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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 2) 

ศึกษาการจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมสาํหรับเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ การวิจยัน้ี

เป็นเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจง ผูใ้ห้

ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน 6 คน  ภูมิปัญญาชาติพนัธ์ุ  9 คน ชาวบา้น 10 คน ครู 10 คน และเยาวชน 25 คน รวม 60 คน 

จากชุมชนชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบว่า แหล่งเรียนรู้ในอาํเภอแม่แจ่ม เป็นแหล่งความรู้ตามภูมิปัญญาคนไทยพื้นเมืองและกลุ่มชาติ

พนัธ์ุกะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) องค์ความรู้ดา้นวฒันธรรมภูมิปัญญาและอาชีพสัมมาชีพท่ีถ่ายทอดแก่เยาวชนได้แก่ 

การเกษตร งานช่าง งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีพิธีกรรมของชุมชน ความสัมพนัธ์ของคนกบั

ธรรมชาติและระบบนิเวศ และทกัษะอาชีพสัมมาชีพ แหล่งเรียนรู้มีทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาแบบกึ่งในระบบ 

การจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมสําหรับเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุจดัการศึกษาเป็น 1) ดา้นวิชาการ ผูเ้รียน

เรียนวิชาตามหลกัสูตรแกนกลางผสานภูมิปัญญาชนเผ่า 2) ดา้นวิชาชีวิต (อาชีพสัมมาชีพ) ผูเ้รียนเรียนรู้ทกัษะอาชีพ

จากองคค์วามรู้ภูมิปัญญา ประเพณีและวฒันธรรม ใชปั้ญหาการสูญหายของวฒันธรรมและองคค์วามรู้จากแหล่งเรียนรู้

เป็นโอกาสในการจดัการศึกษา ผูเ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบติัสู่อาชีพสัมมาชีพ มีการจดัแหล่งเรียนรู้เครือข่ายท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ ครูออกแบบการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งสภาพสังคมพหุวฒันธรรมในทอ้งถิ่น 

 

คาํสําคญั: ชุมชนการเรียนรู้, แหล่งเรียนรู้, พหุวัฒนธรรม, กลุ่มชาติพันธ์ุ 

 

Abstract 

 This research aims to 1) study the knowledge of ethnic groups in Mae Chaem District, Chiang Mai Province 

and 2)  study educational management in multicultural learning sources and wisdom suit for ethnic youth.  This study 

is a qualitative research.  Data were collected using structured interviews.  Sixty informants were ethnic communities 
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in Mae Chaem District including 6  community leaders, 9 ethnic wisdom, 10 local people, 10 teachers and 25 young 

people. Data were analyzed using content analysis.  

The research found that learning sources in Mae Chaem District compose of available knowledge of local 

Lanna Thai and Karen knowledge. Knowledge on cultural wisdom and livelihood career transferred to the youth 

include agriculture, crafts, handicrafts, cultural arts and community rituals, relationship of people and nature and 

ecosystem and skilling in livelihood career. Learning sources include both external and internal sources in semi-formal 

schools.  Educational management in multicultural learning sources for ethnic group could be divided into 1) academic: 

Student learns by following the core curriculum combining tribal knowledge, and 2)  life skills: Student learns from 

the loss of local wisdom and culture as an opportunity for educational management that allows learners to attend a 

livelihood career through practicing. There are learning resources network that is conducive to learning.  Teachers 

design teaching and learning appropriate for multicultural society. 

