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บทคัดย่อ 
 
 

 วตัถุประสงค์ของ งานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น้ีเพื่อ 1) ศึกษาวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา 2) สร้างแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 3) จดัท าคู่มือการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว  
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่  
 1. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศยัป่า ทั้งการหาอาหาร
และพื้นท่ีท ากิน มีความเป็นอยู่ท่ี เก้ือกูลกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเคารพนับถือกัน                
มีความรักใคร่ปรองดอง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ในด้านศาสนา ความเช่ือ พิ ธีกรรม                   
มีการเปล่ียนแปลงไปจากสมยับรรพบุรุษท่ีมีการรับวฒันธรรมสมยัใหม่เขา้มา วฒันธรรมประเพณี 
ท่ีจดัขึ้นก็ลดน้อยลงกว่าสมยับรรพบุรุษ รวมถึงการแต่งกายประจ าชาติพนัธุ์ก็จะสวมใส่ในช่วงท่ีมี
พิธีกรรมส าคญัเท่านั้น 
 2. การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 1) ครู นักเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ในโรงเรียน 2) ครู นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
วางแผนออกแบบแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงท่ีตรงกับความตอ้งการและ
เหมาะส าหรับผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 3) ครู นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงความเห็นและแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการร่วมกนัสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 4) ครูไดใ้ช้แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงท่ีเป็นแบบวิถีชีวิตจริงและแบบจดัแสดงวตัถุขา้วของเคร่ืองใช้เพื่อ
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บูรณการไปสู่การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์ ของตนเองและ  
ของผูอ่ื้น เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เข้าใจในความแตกต่างของวฒันธรรมและ
กระบวนการคิดขา้มวฒันธรรม (Cross-cultural Understanding) 
 3. การจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน
บา้นปางมะเยา วตัถุประสงค์ของการจดัท าคู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าท่ี
รับผิดชอบของการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ลีซู วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์มง้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์อาข่า วิถีชีวิตของกลุ่มคนพื้นเมือง 
และการบูรณการแหล่งเรียนรู้สู่การจดัการเรียนการสอน พบว่า คู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ให้เป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจแก่ชาติพันธุ์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปางมะเยา  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนื 
 
ค ำส ำคัญ : การบริหารจดัการ แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this qualitative research were to investigate the lifestyles of the 
highland ethnic groups in the service area of Ban Pang Mayao School, to construct the ethnic 
lifestyle learning resources at the school, and to construct the ethnic lifestyle learning resource 
administration handbook for the school. The research results are summarized as follows. 
 1. The ethnic lifestyles in the study area were found to be simple, depending on 
forest for food and cultivation areas. They led a supportive and helpful lifestyle with respect and 
love for one another. Most ethnic people were involved in agriculture. However, their religions, 
beliefs and rituals had changed and been simplified due to contact with modern cultures. Their 
cultural and traditional practices were far fewer than before, and traditional dresses are worn in 
important rituals and festivals only. 
 2. The construction of the ethnic lifestyle learning resources in the school revealed 
that the teachers, students and involved individuals needed to construct the resources in the 
school. They were involved in planning and designing the resources in accordance with the needs 
and suitability of service users. They also agreed to share their responsibilities to collectively 
construct the resources. The teachers were able to use the actual lifestyles and exhibition to 
incorporate into their teaching and learning management in order for their students to learn about 
their and other’s ethnic lifestyles. This would promote mutual learning and cross-cultural 
understanding. 
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 3. The ethnic-lifestyle learning resource administration handbook consisted of 
general information of the school, objectives, structure and responsibilities of administration, and 
lifestyles of the Lahu, Lisu, Akha, and local people. For the integration of the resources into 
learning and teaching management, it was found that the handbook could be used as a guideline 
to drive the resources as a learning center as well as to sustainably empower the ethnic students at 
the school.  
    
Keywords: Administration, Learning Resource, Lifestyles of Highland Ethnic Groups 
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กติติกรรมประกำศ 
 
 

 รายงานการคน้ควา้อิสระเร่ือง การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์
บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ส าเร็จลงได ้ดว้ยความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู  ผูน้ าชุมชนและปราชญช์าวบา้น
ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และให้ขอ้มูล
อนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรปรุฬห์ 
วิชาอคัรวิทย ์ท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ จนงานวิจยัส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและให้ขอ้เสนอแนะ และขอขอบพระคุณท่าน
ผูท้รงคุณวุฒิ ดร.เฉลิมชยั ไชยชมภู อาจารยภ์าควิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีกรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งด้านภาษาองักฤษ และ ดร. ภูมิไพรัตน์ อนุพนัธ์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้งดา้นภาษาไทย 
 คุณประโยชน์ของงานวิจยัเร่ืองน้ี ขอมอบแด่บุพการี ครู อาจารย ์ท่ีได้อบรมสั่งสอน              
ใหค้วามรู้แก่ผูว้ิจยั ตลอดจนผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนจนงานวิจยัประสบความส าเร็จดว้ยดี 
 
 

 ศุภมาส เสนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

 

สำรบัญ 
 

 
 

           หน้ำ 
บทคัดย่อ..............................................................................................................................   ข 
ABSTRACT.......................................................................................................................           ง 
กติติกรรมประกำศ..............................................................................................................   ฉ 
สำรบัญ................................................................................................................................   ช 
สำรบัญภำพ.........................................................................................................................  ญ 

บทท่ี 
 1 บทน ำ.......................................................................................................    1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา..............................................    1 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั....................................................................    4 
ขอบเขตของการวิจยั...........................................................................    4 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ.................................................................................    6 

2  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง...............................................................    7 
 แนวการจดัการศึกษา..........................................................................    7 

หลกัการจดัการแหล่งเรียนรู้...............................................................    8 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง.............................................................   18 
กลุ่มชาติพนัธุ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน 
         ประเทศไทย...............................................................................   27 
สภาพบริบทโรงเรียนบา้นปางมะเยา...................................................   29 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง..............................................................................   33 
กรอบแนวคิดในการวิจยั.....................................................................   37 

3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย.....................................................................................   39 
ระยะท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในเขตพื้นท่ี 
               บริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว  
               จงัหวดัเชียงใหม่....................................................................   40 
ระยะท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
               ในโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่   42 



ซ 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
 

บทท่ี                               หน้ำ         
ระยะท่ี 3 เพื่อจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของ 
               กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา  
               อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่………...……………….…..     43 

4 ผลกำรวิจัย...................................................................................................    45 
ตอนท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในเขตพื้นท่ี 

บริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว  
จงัหวดัเชียงใหม่.....................................................................    45 

ตอนท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

                       โดยใชก้ระบวนการ PDCA...................................................    86 
ตอนท่ี 3 เพื่อจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่ม 

ชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอ 
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่……………………………….....    91 

 5         สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ............................................................            96 
สรุปผลการวิจยั....................................................................................    96 
อภิปรายผล...........................................................................................    98 
ขอ้เสนอแนะ........................................................................................  101 

บรรณำนุกรม........................................................................................................................  102 
ประวัติผู้วิจัย.........................................................................................................................  105 
ภำคผนวก.............................................................................................................................  106 

ภาคผนวก ก รายช่ือปราชญช์าวบา้นและผูน้ าชุมชนในการใหข้อ้มูลเพื่อ 
                     ท าการคน้ควา้อิสระ………………………………………….………..  107 
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัทางการศึกษา...............................................  108 
ภาคผนวก ค แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)................................  112 
ภาคผนวก ง แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Groups)........................................  115 
 



ฌ 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
 

                                             หน้ำ         
ภาคผนวก จ ภาพประกอบการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นและผูน้ าชุมชน 

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการ 
                    ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่...............  117 
ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) .................  118 
ภาคผนวก ช ภาพประกอบสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group)......................................  119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

สำรบัญภำพ 
 
 
ภำพท่ี                       หน้ำ 
  2.1 กรอบแนวเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework)...    18 
  2.2      เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21.................................................................    20 
  2.3 แผนผงัโรงเรียนบา้นปางมะเยา…………………………………….……….……..    30 
  2.4 กรอบแนวคิดของการวิจยั........................................................................................    38 
  4.1   ลกัษณะบา้นเรือนโดยทัว่ไปของหมู่บา้นก่ิวไฮ.......................................................    46 
  4.2   ลกัษณะทัว่ไปของชาติพนัธุ์ลาหู่ (มูเซอ) หมู่บา้นก่ิวไฮ……………………….......    47 
  4.3 การ์ดและพิธีแต่งงานของชาวลาหู่............................................................................         50 

   4.4 ประเพณีการฉลองปีใหม่ (เขาะเจ๊าเว) ของชาวบา้นหมู่บา้นก่ิวไฮ..............................        52          
4.5 ห่อน่ึงเน้ือหมูกบัขา้วใหม่ ท่ีใชใ้นประเพณีกินขา้วใหม่ (จ่าลือจ่าเลอ) .....................     53 

  4.6 เส้ือผูช้ายลาหู่ยะและชุดผูห้ญิงลาหู่ยะ.......................................................................    53 
  4.7 ภาพกิจกรรมการละเล่น การเตน้จะคึ (ปอย เต เว) ของชาวลาหู่หมู่บา้นก่ิวไฮ..........    54 
  4.8 ภาพกิจกรรม ของชาวลาซู หมู่บา้นหว้ยน ้าริน..........................................................    55 
  4.9 ลกัษณะของบา้นเรือนของชาวลีซู (ลีซอ) หมู่บา้นหว้ยน ้าริน...................................    56 
  4.10 การแต่งงานของชาติพนัธุ์ลีซู.....................................................................................         59 
  4.11 ตวัอยา่งชุดประจ าชาติพนัธุ์ลีซู (ลีซอ) บา้นหว้ยน ้าริน..............................................    60 
  4.12 การเตน้ร าทั้งกลางวนัและกลางคืน เพื่อเฉลิมฉลองกนัอยา่งสนุกสนานของ 
                       ชาติพนัธุ์ลีซู (ลีซอ) บา้นหว้ยน ้าริน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่..............    61 
  4.13 เส้นทางเขา้สู่หมู่บา้นแม่ป๋าม ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่............    62 
  4.14 ลกัษณะบา้นเรือนของชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋ามต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว  
            จงัหวดัเชียงใหม่.............................................................................................    63 
  4.15 การท าห่อน่ึงปลาจากกระบอกไมไ้ผข่องชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋าม..................    64 
  4.16 ภาพกิจกรรมการปลูกขา้ว ของชาติพนัธุ์มง้บา้นแม่ป๋าม............................................    64 
  4.17 ภาพกิจกรรม ตวัแทนเทศบาลต าบลปิงโคง้ ร่วมงานปีใหม่ มง้(น่อเป๊โจ่วฮ)์………..    68 
  4.18 ตวัอยา่งการแต่งกาย ชาติพนัธุ์มง้(แมว้) บา้นแม่ป๋าม ………….................................    69 
 
 



ฎ 

 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 
 

ภำพท่ี                       หน้ำ 
4.19 การแสดงการเป่าแคนของชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋าม...................................  70 
4.20 ผงัชุมชนของหมู่บา้นแม่มะกู ้ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่........  71 
4.21 ลกัษณะบา้นเรือนของชาวอาข่า (อีกอ้) บา้นแม่มะกู ้…………..............................  72 
4.22 ศาลพระภูมิประจ าหมู่บา้นของชาติพนัธุ์อาข่า (อีกอ้) บา้นแม่มะกู.้........................         74 
4.23 เส้ือกัก๊ เส้ือคลุมและตวัอยา่งการแต่งกายของผูห้ญิงชาติพนัธุ์อาข่า........................   77 
4.24 การสาธิตการเล่นสะบา้ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นปางมะเยา...........................…..  78 
4.25 ลกัษณะทัว่ไปของหมู่บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่.................      79 
4.26 ลกัษณะบา้นเรือนของกลุ่มชนพื้นเมือง บา้นปางมะเยา..........................................  79 
4.27 ภาพชาวบา้นปางมะเยา ขณะ สานก๋วย..........................……........…….................  80 
4.28 กิจกรรมแห่ไมค้  ้าโพธ์ิหมู่บา้นปางมะเยา................................................................       82 
4.29 กิจกรรมท าซุม้ประตปู่าหมู่บา้นปางมะเยาร่วมกบัทางโรงเรียนบา้นปางมะเยา......  84 
4.30 ตวัอยา่งชุดผูช้าย และชุดผูห้ญิงเวลาสวมใส่ไปวดัหรือพิธีกรรมเก่ียวกบัศาสนา....   85 
4.31    รูปแบบการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน 
            บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่.........................................  89 
4.32 ป้ายสารสนเทศภายในแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงโรงเรียนบา้น 
                         ปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่..................................................  90 
4.33 บรรยากาศภายในแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงโรงเรียนบา้น 
                         ปางมะเยา  อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ .................................................    90 
4.34 ภาพกิจกรรมการบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนระดบัชั้น ป.4-ป.6  
                        ในช่วงกิจกรรม เนน้ทกัษะและส่งเสริมอาชีพทุกวนัองัคาร ช่วง 
                        13.00-16.00 น. ..............................................................................................     93 
4.35 คูมื่อบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงโรงเรียนบา้นปางมะเยา  
           อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่......................................................................      95 



 

 

 
บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาติพนัธุ์ แต่ละชาติพนัธุ์ 

มีวฒันธรรม ประเพณีและวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ กล่าวคือ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ก่อใหเ้กิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชาติพนัธุ์ต่าง ๆ แต่ละชาติพนัธ์มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมและวิถีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ชาวไทยภูเขาจะกระจดั
กระจายอยู่ตามภูเขาในแถบภาคเหนือของประเทศไทย รวม 10 ชาติพนัธุ์ ไดแ้ก่ กระเหร่ียง มง้ เยา้ 
อีกอ้ ลาหู่ ลีซู ถ่ิน ขมุ ตองเหลืองและลวัะ (สุมิตร ปิติพฒัน์, 2544, น. 44-45)    

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 (พ.ศ. 2560-2579) มาตราท่ี 45 ได้
บญัญติัแนวทางการจดัการศึกษาโดยรัฐตอ้งด าเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคบัอย่างมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐตอ้ง
ด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัให้มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดงักล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล การศึกษาทั้งปวงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี            
มีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดต้ามความถนดัของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมาตรา 70 ไดบ้ญัญติัไวว้่า รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุม้ครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่เป็นการขดัต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐหรือสุขภาพอนามยั 

นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแก้ไข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และแกไ้ข (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553ไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา โดยเน้นการพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม (มาตรา 6)  ยึดหลกัการ
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ศึกษาตลอดชีวิต (มาตรา8) แนวการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด การจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (มาตรา 22)โดยสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวย
ความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน          
จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  ๆ (มาตรา 24) และรัฐจะตอ้งส่งเสริม          
การด าเนินงานและการจัดตั้ งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนยกี์ฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
(มาตรา 29) การสร้างสังคมความรู้และสังคมภูมิปัญญา คือแนวทางส าคัญของแผนการศึกษา
แห่งชาติ แต่สังคมภูมิปัญญาและสังคมความรู้ท่ีแท้จริงควรมาจาก ฐานรากของสังคม และการ
พฒันาอยา่งบูรณาการตอ้งเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง เพราะชุมชนคือฐานรากของประเทศ ถา้ชุมชนทั้งหมด
เขม้แขง็ทุกดา้น ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย 
ประเทศไทยก็จะมัน่คง (ประเวศ วะสี 2555, น. 2) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัแหล่งเรียนรู้และ
การศึกษานอกสถานท่ีเป็นการเรียนรู้จากการไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ จนเกิด การรับรู้ 
การคิด การกระท าและน าไปสู่การสรุปหรือการค้นพบตนเอง ท าให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์
ตรงท่ีเป็นรูปธรรมดงันั้นแหล่งเรียนรู้จึงมีประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอน สามารถ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะไดเ้รียนรู้จากสภาพท่ีเป็นจริง ได้ลงมือ
ปฏิบติัอยา่งหลากหลายไดรั้บประสบการณ์ตรง ฝึกทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการ
ไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้สามารถปลูกฝังเจตคติให้เป็นไปตามท่ีพึงประสงค์ ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนต่อสังคม รักผูกพนักับท้องถ่ินและส่ิงแวดล้อม (ภพ เลาหไพบูลย์, 
2542, น. 240-241) 

โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีสภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนชนบท ผูค้นมีอธัยาศยั มีน ้ าใจท่ีดี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่า      
มีหลากหลายชาติพนัธุ์ให้บริการทางการศึกษา 12 หยอ่มบา้น แต่ละหยอ่มบา้นมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรมประเพณี รวมถึงภาษาในการส่ือสาร ประชากรในหมู่บา้นต่าง ๆ  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าไร่ขา้ว ขา้วโพด ถัว่เหลืองปลูกพืชอ่ืน ๆ และรับจา้งทัว่ไปฐานะของครอบครัว
ค่อนข้างยากจน ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนน ้ าและปัญหาความยากจน เน่ืองจาก             
ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดี พื้นท่ีดินท ากินไม่สมบูรณ์  ประกอบกับพื้นฐาน
การศึกษาของคนในชุมชนค่อนขา้งต ่า ท าให้คุณภาพชีวิตของประชากรไม่ดี ในการศึกษาบริบท      
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ในพื้นท่ีท่ีศึกษา พบว่าผู ้ปกครองส่วนใหญ่อ่านเขียนไม่คล่องหรือบางคนอ่านไม่ออก เน่ืองจาก                
ในชีวิตประจ าวนัไม่ไดใ้ชห้นงัสือเป็นเวลานาน จึงไม่มีความสามารถท่ีจะสอนการบา้นให้กบับุตร
หลานได้ ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงปล่อยให้บุตรหลานอ่านเขียนเพียงล าพงั และเน้ือหาในหนังสือ           
มีความแตกต่างและห่างไกลจากสภาพบริบทท่ีแทจ้ริง จึงท าให้นกัเรียนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรียน 
ไม่ค่อยใช้เวลาในการอ่านหนังสือและท าการบา้นมากนัก ตลอดจนเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน               
ท่ีโรงเรียนยึดการเรียนการสอนท่ีมาจากระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ท าให้ไม่สอดคล้องกับ
วฒันธรรมประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิต วฒันธรรมประเพณี ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจเน้ือหา
ของส่ิงท่ีเรียน เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียน กบัชีวิตประจ าวนัได้ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต ่า และออกกลางคันในท่ีสุด ปัจจุบนัยงัพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติพนัธุ์ของตนเอง  วฒันธรรมวิถีชีวิต ประเพณี ความเป็น
เอกลกัษณ์ ท่ีบรรพชนสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ก าลงัจะเลือนหาย (โรงเรียนบา้นปางมะเยา, 2560, น. 2)  
 จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบ้านปางมะเยา เพื่อจะได้รู้ถึงความเข้มแข็งชุมชน  
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เขา้ใจสภาพบริบทของชุมชนอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่  วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์
เอกลกัษณ์ความเป็นชาติพนัธุ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์แต่ละชาติพนัธุ์ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้น
ปางมะเยา เพื่อน ามาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน 
บา้นปางมะเยา เพราะการเดินทางไปเรียนรู้ตามสถานท่ีจริงไม่เอ้ืออ านวย เน่ืองจากแต่ละหมู่บา้น
ห่างไกลกนั การเดินทางค่อนขา้งล าบาก  จึงสนใจท่ีจะสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ี
สูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตท่ีสร้างขึ้นบูรณการไปสู่การจดัการเรียน
การสอน ใชบ้ริบทของโรงเรียนเป็นฐานการจดัการศึกษาตามความตอ้งการของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูส้อนควรปรับกระบวนการคิด เปลี่ยนวิธีการสอนเป็นการเรียน
จากการคน้ควา้เองของผูเ้รียนโดยผูส้อนมีหน้าท่ีช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะจ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 และเพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์
ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา ทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กันและกัน อีกทั้ งการได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์ของตนเองจะเป็นการปลูกฝังให้ผูเ้รียนได้รู้จัก
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  สามารถอยู่ร่วมกบัผูค้นในสังคมไดอ้ยา่งปกติ
สุข มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในชาติพนัธุ์ของตนเอง ตลอดจนพยายามเผยแพร่วฒันธรรมท่ีดี
งามและวิถีชีวิตชาติพนัธุ์ของตนเองให้สาธารณชนไดรั้บรู้ซ่ึงกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ทกัษะของผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21ในดา้นความเขา้ใจในความแตกต่างของวฒันธรรมและกระบวนการคิดขา้มวฒันธรรม 
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(Cross-Cultural Understanding) และจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พนัธุ์บนพื้นท่ีสูงของโรงเรียนบา้นปางมะเยา ซ่ึงผลงานวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีสนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนก่อให้เกิดการสืบทอดวฒันธรรม 
ประเพณีท่ีดีงามของบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธุ์ใหค้งอยูคู่่ลูกหลานแบบยัง่ยนืตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน         

บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

 2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการ PDCA 
 3. เพื่อจดัท าคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

  1. ขอบเขตเน้ือหำ  
 ระยะท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน
บา้นปางมะเยา 5 กลุ่มชาติพนัธุ์ ไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ กลุ่มชาติพนัธุ์ลีซู กลุ่มชาติพนัธุ์มง้ กลุ่มชาติพนัธุ์
อาข่า กลุ่มคนพื้นเมือง ศึกษาในดา้น ประวติัความเป็นมา ลกัษณะบา้นเรือน อาชีพและแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรมประเพณี การแต่งกายและการละเล่น 
 ระยะท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้าน                     
ปางมะเยาโดยใชก้ระบวนการ PDCA ไดแ้ก่ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ลีซู 
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์มง้ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์อาข่าและวิถีชีวิตของกลุ่มคนพื้นเมือง 
 ระยะท่ี 3 เพื่อจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา  
  2.  กลุ่มเป้ำหมำย ในการวิจยัคร้ังน้ี  แบ่งประชากร เป็น 3 ระยะ 

 ระยะท่ี1 ศึกษำวิถีชีวิตของกลุ่มชำติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริกำรของโรงเรียน
บ้ำนปำงมะเยำ อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบดว้ย           

 ผูน้ าชุมชนและปราชญช์าวบา้น    จ านวน 10 คน 



5 

 

 

 ระยะที่ 2 สร้ำงแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชำติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้ำน
ปำงมะเยำอ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนกำร PDCAประกอบดว้ย       

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา     จ านวน 1 คน 
  ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา    จ านวน 22 คน 
  คณะกรรมการสถานศึกษา    จ านวน 13 คน 

  ผูน้ าชุมชนและปราชญช์าวบา้น    จ านวน 10 คน  

  ตวัแทนนกัเรียนชาติพนัธุ์     จ านวน 15 คน   
      รวม    จ านวน 61 คน 

 ระยะที่ 3 เพ่ือจัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชำติพนัธ์ุ
บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้ำนปำงมะเยำ อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบดว้ย       

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา     จ านวน 1 คน 
  ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา    จ านวน 22 คน     
  คณะกรรมการสถานศึกษา    จ านวน 13 คน                      
     รวม     จ านวน 36 คน 

3.  ขอบเขตพื้นท่ี โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.  ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัปีการศึกษา 2562  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
ในเขตพื้นท่ีบริการ การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงและการจดัท าคู่มือ
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงของโรงเรียนบา้นปางมะเยา  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่    
 วิถีชีวิตชำติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูง หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 5 กลุ่มชาติพนัธุ์ ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ 2) กลุ่มชาติพนัธุ์ลีซู 3) กลุ่มชาติพนัธุ์มง้ 4) กลุ่มชาติพนัธุ์อาข่า และ5) กลุ่มคน
พื้นเมืองศึกษาในดา้น ประวติัความเป็นมาลกัษณะบา้นเรือน อาชีพและแบบแผนการด าเนินชีวิต 
ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรมประเพณี การแต่งกาย และการละเล่น 
 คู่มือกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ หมายถึง คู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 โรงเรียนบ้ำนปำงมะเยำ หมายถึงโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีประถมศึกษา เขต 3 อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 



 

 

 
บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 

 ในการจดัท าวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และน าเสนอ ดงัน้ี 

1. แนวการจดัการศึกษา  
2.  หลกัการจดัการแหล่งเรียนรู้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง        

4.  กลุ่มชาติพนัธุ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในประเทศไทย 
5. สภาพบริบทโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่   
6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                  

 7. กรอบแนวคิดในการวิจยั         
 
แนวการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดไวใ้นพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ แกไ้ข (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ได้ก าหนดแนวการจดัการศึกษาไวโ้ดยประยุกต์ให้เขา้กบับริบทของสถานศึกษานั้น ๆ การจดัการ
ศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข               
ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการจัด
การศึกษา ต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผูเ้รียน                
มีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ                
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความความสนใจของผู ้เรียน                   
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะ 
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กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตใ์ชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง ผูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลกัน 
รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กท่ีทุกเวลา มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดาผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตาม
ศกัยภาพ โดยรัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่ง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 7-8) 
  ดงันั้น แนวการจดัการศึกษา ตามทศันะของผูวิ้จยั พอสรุปไดว้่า เป็นการจดัการศึกษาท่ี
สนองต่อความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยอาศยัการจดั
กิจกรรมการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ทั้งดา้นทกัษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกตใ์ชค้วามรู้ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น ผสมผสานสาระความรู้ดา้น
ต่าง ๆ  และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวิชา การจดัการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมการจดัตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 
หลกัการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2541, น. 582) แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่ง 
หมายถึง ถ่ิน ท่ีอยู ่บริเวณ ศูนยร์วม บ่อเกิด แห่ง ท่ีเรียน หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้เขา้ใจศึกษาให้ช านาญ 
รู้หมายถึง แจ้ง เขา้ใจ ทราบ แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ถ่ิน ท่ีอยู่ บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิดแห่งท่ีเป็นศูนย์
ความรู้ ท่ีเขา้ไปศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจและความช านาญ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2544, น. 6) ได้ให้ความหมายของแหล่งการ
เรียนรู้ไวว้่า หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์
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ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอย่าง
กวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 144) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้            
ไวว้่า หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยัอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อ เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   

ลดัดา  ศิลาน้อย (2545, น. 34) ไดใ้ห้ความหมายของ แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่ง
วิชาการหรือแหล่งทรัพยากรแหล่งข้อมูลในทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ประกอบไปด้วยบุคคลในชุมชน
สถานท่ีส าคญัในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ 

จนัทรา อ่อนระหง (2550, น. 10) ไดใ้ห้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งหรือ
ท่ีรวมซ่ึงอาจเป็นสภาพหรือสถานท่ีหรือศูนยร์วมท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรม
ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียน 
การสอนท่ีมีครูเป็นผูส้อนหรือเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนท่ีมีก าหนดเวลายืดหยุ่นสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและความพร้อมของผูเ้รียน 

จิรศกัด์ิ  ประทุมรัตน์ (2550, น. 11) ให้ความหมายของค าว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง 
แหล่งวิชาการท่ีเป็นตวับุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ท่ีสามารถให้คุณค่าต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถน ามาใชเ้พื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ได ้

ค า วงค์เทพ (2554, น. 7) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ไวว้่า หมายถึง ทุกส่ิงทุก
อย่างรอบ ๆ ตวั ไม่ว่าจะเป็นรูปของธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม บุคคล ส่ิงประดิษฐ์ วตัถุอาคาร สถานท่ี  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขอ้มูล ข่าวสาร ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งวิทยากรชุมชน ห้องสมุด อุทยาน
ศึกษา ศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือ
นอกห้องเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองปลูกฝังนิสัยแห่ง
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ส าเนา หม่ืนแจ่ม (2558) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ไวว้่า หมายถึงแหล่งหรือ
ศูนยร์วมของขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ สารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเสริมสร้าง ให้ผูเ้รียนได้
แสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอธัยาศยัอย่างกวา้งขวางและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต  
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จากความหมายของแหล่งเรียนรู้ขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้หมายถึง แหล่งหรือ
ท่ีรวมหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรา อาจจะเป็นสถานท่ี แหล่งข่าวสารขอ้มูล สารสนเทศ รวมถึง
ประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษา
เพิ่มเติมเป็นแหล่งเรียนรู้ไดน้อกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหา
ความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ตามอธัยาศยัอยา่งต่อเน่ือง 

ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น                
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงาน
และการจดัตั้ งแหล่งการเรียนรู้ ไวใ้นมาตรา 25 คือรัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้ ง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ
แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”      

ศิริพร หงส์พนัธ์ (2542, น. 68-69) สรุปความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ท่ีมีต่อการเรียนรู้
ไวด้งัน้ี 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายและหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.  เป็นแหล่งส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ของนกัเรียน ตามความสนใจและความสามารถ

ของนกัเรียนเพื่อพฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญา 
3.  เป็นแหล่งปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคน้ควา้หาความรู้ของนักเรียน

ตลอดชีวิต 
4.  เป็นแหล่งแนะแนวการอ่าน สร้างความสามารถในการอ่าน รวมทั้ งส่งเสริมให้มี

วิจารณญาณในการอ่านแก่นกัเรียน 
5.  ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้แหล่งเ รียนรู้ เข้าใจ

วิธีการใชแ้หล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและความเจริญกา้วหนา้ของตนเอง 
6. ให้นักเรียนเกิดทกัษะในการใช้หนังสือ เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ รวมทั้งโสตทศันู- 

ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ 
7. เป็นแหล่งบริการเลือกใช้หนังสือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสอนของครู 

โดยความร่วมมือระหวา่งครูผูส้อนกบัเจา้หนา้ท่ีประจ าแหล่งเรียนรู้ 
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8. เป็นการพฒันางาน สร้างสรรคง์านเพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชแ้ละชุมชนให้กวา้งขวางขึ้น 
กรมสามญัศึกษา (2544, น. 7) ไดใ้หค้วามส าคญัของการศึกษาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ไวว้่า 

แหล่งการเรียนรู้มีบทบาทในการใหก้ารศึกษาแก่ผูเ้รียนทั้งในระบบและนอกระบบดงัน้ี 
1. แหล่งการเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการ (Process of Learning) 

การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) ทั้งจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีตนเอง
มีอยูแ่ลว้ 

2. เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่งทศันศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
  3. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตรง 
  4. เป็นห้องเรียนธรรมชาติเป็นแหล่งคน้ควา้วิจยัและฝึกอบรม 
  5. เป็นองคก์รเปิดผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและทัว่ถึง 

6. สามารถเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนในเชิงรุกเขา้สู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึงประหยดั
และสะดวก 

7. มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 
8. มีส่ือประเภทต่าง ๆ ประกอบดว้ย ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลกทรอนิกส์เพื่อเสริมกิจกรรม

การเรียนการสอนและพฒันาอาชีพ 
ก่ิงแกว้ อารีรักษ ์(2548, น. 118) ใหค้วามส าคญัของการศึกษาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
1. กระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือท่ี

หลากหลาย 
2. ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงขึ้นโดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลสะท้อน

ความคิดเห็นจากแหล่งการเรียนรู้ 
3. กระตุน้มุ่งเนน้ลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงผลกัดนัให้ผูเ้รียนแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างผลผลิตในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 

4. เสริมสร้างการเรียนรู้จนเกิดทกัษะการแสวงหาขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพโดยอาศยั 
การสร้างความตระหนกัเชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัธรรมชาติและความแตกต่างของขอ้มูล 

5. แหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างการพฒันาการคิด เช่น การแกปั้ญหา การให้เหตุผลและ
การประเมินอยา่งมีวิจารญาณโดยอาศยักระบวนการวิจยัอิสระ 

6. เปล่ียนเจตคติของครูและผูเ้รียนท่ีมีต่อเน้ือหารายวิชาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  7. พฒันาทกัษะการวิจยัและความเช่ือมัน่ในตนเองในการคน้หาขอ้มูล  

พนัธ์ประภา พูนสิน (2552) กล่าวถึง ความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไดว้่า แหล่งการ
เรียนรู้ช่วยเช่ือมโยงเร่ืองราวในทอ้งถ่ินสู่การเรียนรู้สากล พฒันาคุณลกัษณะและความคิด ความเขา้ใจใน
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คุณค่าและทศันคติ ค่านิยม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ มีทกัษะการแสวงหาความรู้ สามารถจดัการ
ความรู้ ซ่ึงมีความส าคญัและมีความหมายอยา่งมากส าหรับผูเ้รียน ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสภาพชีวิตจริง สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้ช่วยใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ทอ้งถ่ิน 

2. ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมายต่อชีวิต ท าให้เห็นคุณค่า เห็นความส าคญั
ของส่ิงท่ีเรียน 

3. ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทอ้งถ่ินสู่ความรู้สากลส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยู่
ไกลตวัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

4. เห็นความส าคญัของการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5. มีส่วนร่วมในองคก์ร ทอ้งถ่ิน บุคคล และครอบครัวในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
6. ไดเ้รียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดล้งมือปฏิบติัจริง ส่งผลให้ เกิดทกัษะ

การแสวงหาความรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
นเรนทร์ ค ามา (2548) ไดก้ล่าว ถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
1. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมขององค์ความรู้อันหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนได้ศึกษา

คน้ควา้ ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2.  เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกนั ท าให้คนในทอ้งถ่ิน 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลาน 

3.  เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน
และมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 

4.  ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการท่ีได้คิดเอง ปฏิบัติเองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

5.  ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังให้รู้และรักทอ้งถ่ินของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนัก
ถึงปัญหาในทอ้งถ่ิน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของทอ้งถ่ินทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
 ขนิษฐา กาตั้ง (2561, น. 22-23) ความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไดว้่า แหล่งการเรียนรู้
ช่วยเช่ือมโยงเร่ืองราวในทอ้งถ่ินสู่การเรียนรู้สากล พฒันาคุณลกัษณะและความคิด ความเขา้ใจ ในคุณค่า
และทศันคติ ค่านิยม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ มีทกัษะการแสวงหาความรู้ สามารถจดัการความรู้ 
ซ่ึงมีความส าคญัและมีความหมายอยา่งมากส าหรับผูเ้รียน ดงัน้ี 
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1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสภาพชีวิตจริง สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได ้ช่วยใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ทอ้งถ่ิน 

2.  ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมายต่อชีวิต ท าให้เห็นคุณค่า เห็นความส าคญั
ของส่ิงท่ีเรียน 

3. ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทอ้งถ่ินสู่ความรู้สากลส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยู่
ไกลตวัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

4. เห็นความส าคญัของการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5.  มีส่วนร่วมในองคก์ร ทอ้งถ่ิน บุคคล และครอบครัวในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
6. ไดเ้รียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไดล้งมือปฏิบติัจริงส่งผลให้เกิดทกัษะ

การแสวงหาความรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ผูวิ้จยั จึงสรุปความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ไดว้่า ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงรอบตวั 
ผูเ้รียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดน้อกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน ฝึกการเรียนรู้แบบองคร์วม 
เช่ือมโยงหลายมิติ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซ้ึง กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ จนเกิดทกัษะการ
แสวงหาข้อมูล พัฒนาทักษะการวิจยัและความเช่ือมั่นในตนเองในการค้นหาขอ้มูล ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ส่ิงใกลต้วั ชุมชน บา้น วดั โรงเรียน เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตตนเองเน้นความ
หลากหลายของนกัเรียนแต่ละชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นตน้   
 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าได้มีผู ้แบ่งกลุ่มหรือประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว้หลาย
ลกัษณะดงัน้ี 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 43) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งการเรียนรู้ ไว ้2 ประเภท 
คือ 

1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุด
เคล่ือนท่ี หนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภณัฑ์ ห้องมลัติมีเดีย  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ต 
ศูนยว์ิชาการ ศูนยโ์สตทศันศึกษา ศูนยส่ื์อการเรียนการสอน ศูนยพ์ฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนงัสือ สวนธรรมะ เป็นตน้ 

2.  แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เช่นห้องสมุดประชาชน ห้องพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
ศูนยกี์ฬา วดั ครอบครัว ทอ้งถ่ิน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้   
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, น. 8-9) ไดจ้ าแนกประเภท
ของแหล่งการเรียนรู้ไว ้2 แบบ 

1. จดัตามลกัษณะของแหล่งการเรียนรู้ 
1.1 แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะหาความรู้ไดจ้าก

ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่นา้ ภูเขา ป่าไม ้ลาธาร กรวด หิน ทราย ชายทะเล เป็นตน้ 
1.2 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อสืบทอดศิลปวฒันธรรม ตลอดจนเทคโนโลยี

ทางการศึกษาท่ีอานวยความสะดวกแก่มนุษย์เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน 
สถาบนัการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บา้นเรือน ท่ีอยู่อาศยั สถานประกอบการ เป็นตน้ 

1.3 บุคคล เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
การสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นประกอบอาชีพ ตลอดจนนักคิด นักประดิษฐ์ 
และผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. จดัตามแหล่งท่ีตั้งของแหล่งการเรียนรู้ 
2.1 แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน เดิมมีแหล่งการเรียนรู้หลกั คือ ครู อาจารย ์ต่อมามี

การพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้อง 
ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทศันศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ ตลอดจนอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม ห้องนา้ สวนดอกไม ้สวนสมุนไพร แหล่งน ้ าในโรงเรียน 
เป็นตน้ 

2.2 แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินครอบคลุมทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคล ซ่ึงอาจอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
ใกลเ้คียงโรงเรียน ทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนพาผูเ้รียนไปเรียนรู้ เช่น แม่น้า ภูเขา ชายทะเล สวนสาธารณะ 
สวนสัตว ์ทุ่งนา สวนผกั สวนผลไม ้วดั ตลาด ร้านอาหาร ห้องสมุดประชาชน สถานีต ารวจ สถานี
อนามยั ดนตรีพื้นบา้น การละเล่นพื้นเมือง แหล่งทอผา้ เทคโนโลยีชาวบา้น เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547, น. 3-4) ได้จดั
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ไดห้ลายแบบตามความสอดคลอ้งกบัโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อเอ้ือประโยชน์
ต่อการใช ้ 
                แบบท่ี 1 จดัตามลกัษณะของแหล่งเรียนรู้  

1.1 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะศึกษาหาความรู้
ไดจ้ากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้า ภูเขา ล าธาร กรวด หิน ดิน ทราย ชายทะเล  

1.2  แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างเพื่อสืบทอด
ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมนุษย์ เช่น โบราณสถาน       
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โบราณวตัถุ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน สถาบันทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บ้านเรือน                   
ท่ีอยูอ่าศยั สถานประกอบการ 

1.3 บุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจะถ่ายทอดความรู้  ความสามารถ คุณธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการประกอบอาชีพและการสืบสานวฒันธรรม ตลอดจนนักคิด นักประดิษฐ์
และผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นดา้นต่าง ๆ 
              แบบท่ี 2 จดัตามแหล่งท่ีตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

2.1 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเดิมจะมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นหลกั คือ ครู อาจารย ์
ห้องเรียน ห้องสมุด ต่อมามีการพฒันาเป็นห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์       
ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ 
เป็นตน้ ตลอดจนการใช้อาคารสถานท่ีบริเวณและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม 
หอ้งน ้า สวนดอกไม ้สวนสมุนไพรแหล่งน ้าในโรงเรียน เป็นตน้ 

2.2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคล ซ่ึงอาจอยู่ใน
ชุมชนใกลเ้คียงโรงเรียนและชุมชนท่ีโรงเรียนพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้ เช่น แม่น ้ า ภูเขา ชายทะเล 
เช่น แม่น ้ า วดั ตลาด ห้องสมุดประชาชน สถานีต ารวจ สถานีอนามัย สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ทุ่งนา
สวนผกั สวนผลไม ้ 

เกษม ค าบุตดา (2550, น. 10) ไดจ้ าแนกแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
1.  แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนต่างห้องเรียน เพื่อน

ต่างระดบับุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง คนในชุมชน เป็นตน้ 
2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวิชาการ ไดแ้ก่ สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน 

เช่น หอ้งสมุด วดั ตลาด ร้านคา้ สถานีต ารวจ สถานีอนามยั โบราณสถาน สวนสัตว ์เป็นตน้ 
3.  แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง สวนสาธารณะ 

ธรรมชาติ ไดแ้ก่  ป่า ตน้ไม ้ใบไม ้อุทยานธรรมชาติ รวมทั้งสัตวต่์าง ๆ เช่น สัตวเ์ล้ียง สัตวป่์า เป็นตน้ 
4.  แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ต ารา นิตยสาร 

วารสาร ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์แผ่นปลิว ป้ายโฆษณาต่าง ๆ รายการวิทยุ รายการโทรทศัน์ เสียงตามสาย 
เกมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
  ค า วงคเ์ทพ (2554, น. 14) ไดจ้ าแนกแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาซ่ึง ไดแ้ก่ แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ภายในโรงเรียน เช่น อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ สวนเกษตร สวนกีฬา สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นและ
หอ้งส่งเสริมดา้นการคน้ควา้ 
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2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงได้แก่ แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ภายนอกโรงเรียนและ
โรงเรียนสามารถใชเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพื่อประกอบการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์
ตรงประกอบดว้ย ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑต์่าง ๆ ห้องปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
อุทยานการศึกษา สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน สถานประกอบการ สวนสาธารณะ ศูนยกี์ฬาละ
นนัทนาการ แหล่งวฒันธรรมประเพณี และยงัรวมไปถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นต่าง ๆ  
 Ramirez (1954, p. 386) จ าแนกแหล่งความรู้ในชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.  แหล่งความรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ อาทิ แสงแดด อากาศ ดิน น ้า เป็นตน้ 
2.  แหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในชุมชน 
3.  แหล่งความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี ได้แก่ แหล่งความรู้ท่ีเกิดจากความเจริญกา้วหน้า

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ การคิดประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ เช่น เคร่ืองยนต ์
4. แหล่งความรู้ท่ีเป็นสถานบัน ได้แก่ สถานบันต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่นโรงเรียน 

โบสถ ์เป็นตน้ 
      จากการศึกษาการจ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ท่ีไดร้วบรวมมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถ 
สรุปไดว้่า การจดัประเภทแหล่งเรียนรู้ สามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน ซ่ึงอาจจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใชใ้นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีอยู่ในโรงเรียน ประกอบดว้ย ครู อาจารย ์อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
เช่น โรงอาหาร ห้องน้า สนาม แปลงเกษตร รวมไปถึงห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องโสตทศันศึกษา ห้องศิลปะ ห้องดนตรี 
เป็นตน้ 
 2. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน คือแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใชใ้นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีอยูภ่ายนอกโรงเรียน ในทอ้งถ่ินทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคล ซ่ึงอาจอยูใ่นทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียงซ่ึงโรงเรียนสามารถพาผูเ้รียนไปเรียนรู้ได้ เช่น ห้องสมุดประชาชน วดั พิพิธภณัฑ์ ตลาด ภูเขา 
แม่น ้ า สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ทุ่งนา สวนผกัและผลไม ้สถานีต ารวจ สถานีอนามยั การละเล่นและ
ดนตรีพื้นบา้น แหล่งทอผา้ เทคโนโลยชีาวบา้น เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั แหล่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  
  การบริหารจดัการและการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เป็นงานท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่
แลว้ภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 36) ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาไวด้งัน้ี  

1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชนทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 

2. จดัท าเอกสารเผยแพร่แก่ ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

3. จดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา ในการ
จดัตั้งส่งเสริมพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้ งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แววพันธ์ ฉางข้าวชัย (2558, น. 127) ได้กล่าวว่าการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ควรวาง
แผนการบริหารจัดการด าเนินงานอย่างจริงจงัเป็นระบบและต่อเน่ืองส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้าน
บุคลากรงบประมาณ ทรัพยากรการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้มีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมตดัสินใจทุก
ขั้นตอนในการจดัการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรและการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินอย่าง
เป็นระบบ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน อีกทั้งยงัตอ้งสร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี
ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนให้เห็นความส าคญั พฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการและสร้างความตระหนกัแก่
ผูบ้ริหารมีการรายงานผล การวดัประเมินผล การนิเทศติดตาม ท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ              
จดัให้มีการศึกษาดูงานส่วนแนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ส าหรับการด าเนินการในส่วน
ของแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินคือ ควรให้ผูเ้รียนมีการอนุรักษ์วฒันธรรมของตน สร้างความสามคัคี 
สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณค่าทางภูมิปัญญา ประวติัศาสตร์ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

จากการศึกษาวตัถุประสงค์ การบริหารจดัการและการพฒันาแหล่งเรียนรู้ สามารถสรุปได้
ว่าการใช้แหล่งการเรียนรู้มีความส าคญัอย่างยิ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้น 
กบัผูเ้รียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ทั้งในบริเวณโรงเรียน และนอกบริเวณโรงเรียน ซ่ึงตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และ
มีความสุขกบัการเรียน โดยมีแนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอน การศึกษาหลกัสูตร ความตอ้งการของผูเ้รียน ก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนด
โครงการกิจกรรม ก่อนเร่ิมปฏิบัติขั้นด าเนินงาน เป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน กิจกรรมโครงการท่ี
ก าหนดไวข้ั้นประเมินผล คือ ขั้นสรุปและจดัท ารายงานขั้นพฒันาและปรับปรุง คือ การน าขอ้มูลจาก
การรายงานมาพฒันาและปรับปรุง 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง   
 1. กรอบแนวคิด ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการ
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางเน่ืองดว้ยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (Student Outcomes) 
ทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยผูเ้รียนได้
เตรียมความพร้อมในหลากหลายดา้น รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่มาตรฐานและการประเมิน
หลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาครู สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
       การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งก้าวขา้ม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้แต่ตอ้งให้นักเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ (Problem-Based Learning : PBL) ของนักเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วย
ของครูในการจดัการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์(Professional Learning Communities : 
PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหน้าท่ีของครูแต่ละคน              
(กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษท่ี 21 – 2556) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning 

Framework) 
ท่ีมา:          วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิป จิตฤกษ,์ 2556, น. 34 
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 2.  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

แนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีเช่ือว่า รูปแบบการศึกษาแบบ
ดั้งเดิมในช่วงศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเน้นย  ้าแต่การเรียนและท่องจ าเน้ือหาในสาระวิชาหลกั อาทิ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแลว้ในการด ารงชีวิตและการท างานใน
โลกศตวรรษใหม่ภายใตค้วามทา้ทายใหม่  

ส าหรับแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นั้น ตั้งตน้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ี
จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยให้ความส าคญักบัการปลูกฝัง “ทกัษะ” ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
เช่น ทกัษะในการคิดขั้นสูง ทกัษะในการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะ
ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่กับ “เน้ือหา” ในสาระวิชาหลกัและความรู้อ่ืนท่ีส าคญัใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ความรู้เร่ืองโลก ความรู้ดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
ความรู้ดา้นพลเมือง ความรู้ดา้นสุขภาพ และความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผ่านหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะกระชับ 
(Lean Curriculum) ช่ างคิ ด (Thinking Curriculum) และบู รณาการ (Interdisciplinary Curriculum)เพื่ อ
สร้างนกัเรียนท่ีมี “คุณลกัษณะ” อนัพึงปรารถนาของโลกศตวรรษท่ี 21 ได ้นัน่คือ รู้จกัคิด รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตวั ส่ือสาร
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิต  

นอกจากน้ี การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยงัตอ้งมีการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัเน้ือหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพฒันาเน้ือหาและ
ทกัษะแบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลกัษณะท่ีมีชีวิต มีพลวตั  
มีปฏิสัมพนัธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใช้ส่ือผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถ
และระดบัของผูเ้รียน มีเน้ือหาท่ีไม่ยึดติดกบัตวัส่ือ เลือกประกอบเน้ือหาได้เอง คน้หา-แก้ไข-จด
บนัทึกได ้เก็บประวติัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง  
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ภาพท่ี 2.2  เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมา :         สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2557 

 ดังนั้น หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาจึงอยู่ท่ี (1) การสร้างระบบความ
รับผิดชอบ (Accountability) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผูป้กครองและนักเรียนมากขึ้น โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจดัการและพ่อแม่
สามารถเป็นผูเ้ลือกโรงเรียนให้ลูกตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนท่ีไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
(2) การปรับหลกัสูตร ส่ือการสอนและการพฒันาครู เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบับริบท
ของศตวรรษท่ี 21  และ (3) การลดความเหล่ือมล ้ าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรร
งบประมาณให้พื้นท่ีท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียน ครูและนกัเรียนท่ีมีปัญหา (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ, 2557, น. 9-10) 
 ดังนั้น การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามทัศนะของผูว้ิจยั พอสรุปได้ว่าการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ทา้ทาย และซับซ้อน เพื่อท าให้โลกท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเต็มไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหารวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ ๆ 
ท่ีให้ผูเ้รียนไดสื้บคน้และแกปั้ญหา และสร้างนวตักรรมใหม่ๆดว้ยตนเอง โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง
เป็นหลกัสูตรท่ีให้ผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหาในโลกท่ีเป็นจริง และไม่จ ากดัอยู่แต่ในห้องเรียน สามารถใชส่ื้อ 
แหล่งเรียนรู้ และอ่ืน ๆ  เพื่อเช่ือมโยงผูส้อน ผูเ้รียนและชุมชน เขา้สู่คลงัแห่งความรู้ทัว่โลก ผูส้อนเอง
ตอ้งปรับกระบวนการคิด เปลี่ยนวิธีการสอนเปล่ียนจากการเป็นผูถ้่ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุน
ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียน

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2021
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แต่ละคนสามารถประเมินความกา้วหน้าการเรียนรู้ของตนเอง และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติั
และใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ 
 3. แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA 
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น (2552,อา้งถึงใน สมศกัย ์สินธุระเวชญ์, (2552, 
น. 180-190) ได้กล่าวว่า วงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act 
แปลว่า วางแผน – ปฏิบติั – ตรวจสอบ – ปรับปรุง ซ่ึง วิลเลียม เอ็ดเวิดส์ เดมม่ิง (Dr. William Edwards 
Deming) ไดพ้ฒันาวงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ วอลเทอร์ เอ ชู
ฮาร์ท (Dr. W.A. Shewhart) ซ่ึงในระยะแรกรู้จัก วงจร PDCAในนาม Shewhart Ycle จากนั้ น วิลเลียม 
เอ็ดเวิดส์ เดมม่ิง (Dr. William Edwards Deming) ได้น าพฒันาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการ
อุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ น จึงมีช่ือเรียกว่า วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ณัฏฐภณัฑ ์เขจรนนัทน์ (2546, 
น. 77-80) ได้อธิบายโครงสร้างของวงจรคุณภาพ ตามแนวคิดของ เอดวอร์ด เดมม่ิง (Edward Deming) 
หรือวงจร PDCA ประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.1 การวางแผน (Plan)  เป็นจุดเร่ิมตน้ของวงจรการบริหารคุณภาพเพราะแผนจะก าหนด 
เป้าหมายและทิศทางในการแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบายความจ าเป็นและการสร้าง
ความเขา้ใจในการแก้ปัญหา ซ่ึงต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุง 
แก้ไขอุปสรรคและขอ้บกพร่องต่าง ๆ ขององค์การให้หมดไปอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้องค์การ 
สามารถด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามท่ีตอ้งการ  
   การวางแผนการสร้างคุณภาพมี 4 ขั้นตอน คือ 

1.1 ตระหนกัและก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือปรับปรุงโดยสมาชิกทุกคน 
จะร่วมมือกันในการระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้ นในการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะร่วมกันท าการศึกษาและ 
วิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหา
สาเหตุของปัญหา เพื่อใชใ้นการปรับปรุง 

1.3 อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้ก าหนดสาเหตุ 
ของความบกพร่องและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพเกิดความ
เขา้ใจ ในสาเหตุและปัญหาอยา่งชดัเจนแลว้ร่วมกนัระดมความคิด สร้างทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา เพื่อมาท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมา
ด าเนินงาน 

1.4 เลือกวิธีการแกปั้ญหาหรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกนัวิเคราะห์และ
วิจารณ์ทางเลือกต่าง ๆ ผ่านการระดมความคิดและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อ
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ตดัสินใจ เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินงาน ใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมายได้
อยา่ง มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตอ้งท าวิจยัและหาขอ้มูลเพิ่มเติม หรือก าหนดทางเลือกใหม่ท่ีมีความ 
น่าจะเป็นในการแกปั้ญหาไดม้ากกวา่เดิม 

3.2 การด าเนินงานหรือการปฏิบติั (Do) เป็นการน าทางเลือกท่ีตดัสินใจไปวางแผน
ปฏิบติังาน และลงมือปฏิบติั เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้ปัญหานั้น
เป็นงาน ท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในกลุ่มก็สามารถปฏิบัติได้ทันที หากปัญหามีความ
ซับซ้อนเก่ียวข้อง กับหน่วยงานหรือกลุ่มอ่ืน ก็ต้องแจ้งให้ผู ้บริหารสั่งการให้หน่วยงานอ่ืน
ประสานงานและร่วมมือแกไ้ข ปัญหาใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3 การตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท่ีปฏิบติั
โดยการ เปรียบเทียบผลการท างานก่อนการปฏิบติังาน และหลงัปฏิบติังานว่ามีความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด ถ้าผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมายก็จะน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับการ
ปฏิบติังานในคร้ังต่อไป แต่ถา้ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทีมงานคุณภาพ
ตอ้งท าการศึกษาและวิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อท าใหก้ารแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพขึ้น 

3.4 การปรับปรุง (Act) เป็นการก าหนดมาตรฐานจากผลการด าเนินงานใหม่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบติัในอนาคต หรือท าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้งกับ
ความ ตอ้งการ ปัญหาท่ีไม่ไดค้าดหวงัและปัญหาเฉพาะหนา้ในการด าเนินงาน จนไดผ้ลลพัธ์ท่ีพอใจ 
และไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายแลว้ จึงจดัท าเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานในอนาคต และจดัท า 
รายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร และกลุ่มอ่ืนไดท้ราบต่อไป 
 ประเวศ ยอดยิ่ง (2542, น. 19) กล่าวว่า วงจรคุณภาพหรือวงจรเดมม่ิง คือมีการวางแผน 
(Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปฏิบติัการแกไ้ข และ ก าหนดมาตรการ (Acttion)  
ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาแต่ละคร้ังจะตอ้งด าเนินตามวงจรคุณภาพอาจเพียงคร้ังเดียวก็สามารถ
แกปั้ญหาไดเ้ลยแต่บางคร้ังอาจะตอ้งกลบัไปแกไ้ขปัญหาหลายคร้ังจึงจะประสบผลส าเร็จ 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยั สามารถสรุปไดว้่า วงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ 
PDCA ประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)การด าเนินงานหรือการปฏิบติั (Do) 
การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง (Act) โดยการพัฒนาคุณภาพการท างานตามวงจร  PDCA  
คือการพัฒนาการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ เน้นการก าหนดเป้าหมาย น าแผนไปปฏิบัติจริง    
โดยขณะท่ีปฏิบัติ  ก็จะมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตลอดจนประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน       
หลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพรอบต่อไปส าหรับการแก้ไขปัญหาแต่ละคร้ังจะด าเนินตามวงจร           
คุณภาพอาจคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังจึงจะประสบผลส าเร็จ 
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 4.  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคู่มือ 
 คู่มือ(Handbook หรือ Manual) หมายถึง เอกสารท่ีรวบรวมเน้ือหาทั้งทฤษฎีและ
แบบฝึกปฏิบติั เพื่อใชป้ระกอบหรืออ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  โดยมี
รายละเอียดแนะน าวิธีการปฏิบติัในกิจกรรม เป็นการให้ค  าอธิบายและเฉลยปัญหา หรือขอ้สงสัย
เพื่อให้ไดค้วามรู้และค าตอบอย่างรวดเร็วดว้ยตนเอง นิยมจดัท าเป็นรูปเล่ม ท าให้สามารถให้รายละเอียด
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ไดม้ากขึ้นและมกัจะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจและเพื่อให้เขา้ใจได้
ง่ายขึ้น (จินตนา สุขสมแดน, 2554) 
  ข้ันตอนในการพฒันาคู่มือ    

1.  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั จากเอกสาร ต ารา หลกัสูตร งานวิจยั
ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบของคู่มือ 

2.  วิเคราะห์ลกัษณะของผูใ้ชคู้่มือ  
3.  ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา ความคิดรวบยอด ของคู่มือ 
4.  ส ารวจรายละเอียดและก าหนดจุดประสงคใ์นการใหค้วามรู้ ของคู่มือ 
5.  เขียนเน้ือหาของคู่มือตามวตัถุประสงคแ์ละขอบข่ายเน้ือหากวา้ง ๆ ของคู่มือ 
6.  ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา   
7.  ออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ จดัพิมพ ์ทดลองใช้ตามกระบวนการพฒันาคุณภาพ

ของคู่มือ  
8.  แกไ้ข ปรับปรุงน าไปใชก้บักลุ่มทดลองเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ลกัษณะของคู่มือท่ีดี 
                 ในการพฒันาคู่มือขึ้นมานั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะของคู่มือเป็นส าคญั เพราะ
ผูท่ี้ใชห้รือศึกษาคู่มือนั้นจะใหค้วามสนใจหรือไม่ ก็ตอ้งขึ้นอยูก่บัลกัษณะของคู่มือท่ีดีนัน่เอง 

  1.  ดา้นเน้ือหา 
1.1 เน้ือหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษาและไม่

ยากจนเกินไป จนท าใหไ้ม่มีผูส้นใจท่ีจะหยบิอ่าน 
1.2  การน าเสนอเน้ือหาควรให้เหมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูท่ี้จะศึกษา 
1.3  ขอ้มูลท่ีมีในคู่มือ ผูอ่้านสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
1.4  เน้ือหาควรเหมาะสมท่ีจะน าไปอา้งอิงได ้
1.5  ควรมีกรณีตวัอยา่งประกอบในบางเร่ือง เพื่อจะไดท้ าความเขา้ใจง่าย 
1.6  ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือใหท้นัสมยัเสมอ 
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2. ดา้นรูปแบบ 
2.1 ตวัอกัษรท่ีใชค้วรมีตวัโตและมีรูปแบบท่ีชดัเจนอ่านง่ายเหมาะกบัผูใ้ชคู้่มือ 
2.2 ควรมีภาพหรือตวัอยา่งประกอบเน้ือหา 
2.3  ลกัษณะการจดัรูปเล่มควรท าใหน่้าสนใจ 
2.4 การใชภ้าษาควรเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัผูใ้ชคู้่มือ 
2.5 ระบบการน าเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปยากหรือเป็นเร่ือง ๆ ใหช้ดัเจน 

3.  ดา้นการน าไปใช ้
3.1 ควรระบุขั้นตอนวิธีการใชใ้ห้ชดัเจน 
3.2  มีแผนภูมิ ตาราง ตวัอยา่งประกอบใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
3.3  มีขอ้มูลเพื่อสามารถใช ้และประสานงานต่าง ๆ ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
3.4  บอกขอ้ควรปฏิบติัใหเ้ขา้ใจง่าย 

4.  ดา้นความเท่ียงตรงในการใชง้าน 
  ผูเ้ช่ียวชาญอ่านแลว้เห็นวา่  เน้ือหาถูกตอ้งมีความเหมาะสม 

5.  ดา้นความเช่ือมัน่ในการใชง้าน 
5.1 ครูทุกคนศึกษาคู่มือแลว้ปฏิบติัไดจ้ริง 
5.2  ครูทุกคนอ่านคู่มือแลว้เขา้ใจตรงกนั 

 องค์ประกอบของคู่มือ มี 2 ส่วน คือ (1) ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ ประกอบด้วย วตัถุประสงค ์
ขอบข่ายเน้ือหา และค าแนะน าการศึกษาคู่มือ (2) เน้ือหา 
 ประสิทธิภาพของคู่มือ การหาประสิทธิภาพของคู่มือ กระท าด้วยวิธีการหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ความเหมาะสมของส่วนประกอบคู่มือการใช้ภาษาในการส่ือความหมาย โดยให้ผูรู้้หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 - 5 คน (Subject Matter Specialists) เป็นผูป้ระเมิน  

คู่มือ คือ การอธิบายหรือให้รายละเอียดของการด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ คู่มือเป็นหนังสือหรือเอกสารท่ีใช้ควบคู่กบัการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเอกสารท่ีให้แนวทางการปฏิบติัแก่ผูใ้ช้คู่มือ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถด าเนินการใน
เร่ืองนั้น ๆ ดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (สุมาลี สังขศ์รี, 2553 อา้งถึงใน นายกฤษฎ์ิ พลไทย) 

วิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนหลกั ๆ อยู ่4 ขั้นตอน 
1. ขั้นก าหนดเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นคู่มือ 
2. ขั้นวางแผนการเขียน (หรือขั้นการจดัท า Outline) 
3. ขั้นลงมือเขียน 
4. ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง 
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1. ขั้นก าหนดเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นคู่มือ 
 เน่ืองจากคู่มือเป็นการน าเสนอรายละเอียดและล าดบัขั้นตอนของการปฏิบติังาน 

ดงันั้นงานท่ีจะน ามาเขียนเป็นคู่มือควรตอ้งเป็นงานท่ีมีความซับซ้อนพอสมควร ยากท่ีจะอธิบายให้
ผูป้ฏิบติัเขา้ใจไดใ้นคร้ังเดียวและการปฏิบติัจะตอ้งด าเนินการในแนวเดียวกนั มิเช่นนั้นจะท าใหง้าน
เสียหาย ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน ถาเป็นงานท่ีไม่ซับซ้อนมีขั้นตอน
การปฏิบติังานอย่างง่าย ๆ ท่ีสามารถอธิบายให้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจไดท้นัทีก็ไม่จ าเป็นตอ้งเขียนเป็นคู่มือ 
ผูเ้ขียนตอ้งเลือกงานท่ีเหมาะสมท่ีควรน ามาเขียนเป็นคู่มือเช่น คู่มือการจดัโครงการฝึกอบรม คู่เมือ
การเทียบโอนผลการศึกษา คู่มือการจดัประชุมนานาชาติ เป็นตน้ 

2. ขั้นวางแผนการเขียน (ขั้นการจดัท า Outline) 
ในขั้นน้ีหลังจากผูเ้ขียนก าหนดช่ือของคู่มือเรียบร้อยแลว้ ผูเ้ขียนจะก าหนด

วตัถุประสงค์ในการจดัท าคู่มือนั้น ๆ ว่าคู่มือเล่มนั้นจดัท าเพื่อวตัถุประสงค์เพื่ออะไร เม่ือก าหนด
วตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ ผูเ้ขียนจะตอ้งจดัท าเคา้โครง หรือออนไลน ์(Outline) ของคู่มือวา่จะมีขอบเขต
เน้ือหาอย่างไร จะแบ่งออกเป็นก่ีบท แต่ละบทมีขอบเขตเน้ือหาอะไร ประเด็นหลกัคืออะไร ประเด็นรอง
คืออะไร ในการจดัท าออนไลน์ (Outline) ผูเ้ขียนตอ้งท าการศึกษา ศึกษาเน้ือหาในเร่ืองท่ีจะเขียน
คู่มือนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะสืบคน้ได้ อาจจะเป็นต ารา เอกสาร รายงาน คู่มือท่ีมีผูท้  ามาก่อน รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการท างานในเร่ืองน้ี แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกับวตัถุประสงค์ของ
คู่มือ แลว้ก าหนดออกมาเป็นออนไลน์ (Outline) โดยทั่วไปจะก าหนดเน้ือหาออกเป็นบทย่อย ๆ 
ดงัน้ี 

บทท่ี 1 บทน า เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบด้วย 1) เหตุผลและความจ าเป็นในการ
จดัท าคู่มือเล่มนั้น ๆ 2) วตัถุประสงคข์องคู่มือ 3) ขอบเขตเน้ือหาในคู่มือ 4) ประโยชน์ของคู่มือเล่ม
นั้น ๆ 5) ค าศพัทส์ าคญัในคู่มือ 

บทท่ี 2 การวิเคราะห์งานและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงความสัมพนัธ์
ของงานท่ีจะน ามาเขียนเป็นคู่มือกับงานทั้งระบบขององค์กร รวมทั้ งการเสนอหลักการทฤษฎี
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานท่ีน ามาจดัท าเป็นคู่มือ เน้ือหาจะครอบคลุมการวิเคราะห์งานของ
องค์กร เพื่อแสดงให้เห็นงานท่ีจะเขียนเป็นคู่มือ หลกัการ ทฤษฎี วิธีการ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัเร่ืองท่ีน ามาเขียนเป็นคู่มือ 

บทท่ี 3 ขั้นตอนการด าเนินงานหรือการปฏิบติังานในเร่ืองนั้น ๆ เน้ือหาจะคลอบ
คลุมขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินงาน ในเร่ืองท่ีน ามาจดัท าคู่มือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดทา้ยอยา่งละเอียดซ่ึงผูท่ี้อ่านคู่มือสามารถน าไปปฏิบติัได ้อาจมีแผนภูมิ (Flow-Chart) ประกอบ 
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บทท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบดว้ย
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมักพบในการด าเนินการในเร่ืองน้ี ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันางานน้ีใหดี้ยิง่ขึ้น 

ผูเ้ขียนบางท่านอาจมีการยกกรณีตวัอย่าง (Case Study) เพื่อเป็นตวัอย่างแก่ผูอ่้าน
ดว้ย ซ่ึงการยกกรณีตวัอย่างหากมีหลาย ๆ กรณีอาจจะแยกออกเป็นอีกบทหน่ึงต่างหาก หากมีกรณี
ตวัอยา่งก็จะอยูใ่นบทท่ี 4 และเล่ือนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมาเป็นบทท่ี 5 

3.  ขั้นลงมือเขียน 
ในขั้นน้ีผูเ้ขียนจะลงมือเขียนรายละเอียดตามโครงร่างคู่มือท่ีได้จัดท าไวใ้น            

ขั้นท่ี 2 โดยเขียนแต่ละบทดงัน้ี 
1) การก าหนดช่ือของคู่มือ 2) การเขียนรายละเอียด ในแต่ละบท 
บทท่ี 1 บทน า 
 การเขียนเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าคู่มือ 
 วตัถุประสงคข์องคู่มือ 
 ขอบเขตเน้ือหาในคู่มือ 
 ประโยชน์ท่ีผูอ่้านจะไดรั้บจากคู่มือ 
 ค าศพัทส์ าคญัท่ีใชใ้นคู่มือ 
บทท่ี 2 การวิเคราะห์งานและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การวิเคราะห์งาน 
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทท่ี 3 ขั้นการด าเนินงาน/ปฏิบติัการ 
บทท่ี 4 กรณีตวัอยา่ง 
บทท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

สรุปขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันางานปฐมนิเทศ 

4. ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง 
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กลุ่มชาติพนัธ์ุและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงในประเทศไทย 
 1. ความหมายของชาติพนัธ์ุ 
 คณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทม์านุษยวิทยา ราชบณัฑิตยสถาน อธิบายว่า ชาติพนัธุ์ 
(Ethnicity) หมายถึง กลุ่มชนท่ีมีลกัษณะส าคญัทางวฒันธรรมร่วมกนั เช่น ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี 
ประวติัศาสตร์ รูปแบบของบา้นเรือน การแต่งกาย อาหารการกิน และการละเล่น ในบางกรณี ชาติ
พนัธุ์ใชห้มายถึงกลุ่มชนท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนัดว้ย การอา้งความเป็นกลุ่มหรือพวก
เดียวกนันั้น ในบางกรณีอาจเป็นเพียงความเช่ือปรัมปราท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีหลกั
ฐานรองรับเลยก็ได ้ค าว่า “ชาติพนัธุ์” บางคร้ังเรียกว่า กลุ่มชาติพนัธุ์ (Ethnic Group) ในทางมานุษยวิทยา 
มโนทศัน์เร่ืองชาติพนัธุ์เร่ิมใชใ้นช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อแทนมโนทศัน์ท่ีใช้มาก่อนหน้า
นั้น คือ ชนเผ่า (Tribe) และเช้ือชาติหรือเผ่าพนัธุ์ (Race) ซ่ึงมีนยัท่ีแสดงถึงความต ่าตอ้ย หรือในบาง
กรณีบ่งบอกถึงการกีดกนัและเหยียดหยามทางสังคมอยู่ในตวัดว้ย การใชม้โนทศัน์ เร่ืองชาติพนัธุ์ยงั
มีปัญหาบางประการ ในหลายกรณีเส้นแบ่งท่ีชดัเจนระหว่างกลุ่มชนต่างชาติพนัธุ์ภายในพรมแดน
ทางภูมิศาสตร์เดียวกนัมกัก าหนดไดย้าก ถา้ยึดตามความหมายท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า ชาติพนัธุ์ 
คือกลุ่มชนท่ีมีลกัษณะส าคญัทางวฒันธรรมร่วมกนั ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาอาจประสบปัญหาใน
การจ าแนกว่าจะใช้ส่ิงใดบา้งเป็นเกณฑ์ก าหนดว่าใครเป็นชาติพนัธุ์ใด การจ าแนกจะยากยิ่งขึ้นถา้
พิจารณาชนกลุ่มน้อยจากต่างวฒันธรรมท่ีอพยพเขา้ไปอยู่ร่วมกบัชนส่วนใหญ่ในสังคมใดสังคม
หน่ึงเป็นเวลานาน จนเกิดการสังสรรคว์ฒันธรรม (Acculturation) กบัชนส่วนใหญ่ ท าให้เอกลกัษณ์
เฉพาะของวฒันธรรมเดิมของตนเลือนไป จึงยากท่ีจะก าหนดชาติพนัธุ์ตามนิยามขา้งตน้ เพราะความ
ไม่ชดัเจนดงักล่าว นักมานุษยวิทยาบางคนจึงเสนอว่า ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเช่ือว่าคนในวฒันธรรมใดวฒันธรรม
หน่ึงมีร่วมกนันั้นไม่อาจใช้นิยามชาติพนัธุ์ไดดี้เท่ากบัการให้คนเขาบอกด้วยตวัเองว่าเขาเป็นชาติ
พนัธุ์ใด ในบริบทของโลกสมยัปัจจุบนั ค าว่า กลุ่มชาติพนัธุ์ ยงัใช้หมายถึงชนกลุ่มน้อยท่ีมีวฒันธรรม
ต่างจากชนส่วนใหญ่ในสังคมดว้ย (จินดารัตน์ โพธ์ินอก, 2557)   
 2. กลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย 
 “กลุ่มชาติพนัธุ์” หมายถึงกลุ่มชนท่ีมีความสืบเน่ืองทางประวติัศาสตร์กบัสังคมไทยมา
ตั้ งแต่อดีตมีความแตกต่างด้านต่าง ๆ และมีวฒันธรรมประเพณีของตนเอง โดยเป็นกลุ่มชน                   
ท่ีประชากรมีพนัธะเก่ียวขอ้งกันมีลกัษณะทางเช้ือชาติ วฒันธรรมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน 
รวมตัวเป็นพหุวฒันธรรม มุ่งมัน่ในการอนุรักษ์พฒันาและสืบทอดฐานดินแดนของบรรพบุรุษ
และอัตลักษณ์ทางชาติพนัธ์ของคนสู่คนรุ่นอนาคต นับตั้งแต่อดีตมากกว่าร้อยปีกลุ่มชาติพันธุ์                
มีความหลากหลายและกระจายตวัอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยขอ้มูลของสถาบนัวิจยั
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดลไดปี้ พ.ศ. 2547 และขอ้มูลของกรม
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พฒันาสังคมและสวสัดิการ ปี พ.ศ. 2555 มีกลุ่มชาติพนัธุ์ตั้งถ่ินฐานกระจายอยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย จ านวน 67 จงัหวดั 56 กลุ่ม มีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน จ าแนกพื้นท่ีตาม
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานได ้4 ลกัษณะ (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์2558, 
น. 6) คือ 

2.1 กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง หรือ “ชนชาวเขา” จ านวน 13 กลุ่มไดแ้ก่ กระเหร่ียง 
มง้ (แมว้) เยา้ (เม่ียน) ลีซู (ลีซู) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีกอ้) ลัว๊ะ ถ่ิน ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉ่ินและปะหล่อง 
(ดาลาอั้ง)  

2.2 กลุ่มชาติพนัธ์ตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีราบ จ านวน 38 กลุ่ม ไดแ้ก่ มอญ ไทล้ือ ไทย
ทรงด า ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยหญ่า ไทยยวน ภูไท ลาวคร่ัง ลาวแงว้ลาวต้ี ลาวเวียง แสก 
เซเร ปรัง บรู (โซ่) โซ่ง โซ ทะวิง อึมปี ก๋อง กุลา ซอุโอจ (ชุอุง้) กูย (ส่วย) ญฮัฮกรู (ชาวบน) ญอ้โยย้ 
เขมรถ่ินไทย เวียดนาม (ญวน) เญอ หม่ีซอ (บีซู) ชอง กระชอง มลาย ูกะเลิงและลาวโซ่ง (ไทยด า)   

2.3 กลุ่มชาติพนัธ์ท่ีตั้งถ่ินฐานในทะเล หรือ “ชาวเล” จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ มอแกน    
มอแกลน และอูรักละโวย้  

2.4 กลุ่มชาติพนัธ์ท่ีอาศยัอยู่ในป่า จ านวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ มลาบรี (ตองเหลือง) และ
ซาไก (มนันิ)  
 3. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
  กลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายมีวิถีชีวิตท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่าง
กนัไปโดยสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ตามจารีตประเพณีเป็นการปรับตวัเขา้กบัฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพภูมิสังคมท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่โดย “กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง” หรือชนชาวเขาจะตั้งถ่ินฐาน
ตามแนวเทือกเขาบนพื้นท่ีสูงท่ีสลบัซับซ้อน มีลกัษณะสังคมเกษตร ดว้ยการท าไร่ ท านา เล้ียงสัตว์
และพึ่ งพิงอาศัยป่าและสายน ้ าในล าห้วยเป็นวิถีชีวิตท่ีพึ่ งพิงธรรมชาติและอาศัยผลผลิตจากป่า         
เป็นหลกั “กลุ่มชาติพนัธ์ตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีราบ” ส่วนใหญ่มีวิถีการด ารงชีวิตท่ีกลมกลืนกบัคนไทย
ทั่วไปโดยมีอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน เล้ียงสัตว์ แต่ยงัพึ่ งผิงใช้ประโยชน์จากป่าโดยมี
แนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นแต่ยงัคง อัตลักษณ์และวฒันธรรมของตนเองอยู ่
ส าหรับ “กลุ่มชาติพนัธ์ท่ีตั้งถ่ินฐานตามหมู่เกาะหรือฝ่ังชายทะเล”ด ารงชีวิตอยู่ทั้ งบนบกและใน
ทะเล ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก เรียกว่า ชาวเล นอกจากน้ียงัมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็ก ๆ 
ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่า ได้แก่ มลาบรี (ตองเหลือง) ทางภาคเหนือและซาไก (มนันิ)
ทางภาคใต ้เป็นกลุ่มท่ีมีชีวิตผูกพนัอยู่กบัป่าอย่างใกลชิ้ดในภาพรวมวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของ
กลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัโดยมีความเป็นอยู่ท่ีเก่ียวพนัและ
พึ่งพิงป่า ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของพวกเขาชนชาติพนัธุ์กลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ี
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มีโครงสร้างทางสังคมท่ีหลากหลายมีวฒันธรรมประเพณีและภาษาของตนมีความเช่ือตามศาสนา
สากลทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม และยงัยึดถือความเช่ือตามประเพณีโดยมีการประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ ทั้งพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิตสุขภาพอนามยัและการท ามาหากินท่ีอาศยัธรรมชาติ นอกจากน้ี
กลุ่มชาติพันธุ์จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีความสามรถในทางศิลปะหัตกรรมและงานช่างฝีมือ
โดยเฉพาะการทอผา้ เยบ็ผา้ เยบ็ปักประดิษฐ์และการตีเหล็ก ซ่ึงมีลกัษณะเด่นท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ของตน ดว้ยเหตุน้ีแต่ละกลุ่มจึงมีการแต่งกายประจ าเผ่าของตนท่ีมี
รูปแบบสีสันสวยงาม มีเคร่ืองประดบัอนัแสดงลกัษณ์เฉพาะตวั มีศิลปะการแสดงต่าง ๆ เป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะกลุ่มทั้ งการร้อง-ร า และดนตรี ซ่ึงทั้ งหมดน้ีเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า (กระทรวง           
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2558, น. 6-7) 
 
สภาพบริบทโรงเรียนบ้านปางมะเยา 

1. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 โรงเรียนบา้นปางมะเยาตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลปิงโคง้อ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50170 โทรศพัท์ 052-081921 E-mail : pangmayao@gmail.com เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาลถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีเขตพื้นท่ีบริการ 5 หมู่บา้น 12 หยอ่มบา้นไดแ้ก่ 
 หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ป๋ามใน (คนพื้นเมือง) 
 หมู่ท่ี 4 บา้นปางมะเยา (คนพื้นเมือง), บา้นหว้ยตะเคียน (ลีซู), บา้นหว้ยตน้โชค (ลีซู) 
 หมู่ท่ี 11 บา้นปางมะกง (คนพื้นเมือง), บา้นก๊อตป่าบง (ลาหู่), บา้นก่ิวไฮ(ลาหู่), บา้น
ปางตองใน (ลาหู่),  บา้นปางตองนอก (ลาหู่) 
 หมู่ท่ี 12 บา้นแม่มะกู ้(อาข่า), บา้นแม่ป๋ามนอก(มง้) 
 หมู่ท่ี 16 บา้นหว้ยน ้าริน (ลีซู) 
 1.1  ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
 โรงเรียนบา้นปางมะเยาตั้งอยู่หมู่ท่ี4 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่
เร่ิมสร้างขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2500ในความเอ้ืออ านวยของโรงเรียนเคล่ือนท่ีกองก ากับ      
การต ารวจตระเวนชายแดน เขต 5 ค่ายดารารัศมีภายใตก้ารน าของ ร้อยต ารวจเอกไพโรจน์ บุษยนาวิน
หัวหน้าครูฝึกพร้อมด้วยนายสิบนายต ารวจ11 นายโดยได้รับความร่วมมือจากนายค าแสนและ 
นาย อินถา นราศภยั สารวตัรก านนั พร้อมดว้ยชาวบา้นปางมะเยาและชาวบา้นปางมะกง 
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ภาพท่ี 2.3  แผนผงัโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
ท่ีมา :         โรงเรียนบา้นปางมะเยา, 2558 

 1.2  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ เป็นชุมชนชนบท ผูค้นมีอธัยาศยั                  

มีน ้าใจท่ีดี มีประชากรประมาณ 300 –400 คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลร้านคา้ วดั และภูเขาลอ้มรอบ อาชีพหลกัของชุมชน คือ ท าไร่ ท าสวน
คิดเป็นร้อยละ 89.99 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่ไป คือ การกินวอ 
 ประชากรในหมู่บา้นต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ขา้ว  ขา้วโพด ถัว่เหลือง
ปลูกพืชอ่ืน ๆ และรับจา้งทัว่ไป ฐานะของครอบครัวค่อนขา้งยากจน เน่ืองจากพื้นท่ีในการให้บริการ
ทางการศึกษาของโรงเรียนมีหลายหย่อมบา้น และแต่ละหย่อมบา้นมีความแตกต่างกนัในดา้นเช้ือ
ชาติ ศาสนา วฒันธรรมประเพณี รวมถึงภาษาในการส่ือสาร จึงนบัวา่เป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึง
ในการจดับริการทางการศึกษาและการคมนาคมระหว่างหมู่บา้นหลายแห่งกบัโรงเรียนเป็นระยะ
ทางไกลและไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อเท่าใดนัก เน่ืองจากอยู่ในเขตพื้นท่ีทุรกนัดาร
สภาพปัญหาของชุมชนแต่ละหย่อมบา้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  คือประสบปัญหาความแห้งแลง้  
ขาดแคลนน ้ าและปัญหาความยากจน เน่ืองจากไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดดี้ พื้นท่ีดิน
ท ากินไม่สมบูรณ์ ประกอบกบัพื้นฐานการศึกษาของคนในชุมชนค่อนขา้งต ่า ท าให้คูณภาพชีวิตของ
ประชากรไม่ดี  อีกทั้ งยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรต่างเผ่าพันธุ์อยู่หลายเผ่า มีวิถีชีวิต ความเช่ือ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกนัท าใหพ้ฒันาการศึกษามีอุปสรรคมากพอสมควร 
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 เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยามีอยู่ จ านวน 4 หมู่บา้น 12 หย่อมบา้น 
เป็นท่ีราบสูง 10 หย่อมบา้น เป็นพื้นท่ีราบ 3 หย่อมบา้นคือ หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ป๋าม หมู่ท่ี 4 บา้นปางมะเยา 
บา้นห้วยตะเคียน บา้นห้วยตน้โชค หมู่ท่ี 11 บา้นปางมะกง บา้นก็อตป่าบง บา้นก่ิวไฮ บา้นปางตองนอก 
บา้นปางตองใน หมู่ท่ี 12 บา้นแม่ป๋ามนอก บา้นแม่ป๋ามใน บา้นห้วยน ้ าริน บา้นแม่บะกู้ประตูดิน 
หย่อมบา้นท่ีอยู่ไกลโรงเรียนมากท่ีสุด คือ หมู่บา้นปางตอง ห่างจากโรงเรียน 11 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้น
สุดทา้ยท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเชียงดาว ท่ีมีเขตติดต่อกบัอ าเภอพร้าว   
 ในเขตพื้นท่ีท่ีโรงเรียนให้บริการทั้ง 12 หย่อมบา้น ผูป้กครองในชนบทส่วนใหญ่
ไม่ได้เรียนหนังสือบางคนออกกลางคนั หรือจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เท่านั้น มีรายได้น้อยและมีอาชีพท าไร่ ท าสวน หรือรับจา้ง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่า               
มีหลากหลายชาติพนัธุ์ ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่จะเขา้ศึกษาในโรงเรียนในหมู่บา้นหรือท่ีอยู่ใกลบ้า้นท่ีสุด
เพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาท่ีโรงเรียน             
บา้นปางมะเยาดว้ยเช่นกนั   
 ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลายและมธัยมศึกษา
ตอนตน้ อาชีพหลกั คือ ท าไร่ ท าสวน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดย
เฉล่ียต่อครอบครัว 200,000 บาทต่อปี จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คนนอกจากน้ี ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ หรือจบการศึกษาเพียงระดบัชั้นประถมศึกษา มีรายไดน้อ้ยและมีอาชีพท า
การเกษตร ท าไร่ อุตสาหกรรมครัวเรือน (สานก๋วย) หรือรับจ้างรายวนั นักเรียนส่วนใหญ่จึงเข้า
เรียนในโรงเรียนในหมู่บ้านเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาท่ีนั่น 
ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีฐานะดี ก็จะส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในตวัเมืองของอ าเภอเชียง
ดาว ในการศึกษาบริบทในพื้นท่ีท่ีศึกษา พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่อ่านเขียนไม่คล่องหรือบางคน
อ่านไม่ออก เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัไม่ได้ใช้หนังสือเป็นเวลานาน จึงไม่มีความสามารถท่ีจะ
สอนการบา้นให้กบับุตรหลานได ้ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงปล่อยให้บุตรหลานอ่านเขียนเพียงล าพงั 
และเน้ือหาในหนังสือมีความแตกต่างและห่างไกลจากสภาพบริบทท่ีแท้จริงจึงท าให้นักเรียน
ส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่ค่อยใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือและท าการบา้นมากนกั 
  1.3 โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน 

     1.3.1 โอกาส 
 โรงเรียนบา้นปางมะเยา อยูใ่นบริเวณวดั จึงไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนจาก

ชุมชน ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอย่างดีในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนใน           
ทุกกิจกรรม อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาจึงมีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือ
จากนกัศึกษามหาวิทยาลยั ตลอดจนนกัเรียนจากโรงเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่ ท่ีมาจดักิจกรรมใหแ้ก่นกัเรียน 
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เช่น กิจกรรมวนัเด็ก การเขา้ค่ายอาสาพฒันาโรงเรียน เป็นตน้ นอกจากน้ีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา 
ชนเผ่าต่าง ๆ  จึงได้รับความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติในการเดินทางมาโรงเรียน และให้ทุนการศึกษา                    
แก่นกัเรียนเป็นประจ าทุกปี 

 1.3.2 ข้อจ ากดั 
  ส่วนอุปสรรคของโรงเรียนบา้นปางมะเยา ไดแ้ก่  การคมนาคมระหว่างหมู่บา้น
หลายแห่งในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนกบัโรงเรียนเป็นระยะทางไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง
และการติดต่อเท่าใดนกั เน่ืองจากอยู่ในเขตพื้นท่ีทุรกนัดารสภาพปัญหาของชุมชนแต่ละหยอ่มบา้น
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เม่ือถึงเทศกาลประเพณีกินวอ ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ จะส่งผลให้นกัเรียน
ขาดเรียนเยอะมาก เน่ืองจากเป็นเทศกาลท่ีมีช่วงเวลาติดต่อกันหลายวนั  การเปล่ียนแปลงรัฐบาล
บ่อยคร้ังและมีการปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ่อยมาก จึงส่งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนประกอบกับผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เห็นความส าคญัด้านวิชาการมากนัก                
จึงส่งผลใหง้บประมาณในการพฒันาการบริหารดา้นวิชาการนอ้ย  
 2. ทิศทางของสถานศึกษา 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
       โรงเรียนพฒันาคนให้มีทกัษะชีวิตตามวิถีชุมชน ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สังคมอยา่งมีคุณภาพ 
 2.2 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 ทิวทศัน์สวย รวยน ้าใจวินยังาม 
 2.3 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
                  การท าความเคารพเป็นวินยัของเรา 
 2.4 พนัธกจิ 

2.4.1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
2.4.2 ส่งเสริมทกัษะชีวิตของผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2.4.3 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั 
2.4.4  พฒันาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 2.5 เป้าประสงค์ 
 2.5.1 ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
 2.5.2  ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิตและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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2.5.3 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและเรียนรู้ตามความสนใจดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย 

2.5.4  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
 2.6 กลยุทธ์ 

2.6.1 พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2.6.2  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2.6.3 พฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ตามความสนใจดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมทกัษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย 
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 
1. งานวิจัยในประเทศ 

สุพิศวง ธรรมพนัธา (2538) ซ่ึงไดอ้ธิบายไวว้่าการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเป็น
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัความรู้ ความเช่ือ และลกัษณะการแสดงออกของวิถีชีวิตทัว่ไปในสังคม    
ผลของการคน้พบทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ท่ีท าให้เปล่ียนแปลงวิถีใหม่มาให้ผูค้น 
เช่น ความกา้วหนา้ของวิชาฟิสิกส์ ท าให้เกิดการผลิตระบบส่ือสารแบบโทรเลขและโทรศพัท ์ขึ้นใช้
ทัว่โลก ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกวา้งขวางทัว่โลก เป็นตน้ 

ธาตรี สุภเสถียร (2551) ศึกษาเร่ือง การจดัระบบและพฒันาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบา้นแขมเจริญสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5 พบว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาท่ีมีอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบา้นแขมเจริญ
สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ประเภทเม่ือจ าแนกตามท่ีตั้งและวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ มีจ านวน        
62 แหล่งเรียนรู้ จ าแนกตามชนิดของแหล่งเรียนรู้มี จ านวน 40 ชนิด เม่ือจ าแนกตามประเภทของ
แหล่งเรียนรู้พบว่าแหล่งเรียนรู้ประเภทอาชีพมากท่ีสุดคือจ าแนกตามท่ีตั้งและวิทยากรประจ าแหล่ง
เรียนรู้มี จ านวน 22 แหล่งเรียนรู้ (ร้อยละ 35.48) จ าแนกตามชนิดของแหล่งเรียนรู้มี จ านวน 16 ชนิด 
(ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ีคือจ าแนกตามท่ีตั้งและวิทยากรประจ า
แหล่งเรียนรู้มีจ านวน 10 แหล่งเรียนรู้ (ร้อยละ 16.12) จ าแนกตามชนิดของแหล่งเรียนรู้มีจ านวน         
5 ชนิด (ร้อยละ 12.50) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแขมเจริญมีความ
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ตอ้งการในการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนเพื่อการศึกษาสูงสุดเรียงตามล าดับราย ช่ือ จ านวน         
5 แหล่งเรียนรู้คือร้านคา้ชุมชนบา้นแขมเจริญหมู่ท่ี 16 ร้านเสริมสวยหน่อยบิวต้ีบา้นแขมเจริญหมู่ท่ี 
16 การผลิตอิฐมอญเผาบา้นแขมหมู่ท่ี 3 วดัห้วยไผ่เจริญธรรมบ้านร่องรวมวุฒิหมู่ท่ี 32 และกลุ่ม
ผลิตพานพุ่มบ้านแขมเจริญหมู่ท่ี 16 การร่างระบบและแนวทางการพฒันาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบา้นแขมเจริญสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 5 ได้แก่ การศึกษาสาระส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาประกอบด้วยภูมิหลงั
ความเป็นมาความส าคญัของแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาขอ้จ ากัดในการใช้
แหล่งเรียนรู้วิธีใชแ้หล่งเรียนรู้ระยะทางการคมนาคมไปแหล่งเรียนรู้และสภาพลกัษณะของแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับแนวทางการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบา้นแขมเจริญ สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 คือการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา           
ณ ท่ีตั้งในการจดัการเรียนการสอนการผลิตส่ือเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาและ       
การเชิญน าส่ือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาเขา้ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การจดัท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาคือการจดัท าบญัชีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการศึกษาและแผนท่ีแสดงท่ีตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบา้นแขมเจริญ
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 การจดัท าคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนบา้นแขมเจริญสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ประกอบดว้ยโครงสร้างเน้ือหาจ านวน 3 ตอนคือตอนท่ี 1 รายช่ือแหล่งเรียนรู้ตอนท่ี 2 สาระส าคญั
ของแหล่งเรียนรู้และตอนท่ี 3 แนวทางการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบา้น
แขมเจริญสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

สุมน อมรวิวฒัน์ (2544) กล่าวไวว้่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกสถานท่ีทุกเวลา 
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนมีอยู่มากมาย ทั้งท่ีเป็นองคก์รจดัตั้งสถาบนัในชุมชน วิถีชีวิตการท ามาหากิน 
ประเพณีพิธีกรรม และส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติการเรียนรู้ท่ีดีเกิดขึ้นจากการท่ีทุกฝ่ายสร้างเครือข่าย
ของการเช่ือมโยงประสบการณ์เกิดสังคมการเรียนรู้และสังคมคุณธรรมและการเรียนจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติเป็นกระบวนการท่ีมีความสุขสร้างสรรค์ความคิดและประสบการณ์
ชีวิตท่ีมีคุณค่า 
 ภัครภรณ์ มานิตย์ (2550) ศึกษา การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนโป่งสา 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่าในการจดัการแหล่งเรียนรู้ได้มีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาส ารวจขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ อีกทั้งก าหนดครูผูรั้บผิดชอบดา้นแหล่งเรียนรู้ ส่วนท่ีไม่มีการจดัการคือ 
จดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
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แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอุดหนุนด้านงบประมาณ 
ส าหรับปัญหาในการจดัการแหล่งเรียนรู้ คือ ขาดงบประมาณในการจดัแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัเรียนและชุมชน 
 ประสิทธ์ิ พิทักษ์คชวงค์ (2554) การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า การจดัการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมีการด าเนินงานในระดับปานกลาง โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วฒันธรรมและจารัตประเพณีมีการปฏิบติัอยู่มาก ส่วนแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดรั้บความสนใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง และการจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชนแต่ละประเภทมีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กบัขนาด และท่ีตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ โดยมีปัญหาเล็กน้อยไดแ้ก่ งบประมาณและแหล่ง
เรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะคือ สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและควรมี
การซ่อม บ ารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทต่าง ๆ 
 ศิรประภา โคบายาชิ (2555) ศึกษาการจดัการองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการจกั
สานผลิตภณัฑ์จากผกัตบชวา ของกลุ่มแม่บา้นหมู่บา้นต๋อมดง ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดั
พะเยา ซ่ึงปัญหาท่ีพบ คือ เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความส าคญัต่อการจกัสานผกัตบชวา จึงแกปั้ญหา
โดยสร้างแหล่งเรียนรู้และจดัท าชุดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ และ
ใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงก่อให้เกิดผล คือ 1) การรวบรวมขอ้มูลองค์
ความรู้และจดัท าชุดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการจกัสานผกัตบชวา เพื่อเผยแพร่ให้กบัผูท่ี้สนใจ 
2) มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มขึ้น 3) กลุ่มแม่บา้นมีความรู้และสามารถประยุกต์รูปแบบ
ผลิตภณัฑจ์นเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 4) จ านวนสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเพิ่มขึ้น 5) สมาชิกกลุ่มมีรายได้
เสริมและมีความเขม้แขง็ 
  ปาริฉัตร สาตรา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี  พบว่า 1) การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการวางแผนการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงคือ                 
ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้และด้านการน าผลการประเมินไปใช ้
ตามล าดับ 2) แนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 
พบว่า ด้านการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์วตัถุประสงค ์
เป้าหมายการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดา้นการด าเนินการการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรมี
การจดัท าโครงการการบริหารจดัการการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
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แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จดัหางบประมาณให้เพียงพอ การตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สรุปและ
จดัท ารายงานผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การน าผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุงแกไ้ข จดัสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 ปณิตา สระวาสี  (2557) ท่ีกล่าวถึง พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ว่าเกิดขึ้ นท่ามกลางกระแส             
ขา้มชาติเร่ืองการปกป้องมรดกทางวฒันธรรมวฒันธรรมชาติพนัธุ์มีความหมายใหม่ว่าเป็นส่ิงมีค่า
ต่อการเรียนรู้เป็นทั้งมรดกและทุน และสร้างอ านาจให้กลุ่มชาติพนัธุ์ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมน าเสนอ
ภาพแทนตนเอง 
 ยศ และคณะ (2547) ท่ีกล่าววา่ ชาวพื้นเมืองต่าง ๆ มีพื้นฐานการด าเนินชีวิตมาจากการ
ท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ตอ้งพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั วฒันธรรมหลายอย่างจึงผูกพนักบัธรรมชาติ 
มาเน่ินนาน   
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 เบเกอร์ (Baker,1975)ไดว้ิจยัเร่ือง The Effects of Community  Resources Base Law 
Curriculum Upon the Attitudes and Knowledge of Senior High School Social Studies Students 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อหลักสูตรวิชากฎหมาย  
ทศันคติและความรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวิชากฎหมาย และระบบการเมือง
การปกครองใน 1 เทอม  ตวัอยา่งประชากรคือ  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน  ใน
เขตแองการาฟอลต ์รัฐนิวยอร์ค โดยแบ่งกลุ่มทดลอง 138 คน  กลุ่มควบคุม 117 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัแบ่งออกเป็น 4  ตอนคือ  ภาคความรู้ 2 ตอน ภาคทศันคติ 2 ตอน ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น  จากการท่ีนักเรียนเขา้ไปใช้แหล่งเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชากฎหมาย 2) การ
เรียนโดยวิธีปฏิบติัจริง จะเป็นการท าใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นกฎหมายทัว่ไปและรัฐธรรมนูญ
ดีขึ้น3) การท่ีนักเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชน  จะท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัชุมชนของเขาเก่ียวกบั
กฎหมายและส่ิงแวดลอ้มทางการเมือง การปกครองมากขึ้นและละเอียดอ่อนขึ้น 
  ชาเวอร์ (Shaver, 1991) กล่าวถึงประโยชน์ของการใชแ้หล่งความรู้ในชุมชนประกอบการ
เรียนการสอนวิชาสังคมไว้ในคู่มือวิจัยการเรียนการสอนทางสังคม ศึกษาว่าชุมชนเป็นแหล่ง
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อการสอนการใชแ้หล่งความรู้ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอนเป็นการ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนช่วยให้การเรียนของเด็กได้ผลดีเด็กได้เรียนจากสภาพจริงมีความ
เขา้ใจเน้ือหาวิชามากขึ้น 
   อินไดรยานโต (Indriyanto,1993) ศึกษาเร่ือง“ผลกระทบของแหล่งเรียนรู้ทางบา้น
และชุมชนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย ”              
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มีวตัถุประสงค์เพื่อวดัผลกระทบของบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนอินโดนีเซียระดบัชั้น 6 ท่ีเรียนคณิตศาสตร์ในบาฮาซาการศึกษาประกอบดว้ยการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้น 3 จงัหวดัคือซาวาตะวนัตกซาวาเวซีใตแ้ละนูซาเทงการาตะวนัตกเพื่อศึกษา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดรั้บขอ้มูลจากนักเรียนชั้น 6 จ านวน 2,010 คน และผูป้กครอง
ครูผูส้อนระดบัชั้น 6 จ านวน 134 คน ผูน้ าชุมชนจ านวน 3 จงัหวดั ผลวิจยัพบว่า ในระหว่างตวัแปร
บา้นและแหล่งความรู้ในชุมชนผูป้กครองและชุมชน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในเมือง
บาฮาซา จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การท่ีผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอนและไดมี้
การน าเอาแหล่งความรู้ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอนท าให้ผลสัมฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัการเรียนท่ีบา้นและแหล่งความรู้ในชุมชนมีส่วนร่วมในโรงเรียนนอ้ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทั้ง 3 จงัหวดัมีแนวโนม้ต ่าลง 
  จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวสรุปไดว้่าการ
บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกสถานศึกษามีความส าคญัต่อการเรียน
การสอนอย่างยิ่งครูนักเรียนสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพเน่ืองจากการไดรั้บประสบการณ์ตรง ครูส่วนใหญ่ใชส่ิ้งท่ีมีอยูท่ี่ตวับุคคลตามธรรมชาติ 
ทางวฒันธรรม สังคมและวิถีชีวิตมาประกอบการเรียนการรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นตวัตั้ง บูรณาการกบั
การใช้ชีวิตประจ าวนั ใช้กิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและวิถีชีวิต ในประจ าวนัจะช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดจนเจตคติต่อการอนุรักษว์ฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนดีขึ้น การพฒันาแหล่งเรียนรู้ควรส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการเลือกการใช ้และพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ผูป้กครองและชุมชนทอ้งถ่ิน
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาและบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ และนักบริหารการศึกษา 
ผูว้ิจัยสรุปแนวคิดตามทัศนะของผูว้ิจยัได้ว่า การจัดท าวิจัยเร่ืองการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้                
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ นั้น           
มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
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 ภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

 

ศึกษาวิถี ชีวิตของกลุ่ ม

ชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงใน

เข ต พื้ น ท่ี บ ริก ารข อ ง

โรงเรียนบ้านปางมะเยา  

5 กลุ่มชาติพัน ธุ์  ได้แ ก่       

ลาหู่ ลีซู มง้ อาข่ากลุ่มคน

พื้ น เมื อ ง  ศึ ก ษ าด้ า น 

ป ร ะ วั ติ ค ว าม เป็ น ม า 

ลั ก ษ ณ ะ บ้ า น เ รื อ น 

ลักษณะแบบแผนการ

ด าเนินชีวิต ศาสนา ความ

เช่ือพิธีกรรม วฒันธรรม 

ประ เพ ณี  ก ารแต่ งก าย 

และการละเล่น 

 

 

การสร้างแหล่ง

เรียนรู้วิถีชีวิตของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุบน

พื้นท่ีสูงในโรงเรียน

บ้านปางมะเยาโดย

ใช้กระบวนการ 

PDCA  

5 กลุ่มชาติพนัธุ์ 

ไดแ้ก่ 

วิถีชีวิตของกลุ่ม 

1. ลาหู่  

2. ลีซู  

3. มง้  

4. อาข่า 

5. กลุ่มคนพื้นเมือง 

 

 

 

 

คู่มือการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุ
บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้าน 
ปางมะเยา ประกอบดว้ย 

  1. วตัถุประสงคข์องคู่มือ 
  2. โครงสร้างและหนา้ท่ีรับผิดชอบ  
  3. แนวทางการบริหารแหล่งการ
เรียนรู้  

  4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. การติดตามประเมินผลการสร้าง
แหล่งเรียนรู้  
6. การพฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
บทที่ 3 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูง  
ในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีมุ่งศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน
บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการออกแบบงานวิจยั เป็น 3 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1  ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
บ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 5 กลุ่มชาติพนัธุ์ ได้แก่ ลาหู่ ลีซู ม้ง อาข่าและ 
กลุ่มคนพื้นเมือง ศึกษาดา้นประวติัความเป็นมา ลกัษณะบา้นเรือน ลกัษณะแบบแผนการด าเนินชีวิต 
ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรม ประเพณี การแต่งกายและการละเล่นโดย วิธีการวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (Interview) 

ระยะท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  โดยใช้กระบวนการ (Plan Do Check Act: PDCA) 5 กลุ่มชาติพันธุ์ 
ไดแ้ก่ วิถีชีวติของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ลีซู วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์มง้ วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์อาข่า วิถีชีวิตของกลุ่มคนพื้นเมือง 

ระยะท่ี 3  จดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงคู่มือประกอบดว้ย  

1. วตัถุประสงคข์องคู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
2. โครงสร้างและหนา้ท่ีรับผิดชอบของแหล่งเรียนรู้ 
3.  แนวทางการบริหารแหล่งการเรียนรู้ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. การติดตามตรวจสอบประเมินผลการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
6.  การพฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

โดยทั้ง 3 ระยะ มีวิธีการด าเนินการวิจยัตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1.  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการวิจยั  
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2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีในการวิจยั  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล    
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
ระยะท่ี  1  ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูง ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

1.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ผูน้ าชุมชนและปราชญช์าวบา้นชาติพนัธุ์ละ 

2 คน รวมจ านวน 10 คน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัโดยใชว้ิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
2.   เคร่ืองมือท่ีในการวิจัย 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1.1  แบบบนัทึกการวิเคราะห์เอกสาร 
 2.1.2  แบบสัมภาษณ์  
 2.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
  2.2.1  แบบบนัทึกการวิเคราะห์เอกสารเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้บนัทึกการวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) โดยจะท าการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย               
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่   
  จากนั้ นน าแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหารวมทั้งการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและปรับแกต้าม
ค าแนะน าเพื่อความสมบูรณ์  

 2.2.2 แบบสัมภาษณ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.2.2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 2.2.2.2 ออกแบบประเด็นค าถามเก่ียวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่เป็นแบบ
สัมภาษณ์ 
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2.2.2.3 น าร่างแบบสัมภาษณ์ ท่ีร่างขึ้นเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหารวมทั้งการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและปรับแก้ตามค าแนะน าเพื่อความสมบูรณ์ 
และถูกตอ้ง 

2.2.2.4 น าแบบแบบสัมภาษณ์ฉบับท่ีปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ สอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหารวมทั้งการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และปรับแกต้ามค าแนะน าเพื่อความสมบูรณ์
ของเน้ือหา 

2.2.2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปเก็บ
ขอ้มูลจริง 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจัยประสานงานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย   
ต่อ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางมะเยา และผูน้ าชุมชน ท่ีเป็นเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น                       
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางท่ีคาดหวงั ในการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
บนพื้นท่ีสูง (ขั้นการวิเคราะห์เอกสาร) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วารสารงานวิจยั และการเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร
ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง และการสร้าง
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์  จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม แลว้สรุปลงในแบบ
บนัทึกการวิเคราะห์เอกสาร  

