลานจะชวยงานในชุมชน ทําใหมีโอกาสเรียนรู
ประเพณี พิธีกรรมตางๆ ไปดวย ปจจุบัน ลูกหลานเขาไปเรียนหนังสือในเมือง ทําใหโอกาส       
เขารวมประเพณีตางๆ นอยลง พิธีกรรมที่คนรุนใหมไมคอยอยากเขารวมแลว เชน พิธีงานศพ  
เพราะคิดวามันยุงยาก ไมสนุก ประเพณีการโยนลูกชวงของชนเผามง ก็ไมคอยอยากโยนแลว 
เพราะไมอยากโดนแดด หรือ การซอของชนเผาปะกาเกอะญอ ซ่ึงการซอ คือ บนกลอน คํารอง 
ที่ใชภาษาของชนเผาเพื่อถายทอดภูมิปญญา ส่ังสอนในเรื่องตางๆ คนรุนใหมก็จะฟงไมคอยรู
เร่ือง หรือไมคอยเขาใจแลว คนรุนใหมสวนใหญจะเรียนรูประเพณีไทย ไมคอยไดเรียนรู
ประเพณีชนเผา การแตงกายดวยชุดประจําเผาจะแตงในกรณีที่มีประเพณีประจําหมูบานเทานั้น 
ซ่ึงในปญหาดังกลาวผูปกครองคิดวา หากทางโรงเรียนจัดใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ            
ภูมิปญญาชนเผาในโรงเรียนจะเปนสิ่งที่ดี ที่จะชวยสงเสริมและสบืทอดใหนักเรียนชาวไทยภูเขา
ไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาชนเผา ผูปกครองไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินของลูกหลานชาวไทยภูเขาวา 
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  “…อยางแรก เด็กจะฟงครู เชื่อฟงครู เพราะอยูกับพอแมนอยมาก ที่สําคัญที่สุด
คือ โรงเรียนจะตองเขาใจคุณคา ผูใหญเห็นคุณคาภูมิปญญาของชนเผา แลวนํามาประยุกตใชให
เปนที่นาเคารพนับถือ ใหครูถายทอดเพิ่มเติม และใหเด็กกลับไปถามพอแม เด็กจะไดภาคภูมิใจ 
จะไมเกิดการดูถูก เหยียดหยามภูมิปญญาของตนเอง…” 
  “…วัยรุน วิถีเปลี่ยนไป เหมือนคนเมือง เปนหวง คิดไมออกเหมือนกันวา
จะตองทําอยางไร แตอยากใหมีโรงเรียน และมีผูรูของชนเผาเขาไปสอนดวย เพราะเด็กอยูใน
โรงเรียนมากกวา เด็กเรียนแตสากล แลวจะลืมวัฒนธรรมของตนเองไป…” 
  “…เร่ืองความเชื่อ การนับถือบรรพบุรุษยิ่งใหญที่สุด จะทําใหประเพณีคงอยู 
ไดดีที่สุด จะทําใหเอกลักษณคงอยู แตปจจุบันเปลี่ยนไป ถาความเชื่อเปลี่ยนไปทุกอยางก็จะ
หายไปหมด ความคิดของเด็กเหมือนในเมืองหมด ส่ิงที่มีอยูในชุมชนไมไดเรียน…” 
  “…ในโรงเรียนนาจะมีสวนสืบทอด แมจะไมไดทั้งหมด แตก็ถือวาเปนพื้นฐาน 
เพราะถาใหเรียนภูมิปญญาชนเผาเอง เด็กจะไมสนใจแลว…” 
 จากการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม เกี่ยวกับ  สภาพทั่วไป                 
ของโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขา และแนวทางการจัดทํา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา และการศึกษาบริบทชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัยเกี่ยวกับ สภาพทั่วไปและปญหา
ของชุมชนชาวไทยภูเขา การศึกษาของลูกหลานชาวไทยภูเขา และการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ของลูกหลานชาวไทยภูเขา  สรุปไดวา  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหมเปนโรงเรียนประเภทอยูประจํา เปดสอนตั้งแต                
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนชาวไทยภูเขา
หลากหลายเผาพันธุ ที่มีฐานนะยากจน เปนเด็กดอยโอกาส และมีปญหาทางครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนชาวไทยภูเขามีความสัมพันธที่ดีตอกัน โรงเรียนไดเปดโอกาสใหผูปกครอง               
ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ และผูปกครองมีความไววางใจครู        
ที่อบรมสั่งสอนและดูแลนักเรียนเปนอยางดี แตเนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนประจํา               
ทางโรงเรียนจึงประสบกับปญหาที่นักเรียนชาวไทยภูเขาหนีโรงเรียน เพื่อเขารวมประเพณี         
ปใหมของชุมชน ทางโรงเรียนและผูปกครองเห็นวาหากทางโรงเรียนมีการเรียนการสอน        
ภูมิปญญาชนเผาดวยการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
การเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขานั้น เปนสิ่งที่ดีที่นักเรียนชาวไทยภูเขาจะไดเรียนรู               
ภูมิปญญาชนเผาของตนเอง ซ่ึงผูบริหารไดใหแนวคิดวาครูผูสอนตองตระหนักในคุณคา            
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ภูมิปญญาและศึกษาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขาใหมีความถูกตอง เพื่อใชใน
การสอน  
 4.2.3  แนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