 

Keywords: Learning Community, Learning Sources, Multicultural, Ethnic Group  

1. บทนํา 

ทุกภูมิภาคของไทยมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ท่ีได้ระบุไว้ว่าแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนมี

หลากหลายรูปแบบทั้ งพิพิธภณัฑ์ของโบราณแสดงวิถีชีวิตเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือประวติัศาสตร์ของชาติ 

พิพิธภณัฑก์ีฬา พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง สถานท่ีสาํคญัในชุมชน แหล่งประกอบธุรกิจ แหล่งสร้างงานอาชีพศิลปหัตถกรรม 

รวมทั้งอุตสาหกรรมทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมใหญ่ หรือหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนก็เป็นแหล่ง

เรียนรู้ได้เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา ส่วนแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิตปัจจุบันในชุมชนเช่น วัดเก่าแก่ สถาน

ประกอบการ บา้นครูภูมิปัญญาในทอ้งถิ่น แหล่งธรรมชาติต่างๆ ลว้นเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษาหาความรู้

ได้ แล้วแต่ว่าครูผู ้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนได้เกิดการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้วย

วตัถุประสงคใ์ดตามหลกัสูตรสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถานศึกษาหลายแห่งในชุมชนทอ้งถิ่นมีสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ มีส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายของ

ผูค้น โรงเรียนหลายแห่งไดห้ันมาสนใจการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

สร้างสรรค์จินตนาการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จริงและต่อยอดทางปัญญา แสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทอ้งถิ่น 

ตอบสนองการเรียนรู้เร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชุมชน ระบบธรรมชาติ ระบบสังคม และการพฒันาอาชีพของ

ชุมชน นอกจากน้ีแหล่งเรียนรู้ยงัสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูรู้้กับผู ้เรียน พื้นท่ีภาคเหนือของไทยมีกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี

หลากหลายเช่น กะเหร่ียง อาข่า (อีกอ้) มง้ (แมว้) ลีซอ มูเซอ (ลาหู่) ไทยใหญ่ ลวัะ ขมุ เม่ียน (เยา้) วฒันธรรมของคน

กลุ่มชาติพนัธ์ุจะแตกต่างกบัคนเมือง แสดงการสั่งสมภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการดาํรงชีพท่ี

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและวิถีชีวิต ในพื้นท่ีพหุวฒันธรรมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหาร 

ครู ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งเขา้ใจ ยอมรับความแตกต่างของเด็กและเยาวชนต่างวฒันธรรม เคารพสิทธิ กาํหนด

หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี
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ต่อกนั ไม่กีดกนักลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2552) หรือกดีกนัความรู้ของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุท่ีมีอยูใ่นสังคมไทย การพฒันาแหล่งเรียนรู้ชาติพนัธ์ุใหเ้ป็นท่ีเรียนของผูเ้รียนและเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจเขา้

มาเยีย่มชมนบัเป็นประโยชน์ทางดา้นการศึกษา การรวบรวมองคค์วามรู้ของชาติพนัธ์ุเป็นฐานการสืบสานและเรียนรู้ส่ิง

ใหม่แต่ไม่ท้ิงส่ิงเก่า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุและกาํลงัจะสูญหายไปหากไม่มี

การจัดการศึกษาต่อยอดถ่ายทอดใหเ้ยาวชนไดศ้ึกษา  ทั้งในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท หรือชุมชนชาติพนัธ์ุมีแหล่ง

เรียนรู้ท่ีสามารถนาํมาสร้างกระบวนการสอนและการเรียนรู้ได ้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสภาพจริงสามารถคน้ควา้ไดด้ว้ย

ตนเอง แหล่งเรียนรู้จึงเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหา

ความรู้ดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ือง กระตุน้กระบวนการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2545) การจดัการศึกษาแก่

เยาวชนบนพื้นท่ีสูงท่ีอยูห่่างไกล ขาดแคลนส่ือการเรียนรู้ควรจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ท่ีเนน้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุชน

เผ่าช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูในระบบกบัผู ้เรียน ครูภูมิปัญญาชาติพนัธ์ุกบัผู ้เรียน 

ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และชุมชนกบัผูเ้รียนเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั แหล่งเรียนรู้ทาํหนา้ท่ีคลา้ยเป็นห้องเรียนมีทั้งในและนอก

สถานศึกษา การจัดให้มีบุคคลผูมี้ความรู้มีภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นแหล่งท่ีให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตวัเองตามหลกัสูตร ผูเ้รียนเขา้ถึงไดง่้าย มีความหลากหลายทั้งทางภูมิปัญญา วฒันธรรม อาชีพ การทาํมาหากิน 