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียนบา้นปางมะเยาจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและปราชญ์ชาวบา้น กลุ่มชาติพนัธุ์ละ 2 คน
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ แลว้น าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้ได ้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา จ านวน 5 ชาติพนัธุ์ ได้แก่ ชาติพนัธุ์ลาหู่ 
ชาติพนัธุ์ลีซู ชาติพนัธุ์มง้ ชาติพนัธุ์อาข่า คนพื้นเมือง ศึกษาดา้น ประวติัความเป็นมา ลกัษณะบา้นเรือน 
ลักษณะแบบแผนการด าเนินชีวิต ศาสนา ความเช่ือพิธีกรรม วฒันธรรม ประเพณี การแต่งกายและ
การละเล่น  

 ขั้นตอนท่ี 3 น าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) มาวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อ



42 
 

 

วางแผนเพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียนบา้นปางมะเยา 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น าขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) 
และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (Interview) มาท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และน าเสนอในรูปแบบ
ของการพรรณนา  
 
ระยะท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยาอ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA 
   1.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  
ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา จ านวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 13 คน ผูน้ าชุมชนและ
ปราชญ์ชาวบา้นจ านวน 10 คนตวัแทนนักเรียนชาติพนัธุ์ จ านวน 15 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 61 คน
โดยผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัโดยใชว้ิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีในการวิจัย 
  2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) 
  2.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
        การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อวิพากยแ์ละลงความเห็นแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ เก่ียวกบัการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการสร้าง 
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่   

2.2.2 ศึกษารูปแบบวิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และ
ออกแบบประเด็นค าถามในการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เก่ียวกบัการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.2.3  น าร่างประเด็นค าถามท่ีร่างขึ้น เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา รวมทั้งการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และปรับแกต้ามค าแนะน าเพื่อความสมบูรณ์
ของเน้ือหา 
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 2.2.4 น าประเด็นค าถามเก่ียวกบัการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผ่านการตรวจสอบและ
แกไ้ขเรียบร้อย ไปเก็บขอ้มูลจริง  
 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) เพื่อวิพากย ์ลงความเห็นและแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบในการร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบ้าน                  
ปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ใชแ้บบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลจากแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) มาท าการวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา และน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนา   
 
ระยะท่ี 3 เพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 1.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  
ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา จ านวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 13 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 
36 คน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัโดยใชว้ิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีในการวิจัย 
  2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
  2.2 การสร้างเคร่ืองมือ 

       แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อวิพากย์ลงความเห็น
เก่ียวกบัคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้น
ปางมะเยา  

2.2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการจัดท าคู่มือ
บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้   

2.2.2 ศึกษารูปแบบวิธีการจดัการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และออกแบบ
ประเด็นค าถามในการจดัสนทนากลุ่มยอ่ย  
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2.2.3 สร้างแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา รวมทั้งการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและปรับแกต้ามค าแนะน า
เพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา  

2.2.4 น าร่างแบบบันการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ี ร่างขึ้ นเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา รวมทั้งการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและปรับแก ้
ตามค าแนะน าเพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา 

2.2.5 น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และแกไ้ขเรียบร้อย ไปเก็บขอ้มูลจริง 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 จดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน 
บา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  แลว้ตรวจสอบคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยใชแ้บบบนัทึกการสนทนากลุ่มยอ่ย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าขอ้มูลจาก แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) มาท าการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา และน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนา   
 



 

 

 
บทที ่4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 การจดัท าวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในโรงเรียน บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ และน ามาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้น  
ปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA และจดัท าคู่มือการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูวิ้จยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
บ้านปางมะเยา 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาหู่ ลีซอ ม้ง อาข่าและคนพื้นเมือง ศึกษาด้าน ประวติัความ
เป็นมา ลกัษณะบา้นเรือน ลกัษณะแบบแผนการด าเนินชีวิต ศาสนา ความเช่ือพิธีกรรม วฒันธรรม 
ประเพณี การแต่งกาย และการละเล่น  
 ตอนท่ี 2 การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้น
ปางมะเยา 5 กลุ่มชาติพันธุ์  ได้แก่  วิ ถี ชี วิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่  ชาติพันธุ์ ลีซอ ชาติพันธุ์ม้ง  
ชาติพนัธุ์อาข่าและกลุ่มคนพื้นเมือง โดยใชก้ระบวนการ PDCA 
 ตอนท่ี 3 จดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตอนท่ี  1 วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบ้านปางมะเยา    
5 ชาติพนัธ์ุ  

ได้แก่ ลาหู่ ลีซอ มง้ อาข่า และคนพื้นเมือง ศึกษาด้าน ประวติัความเป็นมาลกัษณะ
บา้นเรือน ลกัษณะแบบแผนการด าเนินชีวิต ศาสนา ความเช่ือพิธีกรรม วฒันธรรม ประเพณี การแต่งกาย 
และการละเล่น  
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1. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.1 ลกัษณะบา้นเรือนโดยทัว่ไปของหมู่บา้นก่ิวไฮ 
 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 หมู่บา้นก่ิวไฮ เป็นหมู่บา้นชาวลาหู่ ซ่ึงค าว่า “ก่ิว”แปลว่าสันดอย ส่วนค าว่า “ไฮ”
เป็นช่ือตน้ไม ้ท่ีเรียกว่า “ตน้ไทร” ชาวบา้นจึงน าทั้งสองค ามารวมกนั เรียกว่า บา้น “ก่ิวไฮ” และยงั
เป็นท่ีมาของ การเรียกตน้น ้ า ล าห้วยช่ือว่า “ล าห้วยก่ิวไฮ” ท่ีตั้งอยู่บริเวณดา้นขา้งของหมู่บา้นท่ีชาวบา้น
เร่ิมเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ซ่ึง ณ ขณะนั้นมีครัวเรือนเพียง 8 หลงัคาเรือน ประชากร
จ านวนเพียง 48 คน โดยมีผูน้ าหมู่บา้น ช่ือ นายจะหลอ หม่าหยา ถดัมาไดต้ั้งผูน้ าหมู่บา้น คือ นายตาจ่อ 
จะมือ และมีประชากรเพิ่มขึ้น เป็น 32 หลงัคาเรือน มีประชากร จ านวน 192 คน และแยกออกจาก
ย่อมบ้านหมู่ท่ี 4 มาขึ้นอยู่กับ หมู่ท่ี 11 บา้นก่ิวไฮ ในปี พ.ศ. 2547 โดยปัจจุบัน มีผูน้ าหมู่บ้านช่ือนาย
จะโจ อะดอ เข้ามาเป็นผูน้ าตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน โดยมีครัวเรือน 59 หลังคาเรือน มีประชากร
จ านวน 226 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ไดแ้ก่ ขา้วไร่ และขา้วโพด 
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 1.2 ลกัษณะบ้านเรือนของชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 ลกัษณะทัว่ไปของชาติพนัธุ์ลาหู่ (มูเซอ) หมู่บา้นก่ิวไฮ 

 
 บา้นเรือนของชาวลาหู่ (มูเซอ) บา้นก่ิวไฮ จะนิยมปลูกอยู่บนดอยสูงเพราะเช่ือวา่ผูท่ี้อยู่
ท่ีสูงจะอยู่เหนือกว่าผูท่ี้อยู่ต ่า มกัจะปลูกยกพื้นใตถุ้นสูง เน่ืองจากใช้เป็นท่ีเก็บฟืนหรือเล้ียงสัตว ์
ส่วนใหญ่จะเป็นหมูหรือไก่หลงัคาบา้นของชาวลาหู่จะเป็นทรงหน้าจัว่มุงดว้ยหญ้าคาหรือใบก้อ    
เสาบ้านเป็นไมเ้น้ือแข็ง พื้นและฝาเป็นฟาก ตวับ้านแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนหน้าเป็นชานนอก          
มีบนัไดเป็นไมท้่อนยาวพาดจากพื้นดินขึ้นไปสู่บา้นตอนหลงัเป็นห้องส่ีเหล่ียม มีฝารอบทุกด้าน 
กลางบา้นหรือมุมบา้นมกัมีเตาไฟไวก่้อเพื่อท าอาหาร หรือให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว รอบ ๆ เตาไฟ
ใชเ้ป็นท่ีนอน และใชเ้ป็นท่ีตอ้นรับแขกดว้ย ปัจจุบนัมีความทนัสมยัเขา้มาท าให้บา้นเรือนของชาว
ลาหู่เปล่ียนไปบ้าง คือ ใช้กระเบ้ืองมุงแทนหญ้าคา ใช้ไม้แป้นปูพื้นและท าฝาบ้าน แต่ลักษณะ
บา้นเรือนยงัคงเหมือนเดิม 
 1.3 อาชีพและลกัษณะแบบแผนการด าเนินชีวิตของชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ 

ดา้นวิถีชีวิตของชาวลาหู่ (มูเซอ) บา้นก่ิวไฮนั้น มีวิถีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายไม่ชอบ
ความวุ่นวาย สามารถปรับตวัเขา้กบัผูค้นไดอ้ย่างดี เพิ่งพาป่า อาศยัพื้นท่ีป่าในการด าเนินชีวิตหาของป่า
เพื่อใช้เป็นอาหารและใชพ้ื้นท่ีป่าเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ชอบอาศยัอยู่โดดเด่ียว ไม่ยุ่งเก่ียวกบัใคร 
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ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูก ขา้วโพด ขา้วไร่และเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ หมูด าและไก่ ต่อมาเร่ิมมี
การปลูกพืชเศรษฐกิจคือล าไย ถัว่ และมะม่วง เพื่อสร้างรายไดข้ึ้นอีกทาง   
 ปฏิทินวิถีชีวิตของชาวลาหู่บ้านกิว่ไฮ 
 มกราคม  ซ่อมแซมบา้นท าความสะอาดบา้นเพื่อเตรียมจดังานประเพณี 
   ปีใหม่ลาหู่ รับจา้งทัว่ไปดูแลผลผลิตทางการเกษตร 
 กุมภาพนัธ์ – มีนาคม ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วง ล าไย หาของป่า  
  รับจา้งทัว่ไป 
 เมษายน พิธีกรรมก่อทราย (แซ่ก่อ) 
 พฤษภาคม พิธีสวดมนตก่์อนการเพาะปลูกเพื่อขอพรจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
 มิถุนายน ท าบุญตน้ขา้ว ท าเม่ือตน้ขา้วอายไุด ้30 วนัหรือหลงัจากก าจดั
  วชัพืชคร้ังแรกเพื่อขอใหผ้ีไร่ผีดอยป้องกนัสัตวท่ี์จะมากดักิน
  หรือท าลายตน้ขา้ว 
 กรกฎาคม-กนัยายน เก็บผลผลิต คือ ล าไย ดูพืชไร่ ปลูกถัว่และรับจา้งทัว่ไป  

 ตุลาคม เก่ียวขา้วไร่ 

 พฤศจิกายน ประเพณีกินขา้วใหม่ 
 ธนัวาคม เตรียมงานเทศกาลปีใหม่ (กินวอ) และงานคริสตม์าส 

 

 1.4 ศาสนา ความเช่ือและพธิีกรรม ของชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ 
  1.4.1 ศาสนา 
 ชาวลาหู่ (มูเซอ) บา้นก่ิวไฮนับถือศาสนาเดิมหรือนับถือผี มีบรรพบุรุษและ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหลกั กลุ่มท่ีนับถือผี ชาวลาหู่ (มูเซอ) เรียกว่า “แป๊ตู๊ป่า” ส่วนกลุ่มท่ีนับถือศาสนา
คริสตจ์ะเรียกตนเองวา่ “บูยา้” แต่ปัจจุบนัก็มีการนบัถือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสตม์ากขึ้น 
  1.4.2 ความเช่ือ 

1.4.2.1 พระเจ้า (อ่ือซา) ถือเป็นพระเจา้ท่ีส าคญั เช่ือว่าเป็นผูใ้ห้ก าเนิดโลก
และความดีทั้งปวง การบูชาสวดออ้นวอน อ่ือซา ถือเป็นส่ิงส าคญัเพราะจะบนัดาลใหทุ้กคนสมบูรณ์
พูนสุข ขา้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์  

1.4.2.2  ผี ชาวลาหู่ (มูเซอ) เช่ือว่าผีนั้นมีอยู่ทั่วไปมีทั้ งผีดีและร้าย โดยมี
ตั้งแต่ในเรือนไปจนทัว่บริเวณหมู่บา้น เช่น ผีหมู่บา้น ผีเรือน เป็นผีท่ีคอยให้ความคุม้ครอง ส่วนผีน ้ า             
ผีป่า ผีดอยและผีอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกบ้าน ถือเป็นผีร้ายท่ีให้โทษต่อคน และถ้าคนคนนั้นรู้ตวัเองว่า               
ไดก้ระท าผิดไว ้หรือไดไ้ปลบหลู่ท่ีแห่งนั้น แลว้ก็จะไปหาหมอผีมาแกบ้น หรือท าพิธีตามความเช่ือ 
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และชาวลาหู่ (มูเซอ) ยงัเช่ือกันอีกว่าผีท่ีมีอ านาจ มากท่ีสุด ได้แก่ ผีฟ้า ชาวมูเซอนับถือผีฟ้าว่า
เปรียบเสมือนพระเจา้ และเช่ือวา่เป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงและดลบนัดาลใหเ้กิด ส่ิงท่ีดีงามทั้งหลาย 
 1.4.2.3 วิญญาณ หรือขวัญ คือช่วงท่ีคนไม่ค่อยมีแรง ไม่สบายบ่อย ๆ คร้ัง
นั้ น ก็จะไปหาโตโบ ซ่ึงเป็นผูน้ าทางศาสนา เพื่อท าพิธีไสยศาสตร์ ก็จะบอกให้คนท่ีไม่สบาย
กลบัไปแกต้ามท่ีโตโบบอก    

1.4.2.4  เช่ืออ่ืน ๆ ชาวลาหู่ (มูเซอ) เช่ือว่าไม่ควรน าผา้ถุงของผูห้ญิงติดไป
ในการไปล่าสัตว ์เพราะจะท าให้เกิดส่ิงไม่ดี และเช่นยิงคนผิดได้ ห้ามผูห้ญิงจบัอาวุธ เช่น อุปกรณ์
ล่าสัตวต์่าง ๆ ของผูช้าย เพราะจะท าใหอ้าวุธนั้นไม่แม่นเวลาไปล่าสัตว ์
 1.4.3 พธิีกรรม 

1.4.3.1 พิธีกรรมก่อทราย (แซก่อ) ประเพณีแซก่อน้ีมีมาตั้งแต่สมยับรรพ
บุรุษถือปฏิบติัมา และสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงแซก่อ จะตรงกบัวนัท่ี 14 เมษายนของทุกปี 
เป็นประเพณีท่ีปฏิบติัเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้กบัส่ิงท่ีล่วงลบัไปแลว้ ในการประกอบอาชีพ       
ท าไร่ ท าสวนโดยท่ีฆ่าสัตวโ์ดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ เช่ือว่าท าพิธีกรรมแซก่อแลว้ จะท าให้ไม่มีบาป 
แลว้อาชีพการท าไร่ ท าสวน ผลผลิตจะไดดี้ และชีวิตการเป็นอยูเ่ยน็เป็นสุข  

สถานท่ีประกอบพธิีกรรม 
 หอเหย่: มีไวเ้พื่อประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาของลาหู่ ชาวลาหู่นับ ถือ
บรรพบุรุษ วิญญาณ และเทพเจา้อือซา “หอแหย่” เปรียบเสมือนโบสถ์หรือวดั ตามความเช่ือ ของ
ศาสนานั้น ๆ หอแหย่ของชาวลาหู่ จะสร้างอยู่ ท่ีสูงและใกล ้ๆ กับบา้นของ ผูน้ าศาสนา (โตโบ) 
ส่ิงของส าคญัูในหอเหย่ คือ โต๊ะบูชา หรือชาวลาหู่เรียกว่า “กะปะแต” เป็นท่ีส าหรับเทพเจา้ (อือซา) 
ลงมาประทบั และเป็นท่ีส่ือสารกบัผูน้ าศาสนาถือว่าเป็น  นกเทพเจา้จะมี 2 ตวัคู่กนัมีตวัผูแ้ละตวัเมีย 
เขาจะเช่ือกนัวา่เป็น นกของพระเจา้ท่ีจะน าพาขวญัของผูท่ี้เสียขวญักลบัคืนมาเขา้สู่ร่างกาย นกไม ้2 ตวัน้ี
จะอยูคู่่กบับ่อน ้าทิพย ์ซ่ึงผูน้ าศาสนา จะคอยเติมน ้าทุก ๆ วนัศีล 
 ผู้ท าพิธีกรรมทางศาสนา ผูไ้หวแ้ละบูชาขอพรสวดมนต์นั้ นจะต้องเป็น    
“โตโบ” ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีสอนศาสนาและเป็นส่ือกลาง ระหว่างชาวบา้นกบัเทพเจา้อือซา นอกจากน้ี
โตโบยงัต้องเป็นคนท่ีมีความเมตตากรุณา และเป็นบุคคลท่ีชาวบ้านยอมรับนับถือ จะต้องเป็น                   
ผูท่ี้ไดรั้บการส่ือสารจากเทพเจา้ โตโบ นั้นจะตอ้ง เป็นคนท่ีมีความเมตาและชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยจะ
ใหค้วามรักกบัทุกคนในหมู่บา้น เป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นคนท่ีมีจิตใจ
และกายท่ีบริสุทธ์ิ ไม่ชอบการฆ่าสัตว ์ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และน ้ามึนเมาทุกชนิด คนลาหู่จะเช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของผูน้ าศาสนา 
  



50 

 

 

1.5 วัฒนธรรมประเพณี ของ ชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิ่วไฮ 
  วัฒนธรรม ประเพณี ชาวลาหู่ (มูเซอ) จะมีอิสระในการเลือกคู่ครองไม่ชอบแต่งงาน
กบัหญิงสาวบา้นเดียวกนั มีเพศสัมพนัธ์ตอนอายุยงันอ้ย การแต่งงาน การหย่าของชาวลาหู่ (มูเซอ) 
จะตอ้งมีการฆ่าหมู เพื่อสังเวยแก่ผีท่ีกลางลานใหญ่ของหมู่บา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีส าหรับเตน้จะคึ ชุมชนใน
แต่ละพื้นท่ีแต่ละแห่งวิถีการด ารงชีวิตและความเช่ือท่ีแตกต่างกันไป เพราะมาจากการสืบทอดจาก
บรรพบุรุษท่ีไม่เหมือนกนั  
  1.5.1 ประเพณีการแต่งงาน  
  การหาคู่ หรือการจีบสาว ของชาวลาหู่ (มูเซอ) จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพราะหนุ่ม ๆ จะว่างแลว้รวมกลุ่มตระเวนหาสาวหมู่บ้านอ่ืน ๆ วิธีการติดต่อก็คือ จะใช้เด็กใน
หมู่บา้นเป็นส่ือกลาง พอไปถึงหมู่บา้นอ่ืนหนุ่ม ๆ ก็จะเรียกเด็ก ๆ มาคุยแลว้บอกให้เด็กว่าไปบอก
ให้สาว ๆ ว่ามีหนุ่ม ๆ มาเท่ียวเด็ก ๆ ก็ใจดีรีบไปส่งข่าวให้กบัสาว ๆ ส่วนสาว ๆ ก็จะเตรียมอาหาร
แลว้จะตอ้นรับ เม่ือหนุ่ม ๆ รับประทานอ่ิมแลว้ จะดูว่าใครชอบคนไหนจะจบัไปคุยกนั การจีบสาว
ของลาหู่ง่าย 
 

  
 

ภาพท่ี 4.3 การ์ดและพิธีแต่งงานของชาวลาหู่  

การเร่ิมพธิีการแต่งงาน  ทางฝ่ายชายเป็นฝ่ายไปสู่ขอก่อน ในวนัแต่งงานฝ่าย
ชายก็จะกลบัไปเตรียมส่ิงของ เช่น ไก่ 2 ตวั และค่าหมั้นอีก 30 บาท และจะตอ้งมีพ่อส่ือฝ่ายชายเป็น
ตวัแทนและฝ่ายหญิงก็จะตอ้งมีพ่อส่ือแม่ส่ือเช่นเดียวกนั ในวนัแต่งงาน จะมีแกว้น ้าท่ีจะใส่น ้า 1 ใบ 
และมีเชือกท่ีจะผูกขอ้มืออีก 2 เส้น เม่ือมีส่ิงน้ีแลว้พ่อหมอก็จะกล่าวค าอวยพรให้ ทั้งสอง เม่ือเสร็จ
แลว้พ่อหมอก็จะเอาน ้ าให้ทั้งฝายชาย และฝ่ายหญิงด่ืมน ้ าในแกว้ แต่ตอ้งด่ืมไม่ให้ยอ้ยออกจากปาก 
วนัรุ่งขึ้นตอนเชา้ตอ้งตกัน ้าดว้ยกนัทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงเป็นอนัดบัแรก การท่ีตกัน ้ าตอ้งสลบักนั 
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หลังจากเสร็จการตักน ้ า (ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน) แล้วต่อไปในวันเดียวกันนั้ นต้องตัดฟืน  
เก็บฟืนคนละหน่ึงตะกร้า เช่นเดียวกบัการตกัน ้ าเขา้บา้นท่ีตอ้งสลบับา้นกนั แต่ถา้อยู่คนละหมู่บา้น 
ฝ่ายชายตอ้งแต่งงานตอ้งไปท่ีหมู่บา้นฝ่ายเจา้หญิง หลงัจากท าพิธีแต่งงานแลว้ยงัไม่เสร็จ ก็จะมีงาน
เล้ียงอีก ชาวลาหู่เรียกว่า แคะจ่ะเวก็จะมีการฆ่าหมูซ่ึงเน้ือหมูตรงคอจะตอ้งให้กบัคนท่ีเป็นพ่อส่ือ 
แม่ส่ือ ตอ้งแบ่งให้เท่า ๆ กนั ทั้งสองฝ่ายซ่ึงชาวลาหู่เช่ือว่าถา้ไม่ไดเ้อาเน้ือหมูตรงคอให้พ่อส่ือ แม่
ส่ือจะเกิดปัญหาในภายหลงั เป็นประเพณีสืบทอดกนัมายาวนาน 

 การหย่าร้าง: การหยา่เป็นเร่ืองท่ีธรรมดาของลาหู่ เช่น พ่อแม่อาจจะบงัคบั
ให้ลูกสาวเลิกแต่งงาน โดยจะให้ลูกสาวไปอยู่ท่ีอ่ืน เม่ือรู้สึกว่าลูกเขยพูดกบัพ่อแม่ไม่รู้เร่ือง กรณีน้ี
ถา้มีส่ิงของมากเท่าไรก็จะตอ้งใหท้างฝ่ายผูช้าย ส่วนผูห้ญิงไม่มีสิทธ์ิท่ีจะไดเ้พราะทางฝ่ายผูห้ญิงเลิก
เอง ถา้กรณีน้ีมีลูกแลว้ สามีกับภรรยาทั้งสองฝ่ายยินยอม จะหย่ากันแลว้ส่ิงของก็จะตอ้งแบ่งเป็น
สามส่วนเท่า ๆ กัน หน่ึงส่วนของลูก สองของสามี สามของภรรยา และจากน้ีต่างคนต่างไปแลว้ 
ส่วนลูกใครจะดูแลก็ได ้

1.5.2 ประเพณีวันศีล จะตรงกับวนัขึ้ น 15 ค ่า และแรม 15 ค ่า จะต้องไม่มีการ        
ฆ่าสัตว ์งดกินเน้ือสัตว ์การด่ืมเหลา้ ในวนัศีล มีความเช่ือว่าเป็นวนัพกัผ่อน ตอนเยน็ของวนัศีลจะมี
พิธีรดน ้ าด าหัวผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ชาวบ้านถือว่าเป็นการลา้งบาป จากนั้นโตโบจะกล่าวอวยพรแก่ทุกคน  
ตอนกลางคืนก็จะมีการประกอบพิธีในหอแหย ่แลว้จะมีกิจกรรมตีกลองเตน้ร าและเป่าแคนกนัอยา่ง
สนุกสนานต่อหนา้ตน้วอ  

1.5.3 ประเพณีการท าบุญสะเดาะเคราะห์ จะมีขึ้ นเม่ือชาวลาหู่ (มูเซอ) มีการ
เจ็บป่วยไม่สบายกาย หรือไม่สบายใจ ไดรั้บเคราะห์ ก็จะมีการจดัเตรียมส่ิงของเพื่อไปให้ผูน้ าทาง
ศาสนา ท าพิธี ซ่ึงชาวลาหู่ เรียกพิธีน้ีว่า ค๊อตาเตเว่ โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะมีผูบ้อกวิธีการท า คือ  
ลาซ่อซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญการเคร่ืองมือในการประกอบพิธีกรรม เพื่อน าไปไห้ผูน้ าทางศาสนา  
สวดขอพรใหห้ายจากเคราะห์ร้ายต่าง ๆ 
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1.5.4 ประเพณีการฉลองปีใหม่ (เขาะเจ๊าเว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 4.4 ประเพณีการฉลองปีใหม่ (เขาะเจ๊าเว) ของชาวบา้นหมู่บา้นก่ิวไฮ 
 

ประเพณีปีใหม่หรือการกินวอ คือ พิธีฉลองปีใหม่ของชาวลาหู่มกัจะเป็น
ช่วงเดือนปลายเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ ของแต่ละปี ทุกหมู่บา้นก็ไม่จ าเป็นตอ้งจดัฉลองปีใหม่
พร้อมกนั แลว้แต่ความพร้อม เม่ือถึงช่วงฉลองปีใหม่ สมาชิกของหมู่บา้นท่ีไปท างานท่ีอ่ืน ก็จะเดินทาง
กลบัมาร่วมงานฉลองปีใหม่ มีการฆ่าหมูด า เพื่อน าเน้ือหมูและหัวหมูสังเวยต่อเทพเจา้ อ่ือชา  จากนั้น         
ก็จะน าเน้ือหมูมาปรุงเป็นอาหารเล้ียงกัน ในเทศกาลปีใหม่น้ี ชาวลาหู่ จะน าขา้วเหนียวน่ึงมาต า      
แลว้ป้ันเป็นกอ้นกลม เรียกว่า “อ่อผุ” หรือขา้วปุ๊ ก เพื่อน าไปใช้เป็นเคร่ืองถวายต่อเทพเจา้อ่ือซา มี
การจุดเทียนขี้ ผ้ึงสวดออ้นวอนเทพเจา้ เพื่อใหเ้กิดความสงบสุขและเกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สมาชิก
ในแต่ละครอบครัวในหมู่บา้น เม่ือใกลจ้ะเสร็จงานปีใหม่จะตอ้งเซ่นไหวต้น้วอและเทพเจา้อ่ือซาขอ 
ให้คุม้ครอง ขอให้หมู่บา้นเป็นสุข ขอให้มีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรงตลอดปี พืชไร่อุดมสมบูรณ์และ
ถา้มีชาวลาหู่หมู่บา้นใกลเ้คียงกนัจดังานพร้อมกนั ชาวลาหู่ก็จะเดินทางไปเยอืนหมู่บา้นอ่ืน รดน ้าให้
ผูอ้าวุโส ท าการเตน้ร ารอบลานพิธีของหมู่บา้นนั้น และอีกไม่ก่ีวนัเพื่อนบา้นก็จะมาหมู่บา้นเรา เพื่อ
มาร่วมงาน เป็นการตอบแทนเช่นกนั  
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  1.5.5 ประเพณีกนิข้าวใหม่ (จ่าลือจ่าเลอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.5 ห่อน่ึงเน้ือหมูกบัขา้วใหม่ ท่ีใชใ้นประเพณีกินขา้วใหม่ (จ่าลือจ่าเลอ)  
 

ประเพณีกินขา้วใหม่ หรือ “จ่าลือจ่าเลอ” ของชาวมูเซอ (ลาหู่) ถือว่าเป็น
วนัสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง เช่ือกันว่า ถ้าไม่มีประเพณีน้ี ก็ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตมา
บริโภคได้เช่ือว่าผลผลิตในไร่ เทพเจ้าอ่ือซา ประทานมาให้ ซ่ึงจะน าเอาขา้วท่ีปลูกไว ้น ามาบูชาเทพ
เจา้อ่ือซา ประเพณีน้ีจะเร่ิมเม่ือขา้วแตกรวง ประมาณเดือนสิงหาคม-กนัยายน ของทุกปี  

 
 1.6 การแต่งกายของชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6 เส้ือผูช้ายลาหู่ยะ และชุดผูห้ญิงลาหู่ยะ 
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แต่งกายชุดชาติพนัธุ์ในปัจจุบนันั้นจะสวมใส่กนัในพิธีกรรม กินวอ กิน
ขา้วใหม่ หรือท่ีส าคญัเท่านั้น ส่วนในวนัปกติ จะแต่งกายธรรมดาโดย ผูช้ายใส่เส้ือกบักางเกงและ
ผูห้ญิงใส่เส้ือ กบัผา้ถุงหากมีการจดังาน หรือพิธีกรรม ชาวลาหู่หมู่บา้นก่ิวไฮ จะมีการแต่งกาย คือ
ผูช้ายจะ เส้ือสีด าผา่อกกลางมีกระดุมโลหะเงินประดบัท่ีแขนเส้ือ ขา้งหนา้และ ขา้งหลงั ส่วนผูห้ญิง
มูเซอแดง มีแถบผา้สีแดงเยบ็บนผา้สีด า เส้ือแขนยาวทรงกระบอก ตวัเส้ือสั้ นเปิดเห็น พุง ผ่าอก กลาง        
ติดแถบผา้สีแดง ขอบคอใช้กระดุมเงิน โดยการแต่งกายของชาวลาหู่จะประกอบดว้ย สีด า ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของมูเซอและสีของหมูด า สีขาว ซ่ึงเป็นสีของขา้วปุ๊ กซ่ึงเป็นเคร่ืองถวายต่อเทพเจา้ในช่วง
ปีใหม่ สีแดงเป็นสัญลกัษณ์ แทนเน้ือหมู เลือดหมู สีฟ้าหรือสีน ้ าเงิน แทน พืชพนัธุ์ธัญญาหารและ
การเกษตร 
 1.7 การละเล่นของชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอ) บ้านกิว่ไฮ  
 การละเล่นเป็นอีกวฒันธรรมหน่ึงของชาติพนัธุ์ลาหู่ (มูเซอ) ท่ีนิยมเล่นกนัช่วงท่ีมี
พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีหรือยามว่างจากการท าสวน ท าไร่ มกัจะใชภู้มิปัญญาของชาวบา้นใน
การน าส่ิงของต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นของเล่น โดยการใช้วสัดุธรรมชาติ ท่ีหาไดง้่ายและไม่ได้ใช้
ตน้ทุนเยอะของทอ้งถ่ินมาดดัแปลง  จะเนน้การเล่นเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสามคัคีกนัภายในกลุ่ม 
ปัจจุบนัการละเล่นของชาวหมู่บา้นก่ิวไฮท่ียงัพบเห็นมีเพียง 2 อยา่ง คือ 
 1.7.1 การเต้นจะคึ (ปอย เต เว) จะเตน้ในช่วงท่ีมีงานประเพณี (กินวอ) เตน้เพื่อเฉลิม
ฉลองในงานประเพณี และเป็นการกล่าวขอบคุณแขกท่ีมาร่วมในงานพิธีกรรม อาจมาจากต่างหมู่บา้น
หรือต่างทอ้งถ่ิน การเตน้จะคึ จะเป็นการเตน้เป็นจงัหวะ ตามเสียงกลอง (เจะโข) ฉ่ิงฉาบ (แซ) และฆอ้ง 
(โบโลโก่) โดยจะมีท่าทางประกอบหลากหลายท่าอยา่งพร้อมเพรียงกนั เช่น ท่าเก่ียวขา้ว ท่าตกัขา้ว
และท่าตีขา้ว เป็นการบ่งบอกถึงความหลากหลายของการท ามาหากิน การเตน้จะคึจะมีอีกหลากหลายท่า 
คือ ท่าสวสัดี ท่าขอบคุณ และยนิดีตอ้นรับ เพื่อเป็นการตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมในงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7 กิจกรรมการละเล่น การเตน้จะคึ (ปอย เต เว) ของชาวลาหู่หมู่บา้นก่ิวไฮ 
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1.7.2  การละเล่นลูกข่าง (ค่อซือ) เป็นการละเล่นของชาติพนัธุ์ลาหู่ จะนิยมเล่นกนัในในช่วง
ปีใหม่ กินวอ ของลาหู่ ลูกข่างนั้นท าจากไมเ้น้ือแข็งวิธีการเล่น มีดงัน้ี อย่างแรก ท าเชือกส าหรับเหวี่ยง
ลูกข่าง แลว้มดักบัดา้มไม ้พอเสร็จก็พนัลูกข่างแลว้โยนไปยงัเป้าหมาย แลว้ดึงเชือกคืนไว ๆ ก็จะท า
ใหลู้กข่างหมุน และถา้ลูกข่างของเราไปโดนของคู่ต่อสู้ ถือวา่เราเป็นฝ่ายชนะ 

 
2. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) บ้านห้วยน ้ารินต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ภาพท่ี 4.8  กิจกรรมของชาวลาซู หมู่บา้นหว้ยน ้าริน 
 

 

 2.1 ประวัติความเป็นมาของชาติพันธ์ุลีซู (ลีซอ) บ้านห้วยน ้าริน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 หมู่บา้นห้วยน ้าริน ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 16 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในอดีตแต่เดิมนั้นชาวบา้นไดย้า้ยถ่ินฐานมาจาก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เขา้อยู่ประมาณ 10 หลงัคา
เรือน เม่ือเขา้มาอยู่แลว้จึงได ้พบว่ามีแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตรซ่ึงเป็นท่ีมา
ของหมู่บา้นคือ บา้นห้วยน ้ าริน ต่อมาอีก 2-3 ปีก็มีผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกิด
เป็นหยอ่มบา้นโดยขึ้นตรงกบัหมู่ท่ี12 ต าบลปิงโคง้ โดยในตอนนั้น บา้นหว้ยน ้าริน ไดมี้ผูน้ าคนแรก
คือ นายอะฟะบุ แซ่ย่าง แลว้หลงัจากนั้นก็มีการเปล่ียนผูน้ ามาเร่ือย ๆ จนในปี พ.ศ. 2558 หมู่บา้น
ห้วยน ้ ารินได้ถูกจดัตั้งเป็นหมู่บา้นอย่างเป็นทางการช่ือว่า บา้นห้วยน ้ าริน หมู่ท่ี 16 ต าบลปิงโคง้ 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และมีผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นทางการคนแรกคือ นายธนตัชยั แสนซ่ึง 
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 2.2 ลกัษณะบ้านเรือนของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) บ้านห้วยน ้าริน 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.9 ลกัษณะของบา้นเรือนของชาวลีซู (ลีซอ) หมู่บา้นหว้ยน ้าริน 