จากการศึกษาบริบทโรงเรียนและชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู ผูวิจัย ผูบริหาร
และคณะครูผูสอนไดประชุมระดมสมองรวมกัน เพื่อหาแนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ของนักเรียนชาวไทยภูเขา สามารถสรุปประเด็นหลักที่เกี่ยวของได 2 ประเด็น คือ 

 1)  หัวขอเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นชาวไทยภูเขา ในการหาหัวขอเร่ืองภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อใชเปนแนวทางในการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูนั้น ผูวิจัยไดใช
แบบสอบถามนักเรียนชาวไทยภูเขา จํานวน 85 คน สัมภาษณและจัดเวทีการเรียนรูสมาคม
ผูปกครอง จํานวน 35 คน เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองเสนอหัวขอเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน      
ของชาวไทยภูเขาที่สนใจและอยากใหมีการเรียนการสอนในโรงเรียน สรุปได ดังนี้ 

 (1) ดานประเพณี ไดแก ประเพณีปใหมชนเผา สงกรานตชนเผา        
งานศพ พิธีการเกิด วิธีการเลี้ยงดูบุตรของชนเผา งานแตงงาน งานเรียกขวัญ ประเพณีการกิน 
ขาวใหม พิธีมัดมือ พิธีเขาทรง พิธีปลอยวิญญาณ การนับถือผี การเลี้ยงผีไร ผีนา ผีปา ผีบาน            
การไหวบรรพบรุุษ ประเพณีการโยนลูกชวง การซอ นิทานชนเผา เปาแคน ดนตรีชนเผา สุภาษิต
คําพังเพยของชนเผา การรําดาบ การรํากระบอง การเลนกระทบไม การแตงกายของชนเผา        
การตั้งชื่อเด็ก การละเลนชนเผา วัฒนธรรมการกิน ขอหาม/ความเชื่อชนเผา การผิดผี พยัญชนะ
หรือตัวอักษรของชนเผา 