 
 บา้นเรือนของชาติพนัธุ์ลีซูจะนิยมปลูกแบบคร่อมดิน มกัจะปลูกในพื้นดินท่ีเรียบเสมอ
กนั เสาบา้นตอ้งใช้ ไมเ้น้ือแข็งเพื่อความมัน่คง ส่วนวสัดุการก่อสร้างใช้ไมไ้ผ่ ส่วนฝานั้นกั้นดว้ย
ฟากแบบสานขดัแตะ ส่วนหลงัคามุงดว้ยหญา้คา แต่ปัจจุบนัมีกระเบ้ืองแทนหญา้คา ตวับา้นจะไม่มี
หนา้ต่างมีประตูเขา้ดา้นหนา้ดา้นเดียว ภายในค่อนขา้งจะมืด ในการสร้างบา้นนั้นค านึงถึงประโยชน์
ใชส้อย ดงันั้นการสร้างบา้นในลกัษณะน้ีกนัทั้งฝน และลมหนาวไดดี้ โดยทัว่ไปไม่มีร้ัว ปลูกโล่ง ๆ 
เรียงรายกนัทั้งหมู่บา้น ในการสร้างปลูกบา้นแต่ละหลงัของชาวลีซูนั้นก็ ไม่ว่าจะเป็นบา้นเล็ก หรือ
หลงัใหญ่จะสร้างเสร็จภายในวนัเดียวโดยใชเ้วลาช่วงเชา้ถึงเยน็เท่านั้น เพราะจะช่วยกนัสร้างลงมือ
ลงแรงพร้อม ๆ กนั ส าหรับพิธีท่ีส าคญัท่ีจะละเลยกนัไม่ไดใ้นการปลูกบา้น คือการท าพิธีเส่ียงทาย
อธิษฐานเสียก่อน ใช้ไม้วดัอาณาเขตท่ีจะปลูกบ้านส่ีทิศแล้ว น าข้าวสารจ านวนหน่ึงใส่ในถ้วย  
แลว้ยกขึ้นจบอธิษฐานขออนุญาตต่อผีป่า ผีดอย ผีเจา้ท่ีเจา้ทาง เสร็จแลว้จึงหยบิขา้วสารโรยลงไปใน
หลุมขุด และเปิดดู หากเม็ดขา้วสารในหลุมยงัอยู่เป็นระเบียบเหมือนเดิม ก็แสดงว่าผีเจา้ท่ีเจา้ทาง
อนุญาต ถา้หากวา่เมด็ขา้วในหลุมเกิดกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบเหมือนกบัตอนท่ีโรย แสดงวา่ผี
เจา้ท่ีเจา้ทาง ผีป่า และผีดอยท่านไม่อนุญาต 
 2.3 อาชีพและแบบแผนการด าเนินชีวิตของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) บ้านห้วยน ้าริน 
              สังคมของลีซู เป็นสังคมเกษตรกรรม  ท าไร่ท าสวนอยู่ท่ีบนดอย ดังนั้น อาชีพท่ี
ส าคญัของชาวลีซู (ลีซอ) บา้นห้วยน ้ าริน คือ การท าไร่ขา้วโพด ท าสวนล าไย ท าสวนมะม่วง ขา้วโพด     
ท่ีผลิตไดน้ าไปเล้ียงสัตว ์เช่น หมู ไก่ ทุกหลงัคาเรือนจะเล้ียงสัตวท์ั้งสองชนิดน้ี ทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี ชาวลีซูจะมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย พึ่งพาอาศยัป่าทั้งด้าน
อาหารการกินและทีดินท ากิน ปกครองโดยผูอ้าวุโส สืบสกุลทางพ่อ แต่ละหมู่บา้นมีวงศห์ลายสาย
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สกุล นับถือศาสนาพุทธ คริสต์และนับถือผี ชาวลีซอปัจจุบนัใช้ชีวิตเหมือนชาวบา้นทัว่ ๆ ไป แต่
ยงัคงยดึถือประเพณีและการแต่งกายแบบเดิมเผา่ลีซอ 
 ปฏิทินวิถีชีวิตของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) บ้านห้วยน ้าริน 
  มกราคม – กุมภาพนัธ์ ถางไร่ เผาไร่ เก็บเศษไม ้เศษหญา้ 
  มีนาคม – เมษายน เร่ิมท าสวน ท าไร่ 
  พฤษภาคม – มิถุนายน ปลูกขา้วโพด ปลูกขา้ว พืชผกัต่าง ๆ เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต 
  กรกฎาคม – สิงหาคม ดูแลถางหญา้ในไร่ เก็บเก่ียวผลผลิต 

  กนัยายน – ตุลาคม เร่ิมถางหญา้ในไร่ เผาไร่ ท าไร่ท าสวนรอบท่ีสองต่อ
  ตุลาคม – ธนัวาคม เก็บเก่ียวขา้วไร่ พืชต่าง ๆ และไปส ารวจหาพื้นท่ีท าไร่ 

    
 

 2.4 ศาสนา ความเช่ือและพธิีกรรมของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) ชุมชนบ้านห้วยน ้าริน 
  ประชากรของชาติพนัธุ์ลีซูบา้นห้วยน ้ารินปัจจุบนันั้นบางส่วนนบัถือศาสนาดั้งเดิม 
(Animism) มีความเช่ือเร่ืองการกราบไหวบ้รรพบุรุษ รวมถึงการให้ความเคารพต่อสรรพส่ิงท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต เช่น การท าพิธีเซ่นไหวใ้ห้กบั ผีน ้ า ผีเจา้ท่ี  ท่ีดิน ป่า ไร่ ตน้ไม ้สัตว์ป่าและกอ้นหิน 
ฯลฯและอีกกลุ่มหน่ึงนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบันลีซูยงัมีกิจกรรมวฒันธรรม และพิธีกรรมตาม
ความเช่ือแบบดั้งเดิมปฏิบติักนัอยู่ เช่นเทศกาลปีใหม่ งานบูรณะอาปาโหม่ฮีหล่ีฮีฉัว (บูรณะหลุ่มฝังศพ) 
และพิธีท าบุญเรียกขวญั เป็นตน้ ยงัมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมและพิธีกรรม
ต่าง ๆ ก็มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัพืช ผกัต่าง ๆ เช่นกนั 
 ผู้น าพธิี/ผู้ประกอบพธิี : 
         ผูน้ าพิธีในกลุ่มชาติพนัธุ์ลีซูจะมีอยู่ด้วย 3 คน คือ “เหมอเมอผะ” หรือหมอเมือง 
และ “หน่ีผะ” หรือหมอผี และหวัหนา้ครัวเรือนท่ีเป็นชาย 
             “เหมอเมอผะ” หรือหมอเมือง เป็นผูน้ าของชุมชนในด้านการประกอบพิธีกรรม 
ตามก าหนดเวลาประจ าปี ไม่มีการสืบทอดถึงบุตรหลาน การคัดเลือกจะเกิดขึ้ นเม่ือมีการตั้ ง             
ชุมชนใหม่ หรือหมอเมืองคนเก่าตายไป เปล่ียนศาสนา ยา้ยออกจากชุมชน กรณีท่ีหมอเมืองอายุ             
มากขึ้นหรือหมอเมืองตอ้งการพกัจากปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว หมอเมืองจะตอ้งเป็นแบบอย่างของ 
การประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณี การเป็นหมอเมืองคือต้อง เป็นชายหัวหน้าครัวเรือน                           
มีความรอบรู้ในขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและรู้จักวิธีการกระบวนการประกอบพิธีกรรม  
ของชาติพนัธุ์ลีซูเป็นอย่างดี มีความสมัครใจเข้าร่วมคัดเลือก การคดัเลือกหมอเมืองจะกระท าท่ี  
ศาลเจา้ประจ าหมู่บา้นหรือ “อาปาโหม่ฮี” โดยการโยนไมเ้ส่ียงทาย ขอ้ปฏิบติัหรือขอ้หา้มส าหรับคน
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ท่ีเป็นหมอเมืองคือ สามารถร่วมงานศพได้ แต่ไม่สามารถแตะตอ้งศพและทานอาหารในงานศพ          
ได ้รวมถึงการไม่สามารถรับประทานเน้ือสุนขั และหา้มลอดราวตากผา้ 
          “หน่ีผะ (หน่ี=ผี ผะ=ชาย) หรือหมอผี จะเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความ 
โชคร้าย และเม่ือประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั จะคอยท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางใน 
การติดต่อส่ือสารระหว่างคนกับผี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผีอารักษ์ท่ีอยู่ในบ้าน และ ผีบรรพบุรุษ  
ขอ้ปฏิบติัหรือขอ้หา้มส าหรับคนท่ีเป็นหมอผีคือ ไม่ทานอาหารในงานศพ หา้มรับประทานเน้ือสุนขั
และห้ามลอดราวตากผา้  หมอผีมีอ านาจจ ากัดเฉพาะในแวดวงไม่เกินระดับเครือญาติเท่านั้ น  
อ านาจจะจ ากัด เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับความโชคร้ายและความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้ นเป็นคร้ังคราว  
ในการท ามาหากินหรือการมีชีวิตประจ าวนัของชาวลีซูเท่านั้น 
  พธิีกรรมส าคัญ : 
            2.4.1 พิธีกรรม “ต๊ะเฉาะ” จะกระท าเม่ือรู้สึกไม่สบาย หรือเม่ือหมอผีได้ท าการ
สวดภาวนาแลว้พบว่าควรท าพิธีกรรมดงักล่าว พิธีกรรมน้ีโดยปกติจะท าร่วมกนักบัพิธี “ซะละฉา” 
หรือสร้างศาลา แต่หากตอ้งการท าพิธีน้ีอย่างเดียวโดยไม่ตอ้งท าพิธีทานศาลาก็ท าไดเ้ช่นกนั การท า
พิธีกรรมน้ีขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ในเคร่ืองเซ่นไหว ้การจะท าพิธีให้ได้ผลและเพื่อให้หายจาก
อาการต่าง ๆ ต้องท าพิธีให้สุดและให้ศักด์ิสิทธ์ิ หากเคร่ืองเซ่นไม่สมบูรณ์ ก็จะต้องมีการท า
พิธีกรรมน้ีบ่อยมากขึ้น แต่ถา้ท าพิธีครบ ไม่ขาดส่ิงของเซ่นไหวใ้ด ๆ จะท าให้ผูท่ี้มีอาการดงักล่าว
หาย 
  2.4.2.พธิีกรรมซ่อมแซมศาลเจ้า (เฮ้อยี่ปา)จะจดัขึ้นในวนัท่ี 7 ของเดือน “เฮอ้ยปีา” 
(เดือน 2 ของลีซุ) พิธีจดัขึ้นท่ีศาลเจา้ โดยมีการท าพิธีเซ่นไหว ้และพฒันาศาลเจา้ เม่ือเสร็จแลว้มีการ
กินขา้วร่วมกนั ร้องเพลงและเตน้ร า ตลอดจนมีการเสวนาแลกเปล่ียนต่างๆ กนั ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมพิธีน้ีจะ
มีแต่ผูช้ายเท่านั้น เพราะถือวา่ “เฮอ้ยปีา” เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผูช้าย มีเร่ืองเล่ากนัวา่ในอดีต
ช่วงท่ีมีเทศกาลปีใหม่นั้น ผูช้ายทั้งหลายตอ้งออกไปสู้รบกนั เหลือแต่ผูห้ญิงท่ีอยู่ร่วมพิธีในวนัปี
ใหม่ ดงันั้นหลงัปีใหม่ 1 เดือน พวกผูช้ายไดก้ลบัมา และไดจ้ดังานปีใหม่อีกคร้ังหน่ึงเป็นกาทดแทน 
  2.4.3 พธิีเซ่นไหว้หลุมศพ (หลีฮี่ฉัว)  
                       หลงัจากปีใหม่ผ่านไปสักสองเดือนกว่าๆ พิธีน้ีจะจดัขึ้น ณ สุสานหรือหลุม
ฝังศพ พิธีกรรมน้ีจะท าการ 3 คร้ัง ท าทุก ๆ ปี หลงัจากนั้นเซ่นไหวค้รบ 3 คร้ังแลว้ ไม่ตอ้งท าแลว้ 
เช่ือว่าวิญญาณไปเกิดใหม่แลว้ ถา้ครอบครัวไหนอยากจะท าต่อสามารถท าได ้พิธีน้ีท าไดเ้ฉพาะคน
ท่ีมีลูกชาย เช่น เวลาพ่อและแม่เสียชีวิตไป ลูกชายก็จะท าพิธี “หล่ีฮีชัว” ให้พ่อแม่ท่ีเสียไปแล้ว                         
ถา้ครอบครัวไหนไม่มีลูกชาย มีแต่ลูกสาวไม่สามารถท่ีจะท าได ้เพราะผูห้ญิงไม่สามารถท าพิธีกรรม
ได ้



59 

 

 

 
 2.5 วัฒนธรรมประเพณีของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) ชุมชนบ้านห้วยน ้าริน 

2.5.1 ประเพณีการแต่งงาน 

               ชายลีซูจะตอ้งไม่แต่งงานกบัสตรีท่ีเขาเรียกว่า “จิจิ” หรือญาติ นั้นคือ พี่สาว 
หรือน้องสาวร่วมตระกูล พิธีแต่งงาน: ชาติพนัธุ์ลีซูนั้นจะเขา้พิธีแต่งงาน โดยค่าสินสอดของหญิงสาว 
จะมอบให้กบัพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว ค่าตวัสาวลีซูจะค่อนขา้งแพง อาจแพงกว่าสาวบางเผ่า 
ค่าตวัสาวลีซู ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป สาเหตุท่ีค่าตวัหญิงสาวค่อนขา้งแพงนั้น เพราะว่าเม่ือ
แต่งงานแลว้ฝ่ายหญิงจะตอ้งไปอยู่กบัทางฝ่ายชาย และจะตอ้งช่วยท างานทุกอยา่ง ส าหรับเงินค่าตวั
ของฝ่ายหญิงนั้น ทางพ่อแม่ของฝ่ายชายจะเป็นคนออกให้ทั้งหมด ฤกษแ์ต่งนั้นจะอยู่ในช่วงสาย ๆ 
ก่อนเท่ียง โดยจะจดัขึ้นท่ีหน้าห้ิงผีบรรพบุรุษภายในบา้นให้เจา้บ่าวเจา้สาวมานั่งคุกเข่าคู่กนัท่ีบน
พื้นปูเส่ือไว ้จากนั้นผูอ้าวุโสชายซ่ึงเป็นผูป้ระกอบพิธีก็จะมีการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ ด้วยหัวหมู ขา้ว 
เหลา้ น ้า ธูป พร้อมทั้งบอกกล่าวใหไ้ดท้ราบถึงสมาชิกคนใหม่ท่ีจะมาเป็นลูกเขยของบา้นหลงัน้ี     
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

ภาพท่ี  4.10 การแต่งงานของชาติพนัธ์ุลีซู 
 

2.5.2 ประเพณีปีใหม่ (โข่เซยี่ย) จดัขึ้นในวนัท่ี 1 เดือน 1 ของเดือนลีซู ซ่ึงลีซูเรียก
เดือนน้ีว่า “โข่เซยี่ยอาบา” เป็นวนัท่ีมีความส าคญัมากส าหรับชาวลีซู เช่ือว่าเป็นวนัท่ีเร่ิมตน้ส่ิงใหม่ 
และเร่ิมตน้การใชชี้วิตให้ส่ิงเก่า ๆ ท่ีไม่ดีหมดไปพร้อมกบัปีเก่า จึงตอ้งมีการเฉลิมฉลองดว้ยการท า
พิธีกรรมและจดังานร่ืนเริง เช่น การท าบุญศาลเจ้า และเทพเจา้ต่าง ๆ การขอศีลขอพรจากเทพเจ้า
และผูอ้าวุโส การร้องเพลง การเล่นดนตรี และการเตน้ร า เป็นตน้ ก่อนวนัปีใหม่ 1 วนั หรือวนัสุดทา้ย
ของเดือน “หลาย”ี (เดือน 12) จะมีการต าขา้วปุ๊ ก หรือเรียกวา่ “ป่าปาเต๊ียะ” 
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2.2.3 พธิีขอบคุณเทพ (ฉวือแป๊ะกัว๊ะ) มีขึ้นในวนัท่ี 12-14 เดือน 7 “ซยีฮ่า” เป็นพิธี
แสดงความขอบคุณเทพเจา้ ท่ีช่วยดูแลรักษาพืชพรรณธญัญาหารของชุมชน ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 
เจริญเติบโตจนได้ผลผลิต ในช่วงตลอดปีท่ีผ่านมา พิธีกรรมจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ตระกูล
โดยรวมๆ แลว้ในวนัแรกจะมีการน าผลผลิต พืชผลต่าง ๆ และดอกไม ้มาประดบัประดาบนห้ิงบูชา
บรรพบุรุษ และท าพิธีสวดบทสักการะแก่เทพเจา้ ซ่ึงในเทศกาลน้ีทุกบา้น จะตอ้งท าความสะอาด
บา้นและร่างกายของตวัเอง เพื่อเป็นสิริมงคลกบับา้น และตนเอง ไม่มีการไปท างานหรือท าธุระนอกบา้น 
หากไม่จ าเป็น จากนั้นในวนัท่ี 3 จึงน าพืชผล และดอกไมต้่าง ๆ ออกจากห้ิงบูชาตอนเยน็เปล่ียนน ้ า
และจุดธูป อนัเป็นวา่จบพิธี 
 2.6 การแต่งกายของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) ชุมชนบ้านห้วยน ้าริน 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

               ลีซอ ไดช่ื้อว่าเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีแต่งกายมีสีสันสดใสและหลากสีมากท่ีสุดในบรรดา
กลุ่มชาติพนัธุ์ทั้งหมด ใชสี้ตดักนัอยา่งรุนแรงของเคร่ืองแต่งกาย โดยเฉพาะสีของกางเกงเป็นการบ่งบอก
ถึงความแตกต่างระหว่างชายกับหญิง ผูช้ายลีซูสามารถสวมใส่ได้ทุกสี ยกเวน้สีด า แต่ผูห้ญิงลีซู
สามารถสวมใส่สีด าได้สีเดียว แต่เน่ืองจากปัจจุบัน กางเกงลีซูเหล่าน้ีได้ถูกผลิตขึ้นภายใตค้วาม
ตอ้งการ ความทนัสมยัและตามแฟชั่น ท าให้เยาวชนลีซูผูห้ญิงหลายคนหันมาสวมใส่กางเกงลีซู                 
สีอ่ืน ๆ มากขึ้น ในขณะท่ีเยาวชนผูช้ายยงัไม่นิยมสวมใส่กางเกงลีซูสีด า ลกัษณะการแต่งกายของ
หญิงลีซอมีความโดดเด่นมาก เส้ือตวัยาวตดัเยบ็ดว้ยผา้สีสดใสตกแต่งดว้ยร้ิวผา้เล็ก ๆ สลบัสี สวมทบั 
กางเกงขายาว คร่ึงน่องสีด า มีผา้คาดเอวท่ีเม่ือคาดแลว้จะทิ้งชายไปทางดา้นหลงัเป็นพู่หางมา้ ท าจาก
ผา้หลากสีเยบ็เป็นไส้ไก่เส้นเลก็ ๆ จ านวนกวา่ร้อยเส้นขึ้นไปเม่ือเคล่ือนไหว พู่จะกวกัแกวง่ไปดว้ยดู
น่ารักสวยงามมากและสวมสนับแขง้สีสดหญิงสาวและหญิงสูงอายุแต่งกายคลา้ยกนัต่างกันเฉพาะ
การใชสี้ ซ่ึงในกลุ่มหญิงสูงอายจุะใชสี้ขรึมเขม้กวา่ และผา้โพกหวัก็ใชผ้า้สีด าโพกพนัไว ้ไม่มีลูกปัด
และพู่ประดบัและผูช้ายสวมกางเกงสีสด และสาวเส้ือสีด าตกแต่งดว้ยเม็ดเงินคาดเอว ประดบัดว้ยพู่

ภาพท่ี 4.11 ตวัอยา่งชุดประจ าชาติพนัธุ์ลีซู (ลีซอ) บา้นหว้ยน ้าริน  
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หางมา้ท าจากผา้เยบ็เป็นไส้ไก่สลบัสี เวลาคาดเอวจะทิ้งชายลงมาทางดา้นหน้า เด็ก ๆ ปัจจุบนัชาติ
พนัธุ์ลีซูยงัคงสวมใส่ชุดประจ าเผา่ใหเ้ห็นโดยทัว่ไป 
 2.7 การละเล่นของชาติพนัธ์ุลซูี (ลซีอ) ชุมชนบ้านห้วยน ้าริน 
 การเตน้ร า โดยอาศยัเคร่ืองดนตรีของชาติพนัธุ์ ไดแ้ก่ แคนน ้าเตา้ และซึง ใชเ้ล่น
ประกอบการเตน้ร าในงานต่าง ๆ เพลงลีซอมีหลายประเภท เพลงท่ีนิยมคือเพลงเก้ียวสาว ซ่ึงชาย-
หญิงร้องโตต้อบกนั 
 
 
  

 
3. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง (ว) บ้านแม่ป๋าม ต าบลปิง 

 
 
 

ภาพท่ี 4.12 การเตน้ร าทั้งกลางวนัและกลางคืน เพื่อเฉลิมฉลองกนัอยา่งสนุกสนาน 
                      ของชาติพนัธุ์ลีซู (ลีซอ) บา้นหว้ยน ้าริน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 



62 

 

 

ภาพท่ี 4.13 เส้นทางเขา้สู่หมู่บา้นแม่ป๋าม ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั              
เชียงใหม่ 

 3.1  ประวัติความเป็นมาของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
        ‘บ้านแม่ป๋าม’ ไดก่้อตั้งขึ้นเป็นคร้ังแรกราวปี พ.ศ. 2491 ช่ือของหมู่บา้นน้ีถูกตั้งขึ้น
ตามช่ือของล าน ้ าป๋ามท่ีไหลผ่านหมู่บา้น ประชากรท่ีอพยพเขา้มาอยู่เป็นกลุ่มแรกในหมู่บา้นแห่งน้ี
เป็นคนงานลูกจ้างของบริษทับอมเบยค์า้ไม้ จ ากัด ซ่ึงว่ากันว่าบริษทัน้ี เจ้าน้อยชมพู ณ เชียงใหม่  
เป็นผูจ้ดัการและไดรั้บสัมปทานป่าผืนน้ี ผืนป่าบริเวณน้ีเป็นป่าสักทองผืนใหญ่ท่ีสมบูรณ์ ต่อมามี
นายทุนเขา้มาตดัโค่นอย่างถูกกฎหมาย โดยผ่านการสัมปทาน สักทองขนาดใหญ่หลายคนโอบ  
จึงถูกตัดโค่นและชักลากออกจากป่าโดยคนและช้าง  โดยปล่อยลงแม่น ้ าป๋าม ไหลลงแม่น ้ าปิง  
ผ่านตวัเมืองเชียงดาว เขา้สู่เมืองเชียงใหม่ ไปสู่ลุ่มน ้ าปิงตอนล่าง กระทัง่ลอยคอในแม่น ้ าเจา้พระยา 
ก่อนลงสู่ทะเล  ต่อมาเม่ือสัญญาสัมปทานป่าผืนน้ีหมดลง บริษทัดงักล่าวก็ไดย้า้ยไปสัมปทานป่าใน
พื้นท่ีแห่งใหม่ ทวา่คนงานรับจา้งกลุ่มน้ี เห็นท าเลท่ีตั้งแถบน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงยติุบทบาทการ
เป็นลูกจา้ง ไม่ไดติ้ดตามไป ต่างพากนัลาออกจากบริษทัดงักล่าวและไดช่้วยกนัหักร้างถางพงผืนดิน
ผืนป่าบริเวณน้ี พร้อมทั้งสร้างกระต๊อบ ลงหลกัปักฐาน ตั้งเป็นหมู่บา้นใหม่ ช่ือวา่ ‘บา้นแม่ป๋าม’ นบั
แต่ตั้งนั้นมาจากนั้นไม่นาน ไดมี้ราษฎรจากอ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า ท่ีถูกผลกระทบจากน ้ าท่วม
เน่ืองจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ท่ีจงัหวดัตาก ท าให้น ้ าไดเ้อ่อทน้ขึ้นเหนือเขา้ท่วมบา้นเรือน สวนไร่นา 
ราษฎรเหล่าน้ีจึงได้พากันอพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแม่ป๋ามแห่งน้ี นอกจากนั้น ยงัมีกลุ่มคนอีก
หลายกลุ่ม อาทิ จากอ าเภอพร้าว ฝาง แม่แตง สะเมิง แม่ริม ฯลฯ พอทราบข่าวจากญาติพี่น้องก็ได้
อพยพโยกยา้ยมาอยูร่วมกนั จนกระทัง่มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ครัวเรือน ในขณะนั้น  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้ นก็ได้
ประกาศให้ บ้านแม่ป๋ามเป็นหมู่บ้านท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้เป็นหมู่ท่ี 10 ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่และไดมี้การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นขึ้นมาปกครองลูกบา้นเป็นคนแรก
คือ นายอ้นจันทร์ตา จนผ่านมาถึงปี พ.ศ. 2520 กรมการปกครองมหาดไทยได้แบ่งเขตการการ
ปกครองใหม่ โดยให้หมู่บา้นแม่ป๋าม เปล่ียนเป็นหมู่ท่ี 3 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จนกระทัง่ปัจจุบนั 
 
 
 
 



63 

 

 

 
 
 3.2 ลกัษณะบ้านเรือนของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 

 
ภาพท่ี 4.14 ลกัษณะบา้นเรือนของชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋าม 

 
 ชาติพนัธุ์มง้ จะมีความเช่ือในการหาสถานท่ีในการสร้างบา้น จะตอ้งให้คนท่ีเป็นหมอ
ผีหรือคนทรงเจา้เป็นคนเส่ียงทายพี้นท่ีนั้นก่อน เพื่อความอยู่รอดของชาติพนัธุ์มง้ บา้นของชาติพนัธุ์มง้
จะนิยมปลูกบา้ชั้นเดียว แปลนเป็นแบบง่าย ๆตวับา้นคล่อมอยู่บนพื้นดินท่ีทุบแน่น วสัดุส่วนใหญ่
ใช้ไม่ เน้ืออ่อน ผนังกั้ นระหว่างห้องหรือบ้านใช้ล าไม้ไผ่ ผ่าคล่ีเป็นแผ่น  (ฝาก) หลังคามุง  
ดว้ยหญ้าคา แต่ปัจจุบนัอาจจะนิยมมุงด้วยสังกะสีหรือกระเบ้ืองมุงแทนหญ้าคา แต่ลกัษณะบา้น
ยงัคงเหมือนเดิม ส่วนเสาจะเป็นไม้เน้ือแข็ง ในบา้นมีห้องนอน กับห้องครัว บา้นจะมีขนาดใหญ่
เพราะอยู่อาศยัในลกัษณะครอบครัวขยาย มง้ถือผูอ้าวุโสเป็นหัวหนา้ครอบครัว ใกลก้บัประตูหลกั 
จะมีเตาไฟเล็ก และแคร่ไม่ไผ่ส าหรับนั่ง หรือนอน เอาไวรั้บแขก กลางบ้านจะเป็นท่ีท างานบ้าน 
ส่วนด้านในสุด ดา้นซ้ายจะเป็นเตาไฟใหญ่ส าหรับ ท าอาหารเล้ียงแขกจ านวนมาก และเอาไวต้ม้
อาหารหมู ส าหรับมุมบา้นฝ่ังซ้ายมกัจะกั้นเป็นห้องนอนของพ่อแม่ กบัลูก สมยัก่อนบา้นของชาติ
พนัธุ์มง้จะไม่มีหนา้ต่างเน่ืองจากอากาศหนาวเยน็ อาศยัอยู่บนดอยสูง แต่ปัจจุบนับา้นของชาติพนัธุ์
มง้จะมีหนา้ต่างและอาจใชอิ้ฐบลอ็กแทนการใชไ้มเ้น้ืออ่อนหรือแทนฝาก 
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 3.3.อาชีพและแบบแผนการด าเนินชีวิตของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 
 

  
 

ภาพท่ี 4.15 การท าห่อน่ึงปลาจากกระบอกไมไ้ผข่องชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋าม 
  

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ม้งบ้านแม่ป๋ามจะเป็นแบบเรียบง่าย คลุกคลีกับ
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ขา้วโพด ท าขา้วไร่ ปลูกมะเขือ พืชหมุนเวียน     
ท าสวนล าไย มะม่วง และระหวา่งท่ีว่างก็อาจจะรับจา้งทัว่ไปเพื่อหารายไดเ้สริม ชาติพนัธุ์มง้จะขยนั
ท ามาหากิน เป็นชาติพนัธุ์ท่ีใจกวา้งและมีน ้ าใจต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ส่วนเร่ืองอาหารการกินชาติ
พนัธุ์มง้ก็จะเป็นเร่ืองเรียบง่าย นิยมใชต้ะเกียบซ่ึงรับมาจากธรรมเนียมจีน ซ่ึงปัจจุบนัน้ี ชาติพนัธุ์มง้
ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชต้ะเกียบในการรับประทานขา้วแลว้ ส่วนใหญ่จะใชช้อ้นมากกว่า จะให้เกียรติแก่
ผูช้าย เพราะฉะนั้ นผูห้ญิงจึงรับประทานอาหาร หลังผูช้ายเสมอ การประกอบอาหารของม้ง                 
ส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะการตม้ ทอด และชาติพนัธุ์มง้ยงัมีความสามารถในการถนอมอาหาร           
ซ่ึงในการถนอมอาหารสามารถถนอมไดห้ลายแบบ เช่น การหมกั การดอง  

 
 

 
 
 
 



65 

 

 

 
 

ปฏิทินวิถีชีวิตของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 
  มกราคม – เมษายน   หาพื้นท่ีท าการเกษตร และเตรียมพื้นท่ีใหพ้ร้อม 
  พฤษภาคม – มิถุนายน   ท าการเพาะปลูก พรวนดิน 

  กรกฎาคม – กนัยายน   ดูแล รักษาพืชไร่ 
  ตุลาคม – พฤศจิกายน  เก็บเก่ียวพืชไร่ 
  ธนัวาคม    พกั และฉลองปีใหม่ 
 3.4  ศาสนา ความเช่ือ พธิีกรรม ของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 
 ชาติพนัธุ์มง้มีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่บนฟ้า ในล าน ้ า ประจ าตน้ไม ้ภูเขา ไร่นา ฯลฯ ชาติพนัธุ์มง้จะตอ้งเซ่นสังเวยส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ปีละคร้ัง โดยเช่ือว่าพิธีไสยศาสตร์เหล่าน้ีจะช่วยให้วินิจฉัยโรคเม่ือมีอาการเจ็บป่วยได้
ถูกตอ้งและท าการรักษาอาการป่วยให้หายได ้เพราะความเจ็บป่วยทั้งหลาย ชาติพนัธุ์มง้เช่ือว่า เป็น
ผลมาจากการผิดผี ท าให้ผีลงโทษให้เจ็บป่วย จึงตอ้งใชว้ิธีจดัการกบัผีให้คนไขห้ายจากโรค หากว่า
คนทรงเจ้ารายงานว่าคนไข้ท่ีล้มป่วยเพราะขวญัหนี ก็จะตอ้งท าพิธีเรียกขวญักลบัเข้าสู่ร่างของ
บุคคลนั้น เพื่อเป็นการรักษา ซ่ึงพิธีกรรมในการรักษาโรคของชาติพนัธุ์มง้นั้นมีอยู่หลายแบบ ซ่ึงแต่
ละแบบก็รักษาโรค แตกต่างกนัออกไป การท่ีจะท าพิธีกรรมการรักษาไดน้ั้นตอ้งดูอาการของผูป่้วย 
แลว้จึงเลือกวิธีการรักษาวา่กระท าโดยวิธีใดถึงจะถูกตอ้ง 
  3.4.1 ความเช่ือเร่ืองการท าผี หรือการลงผี (การอัว๊เน้ง) จะท าเม่ือมีคนในครอบครัว
เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นการรักษาอาการป่วยอีกประเภทหน่ึง ใชเ้พื่อการเรียกขวญัท่ีหายไปหรือ
มีผีพาไปให้กลบัคืนมา ซ่ึงเช่ือว่าการเจ็บป่วยน้ีเกิดจากขวญัท่ีอยู่ในตวัหายไป โดยมีวิธีการรักษา
ดงัน้ี เวลาอัว๊เน้งหรือท าผีนั้น คนท่ีเป็นพ่อหมอจะเร่ิมไปนั่งบนเกา้อ้ี แลว้ร่ายเวทมนต์คาถาต่าง ๆ 
พร้อมกับติดต่อ ส่ือสารกับผี  ถ้าคล่ีคลายได้แลว้จะมีการฆ่าหมู แต่ก่อนจะฆ่าหมูนั้น จะตอ้งให้
คนไขไ้ปนัง่อยูข่า้งหลงัพ่อหมอ แลว้ผูกขอ้มือ จากนั้นน าหมูมาไวข้า้งหลงัคนไข ้แลว้พ่อหมอจะสั่ง
ให้ฆ่าหมู การท่ีจะฆ่าหมูได้นั้นจะตอ้งมีคนหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของพ่อหมอ และสามารถฟังเร่ืองราว
ของการอัว๊เน้งได้ รู้ว่าตอนน้ีพ่อหมอตอ้งการอะไร หรือสั่งให้ท าอะไร เม่ือพ่อหมอสั่งคนท่ีเป็น
ตวัแทนตอ้งบอกกบัคนในครอบครัวให้ท าตามค าบอกกล่าวของพ่อหมอ เม่ือสั่งให้ฆ่าหมูก็ตอ้งน า
หมูมาฆ่าแลว้จะน ากวัะมาจุมกบัเลือดหมู พร้อมกบัมาปะท่ีหลงัคนไข ้แลว้พ่อ หมอจะเป่าเวทมนต์
ให ้จากนั้นจะน ากวัะไปจุ่มเลือดหมู เพื่อไปเซ่นไหวท่ี้ผนงัท่ีเป็นท่ีรวมของของบูชาเหล่านั้น 

ภาพท่ี 4.16 ภาพกิจกรรมการปลูกขา้ว ของชาติพนัธุ์มง้บา้นแม่ป๋าม 
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  3.4.2 ความเช่ือเร่ืองการรักษาคนตกใจ (การไซ่เจง) จะกระท าเม่ือมีคนป่วยท่ีตวั
เยน็ เทา้เยน็ ใบหูเยน็ มือเยน็ เช่ือว่า เกิดจากขวญัในตวัคนไดห้ล่นหายไป หรือไปท าใหผ้ีกลวั แล้วผี
ก็แกลง้ท าให้บุคคลนั้นไม่สบายโดยมีวิธีการรักษาดงัน้ี พ่อหมอจะน าเอาขิงมานวดตามเส้นประสาท 
ไดแ้ก่ บริเวณปลายจมูกตรงไปทีหนา้ผาก นวดแลว้ยอ้นกลบัไปท่ีใบหู แลว้นวดบริเวณหนา้ผากไป
ท่ีใบหูซ ้ า 3 คร้ัง จากนั้นเปล่ียนเป็นการนวดท่ีเส้นประสาทมือ คือ จะนวดท่ีปลายน้ิวมือไล่ไปท่ี
ขอ้มือท าซ ้าทุกน้ิวมือ แลว้รวมกนัท่ีขอ้มือนวด และหมุนรอบท่ีขอ้มือ ซ่ึงขณะนวดตอ้งเป่าคาถาดว้ย 
และบริเวณฝ่าเทา้ให้นวดเหมือนกัน ตอ้งท าซ ้ ากัน 3 คร้ัง จะท าการรักษา 3 วนั เม่ือเสร็จจากการ
รักษาแลว้ ถา้อาการไม่ดีขึ้นก็หาวิธีอ่ืน ๆ มารักษาต่อ  
  3.4.3 ความเช่ือเร่ืองการรักษาด้วยการเป่าด้วยน ้า (การเช้อแด้ะ) จะเป็นการกระท า
เม่ือมีคนในครอบครัวท่ีป่วยร้องไห้ไม่หยุดและตกใจมากเป็นพิเศษโดยไม่รู้สาเหตุ คนท่ีเป็นพ่อ
หมอหรือแม่หมอ จะให้คนป่วยอาการดงักล่าวไปนัง่ใกลก้บักองไฟหรือเตาไฟ แลว้เอาถว้ยหน่ึงใบ
ใส่น ้าใหเ้รียบร้อยมาตั้งไวข้า้ง ๆ พ่อหมอหรือแม่หมอ คือ ผูท่ี้จะท าการรักษาจะใชต้ะเกียบคู่หน่ึงคีบ
กอ้นถ่าน ท่ีก าลงัรุกไหมข้ึ้นมา จากนั้นเร่ิมท่องคาถา แลว้น ากอ้นถ่านกอ้นนั้นไปวนบนหัวของคนป่วย 
ขณะวนนั้นก็สวดคาถาดว้ย เม่ือวนเสร็จก็จะเอากอ้นถ่านไปใส่ในถว้ยท่ีเตรียมไว ้พร้อมกบัปิดฝา 
ให้ท าซ ้ ากนัแบบน้ีสามรอบเม่ือเสร็จแลว้จบัมือคนป่วยขึ้นมาเป่าพร้อมท่องคาถา เม่ือเสร็จส้ินแลว้ 
จะเอามือชุบน ้ าท่ีอยู่ในถว้ยขึ้นมาลูบหน้าของคนป่วย หรือลูบแขนคนป่วย เม่ือท าเสร็จแลว้อาการ
ของคนป่วยจะทุเลาลง และปัจจุบนัน้ีมง้ก็ยงัคงยึดถือ และปฏิบติักนัอยู่ แต่ก็มีบา้งท่ีอาการหนกัมาก
จนไม่สามารถท่ีจะรักษาใหห้ายขาดได ้แลว้จึงจะน าไปรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป 

3.4.4 ความเช่ือเร่ืองการปัดกวาดส่ิงท่ีไม่ดีออกไป เป็นการรักษาอีกวิธี
หน่ึงของมง้ท่ีจะปฏิบติัในช่วงขึ้นปีใหม่เท่านั้น คือในหน่ึงรอบปีท่ีผา่นมาครอบครัวจะเจอส่ิงท่ีไม่ดี 
ดังนั้นจึงมีการปัดเป่า หรือกวาดส่ิงท่ีไม่ดีให้ออกไปจากบ้าน และตัวบุคคลหรือเป็นการปัดเป่า 
กวาดโรคภยัไขเ้จ็บออกจากตวับุคคล หรือออกจากบ้านให้หมด เพื่อท่ีจะรับปีใหม่ ท่ีเขา้มาและ
ตอ้นรับส่ิงดี ๆ ท่ีก าลงัจะมาในปีถดัไป พิธีกรรมน้ีมง้จะท าทุกปีและคนในครอบครัวตอ้งอยูใ่หค้รบ 
ไม่ให้ขาดคนใดคนหน่ึง (แต่หากว่าคนในครอบครัวนั้น เกิดไปท างานต่างจงัหวดัและไม่สามารถ        
ท่ีจะกลบัมาร่วมพิธีกรรมน้ีได้ ผูป้กครองของครอบครัวตอ้งน าเส้ือผา้ของคนท่ีไม่อยู่มาร่วมพิธีกรรม  
ใหไ้ด ้หากไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมน้ี มง้เช่ือวา่ ส่ิงท่ีไม่ดีจะติดตวัไปยงัปีถดั ๆ ไปและท าอะไรก็ไม่เจริญ 

 3.4.5 ความเช่ือเร่ืองหมูประตูผี (อัวะบั๊วจ๋อง) เป็นพิธีกรรมท่ีมง้กระท า
เพื่อรักษาคนทั้งหมดในบา้นหลงันั้นให้ปราศจากโรคภยั การประกอบพิธีกรรมหมูประตูนั้นจะท า
ในตอนกลางคืนเท่านั้น อนัดบัแรกคือจะมีการกล่าวปิด และกล่าวเปิดประตู จากนั้นจะมีการฆ่าหมู
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แลว้ตม้ให้สุก จากนั้นก็กล่าวปิดประตู แลว้น า หมูท่ีตม้สุกนั้นมาหัน่ใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆจดัไวต้ามจานท่ี
วางไว ้9 จาน  
 3.4.6  พิธีเข้ากรรม มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่ือกันว่าเคราะห์กรรมมีจริง     
แต่ก็จะสามารถหลีกเล้ียงเคราะห์กรรมน้ีไดโ้ดยการเขา้กรรม เขา้กรรม ก็เหมือนกบัการจ ากดับริเวณ
ไม่ให้ออกไปไหนมาไหน ห้ามคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเขา้มาในบา้น ห้ามไม่ให้พูดกบั
คนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว หา้มจบัตอ้งของมีคม หา้มขี่รถ และขบัรถทุกชนิด จนกวา่พระอาทิตย์
จะลบัขอบฟ้า จึงจะใชชี้วิตไดต้ามปกติ ถา้ในระหว่างเขา้กรรมอยู่นั้น สมาชิกคนไหนฝ่าฝืนขอ้ห้าม 
มกัจะเกิดอุบติัเหตุกบัคนผูน้ั้น มง้จึงถือกนัเคร่งมาก ถา้สมาชิกคนไหนไม่อยู่บา้น ออกไปท างาน
ต่างจงัหวดั ท่ีไกล ๆ บา้นก็จะน าเอาเส้ือผา้ของคนนั้นมามดัไวท่ี้เสากลางบา้น แลว้แจง้ใหค้น คนนั้น
รับทราบแลว้ให้ขอหยุดงาน ถา้นายจา้งไม่ให้หยดุ ก็จะเล่ียงโดยการขอท าอยา่งอ่ืน ท่ีมีอนัตรายนอ้ยท่ีสุด 
เคราะห์กรรมนั้น มง้เช่ือว่ามีหลายแบบดว้ยกนั สามารถแก้ไดด้ว้ยวิธีการท่ีต่างกนัไปเม่ือเจา้บา้นเกิด
อาการไม่สบายใจ หรือฝันเป็นรางร้ายก็จะไปขอใหห้มอผีเส่ียงทายดูให้ 

อีกวิธีหน่ึงคือการเขา้กรรม ส่วนใหญ่แลว้เจา้บา้นจะไปขอให้หมอผีเส่ียงทายดู แลว้หมอผี
จะบอกมาว่าบา้นเรามีเคราะห์ควรจะหยุดอยู่กรรมก่ีวนั ส่วนใหญ่ก็จะเขา้กนัหน่ึงวนั ถา้บา้นไหนมี
เคราะห์มากก็จะเขา้สองถึงสามวนัติดต่อกนัก็มี บางคร้ังเราก็ไม่ไดไ้ปขอหมอผีเส่ียงทาย แต่หมอผี
จะมาทกัว่าเราควรเขา้กรรม บา้นเราก็ตอ้งเขา้ และอีกอย่างหน่ึง คือหมอผีจะเสียงทายดูแลว้จะบอก
ว่าวนัน้ีเดือนน้ีตอ้งเขา้กรรมทั้งตระกูล เช่น ถา้คนไหนเป็นแซ่ย่าง ถึงวนันั้นทุกคนก็ตอ้งเขา้กรรม
เหมือนกนัหมด แต่จะเคร่งไม่เท่ากบัการเขา้เป็นครอบครัวนาน ๆ คร้ังถึงจะมีสักคร้ัง ต่างจากการเขา้
เป็นครอบครัว เพราะจะเข้าปีละก่ีคร้ังก็ได้ แล้วแต่ว่าบ้านไหนจะมีเคราะห์กรรมมากหรือน้อย  
พิธีเขา้กรรมของมง้นั้น สังเกตง่าย ๆ จะมีไม่สานเป็นตาแหลวลกัษณะเป็นหกตาเสียบไว ้หรือใบไม้
ใบหญา้ ปักไวท่ี้หนา้บา้น และถา้เขา้ไปเห็นบา้นไหนเขา้กรรม เขาไม่ทกัทายแขกหรือชกัชวนแขก
ให้เขา้บา้น บางคร้ังพอเขาเห็นคนภายนอกมาเขาตอ้งรีบปิดประตูไม่ใช่ว่ารังเกียจไม่อยากรับแขก 
หรืออย่างไรก็ตาม เราตอ้งสังเกตว่าหนา้ประตูเขามีไมปั้กตรงทางเขา้มีหญา้หรือ สานตาแหลวเสียบ
ไวอ้ยูห่รือเปล่า ถา้ตะวนัตกดินเม่ือไหร่บา้นนั้นก็จะรับแขกเหมือนเดิม  
  3.5 วัฒนธรรมประเพณีของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 
 3.5.1 ประเพณีแต่งงาน เม่ือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้จกักนัและเกิดรักกัน อยากใช้
ชีวิตร่วมกนั ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะกลบัมาบา้นของตนเองและฝ่ายชายค่อยมาพาฝ่ายหญิงจากบา้น
ของฝ่ายหญิง โดยผา่นประตูผีบา้นของฝ่ายหญิง เพราะชาติพนัธุ์มง้ถือและเป็นวฒันธรรม หลงัจากท่ี
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกลบัมาถึงบา้นของฝ่ายชาย พ่อ แม่ของฝ่ายชาย จะเอาแม่ไก่มาหมุนรอบศีรษะ
ทั้งสองคน 3 รอบเรียกว่า “หรือข๊า” เป็นการตอ้นรับคนทั้งสองเขา้บา้น ซ่ึงฝ่ายชายตอ้งแจง้ให้ญาติ
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ทางฝ่ายหญิงทราบภายใน 24 ชัว่โมง โดยจดัหาคน 2 คน เพื่อไปแจง้ข่าวให้พ่อแม่และญาติทางฝ่าย
หญิงทราบ วา่ตอนน้ีบุตรชายของเราไดพ้าบุตรสาวของท่านมาเป็นลูกสะใภข้องเราแลว้ ไม่ตอ้งเป็น
ห่วงบุตรสาว โดยคนท่ีไปแจง้ข่าวนั้นชาติพนัธุ์มง้เรียกว่า “แม่โก๊ง” พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะแจง้ให้ทาง
ฝ่ายชายว่าทราบว่าอีก 3 วนัให้ “แม่โก๊ง” มาใหม่ นั้นหมายถึงว่าพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงตอ้งการจดังาน
แต่งงาน สมยัก่อนชาติพนัธุ์มง้มกัจะอยูกิ่นดว้ยกนัก่อนสองถึง 3 เดือน หรืออาจจะเป็นปีแลว้ค่อยมา
จดังานแต่ง แต่ปัจจุบนัน้ีสังคมเปล่ียนไปตามยุคสมยั ท าให้การจดังานแต่งงานไดก้ าหนดให้จดังาน
แต่งภายใน 3 วนั เป็นท่ีนิยมกันในปัจจุบนัชาติพนัธุ์มง้ จะไม่เก้ียวพาราสี หรือแต่งงานกับคนแซ่
หรือตระกูลเดียวกนัเพราะถือเป็นพี่น้องกนั ชาติพนัธุ์มง้นิยมแต่งงาน ในระหว่างอายุ 15-19 ปี เม่ือ
แต่งงานกนัแลว้ฝ่ายหญิงจะยา้ยเขา้มาอยู่ในบา้นของฝ่ายชาย ชาติพนัธุ์มง้อาจมีภรรยาได้มากกว่า
หน่ึงคน อยูร่วมกนัในบา้นของฝ่ายสามี 

3.5.2 ประเพณีขึน้ปีใหม่หรือประเพณีฉลองปีใหม่ 
 

 
ภาพท่ี 4.17 ภาพกิจกรรม ตวัแทนเทศบาลต าบลปิงโคง้ ร่วมงานปีใหม่ มง้ (น่อเป๊โจ่วฮ)์  

 
 ประเพณีขึ้นปีใหม่มง้ (น่อเป๊โจ่วฮ์) เป็นงานร่ืนเริงของชาติพนัธุ์มง้ของทุก ๆ ปี จะจดั
ขึ้นหลงัจากไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึงความส าเร็จในการเพาะปลูก
ของแต่ละปี ซ่ึงจะต้องท าพิธีบูชาถึงผีฟ้า - ผีป่า – ผีบ้าน ท่ีให้ความคุ ้มครอง และดูแลความสุข
ส าราญตลอดทั้งปี รวมถึงผลผลิตท่ีไดใ้นรอบปีดว้ย ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นจะท าการฉลองกนัอยา่งพร้อม
เพรียงกนัหรือตามวนัและเวลาท่ีสะดวกของแต่ละหมู่บา้น ซ่ึงโดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม
ของทุกปี ประเพณีฉลองปีใหม่มง้น้ีชาติพนัธุ์ม้งเรียกกันว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” แปลตรงตวัได้ว่า “กิน
สามสิบ” สืบเน่ืองจากชาติพันธุ์ม้งจะนับช่วงเวลาตามจันทรคติ โดยจะเร่ิมนับตั้ งแต่ขึ้ น 1 ค ่า                  
ไปจนถึง 30 ค ่า (ซ่ึงตามปฏิทินจนัทรคติจะแบ่งออกเป็นขา้งขึ้น 15 ค ่า และขา้งแรม 15 ค ่า) เม่ือครบ 
30 ค ่า จึงนับเป็น 1 เดือน ดังนั้นในวนัสุดทา้ย (30 ค ่า) ของเดือนสุดทา้ย (เดือนท่ี 12) ของปีจึงถือไดว้่า
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เป็นวนัส่งทา้ยปีเก่า ช่วงวนัฉลองปีใหม่ส่วนใหญ่จะตกอยู่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
มกราคม ในวนัดงักล่าวหัวหนา้ครัวเรือนของแต่ละบา้นจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความ
เป็นสิริมงคลของครัวเรือน ถดัจากวนัส่งทา้ยปีเก่าไป 3 วนั คือวนัขึ้น 1 ค ่า 2 ค ่าและ 3 ค ่าของเดือนหน่ึง 
จดัเป็นวนัฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการ ซ่ึงทุกคนจะหยุดหน้าท่ีการงานทุกอย่างในช่วงวนัดงักล่าวน้ี 
และจะมีการจดัการละเล่นต่าง ๆ ในงานขึ้นปีใหม่ เช่น การละเล่นลูกช่วง การตีลูกข่าง การร้องเพลงมง้ 
 3.5.3  ประเพณีกนิข้าวใหม่ของม้ง 
 เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัรุ่นทวด-รุ่นปู่ จะมีความเช่ือวา่จะตอ้ง
เล้ียงผีปู่ -ผียา่ เพราะช่วงเวลาในหน่ึงรอบปีหรือในหน่ึงปีท่ีผา่นมานั้นผีปู่ -ผียา่ ไดดู้แลครอบครัวเป็น
อยา่งดี ดงันั้นจึงมีการปลูกขา้วใหม่เพื่อจะเซ่นบูชา ซ่ึงการกินขา้วใหม่จะท ากนัในเดือน ตุลาคมของ
ทุกปี ขา้วใหม่คือขา้วท่ีปลูกขึ้นมาเพื่อท่ีจะเซ่นถวายใหก้บัผีปู่ -ผียา่ แลว้สุกในระหวา่งเดือนกนัยายน
ถึงตน้เดือนตุลาคม แลว้จะตอ้งเก็บเก่ียวโดยเคียวเก่ียวขา้ว ท่ีมีขนาดเล็ก เพราะเคี่ยวท่ีใชเ้ก่ียวนั้นสามารถ
ท่ีจะเก่ียวตน้ขา้วไดเ้พียง 3-4 ตน้เท่านั้น จะเร่ิมเก่ียวไดเ้ม่ือรวงขา้วสุกแต่ยงัไม่เหลืองมาก ตอ้งเก่ียว
ตอนท่ีรวงขา้วมีสีเขียวปนเหลือง เม่ือเก่ียว เสร็จก็จะน ามานวดให้ขา้วเปลือกหลุดออกโดยไม่ตอ้ง
ตากให้แห้ง น าขา้วเปลือกท่ีนวดเรียบร้อยแลว้ มาคัว่ให้เม็ดขา้วแข็งและเปลือกขา้วแห้ง เพื่อให้สะดวก
ในการต าขา้ว เม่ือต าเสร็จเรียบร้อยน าขา้วมาหุง ซ่ึงในการท าพิธีเซ่นผีนั้นสามารถท าโดยการน าไก่
ตวัผูท่ี้ตม้ทั้งตวัมาเซ่นไหวต้รงผีประตูก่อน ซ่ึงต าแหน่งท่ีจะตอ้งเซ่นไหวมี้ 5 แห่ง ขณะท าพิธีตอ้ง
สวดบทสวดเพื่อท่ีบอกให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนับถือไดรั้บรู้และ เขา้มาทานก่อน เม่ือท าพิธีเสร็จคนใน
บา้นถึงจะสามารถทานต่อได ้ 

3.6 การแต่งกายของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 4.18 ตวัอยา่งการแต่งกาย ชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋าม  

 การแต่งกายของชาติพนัธุ์มง้ การแต่งกายของผูห้ญิง ใส่เส้ือสีด าแขนยาว แต่ปัจจุบนัก็มี
การเปล่ียนแปลงให้มีหลากสีมากขึ้น มีลวดลายท่ีปลายแขนสาบเส้ือและปกเส้ือ จะนุ่งกางเกงแบบ
กางเกงสะดอของคนเมืองเหนือ หรือกางเกงแบบคนจีน  แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือพิธีแต่งงาน 



70 

 

 

จะนุ่งกระโปรง การแต่งกายของผูช้าย สวมเส้ือสีด า/น ้ าเงิน แขนยาว ปลายแขนและสาบเส้ือปักดว้ย
ลวดลายสวยงาม กางเกงสะดอสีด าหรือสีน ้าเงิน ผา้มดัเอวสีแดงหรือสีส้มปักดว้ยลวดลายท่ีปลายทั้ง
สองขา้ง   
 2.7 การละเล่นของชาติพนัธ์ุม้ง (แม้ว) บ้านแม่ป๋าม 
  2.7.1 การเล่นลูกช่วง หรือท่ีเรียกกันว่า “จุเป๊าะ” ลูกช่วง (Pob) มีลกัษณะกลมเหมือน
ลูกบอลท าด้วยเศษผา้ มีขนาดเล็กพอท่ีจะถือด้วยมือขา้งเดียวได้ การละเล่นลูกช่วงจะแบ่งกลุ่มผูเ้ล่น
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายโดยท่ีก่อนจะมีการละเล่น ฝ่ายหญิงจะเป็นผูท่ี้เอาลูกช่วง            
ไปให้ฝ่ายชาย หรือญาติ ๆ ของฝ่ายหญิงเป็นผูท่ี้น าลูกช่วงไปให้ฝ่ายชาย เม่ือตกลงกนัไดก้็จะท าการโยน
ลูกช่วงโดยฝ่ายหญิง และฝ่ายชายแต่ละฝ่ายจะยนืเป็นแถวหนา้ กระดานเรียงหน่ึง หันหนา้เขา้หากนั
มีระยะห่างกนัพอสมควร แลว้โยนลูกช่วงใหก้นัไปมาและสามารถท าการสนทนากบัคู่ท่ีโยนได้ 
 2.7.2  การแสดงการเป่าแคน (เฆ่ง) จะแสดงในงานเทศกาลปีใหม่และวนัส าคญัต่าง ๆ 
เท่านั้น เป็นการส่ือถึงวิถีชีวิตมง้ เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีแคนหรือเฆ่น (ภาษามง้) นั้นเป็นอุปกรณ์คู่
กายของชายมง้ เช่นกนัท่ีใชใ้นการส่ือถึงการบอกรักกบัหญิงสาว หรือสามารถท่ีจะใชแ้คนในการท า 
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.19 การแสดงการเป่าแคนของชาติพนัธุ์มง้ (แมว้) บา้นแม่ป๋าม 
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4. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) บ้านแม่มะกู้ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.20 ผงัชุมชนของหมู่บา้นแม่มะกู ้ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
  

4.1 ประวัติความเป็นมาของชาติพันธ์ุอาข่า (อีก้อ) บ้านแม่มะกู้  ต าบลปิงโค้ง อ าเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 บา้นแม่มะกู้ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 12 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ชุมชน
ห่างจากอ าเภอเชียงดาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีท่ีมาจากล าห้วยซ่ึงมีตน้มะกู ้หรือ ตน้ไมพ้ระเจา้ห้า
พระองค์ ชุมชนแห่งน้ีมีประวติัความเป็นมานานกว่า 60 ปี โดยมีพ่ออุย้หนานผง มหาวรรณ, พ่ออุย้ทา 
จนัทร์หอม และพ่ออุย้มา มรกต ซ่ึงทั้งสามคนเป็นญาติกนัอพยพมาจากบา้นแม่ขอ้น ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ แลว้มาตั้งถ่ินฐานในชุมชนแม่มะกู้ เดิมขึ้นกับหมู่ท่ี 9 ต าบลเมืองงาย 
หลงัจากนั้นแยกมาเป็นต าบลปิงโคง้ หมู่ท่ี3 รวมกับหมู่บา้นแม่ป๋ามในปัจจุบนั และประมาณเม่ือ              
ปี พ.ศ. 2540 บ้านแม่มะกู้ได้แยกมาเป็น หมู่ท่ี 12 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้านคือ หย่อมบ้านแม่มะกู้ หย่อมบ้านใหม่อรุณและหย่อมบ้านประตูดิน 
ปัจจุบนัมีประชากรทั้งส้ิน 614 คน  
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 4.2 ลกัษณะบ้านเรือนของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) บ้านแม่มะกู้ 
 

 
  
 

 ชาติพนัธุ์อาข่า(อีกอ้)บา้นแม่มะกู ้นิยมอาศยัอยู่บนท่ีสูง การตั้งชุมชนของชาติพนัธุ์อาข่า 
มกันิยมตั้งในพื้นท่ีลาดเท หรือตามสันเขา การตั้งชุมชนจะมีการเลือกท าเลท่ีตั้งหมู่บา้นและปลูก
สร้างบา้นเรือนโดยในอดีตมกัจะเป็นบทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายผูช้ายในแต่ละครัวเรือนเป็นผู ้ตดัสินใจ 
โดยมี “หยื่อมะ” เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมโยนไข่ไก่เส่ียงทายขอพื้นท่ีจากผีเจ้าท่ี เรียกว่า “จ้ออูแจเออ”  
ซ่ึงการเส่ียงทายน้ีจะท าการโยนไข่ ลกัษณะบา้นของชาติพนัธุ์อาข่า จะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 
1 เมตร มีบนัได 3 – 5 ขั้น หลงัคามุงหญา้คา ฝาบา้นสานดว้ยไมไ้ผ่ และใชไ้มไ้ผ่ในการกั้นห้องการ
กั้นหอ้งกั้นเฉพาะห้องผูห้ญิงกบัห้องนอนผูช้าย ภายในบา้นมีเตาไฟสองแห่ง แห่งหน่ึงส าหรับท าอาหาร 
และแห่งท่ีสองส าหรับผิงไฟไวต้อ้นรับแขก แต่ปัจจุบนัมีการรับวฒันธรรมสมยัใหม่เขา้มาท าให้
บา้นเรือนของชาวอาข่า (อีกอ้) อาจมีหลงัคาท่ีเปล่ียนไปเป็นแบบทัว่ไปมากขึ้น  
 4.3 อาชีพและแบบแผนการด าเนินชีวิตของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) ชุมชนบ้านแม่มะกู้ 
 ชาวบา้นแม่มะกู ้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ท าสวน ท าไร่และเล้ียงสัตว ์ 
พืชสวนท่ีส าคญัคือ มะม่วง รองลงมาคือล าไย และส้มโอ ส่วนพืชไร่ท่ีส าคญัคือ ขา้วโพด นอกจากน้ี
แลว้ชาวแม่มะกู้ยงันิยมเล้ียงไก่ รองลงมาคือสุกรไก่ท่ีนิยมเล้ียงคือไก่พนัธุ์พื้นเมือง ส่วนสุกรนั้น         

ภาพท่ี 4.21 ลกัษณะบา้นเรือนของชาวอาข่า (อีกอ้)บา้นแม่มะกู ้
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จะเป็นพนัธุ์ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพนัธุ์” นอกจากวา่งจากการท าเกษตรแลว้ชาวแม่มะกูก้็จะท า
หตักรรมฝีมือ คือการสานเข่งเพื่อเป็นอาชีพเสริม อีกดว้ย  
  

ปฏิทินวิถีชีวิตของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) บ้านแม่มะกู้ 
มกราคม- กุมภาพนัธ์ ดูแลผลผลิตในการเกษตร เช่น มะม่วง ล าไย ส้มโอ, รับจา้ง

ทัว่ไป, คา้ชาย และอาชีพเสริมคือจกัสานเข่ง 
มีนาคม-เมษายน ห่อมะม่วง, รับจา้งทัว่ไป, คา้ขาย, และอาชีพเสริม 

 พฤษภาคม-กรกฎาคม เก็บผลผลิต, เตรียมพื้นท่ีในการเกษตร เช่น ปลูกขา้วโพด  
 ปลูกขา้ว, คา้ขาย, และอาชีพเสริม 

 สิงหาคม ท าการเพาะปลูก เช่น ถัว่ และเก็บผลผลิต เช่น ล าไย รับจา้ง
ทัว่ไป, คา้ขาย, และอาชีพเสริม 

กนัยายน-ธันวาคม เก็บผลผลิตเช่น ส้มโอ และตดัแต่งก่ิงพืชผล ปรับหนา้ดิน, 
รับจา้งทัว่ไป, คา้ขาย, และอาชีพเสริม 

 4.4 ศาสนา ความเช่ือและพธิีกรรมของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) ชุมชนบ้านแม่มะกู้ 
  ชาติพนัธุ์อ่าข่าบา้นแม่มะกู้ปัจจุบนัมีการนับถือศาสนาท่ีหลากหลายแตกต่างกัน
ออกไปเช่นศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ซ่ึงในอดีตชาติพนัธุ์อาข่าไม่มีค  าว่า “ศาสนา” แต่มีค  าว่า 
“บญัญติัอาข่า” ซ่ึงครอบคลุมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการทุกอย่างในการด า เนินชีวิต 
มีความเช่ือในเร่ืองผีหรือ“แหนะ”โชคลาง การเส่ียงทายเป็นท่ีสุด และส่ิงเร้นลบัในธรรมชาติ ส่วน
สาเหตุท่ีชาติพนัธุ์อ่าข่าบางส่วนเปล่ียนการนบัถือศาสนาอาจเน่ืองจากวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป 
ประกอบกับการประกอบพิธีกรรมของอ่าข่ามีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ทั้ งย ังมีค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณสูง นอกจากน้ีผูรู้้เร่ืองขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ 
เร่ิมเสียชีวิตไปไม่มีใครสืบทอด แต่ก็ยงัมีชาวอ่าข่าบา้นแม่มะกู้บางกลุ่มท่ียงัคงนับถือบรรพบุรุษ
แบบดั้งเดิมอยู่บา้งยงัคงกราบไหวบ้รรพบุรุษและให้ความส าคญักบัวิญญาณของบรรพบุรุษ รวมถึง
การให้ความเคารพต่อสรรพส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เช่น การท าพิธีเซ่นไหวใ้หก้บั ผีน ้า ผีเจา้ท่ี 
ผีเจา้ป่า เจา้เขา  
 พธิีถวายทานให้ผีเปรต 
 ชาติพันธุ์อาข่ามีความเช่ือในเร่ืองวิญญาณ ภูตผี ปีศาจ ไสยศาสตร์ส่ิงเร้นลับ 
พิธีกรรมและค าสอนท่ีไดรั้บการปลูกฝังมาจาก บรรพบุรุษท่ีสืบทอดปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด การ
ประกอบพิธีกรรมน้ีท าเพื่อเช้ือเชิญวิญญาณเจา้เมือง ทาส ผีเปรต รวมทั้งส่ิงเลวร้ายหรือโรคภยัไข้
เจ็บต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัมนุษยแ์ละสัตว ์ให้ออกจากหมู่บา้นไป ไม่ให้มารังควานในหมู่บา้นอีกต่อไป 
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พิธีกรรมน้ีจะท าก็ต่อเม่ือมีโรคระบาดในหมู่บา้น ทั้งเกิดกบัมนุษยห์รือสัตวเ์ล้ียง โดยใชเ้วลาในการ
ประกอบพิธีเพียง 1 วนั ดังนั้นเม่ือถึงวนัก าหนดจะประกอบพิธีถวายทานให้ผีเปรต “ค๊าด่าฉ่ีเออ” 
หมู่บา้นจะเลือกวนัฤกษดี์ขึ้นมา จากนั้นก็จะท าการประกอบพิธี ซ่ึงในการประกอบพิธีจะแบ่งได ้3 
รอบดงัน้ี คือ รอบแรก “ถ่ีข่า” จะเร่ิมประกอบพิธีหลงัจากปลูกสร้างประตูหมู่บา้นแลว้ ช่วงประมาณ
เดือนเมษายนถึงตุลาคม รอบท่ี 2 “หยี่ข่า” ประกอบพิธีหลงัจากประเพณีไล่ผี “คอ้งแย๊ะแย๊ะเออ” 
หรือออกพรรษาอาข่า ช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม รอบท่ี 3 “ซ้ึมข่า” ประกอบพิธีหลงั
ประเพณีปีใหม่ลูกข่าง “ค๊าทอ้งพา๊เออ” ช่วงระหวา่งเดือนมกราคมถึงมีนาคม 
 
 พธิีบูชาศาลพระภูมิเจ้าท่ี 

 

 
 

 ศาลพระภูมิเจา้ท่ีเป็นศาสนสถานท่ีส าคญั เป็นท่ีกราบไหวบู้ชา ศาลพระภูมิเจา้ท่ีจะมี
การสร้างประมาณเดือนเมษายนของทุกปี หลงัจากปลูกสร้างประตูหมู่บา้นแลว้ และจะมีการบูชาทุก
ปี ปีละคร้ัง สร้างไวท้างทิศเหนือของชุมชน ห่างจากชุมชนประมาณ 500 เมตร ศาลพระภูมิเจ้าท่ี
จะตอ้งอยู่สูงกว่าระดบัการตั้งของหมู่บา้น สามารถมองเห็นชุมชน เพื่อใหเ้จา้ท่ีสามารถดูแลและปก
ปักรักษาคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ในการประกอบพิธีกรรมท่ีศาลพระภูมิเจา้ท่ีจะใช้เวลาเพียง                
1 วนั โดยก่อนท่ีจะมีการท าพิธี หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนจะตอ้งไปรวมตวักนัท่ีบา้นของผูน้ า
ศาสนา มีการเตรียมเคร่ืองหรืออุปกรณ์ในการเซ่นไหวต้่าง ๆ ให้พร้อม จากนั้นก็จะเดินทางไป