 (2) ดานอาชีพ ไดแก การเย็บเสื้อผาของชนเผา การทอผา ลายปก     
ของชาวไทยภูเขา  การปลูกขาวของชนเผา การปลูกกาแฟ การปลูกพืชผักสวนครัวของชนเผา          
การตีเหล็กทํามีด เครื่องเงินของชนเผา การจักสาน การทําแคน การอนุรักษปาของชนเผา 
สมุนไพรชนเผา การทําคลอดของชนเผา การเดินปา การนับวันเดือนปของชนเผา อาหารชนเผา 
การสรางบานที่อยูอาศัย     
  ประเด็นที่ผูปกครองเนนย้ําดวยความหวงใยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา คือ เร่ืองของความถูกตองของขอมูล จึงไดเสนอวา ครูผูสอน
ควรไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องนั้นๆ จากผูรูภูมิปญญาชนเผากอนที่จะทําการสอน
นักเรียน หรือการนําผูรู เขามาสอนในโรงเรียน แตปญหาในการนําผูรูภูมิปญญามาสอน             
ในโรงเรียน คือ ปญหาในเรื่องของการหาผูรูในเรื่องนั้นๆ การเดินทาง ชวงเวลาที่จะใชใน         
การสอน วิธีการถายทอดที่ผูรูจะถายทอดไมเกงเทากับครูผูสอน และเรื่องภาษาที่ผูรูภูมิปญญา
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สวนใหญจะเปนคนเฒาคนแกของหมูบาน ซ่ึงจะพูดภาษาไทยไมไดเลย คนที่พูดไดบางก็จะไมรู
เร่ืองภูมิปญญา   
  สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของตนเอง ผูปกครอง 
และชุมชนหากจะนําภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขามาสอนในโรงเรียน อาทิเชน  
  “…คุณครูก็ชวยใหคําแนะนํา หาความรูมาใหเพิ่มเติม สวนนักเรียนก็จะ
สอบถามรายละเอียดจากผูปกครองดวย แลวก็นําความรูที่ไดมารวมกัน คุยกันเปนวงสนทนา  
คิดวาจะสนุกและไดความรูมากดวยคะ… ” 
  “…อยากใหครูเอามาสอนและอยากใหครูไปเชิญผูที่มีความรูมาใหความรูกับ
นักเรียน เชน ผูเฒาในชนเผาตางๆ…” 
  จากหัวขอเรื่องภูมิปญญาที่นักเรียนและผูปกครองชาวไทยภูเขาไดนําเสนอ 
ผูวิจัยและคณะครูผูรวมวิจัยไดนําเขาสูการประชุมระดมสมองอีกครั้งหนึ่ง โดยนําจุดประสงค
หรือมาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  สุขศึกษา  พลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ                  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มาวิเคราะหเชื่อมโยงรวมกับหัวขอเรื่องภูมิปญญา
ทองถ่ินชาวไทยภูเขาที่ไดจากการนําเสนอ สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 1  การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางสาระการเรียนรูกับหัวขอเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 
                 ชาวไทยภูเขา 
 
 

สาระการเรียนรู หัวขอเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นชาวไทยภูเขา 
1. คณิตศาสตร  การใชคณิตศาสตรอธิบายขาวของเครื่องใชที่ชาวไทยภูเขาทําขึ้น

เพื่อใชในชีวิตประจําวัน เชน ครกกระเดื่อง หนาไม เปนตน 
2. วิทยาศาสตร การนับวันเดือนปของชนเผา การรักษาทรัพยากรของชนเผา 

อาหารชนเผา การถนอมอาหารของชนเผา 
3. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติความเปนมาของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
4. สุขศึกษา พลศึกษา กีฬาและการละเลนตางๆ ของชนเผา 
5. ศิลปะ การนํานิทานของชนเผามาสรางเปนฉากละครการแสดง 
6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเกษตรของชนเผา การคาขายของชนเผา หัตถกรรมชนเผา 
7. ภาษาตางประเทศ การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาที่เปนประวัติความเปนมา

ของชนเผา 



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

 

 

74 

 2)  แนวทางการศึกษาองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นชาวไทยภูเขา เมื่อไดหัวขอ
เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขาที่จะนํามาเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูที่จะใชสอน              
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แลว คณะครูผูรวมวิจัยจึงมีความประสงคที่จะหาแนวทางศึกษา       
องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขาเพิ่มเติม ดังนั้น จากการประชุมระดมสมอง           
จึงสรุปแนวทางการไดมาซึ่งองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินได ดังนี้ 
  การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2549 ที่จะใชหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาทดลองสอนนั้น อาจจะยังไม
พรอมที่จะเชิญผูรูภูมิปญญาจากชนเผามาสอนรวมกับครูผูสอน เนื่องจาก ทางโรงเรียนยังไมได
ตั้งงบประมาณสําหรับการนี้ ทางโรงเรียนยังไมมีขอมูลผูรูภูมิปญญาที่อยูในชุมชน และหากจะมี
การเชิญผูรูภูมิปญญามาถายทอดองคความรูตางๆ คณะครูผูสอนตองจัดเวลาและมีการปรับ
ตารางเรียนเพื่อจัดสรรเวลาสําหรับเรื่องนี้ ซ่ึงในภาคเรียนนี้ยังไมมีการจัดเตรียมในเรื่องที่กลาว
มาขางตน มติที่ประชุมจึงเห็นวา แนวทางที่จะไดมาซึ่งเนื้อหาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน      
ของชาวไทยภูเขาเพื่อนํามาจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน        
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขามี 3 แนวทาง ดังนี้ 

  (1) คณะครูศึกษาเอกสาร และงานวิจ ัยที่เกี่ยวของกับหัวขอภูมิปญญา
ทองถ่ินของชาวไทยภูเขาตามสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ 

  (2) คณะครูแตละสาระการเรียนรูสัมภาษณผูรูภูมิปญญาตามหัวขอ
เร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขา ในการสัมภาษณผูรูภูมิปญญาสามารถดําเนินการ
ประสานงานกับสมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
(ศ.ว.ท.) โดยขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ของสมาคมเชิญผูรูภูมิปญญาของแตละชนเผา           
จากหมูบาน มาทําการสัมภาษณที่สมาคม โดยเจาหนาที่ของสมาคมฯ และเยาวชนที่ทํางาน
รวมกับสมาคมฯ ทําหนาที่แปลภาษาของแตละชนเผาให ซ่ึงในการประสานความรวมมือ         
กับสมาคมในครั้งนี้ ทําใหคณะวิจัยไดทําเนียบผูรูภูมิปญญาในดานตางๆ ซ่ึงหากในภาคเรียน
ตอไปทางโรงเรียนจะเชิญผูรูภูมิปญญามาถายทอด ภูมิปญญาชนเผาในโรงเรยีน ทางสมาคมก็มี
ความยินดีจะเปนฝายติดตอประสานงานให 

  (3) เพื่อสรางความตระหนักในคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทย
ภูเขาครูผูสอนควรเดินทางไปศึกษาสภาพจริงในพื้นที่ของชุมชนชาวไทยภูเขาดวยตนเอง ซ่ึงจะ
ทําใหครูผูสอนไดเห็นสภาพบริบทที่แทจริง เกิดความรูความเขาใจในความเปนชนเผา และจะ
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เปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป โดยครูผูสอนสามารถเดินทางไปพรอมกับคณะครูฝาย
ปกครองในการเดินทางไปเยี่ยมบานนักเรียนได 
  เมื่อไดหัวขอเ ร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน            
ของชาวไทยภูเขาแลว ผูวิจัยและคณะครูผูรวมวิจัยไดประชุมระดมสมองเพื่อออกแบบและจัดทํา
หนวยการเรียนรูฯ ตนแบบ เพื่อใชทดลองสอน จัดเวทีเรียนรูเพื่อใหผูปกครองวิพากษ และ         
ใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จากนั้นผูวิจัยและคณะครูผูรวมวิจัยรวมกันประชุมระดมสมอง            
เพื่อปรับปรุงแกไขหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู     
ของนักเรียนชาวไทยภูเขาใหมีความสมบูรณ เพื่อใชสอนในภาคเรียนตอไป ซ่ึงผลการจัดทํา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขาตนแบบ ตามกระบวนการขางตนผูวิจัยไดนําเสนอในหัวขอตอไป 
 

4.3  ผลการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
 
 หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียน            
ชาวไทยภูเขา เปนผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 1 ตามกระบวนการวิจัย               
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัยและครูผูสอนที่รวมวิจัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม โดยผูวิจัยไดวางแผนกระบวนการในการจัดทํา และ                    
ประสานอํานวยความสะดวก (facililator) ใหกับคณะครูผูรวมวิจัย ผลการจัดทําปรากฏ
รายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 4.3.1  การออกแบบและจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

 1)  สาระการเรียนรู จากการศึกษาแนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน          
ของนักเรียนชาวไทยภูเขา ซ่ึงมีการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางจุดประสงคหรือมาตรฐาน           
การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กับหัวขอเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน
ชาวไทยภูเขา สรุปไดวา หนวยการเรียนรูแบบบรูณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียนชาวไทยภูเขา ที่จัดทําขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 7 สาระการเรียนรู คือ 
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 (1) คณิตศาสตร 
   (2) วิทยาศาสตร 
   (3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (4) สุขศึกษา พลศึกษา 
   (5) ศิลปะ 
   (6) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   (7) ภาษาตางประเทศ 