ภาพท่ี 4.22 ศาลพระภูมิประจ าหมู่บา้นของชาติพนัธุ์อาข่า (อีกอ้) บา้นแม่มะกู ้ 
ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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บริเวณท่ีก่อตั้งศาลพระภูมิเจา้ท่ี ผูห้ญิงหรือแม่บา้นจะไม่เขา้ร่วม นอกจากผูห้ญิงท่ีได้ผ่านการยก
ต าแหน่งเทียบเท่าผูช้ายแลว้เท่านั้น จึงสามารถท่ีจะประกอบพิธีได ้แต่เด็กตวัเล็ก ๆ สามารถไปร่วม
รับประทานอาหารได ้เม่ือไปถึงบริเวณศาลทุกคนก็จะช่วยกนั ท าความสะอาดบริเวณศาล แลว้เลือก
ตน้ไมต้น้หน่ึงท่ีไม่โต หรือไม่เล็กเกินไป เพื่อจะท าเป็นท่ีบูชา เม่ือเลือกตน้ไมไ้ดแ้ลว้ก็จะมีการแบ่ง
งานกัน กลุ่มท่ีต้องไปตัดไม้ไผ่ เพื่อจะน ามาตบแต่งบริเวณศาล โดยท าเป็นเคร่ืองประดับ อาข่า
เรียกว่า “หน่าชิหน่าจะ” และมี ตาแหลว “ด๊าแล”้ เม่ือสร้างศาลเสร็จ ก็จะมีการบูชาเซ่นไหว ้ขอพร
เจา้ท่ีเจา้ป่า ให้ดูแลพื้นท่ีท ากิน ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีงอกงามปลอดแมลงต่าง ๆ ท่ีจะมารบกวนหลงัจากท า
พิธีและขอพรเสร็จ ทุกคนก็จะร่วมรับประทานอาหารในบริเวณศาล  
 พธิีเรียกขวัญ 
 เป็นพิธีกรรมท่ีเม่ือชาติพนัธุ์อาข่าไปในป่าหรือสถานท่ีท่ีใดท่ีหน่ึง สะดุง้กลวัและเกิด
ความไม่สบายขึ้นมา เม่ือผูป้ระสบเหตุกลบัมาถึงบา้นก็จะบอกในครัวครอบให้ประกอบพิธีกรรมน้ี  
โดยการคดัเลือกฤกษ์ยามในการท าพิธี ตอ้งไม่ตรงกบัวนัเกิดและวนัตายของสมาชิกในครอบครัว  
จึงนับว่าเป็นวนัดี แต่ถา้เป็นวนัเกิดของผูท่ี้ประสบเหตุสะดุง้นั้นได ้และถือว่าเป็นฤกษย์ามท่ีดีมาก 
สามารถท าได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี การเรียกขวญัโดยใชไ้ข่ การเรียกขวญัโดย ใชไ้ก่, และการเรียกขวญั
โดยใชห้มู  
   4.5 วัฒนธรรมประเพณีของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) บ้านแม่มะกู้ 
 ประเพณีของชาติพนัธุ์อ่าข่ามีความผูกพนัเก่ียวโยงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แทบทั้ งส้ิน ประเพณีท่ีเป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป ได้แก่ ประเพณี “ขึ่ มสึ ขึ่ มม้ี อ่า เผ่ว” หรือ
ประเพณีชนไข่แดงเป็นส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัเด็กของอ่าข่าอีกดว้ย มีขึ้น
ในช่วงกลางเดือนเมษายน ประเพณี “แย ้ขู่ อ่าเผว่” หรือประเพณีโลชิ้งชา้เป็นการเฉลิมฉลองและขอ
พรจากเทพเจา้ให้พืชพนัธุ์ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ มีขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงตน้เดือนกนัยายน 
ประเพณี“คะ ท๊อง อ่าเผ่ว” หรือ “ปีใหม่ลูกข่าง”คือพิธีเฉลิมฉลอง การเปล่ียนฤดูกาลท ามาเล้ียงชีพ    
มีขึ้นเป็นประจ าทุกเดือนธันวาคมของทุกปี ชาติพนัธุ์อ่าข่าจะท าพิธีบูชาบรรพบุรุษในทุกขั้นตอน
ช่วงท่ีท าการเกษตร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกขา้ว) เพื่อแสดงความเคารพนับถือบรรพบุรุษและ 
หวงัให้บรรพบุรุษปกป้องคุม้ครองและให้พร พิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษประจ าปี แต่ในปัจจุบนัประเพณี
ลดนอ้ยลงไปมาก 
 4.5.1 ประเพณี “ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อ่า เผ่ว” (ประเพณีชนไข่แดง) ปีใหม่ชนไข่แดงอ่าข่า 
วนัท่ี1 เป็นประเพณีท่ีเป็นการเฉลิมฉลองการส้ินสุดของการพัก และการเร่ิมเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ  
ในพิธีน้ีมีการไหวบู้ชาบรรพ บุรุษดว้ยขา้วปุก “ห่อถ่อง” เหลา้ท่ีท าจากขา้ว และน ้ าชา ซ่ึงจะมีการท า
พิธีในวนัสุดทา้ยของเดือน จนัทรคติท่ีสาม และปีใหม่ชนไข่แดงอ่าข่าวนัท่ี 2 หรือ “ขึ่มซึ อ่าโผ่ว 
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ลอ้งดะ” เป็นประเพณีทีเป็นการฉลองการเร่ิมตน้ใหม่ ในพิธีน้ีมีการไหวบ้รรพบุรุษด้วยข้าวปุก 
เรียกวา่ “ห่อถ่อง”  ขา้วเหนียวตม้เรียกว่า “จาแล” ไก่ตม้ เหลา้ขา้ว และน ้าชา ซ่ึงผูน้ าทางพิธีกรรมทุก
คนไม่ว่าจะเป็นผูอ้าวุโส “โบ๊วหม่อ” หรือ “ญิผ่า” และ “บาจี” จะท าพิธีฟ้ืนฟู ซ่อมแซมเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  และยงัเป็นวนัท่ีบรมครูทางดา้นการเมือง ศาสนา จะท าพิธีรับลูกศิษย์อย่างเป็น
ทางการ แต่ละครอบครัวจะตม้ไข่แลว้ยอ้มสีแดงให้กบัลูกหลาน หรือเด็กคนอ่ืน ๆ ท่ีมาเยี่ยมบา้น 
และในวนัถดัไปชาวอ่าข่าทุกคนในหมู่บา้นจะหยุดท างานหน่ึงวนั ซ่ึงเรียกกนัว่า “ขึ่มซึ ขึ่มเจ ลอง-
เออ” หมายถึงวนัแห่งเทพสายฟ้าของฤดูใหม่ (เป็นการขอฝนจากเทพ)  เป็นพิธีท่ีท ากนัในวนัแรก
ของเดือนท่ีส่ีของเดือนจนัทรคติ  
 4.5.2 ประเพณี “คะ ท๊อง อ่าเผ่วหรือ (ปีใหม่ลูกข่าง) เป็นประเพณีท่ีเปล่ียนฤดูกาล
ท ามาเล้ียงชีพ จดัขึ้นประมาณเดือนธนัวาคมของทุกปี ตรงกบัเดือนอาข่า คือ “ทอ้งลาบาลา” ปกติมกั
ท าพิธีน้ี ในวนัสุดทา้ยของปี  เป็นประเพณีท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงฤดูกาลท ามาหากิน  
ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการเก็บเก่ียวพืชพนัธุ์จากทอ้งไร่นา เสร็จแลว้ก็จะเขา้สู่ฤดูแห่งการพกัผ่อนและ
การส้ินสุดฤดูการท าเกษตร ในวนัท่ีสองมีการจดัการท าบญัชีต่าง ๆ ทางดา้นการเงินให้เสร็จเรียบร้อย 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ีสินค้างเก่าทั้ งหมดในปีท่ีผ่านมาจะต้องช าระคืนให้หมดส้ิน ถือเป็น
ประเพณีของผูช้าย โดยผูช้ายทั้งเด็ก และผูใ้หญ่ จะมีการท า ลูกข่าง “ฉ่อง” แลว้มีการละเล่นแข่งตี
กนั และเป็นการเร่ิมตน้กินขา้วท่ีเก็บไวใ้นฉางขา้ว ส่วนผูห้ญิงก็จะมีการเล่นสะบา้ในลานชุมชน 
พร้อมทั้งแต่ละครัวเรือน ก็จะมีการแลกเปล่ียนด่ืมเหลา้กนั “ค๊าทอ้งจ้ีฉ่ี” แปลวา่ ประเพณียกเหลา้  

4.5.3  ประเพณี “แย้ ขู่ อ่าเผ่ว (ประเพณีโล้ชิงช้า) จะมีการจดัขึ้นทุก ๆ ปี ประมาณ
ปลายเดือนสิงหาคมถึงตน้เดือนกนัยายน เพื่อเป็นการฉลองและระลึกถึงและยกยอ่งวีรบุรุษชาวอ่าข่า 
“อ่าโผ่ว หม่ีแยะ” ผูซ่ึ้งไดย้อมสละชีวิตเพื่อชาวอ่าข่าในอดีตเพื่อต่อสู้กบัแมลงศตัรูพืช ในพิธีน้ีมีการ
สร้างและโล้ชิงช้าขนาดใหญ่เรียกว่า “หล่ะเฉอ” เพื่อเป็นการ ฉลองชัยชนะของชาวอ่าข่าท่ีมีต่อ
แมลงศตัรูพืช ดงันั้นจึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ เทศกาลโลชิ้งชา้ ซ่ึงจดัขึ้นหลงัจากการถางหญา้ใน
ไร่นาเสร็จส้ินลง ทั้งยงัเป็นประเพณีทีให้ความส าคญักบัผูห้ญิง ผูห้ญิงอาข่าจะพร้อมใจกนัแต่งกาย
ดว้ยเคร่ืองทรงต่าง ๆ อย่างสวยงามเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งขึ้นโล้
ชิงช้า และร้องเพลงทั้งลกัษณะเด่ียวและคู่ ในการจดัประเพณีโล้
ชิงชา้แต่ละปีของอาข่า จะตอ้งมีฝนตกลงมา  
 

 4.6 การแต่งกายของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) บ้านแม่มะกู้ 
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 ภาพท่ี 4.23 เส้ือกัก๊ เส้ือคลุมและตวัอยา่งการแต่งกายของผูห้ญิงชาติพนัธุ์อาข่า  

 

ผู้หญิง :ตวัเส้ือเป็นผา้ฝ้ายยอ้มคราม แขนยาวตกแต่งดว้ยผา้หลากสี ยาวขนาดสะโพก 
ดา้นหลงัปักดว้ยลวดลาย สาบเส้ือตกแต่งดว้ยผา้สี เส้ือดา้นหน้า ไม่ค่อยเน้น ลายมากเท่าดา้นหลงั 
ส่วนกระโปรงเป็น ผา้ชนิดเดียวกนั ท าจีบเฉพาะดา้นหลงั ยาวเหนือเข่า และมีผา้ช้ินเล็กตกแต่ง ดว้ย
เคร่ืองเงิน และพู่สีแดงส าหรับคาดทบักระโปรงดา้นหน้า ส่วนถุงน่องนั้น ตกแต่งดว้ย ผา้หลากสี
และลูกเดือยส่วนหมวกแหลมนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนฐานซ่ึงเป็นผา้คาด ศีรษะประดบั
ดว้ย เหรียญตรา กระดุมเงิน และลูกปัดส่วนยอดมี โครงไมไ้ผ่ อยู่ใตผ้า้ฝ้าย ยอ้ม ครามตกแต่งดว้ย
เคร่ืองเงิน ลูกปัด ลูกเดือย พู่แดงท่ีได้จาก ขนไก่ยอ้มสี และของแปลก ๆ ท่ีแต่ละคนจะสรรหามา
จ านวนและชนิด ของ วสัดุตกแต่ง จะแตกต่างกนัไปตามฐานะ สภาพ อายแุละการมีบุตร  
 ผู้ชาย :สวมเส้ือแขนยาวตกแต่งดว้ยผา้หลากสี และปักลวดลายคลา้ยของผูห้ญิง แต่ตวั
เส้ือจะสั้นกวา่ ส่วนกางเกงคลา้ยกางเกงสะดอ แต่เป็นผา้ฝ้าย ยอ้มครามหมวกท าเป็นผา้หนาแลว้
มว้นปลายสองดา้นเขา้หากนัแลว้เยบ็ติด น าผา้ฝ้ายยอ้มพนัอีกที ตกแต่งดว้ยพู่สีแดง  
 4.7 การละเล่นของชาติพนัธ์ุอาข่า (อก้ีอ) บ้านแม่มะกู้ 
   4.7.1 การเล่นลูกสะบ้า (อะเบอเกอะ) เป็นการเล่นของสตรีชาติพันธุ์ อ่าข่ า
โดยเฉพาะ แต่เด็กหญิงและเด็กชายเล็ก ๆ ก็นิยมเล่นกันมากเหมือนกัน ลูกสะบา้ท่ีน ามาเล่นน้ีจะเป็น
ลูกไมป่้าชนิดจะขึ้นตามป่ารอบ ๆ หมู่บา้นของอ่าข่าวิธีเล่นผูเ้ล่นจะมีก่ีคนก็ไดผู้เ้ล่นจะแบ่งออกเป็น 2 
ทีมเท่า ๆ กนั การเล่นสะบา้น้ีจะนิยมเฉพาะหนา้แลง้ในช่วงวา่งงานจริง ๆ เท่านั้น และบางคร้ังก็นิยมเล่น
ในเทศกาล เพราะในเวลามีงานเทศกาลพิธีกรรมท่ีส าคญัทุกคนจะหยุดงานในไร่หมดเพื่อให้ทุกคน
เขา้มาร่วมงานกนั สนุกสนานร่วมกนัการหยุดงานในพิธีและเทศกาลน้ีถือเป็นกฎของกลุ่มชาติพนัธุ์
อ่าข่าทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
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  4.7.2  การเล่นลูกข่าง เป็นการเล่นเฉพาะของผู ้ชายตั้ งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่ม  
 
 
 
 
 

 

การเล่นลูกข่างจะมีการแข่งขนักันดว้ยโดยจะมีลูกข่างท่ีเป็นตวัยืนอยู่อนัหน่ึงจะ
เป็นของใครก็ไดถ้า้คนแรกโยนลูกข่างของตวัเองลงไปเพื่อน ๆ ท่ียืนอยูร่อบ ๆ วงก็โยนลูกข่างไปยงั
ลูกข่างอนัแรกท่ีก าลงัหมุนอยูบ่นพื้นดินให้ลูกข่างอนัแรกนั้นลม้ลงไปบางคร้ังจะมีการแบ่งออกเป็น 
2 ฝ่ายแลว้ผลดักนัโยนลูกช่างอนัแรกลงไปแลว้ฝ่ายตรงกนัขา้มจะตอ้งโขนลูกข่างของตวัเองลงไป
ฆ่าให้ไดถ้า้ไม่สามารถฆ่าไดก้็เป็นฝ่ายแพ ้เป็นการละเล่นในช่วงปีใหม่อ่าข่า  โดยลูกข่างจะท าดว้ย
ไมเ้น้ือแขง็ เชือกจะท าดว้ยปอ  
 4.7.3 การเต้นร า (บ่อฉ่องตูเออ) เป็นการละเล่นในช่วงท่ีมีพิธีกรรม หรือประเพณี
เท่านั้น โดยทั้งชายและหญิงจะแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผ่าท่ีงดงาม แลว้มารวมตวักนัท่ีลานหมู่บา้น
หรือท่ีท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง โดยจะมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตน้ร า ดงัน้ี กลอง, ฆอ้ง, ฉ่ิง, และกระบอกไม ้
ส าหรับลกัษณะการเตน้ก็มีหลายแบบดว้ยกนั ดังน้ี เตน้แบบราวกระทบไม ้เป็นการเตน้ท่ีเน้นใน
เร่ืองของจงัหวะ โดยผูห้ญิงจะมีกระบอกไมไ้ผ่ส าหรับกระทบไมแ้ลว้ให ้เกิดเสียงดงั ผูช้ายก็อาจเตน้
เป็นวงกลมลอ้มรอบผูห้ญิงก็ได้ และเตน้เป็นวงกลม โดยทุกคนจะเตน้เป็นจงัหวะตามเสียงกลอง 
โดยจะเตน้จากดา้นซา้ยไปยงัดา้นขวาอยา่งพร้อมเพรียงกนั 

5. วิถีชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 

ภาพท่ี 4.24 การสาธิตการเล่นสะบา้ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
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ภาพท่ี 4.26 ลกัษณะบา้นเรือนของกลุ่มชนพื้นเมือง บา้นปางมะเยา  

 
 
 
 
 5.1 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านปางมะเยา ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 
  
 

 
หมู่บา้นปางมะเยา เป็นหมู่บา้นของชาวไทยพื้นเมือง เดิมมีช่ือว่า “บา้นหว่างขาเทียม” 

เน่ืองจากอยู่ระหว่างภูเขา มีแม่น ้ าไหลผ่าน มีลกัษณะคลา้ยรูปขาเทียม ต่อมาแผลงเป็นหว่างกระ
เทียม มีผูค้นมาอาศยัอยูต่ั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ส่วนมากอพยพมาจากบา้นแม่ขอ้น ต าบลเมืองงาย และมา
จากอ าเภอพร้าว อดีตหมู่บา้นอยู่ในเขตควบคุมดูแลของหมู่ท่ี11 ต าบลเมืองงาย พอมีผูค้นอพยพเขา้
มาอยู่มากขึ้ นได้แยกหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2513 และได้เปล่ียนช่ือเป็นหมู่บ้านปางมะเยา หมู่ ท่ี 4 
ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
 

 5.2 ลกัษณะบ้านเรือนของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา  
 
  
 
 
 
 
 

 ในอดีตชาวไทยพื้นเมืองบา้นปางมะเยา จะนิยมสร้างบา้นเป็นเรือนยกสูง ใตถุ้นโล่ง 
เน่ืองจากจะใช้ดา้นล่างเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและใช้รับแขก ใช้ไมไ้ผ่ในการสร้าง ส่วนคานและเสา
นิยมใชไ้มเ้น้ือแข็ง ฝาเป็นฝาไมไ้ผ่สาน หลงัคามุงแฝกหรือใบตองตึง นิยมใชต้อกและหวายเป็นตวั
ยดึส่วนต่าง ๆ เรือนเขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีผูกมดั แต่ปัจจุบนัชาวบา้นไทยพื้นเมืองปางมะเยาจะนิยมสร้าง

ภาพท่ี 4.25 ลกัษณะทัว่ไปของหมู่บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 4.27 ภาพชาวบา้นปางมะเยา ขณะ สานก๋วย 

 

บา้นเรือนเป็นบา้นชั้นเดียว สร้างดว้ยไมเ้น้ือแข็ง ปูน หรือทั้งไมท้ั้งปูน มุงกระเบ้ือง ประกอบดว้ย 
บา้นไม ้บา้นปูน และบา้นคร่ึงปูนคร่ึงไม้ แต่ส่ิงท่ียงัคงมีเหมือนในอดีตคือคนไทยพื้นเมืองขา้งใน
บา้นจะประกอบไปดว้ย เต๋ินหรือท่ีรับแขก ห้องนอน ส่วนห้องครัวห้องน ้ านั้นแลว้แต่การออกแบบ
ของแต่ละหลงัวา่จะใหยู้ใ่นบา้นหรือนอกบา้น 
 
 5.3 อาชีพและลกัษณะแบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ชาวบา้นปางมะเยา มีความเป็นอยู่เก้ือกูลกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเคารพนบัถือกนัตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบลา้นนา มีความรักใคร่ปรองดอง ซ่ึงมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษส่วนใหญ่ชาวบา้นปางมะเยามีอาชีพเกษตรกรรม  มีอาชีพท าการเกษตร โดย ปลูกมะม่วง ล าไย และส้มโอ เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของชุมชน หลงัจากการท าเกษตรพอมีเ ว ล า
ว่างชาวบา้นบา้นปางมะเยาก็จะใช้เวลาว่างในการท าอุตสาหกรรมครัวเรือน คือ สานก๋วยหรือบาง
คนอาจหารายไดจ้ากการรับจา้งรายวนั 
 
 

ปฏิทินวิถีชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา  
มกราคม-กุมภาพนัธ์ ดูแลผลผลิตในการเกษตร เช่น มะม่วง ล าไย ส้มโอ, รับจา้ง

ทัว่ไป, คา้ชายและอาชีพเสริมคือจกัสานเข่ง  
 มีนาคม-เมษายน ห่อมะม่วง, รับจา้งทัว่ไป, คา้ขาย, และจกัสานเข่ง 
 พฤษภาคม เร่ิมเก็บผลผลิต, รับจา้งทัว่ไป, คา้ขาย, และจกัสานเข่ง 
 มิถุนายน-กรกฎาคม เก็บผลผลิตเช่น ล าไย, เตรียมพื้นท่ีในการเกษตร เช่น ปลูก
  ขา้วโพด ปลูกขา้ว, คา้ขาย, และจกัสานเข่ง 
 สิงหาคม ท าการเพาะปลูก เช่น ถัว่ และเก็บผลผลิต เช่น ล าไย รับจา้ง 
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ทัว่ไป, คา้ขาย, และจกัสานเข่ง 
 กนัยายน-พฤศจิกายน เก็บผลผลิต เช่น ถัว่ ขา้วโพด ส้มโอ รับจา้งทัว่ไป, คา้ขาย,  

และจกัสานเข่ง 
 ธนัวาคม เก็บผลผลิต และตดัแต่งก่ิงพืชผล ปรับหนา้ดิน (บางส่วน) 
  รับจา้งทัว่ไป, คา้ขาย, และจกัสานเข่ง 

 

  5.4 ศาสนา ความเช่ือและพธิีกรรม ของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา 
 ชาวบ้านปางมะเยามีความผูกพันอยู่กับการนับถือผีซ่ึงเช่ือว่ามีส่ิงท่ีมองไม่เห็น
ยงัคงให้ความคุม้ครองรักษาพวกเขาอยู่  พบเห็นไดจ้ากการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่นเม่ือเวลาออก
จากบา้นไปท าไร่ท าสวน รับจา้ง หรือเขา้ป่า จะนิยมบอกกล่าวและขออนุญาตเจา้ท่ี-เจา้ทางอยู่เสมอ 
และเม่ือเวลาท่ีกินขา้วในสวนหรือในป่าก็จะแบ่งอาหารบางส่วนให้เจา้ท่ีอีกดว้ย เช่นกนั ซ่ึงเหล่าน้ี
แสดงให้ เห็นว่าวิถี ชีวิตท่ีย ังคงผูกผันอยู่กับการนับถือผี  ชาวบ้านปางมะเยาเช่ือว่า ผีปู่ ย่าหรือผี                          
บรรพบุรุษ จะอาศยัอยู่ท่ีบา้นตน้ตระกูลของฝ่ายหญิง เรียกว่า “บา้นเก๊าผี” ทั้งน้ีเพราะผีปู่ ย่าสืบสาย
ตระกูลมาจากทางแม่ แต่ละปีท่ีบา้นเก๊าจะจดัพิธีเล้ียงผีปู่ ยา่ ลูกหลานในตระกูลจะช่วยกนัเตรียมขา้ว
ปลาอาหาร โดยทัว่ไปนิยมเล้ียงดว้ยไก่ และสุรา เม่ือท าพิธีเซ่นไหวเ้สร็จแลว้ก็จะน าไก่มาท าอาหาร
รับประทานกันภายในหมู่ญาติมิตรผีเจ้าท่ีเจ้าทาง มีหน้าท่ีคุ ้มครองบ้านเมืองและชุมชนและ 
ผีวิญญาณประจ าแผ่นดิน เรียกว่า เจา้แม่ธรณี ทั้งน้ีจะมีการเล้ียงผีบรรพบุรุษ ในช่วงระหว่างเดือน           
4 เหนือเป็ง (มกราคม) จนถึง 8 เหนือ (พฤษภาคม)  ส่วนช่วงกลางฤดูร้อนจะมีการลงเจา้เขา้ทรงตาม
หมู่บา้นต่าง ๆ อาจเป็นเพราะความเช่ือท่ีว่าการลงเจา้เป็นการพบปะพูดคุยกบัผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงในปี
หน่ึงจะมีการลงเจา้หน่ึงคร้ัง และจะถือโอกาสท าพิธีรดน ้ าด าหัวผีบรรพบุรุษไปด้วย ยงัมีพิธีเล้ียง         
"ผีมดผีเม็ง" ท่ีจดัขึ้นคร้ังเดียวในหน่ึงปี โดยจะตอ้งหาฤกษย์ามท่ีเหมาะสม ก่อนวนัเขา้พรรษาจะท า
พิธีอัญเชิญผีเม็งมาลง เพื่อขอใช้ช่วยปกปักษ์รักษา คุ ้มครองชาวบ้านท่ีเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม
ชาวบา้นปางมะเยามีความเช่ือในการเล้ียงผีเป็นพิธีกรรมท่ีส าคญั แมว้า่การด าเนินชีวิตของจะราบร่ืน
ไม่ประสบปัญหาใด แต่ก็ยงัไม่ลืมบรรพบุรุษท่ีเคยช่วยเหลือให้มีชีวิตท่ีปกติสุขมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า 
ยงัคงพบเรือน เล็ก ๆ หลงัเก่าตั้งอยู่กลางหมู่บา้นเสมอ หรือเรียกว่า  "หอเจา้ท่ีประจ าหมู่บา้น" เม่ือ
เวลาเดินทางไปยงัหมู่บา้นต่าง ๆ ในชนบท ความเช่ือดงักล่าวจึงส่งผลให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวเหนือ เช่น ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวเหนือ (พ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ย) เม่ือไปวดัฟัง ธรรมก็จะ
ประกอบพิธีเล้ียงผี คือ จดัหาอาหารคาว-หวานเซ่น สังเวยผีปู่ ย่าดว้ย แมปั้จจุบนัในเขตตวัเมืองของ
ภาคเหนือจะมีการนบัถือผีท่ีอาจเปล่ียนแปลงและเหลือนอ้ยลง แต่อย่างไรก็ตามชาวบา้นในชนบท
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ภาพท่ี 4.28 กิจกรรมแห่ไมค้  ้าโพธ์ิหมู่บา้นปางมะเยา 

 

ยงัคงมีการปฏิบัติกันอยู่ผีปู่ ย่า เป็นผีบรรพบุรุษของคนล้านนา   มีหน้าท่ีคอยดูแลปกปักษ์รักษา
ลูกหลาน  
 5.5 วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา 
              หมู่บ้านปางมะเยา มีความเป็นอยู่ท่ีเก้ือกูลกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความ
เคารพนับถือกนัตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบลา้นนา ท่ีมีความรักใคร่ปรองดอง ซ่ึงมีการสืบ
ทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีวฒันธรรมประเพณีท่ีส าคญัไดแ้ก่ ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณียี่เป็ง 
ประเพณีถวายสลากภตั ตลอดจนหมู่บา้นปางมะเยายงัมีงานกีฬาตา้นยาเสพติด (กีฬาออกพรรษา) ใน
ทุก ๆ ปีในช่วงออกพรรษาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ อนัดีภายในชุมชน ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์
ร่วมกนั ซ่ึงน าไปสู่ชุมชนเขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป 
 

  5.5.1  ประเพณีปีใหม่เมือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ของชาวลา้นนา มีความแตกต่างจากสงกรานตข์องชาวไทยภาคกลาง  
ทั้งระยะเวลา กิจกรรม ความเช่ือ และความมุ่งหมาย ดงันั้น ปีใหม่เมืองของชาวลา้นนา จึงมีวนัและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปฏิบติักนั ซ่ึงประกอบดว้ย วนัสังขานตล์่อง วนัเน่า วนัพญาวนั วนัปากปี วนัปากเดือน 
และวนัปากยาม  
 วนัสังขานตล์่อง ถือเป็นวนัส่งทา้ยศกัราชเก่า ชาวบา้นจะต่ืนแต่เชา้กว่าปกติ ก่อนตีนฟ้ายก 
เช้ามืดจะมีการจุดประทัดหรือยิงปืน เพื่อไล่ส่ิงท่ีไม่ดีไปกับสังขานต์ สาย ๆ จะท าความสะอาด
บา้นเรือน ช่วงบ่าย ช าระลา้งร่างกายใหส้ะอาด แต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ใหม่ 
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 วนัเน่า เป็นวนัท่ีพระอาทิตยเ์นาอยู่ระหว่างราศีมีนกบัราศีเมษ ในทางทางโหราศาสตร์ 
คือไม่ดี ไม่ส่งเสริมสิริมงคล วนัน้ีจะคึกคกัเป็นพิเศษ ตั้งแต่เชา้มืด เป็นวนัจบัจ่ายซ้ือของจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นประเพณีปีใหม่ มีการเตรียมอาหารคาวหวาน เพื่อจะเอาเป็นท าบุญท่ีวดัในวนัพญาวนั และเอา
ไปด าหัวผูใ้หญ่ และมีการชุมนุมกนัเพื่อเล่นน ้ าปีใหม่ ท่ีส าคญัมากของวนัน้ี คือ เป็นวนัขนทรายเขา้
วดั เพื่อเป็นการก่อพระเจดียท์ราย 
 วนัพญาวนั เป็นวนัท่ีดีท่ีสุดในรอบปี มีกิจกรรมตามความเช่ือในวิถีชีวิต ความเช่ือใน
พิธีกรรม วนัน้ีเป็นวนัท่ีมีการท าบุญทางศาสนาตั้งแต่เช้าตรู่ มีการถวายภตัตาหารให้กับคนตาย           
ท่ีเรียกว่า ทานขนัขา้ว ทานตุง หรือถวายตุงปักเจดียท์ราย ด าหัว คารวะผูใ้หญ่ การส่งน ้ าพระธาตุ 
พระสถูปเจดีย ์พระพุทธรูป การทานไมค้  ้าสะหลี หรือไมค้  ้าโพธ์ิ  ในทุก ๆปีชาวบา้นปางมะเยาจะจดั
กิจกรรมแห่ไมค้  ้าโพธ์ิ ทุกวนัท่ี15 เมษายน เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามคัคีในหมู่บา้นปางมะเยา 
และการท าบุญใจบา้น คือบริเวณท่ีตั้งของเสาบา้น หรือ สะดือบา้น  
 วนัปากปี จะมีการบูชาขา้วลดเคราะห์ ช่วงสายเป็นการท าพิธีส่งเคราะห์บา้น และสืบ
ชะตาบา้น ช่วงค ่า กระท าท่ีบา้นเรือนของตน มีการจุดเทียนบูชาบา้นเรือน หรือเรียกว่าต๋ามเตียนปู่ จา
พระเจา้ ใชเ้ทียนสามเล่ม คือเทียนบูชาลดเคราะห์ เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ  
 วนัปากเดือน และวนัปากวนั ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่ากิจกรรมของคนเมืองในห้วงเวลาปีใหม่
เมืองนั้นมีมาก เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดในรอบปี ล าพงัเฉพาะการด าหัวอย่างเดียวไม่อาจ
กระท าให้จบส้ินได้ภายในวนัเดียว ดังนั้นจึงมีวนัปากปีเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ไปด าหัวผูใ้หญ่ท่ีเรา
เคารพนับถือให้ครบถว้น แต่กระนั้นเม่ือเพิ่มวนัปากปีก็อาจไม่พอ จึงตอ้งเพิ่มวนัปากเดือนและวนั
ปากวนัเขา้มาดว้ย 
 
 
 
 
  5.5.2 ประเพณียี่เป็ง  
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ภาพท่ี 4.29 กิจกรรมท าซุม้ประตูป่าหมู่บา้นปางมะเยาร่วมกบัทางโรงเรียนบา้นปางมะเยา 

 

 
 
 
 
 
  

 ประเพณียี่เป็ง เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีลา้นนาท่ีจดัท าขึ้นในวนัเพ็ญเดือน 2 
ของชาวลา้นนา ค าว่า "ยี่" แปลวา่ สองและค าว่า "เป็ง" ตรงกบัค าว่า "เพ็ญ" หรือพระจนัทร์เต็มดวง ในช่วง
วนัยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวดั บ้านเรือน จะเห็นได้จากการการจุดผางประทีป เพื่อบูชาพระ
รัตนตรัย ประดบัโคม การท าซุ้มประตูป่า ดว้ยตน้กลว้ย ตน้ออ้ย ทางมะพร้าว ดอกไม ้ตุง ช่อประทีป 
และชกัโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา และมีการจุดว่าวไฟปล่อยขึ้นสู่ทอ้งฟ้าเพื่อบูชาพระ
เกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคใ์นวนัน้ีทางหมู่บา้นปางมะเยาจะมีกิจกรรมท่ีวดั และมีการประกวด
การท าซุ้มประตูป่าของแต่ละหมวด รวมทั้งหมด7หมวด ท่ีวดัจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น 
การประกวดการท ากระทง การประกวดร้องเพลง การแข่งขนัว่าวไฟลอดห่วงและการประกวดบอกไฟ
ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ก็จะพากนัเล่นวา่วและประทดักนัอยา่งสนุกสนาน 
          5.5.3 ประเพณีถวายสลากภัต ชาวบา้นปางมะเยาจะจดัประเพณีการถวายสลากภตั
ขึ้ นทุกปี เป็นประเพณีท่ีมีการท าบุญให้ทานรับพรจากพระ เพื่อเป็นการท าบุญและรวมผู ้คน               
ในหมู่บา้นให้มีความสมคัรสมานสามคัคีใช้โอกาสน้ีไดท้ าบุญร่วมกนั และจะท าให้เกิดสิริมงคล     
แก่ตนและอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล้่วงลบัไปแลว้ เป็นการระลึกถึงบุญคุณของผูมี้พระคุณและเป็นการ
แสดงออกถึงความสามคัคีของคนในชุมชนสลากภตั เป็นการถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจบัสลาก 
ส าหรับก่อนวนังาน 1 วนั ก็จะมีการจัดเตรียมของและมีการท าอาหารเล้ียงญาติพี่น้องท่ีจะมา
ร่วมงานบุญ ได้เห็นฝีมือการตกแต่งตน้สลากภตัท่ีสวยงาม เป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือพื้นบา้นและ
ชาวบา้นไดส้นุกสนานร่วมกนัความส าคญัของสลากภตั เพื่อให้ภิกษุไดมี้อาหารฉันและมีก าลงัเพื่อ
การปฏิบติัธรรมวินยั  
  5.5.4 กีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาออกพรรษา) เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึ้นทุกปีในช่วงวนั
ออกพรรษา เน่ืองจากเป็นวนัหยุดของหลายคน คนท่ีท างานหรือเรียนอยู่ไกลบ้านก็จะได้กลับ             
มาบา้น ทางหมู่บา้นปางมะเยาจึงใช้โอกาสน้ีในการรวมคนทั้งท่ีอยู่ไกลหรือใกลบ้า้น โดยการจดั
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กิจกรรมการแข่งขนักีฬาขึ้น ก็จะมีการท าอาหารมารวมกนั แลกเปล่ียนกนักิน ของแต่ละหมวดซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงความรักความสามคัคีในชุมชน  
  5.6 การแต่งกายของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา 
 การแต่งกาย  ผู ้หญิงนุ่งซ่ินกรอมเท้า อาจเป็นซ่ินลายขวางหรือซ่ินท่ีทอด้วย
ลวดลายวิจิตรงดงาม สวมเส้ือผา้ฝ้ายตวัสั้ น นิยมตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัเงิน ส่วนผูช้ายใส่เต่ียว
สะดอหรือกางเกงขาก๊วยและเส้ือหมอ้ห้อมเคียนเอวดว้ยผา้ขาวมา้ อนัเป็นลกัษณะท่ีแสดงความเรียบ
ง่ายส่วนเวลาไปวดัก็จะใส่ชุดขาวแต่ผูห้ญิงย ังคงใส่ผา้ถุงผูช้ายยงัใส่สะดอหรือกางเกงขาก๊วย
เหมือนเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.30 ตวัอยา่งชุดผูช้ายและชุดผูห้ญิงเวลาสวมใส่ไปวดัหรือพิธีกรรมเก่ียวกบั
ศาสนา 

 5.7 การละเล่นของกลุ่มชนพื้นเมือง บ้านปางมะเยา 
  5.7.1 ชนกว่าง เป็นการละเล่นพื้นบา้นของชาวบา้นปางมะเยาท่ีนิยมเล่นกัน ปัจจุบัน    
ยงัมีการเล่นกันอยู่ แต่อาจจะไม่มากเท่ากับในอดีต การเล่นชนกว่างนิยมเล่นกันในผูใ้หญ่ผูช้าย               
การชนกว่างใช่ว่าจะชนกนัไดใ้นทุกฤดูกาลจะมีให้เล่นกนัก็แต่เฉพาะในฤดูฝน คือประมาณเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม พอออกพรรษาแลว้ก็ค่อย ๆ เลิกราปล่อยกนัไป กว่างก็จะเร่ิมหายตายจาก เพื่อการ
เกิดใหม่ในปีหนา้ ตามวฏัจกัรของมนั 
  5.7.2 โคมไฟลอดห่วง เป็นการละเล่นท่ีจะจดัขึ้นทุกปีท่ีวดัสุวรรณคีรี (วดัปางมะเยา) 
ในวนัลอยกระทง (ยี่เป็ง) ถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหน่ึงของชาวบา้นปางมะเยา โดยการแข่งขนั
โคมไฟลอดห่วง มีกติกาคือซ้ือโคมไฟจากทางวดั ใบละ 35 บาท หรือ 3 ใบ 100 บาท หากใครปล่อย
โคมไฟลอดห่วงเข้าไปได้ รับเงิน 100 บาท ทันที ความสูงของห่วงสูงจากพื้นดิน น่าจะสูงกัน
โดยประมาณ 10-15 เมตร 
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ตอนท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 5 กลุ่มชาติพนัธุ์ ไดแ้ก่ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ลีซอ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์มง้ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์อาข่า และวิถีชีวิตของกลุ่มคน
พื้นเมือง โดยใช้กระบวนการ PDCA ผูว้ิจยัไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) โดยเชิญ
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา ตวัแทนนักเรียนชาติพนัธุ์ รวมจ านวน 61 คน ครู นักเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงไวใ้น
โรงเรียนบา้นปางมะเยาเพื่อใหบ้ริการแก่ นกัเรียนและผูท่ี้สนใจเขา้มาใชบ้ริการ โดยครู นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้ความสนใจและเห็นดว้ยในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ี
สูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา รวมถึงให้การสนับสนุนการน าแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงบูรณการไปสู่การจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ริบทของโรงเรียน
เป็นตวัตั้งจดัการศึกษาตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริงของแต่ละชุมชนท่ีมีความแตกต่างกนัโดยการ
ประชุมมีประเด็น ดงัน้ี 1) การวางแผนการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
(Plan) 2) การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง (Do) 3) การตรวจสอบแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง (Check) 4) การแกไ้ขปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง (Action) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การวางแผนการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน
บ้านปางมะเยา (Plan)  