  
 2)  ลักษณะการบูรณาการ หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ไดนําจุดประสงคหรือมาตรฐานการเรียนรู        
ของสาระการเรียนรู 7 สาระในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 คือ 1) คณิตศาสตร 2) วิทยาศาสตร     
3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4) สุขศึกษา พลศึกษา 5) ศิลปะ 6) การงานอาชีพ            
และเทคโนโลยี  และ  7) ภาษาตางประเทศ  มาวิ เคราะห เชื่อมโยงรวมกับหัวขอเรื่อง                      
ภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา แลวนําแตละสาระการเรียนรูมาบูรณาการรวมกันแบบ        
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูหรือสหวิทยาการ  หัวเ ร่ืองหลัก  คือ  “ภูมิปญญาชนเผา”                
โดยครูผูสอนไดทําการวิเคราะหกําหนดรายละเอียดการบูรณาการของแตละสาระอยางชัดเจน 
แลวตางคนตางสอนสาระที่เกี่ยวกับหัวเรื่องในวิชาของตนเองในลักษณะการสอนแบบคูขนาน 
โดยมีจุดมุงหมายรวมกันที่จะใหนักเรียนชาวไทยภูเขาไดทํากิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสู       
การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา  
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ภาพ 4  แผนภาพทางความคิดการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญทองถ่ิน 
            เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา หัวเร่ืองหลัก “ภูมิปญญาชนเผา”  

 
 3)  องคประกอบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น     

เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย แบงเปนหนวยการเรียนรูยอยๆ เพื่อความสะดวก   
ในการจัดการเรียนรู ซ่ึงแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้  

 

ภูมิปญญาชนเผา 

ทักษะการละครของชนเผา 

ภูมิปญญาผาปกชาวไทยภูเขา 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

การขายสินคาและบริการ 

ดวงจันทรกับวิถีชนเผา 

การเกษตรของทองถิ่น 

Hill tribes 

กีฬาพื้นบาน  
นันทนาการชนเผา 

ประวัติความเปนมา 
ของชาวเขาในประเทศไทย 

อาหารชนเผาที่มีจุลินทรีย 
ในขั้นตอนการผลิต 

อาหารชนเผา 

คณิตศาสตรกับ        
ภูมิปญญาชนเผา 

มนุษยกับทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
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 (1)  ชื่อหนวยการเรียนรูฯ ที่ ส่ือความหมาย นาสนใจ สอดคลอง 
เชื่อมโยงกับกรอบหลักสูตรหรือชุมชนชาวไทยภูเขา 

 ( 2 )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ที่ สั ม พั น ธ กั บ ช่ื อ                    
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา  

 (3)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่นําไปเปนกรอบประเมินผลการเรียนรู
เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

 (4)  เวลาในการจัดการเรียนรู 
 (5 )  สาระการเรี ยนรูที่ เปนภูมิปญญาทอง ถ่ินที่สอดคลองกับ                   

วิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยภูเขา 
 (6)  กิจกรรมการเรียนรูที่ตอเนื่องชวยใหบรรลุมาตรฐานการศึกษา    

ของโรงเรียน 
 (7)  การประเมินผลตามสภาพจริง 
 (8)  การเรียบเรียงนําเสนอภาพรวมของหนวยการเรียนรูในรูปแบบ

ของแผนผังความคิด ตาราง บรรยาย หรือรูปแบบอื่นๆ 
 (9)  ส่ือ/แหลงเรียนรู 
 (10)  หนวยการเรียนรูฯ สามารถนําไปประยุกตใชในวิถีการดําเนิน

ชีวิตของนักเรียนชาวไทยภูเขาในอนาคตได 
 

 4)  โครงสรางเนื้อหาของหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐาน           
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชื่อหัวเร่ืองหลักคือ “ภูมิปญญา        
ชนเผา” ประกอบดวยหนวยการเรียนรูยอย 12 หนวย โดยโครงสรางเนื้อหาของแตละ           
หนวยการเรียนรู ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 