1.1 ผูวิ้จยัไดน้ าเน้ือหาท่ีไดศึ้กษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา มาสรุปและบรรยายให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมฟัง เพื่อให้เห็น
ลกัษณะเด่นของวิถีชีวิตท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนั ซ่ึงควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้

1.2 มีการก าหนดบุคลากรและคณะด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อการด าเนินงาน โดยมี
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางมะเยาเป็นประธาน  

1.3 คณะกรรมการงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน 
บา้นปางมะเยา มีการประชุม วางแผน หาแนวทางการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สอดคลอ้งและสนบัสนุน
ตามวิสัยทศัน์ นโยบาย เป้าประสงคข์องโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
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1.4 ผูรั้บผิดชอบงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน
บา้นปางมะเยา จดัท าโครงการและแผนงานดา้นงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้
งบประมาณของแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน 

1.5 มีการวางแผนการใช้วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ ครุภณัฑ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกับแผนงาน
โครงการและงบประมาณของงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน
บา้นปางมะเยา ไม่วา่จะเป็นการพฒันา จดัหา ปรับปรุงดา้นวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ ครุภณัฑ์ 
 2. การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถี ชีวิตของกลุ่ มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้าน                   
ปางมะเยา (Do) 
 2.1 บุคลากรและคณะกรรมการด าเนินงาน จดัสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา ตามหน้าท่ีของตนเองตามขอบข่ายท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามแผนงานโครงการกิจกรรมอยา่งเตม็ความสามารถ   
 2.2 ใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการท่ีวางไว ้และรายงานการใช้เงินตามแผนงาน
โครงการใหเ้ป็นไปตามระเบียบทุกคร้ัง 
 2.3 พฒันา จดัหา ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ตามแผน โดยในการจดัหาส่ือนั้นไดรั้บ
จดัสรรจากงบประมาณ ทั้งจากบุคลภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกโรงเรียน จดัท าทะเบียนส่ือ
และการปรับปรุงดา้นอาคารสถานท่ีเพื่อให้แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยาใหมี้สภาพและบรรยากาศท่ีเหมาะแก่การศึกษา หาความรู้ แก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
 3. การตรวจสอบแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้าน
ปางมะเยา (Check)  

3.1 จดัทีมติดตามการด าเนินงานของบุคลากรโดยมีทีมตรวจสอบและประเมินงาน
เพื่อรายงานผลการการด าเนินงานทุกคร้ัง 

3.2 จดัทีมตรวจสอบการใช้เงินตามงบประมาณท่ีได้รับและมีการประชุมช้ีแจงให้
บุคลากรทราบ จดัท ารายงานการใชง้บประมาณของแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ี
สูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 

3.3 ตรวจสอบส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพื่อพฒันาและซ่อมแซมใหดี้กวา่เดิม 
4. การแก้ไขปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน

บ้านปางมะเยา (Action) 
4.1 จดัประชุมเพื่อทราบถึงความกา้วหน้า ปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรท่ีรับผิดชอบแต่ละชาติพนัธุ์ของแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยา ทบทวนงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่วนใดท่ีดีก็จะมีการพฒันาส่งเสริมและ
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เพิ่มเติมปรับปรุงในส่วนท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยาต่อไป 

4.2 มีการปรับงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน โดยอาศยัขอ้มูลจากการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อให้การใชง้บประมาณเกิดการคล่องตวั โปร่งใสตรวจสอบไดโ้ดย
รับค าแนะน าจากทีมตรวจสอบการใชเ้งินตามงบประมาณ เพื่อวางแผนต่อไป 

4.3 จดัทีมดูแล ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อด าเนินการจดัหา
หรือปรับปรุงในปีการศึกษาถดัไป 
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ภาพท่ี 4.31  รูปแบบการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน 
                                  โรงเรียนบา้นปางมะเยา 
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ภาพท่ี 4.32  ป้ายสารสนเทศภายในแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.33  บรรยากาศภายในแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
 โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตอนท่ี 3 จัดท าคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน
บ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
รวมทั้งส้ิน จ านวน 36 คน โดยจดัสนทนากลุ่มทีละกลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา, ครูผูรั้บผิดชอบกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ครูผูรั้บผิดชอบ กลุ่มชาติ
พนัธุ์มง้, รวมจ านวน 10 คน กลุ่มท่ี 2 ครูผูรั้บผิดชอบกลุ่มชาติพนัธุ์ลีซอ, ครูผูรั้บผิดชอบกลุ่มชาติ
พนัธุ์อาข่า, ครูผูรั้บผิดชอบกลุ่มคนพื้นเมือง รวมจ านวน 13 คน และกลุ่มท่ี 3 คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา จ านวน 13 คน 
 โดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่มดงัน้ี 1) รูปแบบของคู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 2) เน้ือหาของคู่มือบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 3) ความเหมาะสมของ
คู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา โดย
เน้ือหาของคู่มือ ผูวิ้จยัสรุปผลการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่ม ได้
ดงัน้ี คู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา          
มีรูปภาพและตวัอย่างประกอบ ท าให้คู่มือมีความน่าสนใจ น่าติดตาม เน้ือหามีความกระชบั ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย มีความเป็นปัจจุบนั สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูง ให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจแก่ชาติพันธุ์ของนักเรียนใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืน เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยาและผูท่ี้สนใจ
เก่ียวกบัวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ซ่ึงคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย  
 1. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 เพื่อ ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูงให้เป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน เยาวชน ประชาชนกลุ่มชาติพนัธุ์ 
ท่ีสนใจ เขา้มาศึกษาเรียนในรู้แหล่งเรียนสร้างความเขม้แข็งแก่กลุ่มชาติพนัธุ์ ก่อให้เกิดการสืบทอด
วฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธุ์ให้คงอยูคู่่ลูกหลานแบบยัง่ยืนตลอดไป 
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 2.  โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 บุคลากรและคณะด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อการด าเนินงาน โดยมีผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นปางมะเยาเป็นประธาน ดงัน้ี 

2.1 กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ไดแ้ก่ คุณครูพรรณณิภา สมบูรณ์ชยั, คุณครูยลดา ร่มเงิน, 
คุณครูเกศรินทร์ บุญมา, คุณครูไมตรี วิเศษ, คุณครูวิลาวลัย ์ชมพูเทพ 

2.2 กลุ่มชาติพนัธุ์ลีซอ ไดแ้ก่ คุณครูจริยาภรณ์ สมป้อ, คุณครูผอ่งนภา สุรินทร์,  
คุณครูวรวรรณปินไชย,คุณครูนิภาวรรณ เถรนิยม,คุณครูสมพร สมบูรณ์ชยั 

2.3 กลุ่มชาติพนัธุ์มง้ไดแ้ก่ คุณครูนงเยาว์ วดับุญเล้ียง, คุณครูศุภกร สายวงค์,  
คุณครูอรพิณ โลภสูงเนิน, คุณครูปิยะรัตน์ แสงจนัทร์,คุณครูคนึงนิตย ์ทองบือ           

2.4 กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าได้แก่ คุณครูอังคณา วิภาคกิจ, คุณครูคเนศ ร่มเงิน,  
คุณครูเทวินทร์ หน่อแกว้, คุณครูส าเร็จ อุปปาละ 

2.5 กลุ่มคนพื้นเมือง ได้แก่ คุณครูสุปราณี จีนใจ, คุณครูเดชา ไชยเมืองช่ืน, 
คุณครูพรสุดา ดีโพนพกั, คุณครูวิชรียา วงคส์าย 
 3. แนวทางการบริหารแหล่งการเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน
บ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

3.1 มีการก าหนดนโยบายการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
3.2  จดัตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
3.3  จดัท าแผนงานการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง  
3.4  สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ

ของโรงเรียน 
3.5  จดัสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
3.6  ใชแ้หล่งเรียนรู้บูรณการสู่การจดัการเรียนการสอนและให้บริการแก่ผูท่ี้สนใจ 
3.7  ประเมินผล วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์

บนพื้นท่ีสูง 
3.8  สรุปรายงานผลการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
3.9  วางแผนในการด าเนินการในปีการศึกษาถดัไป 
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 4. กจิกรรมการเรียนรู้ 
      4.1 ปฎิทินการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
          เวลา 
วัน 

08.30น. 
- 

 09.30น. 

09.30น. 
- 

 10.30น. 

10.30 น. 
- 

 11.30น. 

11.30น. 
- 

13.00น. 

13.00น. 
- 

14.00น. 

14.00น. 
- 

15.00น. 

15.00 น. 
- 

 16.00น. 

จันทร์  ป.1/1 
ครูจริยาภรณ์ 

ป.2/1ครูวรว
รรณ 
พกัทานอาหารกลางวัน 

   

อังคาร ป.1/2 
ครูผ่องนภา 

ป.2/2 
ครูคนึงนิตย์ 

 ป.4 
ครูคเนศ 

ป.5 
ครูเทวินทร์ 

ป.6 
ครูสุปราณี 

พุธ  ป.3/1 
ครูนงเยาว์ 

ป.3/2 
ครูศุภกร 

   

พฤหัสบด ี       

ศุกร์    ม.1 
ครูสมพร 

ม.2 
ครูไมตรี 

ม.3 
ครูนิภาวรรณ 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.34 ภาพกิจกกรมการบูรณการในการจดัเรียนการสอนระดบัชั้น ป.4-ป.6 
ในช่วงกิจกรรมเนน้ทกัษะและส่งเสริมอาชีพ ทุกวนัองัคารช่วง 

                   13.00-16.00 น. 
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 4.2 การบูรณการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน
บ้านปางมะเยาไปสู่การจัดการเรียนการสอนครูแต่ละช่วงชั้นระดมความคิดเห็นร่วมกนัในการบูรณา
การแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยาไปสู่การจดัการ
เรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา ความเช่ือ ศาสนา พิ ธีกรรม 

วฒันธรรมประเพณี ของชาติพนัธ์ุในเขตพ้ืนท่ีบริการ

ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา  

ป.1 เรียนเน้ือหา ของชาติพนัธ์ุลาหู่ 

ป.2 เรียนเน้ือหา ชาติพนัธ์ุลีซอ ชาติพนัธ์ุมง้ 

ป.3 เรียนเน้ือหาชาติพนัธ์ุอาข่าและกลุ่มคนพ้ืนเมือง 

หมายเหตุ ครูน าเน้ือหาไปบูรณการในแผนการจดัการ

เรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

ส่งเสริมทกัษะอาชีพของแต่ละชาติ

พนัธ์ุ  

หมายเหตุ ป.4-ป.6 บูรณการใน

การจดัเรียนการสอนในช่วง

กิจกรรมเนน้ทกัษะและส่งเสริม

อาชีพ ทุกวนัองัคารช่วง13.00-

16.00 น. 

ช่วงชั้นท่ี 1 ป.1-ป.3 

 

ช่วงชั้นท่ี 2 ป.4-ป.6 

 

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 

โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่วงชั้นท่ี 3 ม.1-ม.3 

 

1. แหล่งท่องเที่ยวและอาชีพของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีสามารถสร้างเป็นรายไดใ้ห้แก่กลุ่มชาติพนัธ์ุประเทศไทย 

หมายเหตุ ม.1-ม.3 บูรณการในการจดัเรียนการสอนในช่วงกิจกรรมเนน้ทกัษะและส่งเสริมอาชีพ ทุกวนั

องัคาร ช่วง 13.00-16.00 น. 

2. ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในดา้นการศึกษา ของแต่ละชาติพนัธ์ุ 

หมายเหตุ ม.1-ม.3 บูรณการในการจดัเรียนการสอนในชัว่โมงหลกัสูตรตา้นทุจริตและชัว่โมงแนะแนว      

แต่ละสัปดาห ์
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 5. การติดตามประเมินผลการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
5.1 การด าเนินงานการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง โรงเรียน

บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ บุคลากรมีการด าเนินการจดัสร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
ชาติพนัธุ์ท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย เม่ือสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้พบว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีแหล่งขอ้มูล ข่าวสารท่ีกวา้งขวางหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ เป็นผูใ้ฝ่รู้  
ใฝ่เรียนและเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีการรายงานผลการด าเนินการจดัสร้างแหล่งเรียนรู้
ตามท่ีบรรลุตามเป้าหมาย  

5.2 การใช้เงินตามงบประมาณและการจดัหา การพฒันา วสัดุอุปกรณ์ส่ือ 
ครุภณัฑ์ภายในแหล่งเรียนรู้ บุคลากรท่ีไดรั้บผิดชอบใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและ              
มีการรายงานการใชง้บประมาณ 
 6. การพฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

           บุคลากรมีการประชุม เพื่อรายงานความส าเร็จความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค ทบทวนงานท่ีปฏิบติัท่ีผ่านมา และมีการพฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูง โรงเรียนบา้นปางมะเยา ในปีการศึกษาต่อไป มีการปรับงบประมาณเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
แผนงาน โครงการ จดัทีมศึกษาการรายงานผล เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา บนัทึกการรายงานผล  

วางแผนในการด าเนินการในปีการศึกษาถดัไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.35 ตวัอยา่งคู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 



 

 

 
บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การจดัท าวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ี
สูงในโรงเรียน บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) วตัถุประสงค์ของการวิจยัการวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง
ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA 3) เพื่อจัดท าคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน บา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ยงัคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ไม่ชอบความ
วุน่วาย สามารถปรับตวัเขา้กบัผูค้นไดอ้ย่างดี มีความเป็นอยู่เก้ือกูลกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ มีความ
รักใคร่ปรองดอง ซ่ึงมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คลุกคลีกบัธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เพิ่งพา
ป่า อาศัยพื้นท่ีป่าในการด าเนินชีวิต หาของป่าเพื่อใช้เป็นอาหารและใช้พื้นท่ีป่าเป็นพื้นท่ีท า
การเกษตรและอยู่อาศยั ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูก ขา้วโพด ขา้วไร่ และเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ 
หมูด าและไก่ ต่อมาเร่ิมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจไดแ้ก่ล าไย ถัว่ และมะม่วง เพื่อสร้างรายไดข้ึ้นอีก
ทาง ส่วนเร่ืองอาหารการกินก็จะเป็นแบบเรียบง่าย แต่ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงในทุกมิติโลกาภิวัฒน์มีอิทธิพลรอบด้าน ทั้ งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสรรพส่ิงในโลก กระแสสังคมเขา้มามีบทบาทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
จารีตประเพณีเดิม ท าใหเ้กิดความสงสัย เบ่ือหน่ายวิถีเดิม ๆ จนถูกละทิ้งไป กลบัยึดถือ แลว้เดินตาม
เส้นทางท่ีตนเห็นชอบ ท าให้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์ ดา้นศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรม ประเพณี
เปล่ียนแปลงไปจากสมยับรรพบุรุษ วฒันธรรม ประเพณีท่ีจดัขึ้นก็ลดน้อยลงกว่าสมยับรรพบุรุษ 
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รวมถึง การแต่งกายประจ าชาติพนัธุ์ก็จะสวมใส่แค่ในช่วงท่ีมีพิธีกรรมส าคญัๆเท่านั้น และพบว่า
พิธีกรรม วฒันธรรม ประเพณีท่ีบรรพชนสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ก าลงัจะเลือนหายซ่ึงคนสมยัใหม่
มกัจะละเลย แมจ้ะมีการน ามาปฏิบติัอยู่บา้ง แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจขั้นตอนในเร่ืองพิธีกรรม
ต่าง ๆ จึงท าให้มีการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง หากหน่วยงาน หรือส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบ ไม่เผยแพร่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง อาจท าให้วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามมีความเส่ือมถอย
ไปเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดจะเลือนหายไปตามกาลเวลา วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติพนัธุ์นั้น ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งรวบรวมให้เป็นหน่ึงเดียว เพราะพิธีกรรมเป็นเร่ืองหลกัท่ี
ตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจโดยถ่องแท ้พิธีกรรมและประเพณี จดัเป็นจารีตประเพณี เป็นแนวทางปฏิบติัท่ี
สืบทอดกันมา นับว่าเป็นสมบัติท่ีทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ควรเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและองค์กร
ภาครัฐทุกส่วน ให้สามารถน าไปปฏิบัติเองได้ เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ท่ีมีความ
หลากหลายใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  
 2.  การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCAสามารถสรุปไดว้่า มีการวางแผนการ
สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชี วิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้น ท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา (Plan)  
โดยบุคลากร และคณะด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียน 
บา้นปางมะเยา มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน มีการประชุม วางแผน หาแนวทางการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สอดคลอ้งและสนับสนุนตามวิสัยทศัน์ นโยบาย เป้าประสงค์ของโรงเรียน  
บ้านปางมะเยา บุคลากรผู ้รับผิดชอบงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูง  
มีการจัดท าโครงการและแผนงานด้านงบประมาณ  และมีการวางแผนการใช้ว ัสดุอุปกรณ์  
ส่ือ ครุภัณฑ์ ทั้ งด้านการพัฒนา จัดหา ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการและ
งบประมาณท่ีได้จัดท าไว ้บุคลากร และคณะกรรมการด าเนินงานได้มีการจดัสร้างแหล่งเรียนรู้ 
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา (Do) ตามหน้าท่ีของตนเอง 
ตามขอบข่ายท่ีได้รับมอบหมายตามแผนงานโครงการกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ใช้
งบประมาณตามแผนงานโครงการท่ีวางไว ้และรายงานการใช้เงิน  มีการพฒันา จดัหา ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ตามแผนงานโครงการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ตามแผน เพื่อใหแ้หล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงมีสภาพและบรรยากาศท่ีเหมาะแก่การศึกษา หาความรู้ แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงท่ีสร้างเสร็จแลว้มีการตรวจสอบ (Check)โดยมี
การจดัทีมติดตามการด าเนินงานของบุคลากร การใชเ้งินตามงบประมาณท่ีไดรั้บ และประเมินงาน
เพื่อรายงานผลการการด าเนินงานทุกคร้ัง และมีการตรวจสอบส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพื่อพฒันา
ซ่อมแซมใหดี้กวา่เดิม และมีการแกไ้ขปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
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โรงเรียนบา้นปางมะเยา (Action)โดยจดัประชุมเพื่อทราบถึงความกา้วหนา้ ปัญหา หรืออุปสรรคใน
การปฏิบติังานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ทบทวนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วนดีก็จะมีการพฒันา
ส่งเสริมและเพิ่มเติมปรับปรุงในส่วนท่ีย ังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีการปรับ
งบประมาณให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน โดยอาศยัขอ้มูลจากการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดการคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดูแล ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ 
ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้น 
ปางมะเยาต่อไป เพื่อวางแผนด าเนินการจดัหาหรือปรับปรุงในปีการศึกษาถดัไป 
 3. การจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ของ
คู่มือโครงสร้างและหน้าท่ีรับผิดชอบ แนวทางการบริหารแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
การติดตามประเมินผลการสร้างแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และได้มีการ
ตรวจสอบคู่มือโดยการสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group)พบว่าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความน่าสนใจ มีรูปภาพและตวัอย่างประกอบ น่าติดตาม กระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้เข้ามาใช้บริการและผูท่ี้สนใจเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ให้เป็น
ศูนยก์ลางในการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจแก่ชาติพนัธุ์ของนกัเรียนในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนื 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัท่ีไดส้รุปไปแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจดัแบ่งหัวขอ้อภิปรายตามวตัถุประสงค์
ดงัน้ีส่วนท่ี1 อภิปรายผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนท่ี2อภิปรายผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA และ ส่วนท่ี3อภิปรายผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่  
 1. วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่จากผลการศึกษาพบวา่ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขต
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พื้นท่ีบริการของโรงเรียน บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ยงัคงมีวิถีชีวิต
แบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศยัป่าทั้งการหาอาหารและพื้นท่ีท ากิน มีความเป็นอยู่ท่ีเก้ือกูลกนั ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั มีความเคารพนับถือกนั มีความรักใคร่ปรองดอง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ยศ และคณะ (2547) ท่ีกล่าวว่า ชาวพื้นเมืองต่าง ๆ มีพื้นฐานการด าเนินชีวิตมาจาก
การท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ตอ้งพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั วฒันธรรมหลายอย่างจึงผูกพนักับ
ธรรมชาติมาเน่ินนาน แต่ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็ว ท าใหว้ิถีชีวิตชาติพนัธุ์ ดา้นศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรม ประเพณีเปล่ียนแปลงไป
จากสมยับรรพบุรุษ วฒันธรรม ประเพณีท่ีจดัขึ้นก็ลดน้อยลงกว่าสมยับรรพบุรุษ รวมถึง การแต่ง
กายประจ าชาติพนัธุ์ก็จะสวมใส่แค่ในช่วงท่ีมีพิธีกรรมส าคญัๆเท่านั้นซ่ึสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุ
พิศวง ธรรมพนัธา (2538) ซ่ึงไดอ้ธิบายไวว้่า การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เป็นการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัความรู้ ความเช่ือ และลกัษณะการแสดงออกของวิถีชีวิตทัว่ไปในสังคม ผลของการคน้พบ
ทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดเทคโนโลยใีหม่ท่ีท าให้เปล่ียนแปลงวิถีใหม่มาใหผู้ค้น เช่นความกา้วหนา้
ของวิชาฟิสิกส์ ท าให้เกิดการผลิตระบบส่ือสารแบบโทรเลขและโทรศพัท์ขึ้นใชท้ัว่โลก ท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกวา้งขวางทัว่โลก เป็นตน้ 
 2.  การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA พบว่า  ครู นักเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง         
มีความต้องการท่ีจะสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
วางแผนออกแบบแหล่งเรียนรู้ท่ีตรงกับความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และเหมาะส าหรับ           
ผูเ้ขา้มาใช้บริการ มีการประชุมเพื่อวิพากย์ลงความเห็นและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการร่วมกัน
สร้างแหล่งเรียนรู้ จดัตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ จดัท าแผนงาน สร้างความเขา้ใจ
แก่บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน เม่ือสร้างแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงเสร็จเรียบร้อยพบว่าครู นักเรียน ไดใ้ช้แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงท่ีจดัขึ้นในโรงเรียนบูรณการไปสู่การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์ของตนเองและของผูอ่ื้น เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเขา้ใจใน
ความแตกต่างของวฒันธรรมและกระบวนการคิดขา้มวฒันธรรม (Cross-cultural Understanding) 
และมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการสร้างแหล่งเรียนรู้ และมีการ
รายงานผลการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง เพื่อวางแผนพฒันาแหล่งเรียนรู้ในการ
ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไปตามวงจรคุณภาพPDCAซ่ึงสอดคล้องกับการจดัการศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
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พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ แกไ้ข (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดแนวการ
จดัการศึกษาไวโ้ดยประยกุตใ์ห้เขา้กบับริบทของสถานศึกษานั้น ๆ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขและแนวคิดของ ปณิตา 
สระวาสี (2557) ท่ีกล่าวถึงพิพิธภณัฑช์าติพนัธุ์ว่าเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสขา้มชาติเร่ืองการปกป้อง
มรดกทางวฒันธรรมวฒันธรรมชาติพนัธุ์มีความหมายใหม่ว่าเป็นส่ิงมีค่าต่อการเรียนรู้เป็นทั้งมรดก
และทุน และสร้างอ านาจให้กลุ่มชาติพนัธุ์ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมน าเสนอภาพแทนตนเอง สุมน อมร
วิวฒัน์ (2544) ท่ีกล่าวไวว้่า การเรียนรู้เกิดขึ้นไดก้บัทุกคนในทุกสถานท่ีทุกเวลา แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนมีอยู่มากมาย ทั้ งท่ีเป็นองค์กรจัดตั้ งสถาบันในชุมชน วิถีชีวิตการท ามาหากิน ประเพณี
พิธีกรรม และส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติการเรียนรู้ท่ีดีเกิดขึ้นจากการท่ีทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายของการ
เช่ือมโยงประสบการณ์เกิดสังคมการเรียนรู้และสังคมคุณธรรมและการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและธรรมชาติเป็นกระบวนการท่ีมีความสุขสร้างสรรค์ความคิดและประสบการณ์ชีวิตท่ีมี
คุณค่า  
 3. การจดัท าคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่พบว่าคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้                
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา พบว่า คู่มือการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง 
ให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งแก่ชาติพันธุ์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้าน                
ปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิรประภา โคบายาชิ (2555) 
ศึกษาการจดัการองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านการจกัสานผลิตภณัฑ์จากผกัตบชวา ของกลุ่ม
แม่บา้นหมู่บา้นต๋อมดง ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงปัญหาท่ีพบ คือ เยาวชนรุ่นใหม่
ไม่ใหค้วามส าคญัต่อการจกัสานผกัตบชวา จึงแกปั้ญหาโดยสร้างแหล่งเรียนรู้และจดัท าชุดความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้และใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงก่อให้เกิดผล คือ 1) การรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้และจดัท าชุดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
จกัสานผกัตบชวา เพื่อเผยแพร่ให้กับผูท่ี้สนใจ 2) มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มขึ้น 3) กลุ่ม
แม่บ้านมีความรู้และสามารถประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์จนเป็นท่ีต้องการของตลาด 4) จ านวน
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเพิ่มขึ้น 5) สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมและมีความเข้มแข็ง ตลอดถึง ชาเวอร์ 
(Shaver, 1991) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใช้แหล่งความรู้ในชุมชนประกอบการเรียนการสอน
วิชาสังคมไวใ้นคู่มือวิจยัการเรียนการสอนทางสังคมศึกษาวา่ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อ
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การสอนการใชแ้หล่งความรู้ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอนเป็นการดึงดูดความสนใจของ
นกัเรียนช่วยใหก้ารเรียนของเด็กไดผ้ลดีเด็กไดเ้รียนจากสภาพจริงมีความเขา้ใจเน้ือหาวิชามากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรมีการศึกษา วิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าประสงค ์เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป 

2. แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงควรมีการพฒันารูปแบบการใช้
ส่ือจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่น้ีเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ                 
ทุกระดับชั้นเพื่อท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ ๆ กับนักเรียนกลุ่มชาติพนัธุ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัชาติพนัธุ์ของตนเองและของคนอ่ืน  

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนวิถีชีวิต

ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนของครูในการจดัการเรียนการสอน  
2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน

พื้นท่ีสูงในโรงเรียนประกอบการจดัการเรียนการสอนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวศุภมาส    เสนธรรม    

 

วันเดือนปีเกดิ  วนัท่ี 15   เดือน   มีนาคม พ.ศ. 2532 

 

ภูมิล ำเนำ        114/2 หมู่ 12 ต าบลนครเจดีย ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 

 

สถำนท่ีท ำงำน  โรงเรียนบา้นปางมะเยา  อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ประวัติกำรศึกษำ  พ.ศ.  2555     วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
    พ.ศ. 2557  ส าเร็จระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพครู  

      มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

ประวัติกำรท ำงำน พ.ศ. 2555- 2559 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 

   ปัจจุบนั  โรงเรียนบา้นปางมะเยา 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

 

รายช่ือปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในการให้ข้อมูลเพ่ือท าการค้นคว้าอสิระ 

 

 1. นายจะโจ อะดอ    ผูน้ าชุมชน บา้นก่ิวไฮ 
 2. นายตาจ่อ จะมือ  ปราชญช์าวบา้น บา้นก่ิวไฮ 
 3 นายอาหน่อ สะโง๊ะ  ผูใ้หญ่บา้น บา้นแม่มะกู.้ 
 4. นายบุญทา จะทา  ปราชญช์าวบา้น บา้นแม่มะกู ้
 5 นายประเสริฐ บุญยงั   ก านนัต าบลปิงโคง้ 
 6 นายแกว้ ค าแดง  ปราชญช์าวบา้น บา้นปางมะเยา 
 7. นายสมทบ จ ารัส  ผูใ้หญ่บา้น บา้นแม่ป๋า 
  8. นายลือศกัด์ิ แซ่วา่ง      ปราชญช์าวบา้น บา้นแม่ป๋าม 
 9. นายสุเทพ โชคสถิตไพศาล ผูใ้หญ่บา้น บา้นหว้ยน ้าริน 
 10. นายอะซะผะ แซ่ยา่ง  ปราชญช์าวบา้น บา้นหว้ยน ้าริน 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบ้านปางมะเยา  

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอคัรวิทย์ 

 

 

 

ผู้วิจัย 

นางสาวศุภมาส เสนธรรม  

 

 

นักศึกษาสาขาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับการวิจัย 
 

แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ามาใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาวิจยัขอ้มูล วิถีชีวิตของ

กลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยาอ าเภอเชียงดาว จงัหวดั

เชียงใหม่ 

        ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 หมู่บา้นท่ีท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์............................................................................. 

1.2 ผูใ้หส้ัมภาษณ์.......................................................ชาติพนัธุ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์........................ 

ศาสนาของผูใ้หส้ัมภาษณ์....................................... 

1.4 ผูส้ัมภาษณ์.................................................................. 

1.5 วนัท่ีสัมภาษณ์ขอ้มูล........................................................................................... 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน 

2.1 ข้อมูลเกีย่วกบั ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 2.1.2 ชุมชนและชาติพนัธุ์ของท่าน มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.1.2 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั การสร้างบา้นเรือนของผูค้นในอดีตมีลกัษณะเด่น และแตกต่าง

จากปัจจุบนัอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.1.3 ชาติพนัธุ์ของท่าน มีอาชีพ และลกัษณะแบบแผนการด าเนินชีวิตอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ข้อมูลเกีย่วกบั ศาสนา ความเช่ือ พธิีกรรม 

 2.2.1 ชาติพนัธุ์ของท่านนบัถือศาสนาอะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.2.2 ท่านมีความเช่ือเร่ือง ผี วิญญาณ และส่ิงเหนือธรรมชาติอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.2.3 สมาชิกของคนในชุมชนของท่านมีความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดา้นใดบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.2.4 พิธีกรรมของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีอะไรบา้ง และมีการสืบทอด

พิธีกรรมนั้นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ข้อมูลเกีย่วกบั วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย และการละเล่น 

 2.3.1 ในชุมชนของท่าน มีวฒันธรรมประเพณีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอะไรบา้ง และมีการ

สืบทอดวฒันธรรมประเพณีนั้นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.3.2 กลุ่มชาติพนัธุ์ของท่าน มีการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และมี

การสืบอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.3.2 ในชุมชนของท่าน มีการละเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอะไรบา้ง และมีการสืบทอด

อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.4 แนวทางในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาติของกลุ่มพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูง  

 2.4.1 ท่ีผา่นมาชาติพนัธุ์ของท่านมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.4.2 ท่านอยากใหมี้การถ่ายทอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ นอกเหนือจากขอ้ท่ีผา่นมา

อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

 

 

แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 

 

 
 

แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

การสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา  

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอคัรวิทย์ 

 

 

 

ผู้วิจัย 

นางสาวศุภมาส เสนธรรม  

 

 

นักศึกษาสาขาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
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บันทึกการประชุม 

การประชุม เร่ือง 
………………………………………………………………………………………. 

วันท่ี ………………………………………….   
ณ.................................................................................... 

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม
 ............................................................................................................................................... 
 
วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 3.1 ผลการศึกษา “วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการ ของโรงเรียน
บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่” 
มติท่ีประชุม
 ............................................................................................................................................... 
 3.2 ท่ีมาและความส าคญัของการสร้าง“แหล่งเรียนวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่” 
มติท่ีประชุม
 ............................................................................................................................................... 
 3.3 แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
มติท่ีประชุม
 ............................................................................................................................................... 
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 3.4 การขอความร่วมมือจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ในการร่วมกนั
สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
มติท่ีประชุม
 ............................................................................................................................................... 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม
 ............................................................................................................................................... 
 
วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 5.1 ขอ้คิดเห็นของคณะท างาน “ เร่ืองการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน

พื้นท่ีสูง ในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ” 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

มติท่ีประชุม

 .......................................................................................................................................... 

 5.2   ขอ้คิดเห็นของคณะท างาน “ การบูรณการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์บน

พื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยาไปสู่การจดัการเรียนการสอน” 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

มติท่ีประชุม

....................................................................................................................................... 

------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 

 

 
 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

การจัดท าคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอคัรวิทย์ 

 

 

 

 

ผู้วิจัย 

นางสาวศุภมาส เสนธรรม  

 

 

 

นักศึกษาสาขาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 



116 
 

 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 

แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group) เพื่อตรวจสอบ “คู่มือการบริหารจดัการ

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั

เชียงใหม่” 

 1.วตัถุประสงคข์องการจดัท าคู่มือบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
 2.โครงสร้างและหนา้ท่ีรับผิดชอบของการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. แนวทางการบริหารจดัการเรียนรู้ การติดตามและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
 4.รูปแบบและความเหมาะสมของคู่มือ การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพนัธุ์บน
พื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 

 
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชน 
เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบ้านปางมะเยา 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

ภาพประกอบการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 

 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา คณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนบา้นปางมะเยา ตวัแทนนักเรียนชาติพนัธุ์ ในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 5 กลุ่มชาติพนัธุ์ ไดแ้ก่ วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ลาหู่ ชาติพนัธุ์ลีซอ ชาติพนัธุ์มง้ ชาติพนัธุ์อาข่าและกลุ่มคนพื้นเมือง 
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ภาคผนวก ช 
 
 

ภาพประกอบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา คณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนบา้นปางมะเยา เพื่อตรวจสอบคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นท่ีสูงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ และกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง 
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กลุ่มท่ี 2 ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มชาติพนัธ์ุลซีอ กลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าและกลุ่มคนพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 3 คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
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