การเกษตร พนัธุกรรมพชื การทอผา้ จกัสาน การดนตรีศิลปะ พิธีกรรมความเช่ือของชาติพนัธ์ุ  

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาองค์ความรู้พหุวฒันธรรมและการจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมสําหรับ

เยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นแนวทางจดัการศึกษาเพื่อสืบสานวฒันธรรม ภูมิปัญญา และอาชีพสัมมาชีพท่ีเหมาะสมกบั

เยาวชนชาติพนัธ์ุ  

 

2. วัตถุประสงค์  

 1. ศึกษาองคค์วามรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. ศึกษาการจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาสาํหรับเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1 ประเภทของการวิจยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรคือคนในชุมชน  4  แห่งในอาํเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน 6 คน  ภูมิปัญญาชาติพนัธ์ุ  9 คน ชาวบา้น 10 คน ครู 10 คน เยาวชน 25 คน 

รวม 60 คน  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใชใ้นการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.4.1 เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชน อยู่ในพื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ ศึกษา

กรณีศึกษาชุมชนชาติพนัธ์ุ 3 แห่ง ชุมชนการเรียนรู้ 1 แห่ง และสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

3.4.2 ศึกษาการจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรม จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแบบไม่เป็น

ทางการของผูรู้้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นท่ีเป็นชนเผ่า ครู ผูเ้รียน และผูเ้กี่ยวขอ้งในแหล่งเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการจัด
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การศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรม ทั้งสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 

3.5. การวิเคราะห์ขอ้มูล   

3.5.1 วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

3.5.2 เสนอแนวทางการจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน

การศึกษาพหุวฒันธรรมตรวจสอบ และผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ข  

3.5.3 สรุปและอภิปรายผล นาํเสนอผลของการศึกษาวิจยั  

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 องคค์วามรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอ้มูลเยาวชนท่ีเรียนในชุมชนการเรียนรู้สมเดจ็ยา่ทั้งหมด 60  คน พบว่าเป็นเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุร้อยละ 100 

โดยเป็นชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95  และม้ง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เยาวชนใช้แหล่งเรียนรู้พหุ

วฒันธรรมแบบคนเมืองเป็นส่วนมาก โดยยงัขาดแหล่งเรียนรู้ตามสภาพวฒันธรรมและภูมิปัญญาชนเผ่าท่ีเหมาะสมกบั

สภาพชุมชนของตนเอง การรวบรวมความรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่มในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนมากเป็นความรู้

ของชนเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหร่ียง) ซ่ึงอาศัยบนพื้นท่ีสูง ส่วนใหญ่ทาํเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั อาชีพเสริมคือ 

หตัถกรรมทอผา้ทอมือ ทาํเคร่ืองเงิน จกัสาน และสมุนไพร มีการใชชี้วิตแบบเรียบง่าย ชุมชนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้มีองค์

ความรู้ท่ีรวบรวมไดด้งัน้ี  

องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า พ.ศ. 2554 พบว่าเป็นองค์

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงวฒันธรรมภูมิปัญญาและสัมมาชีพและครูภูมิปัญญาของคนเมืองแจ่ม ซ่ึงเป็นคนไทย

พื้นเมือง ไดแ้ก่ ความรู้เกี่ยวดา้นสังคมศึกษาและการงานอาชีพ มีมากท่ีสุด 5 แห่ง รองลงมาเป็นดา้นสังคมศึกษา  ศาสนา 

วฒันธรรม 4 แห่ง วิทยาศาสตร์ 3 แห่ง ศิลปะ 2 แห่ง  การงานอาชีพ-วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 แห่ง ประวติัศาสตร์ 1 

แห่ง สุขศึกษาและพลศึกษา 1 แห่ง  ตามลาํดบั รวมมีแหล่งเรียนรู้หลกั 18 แห่ง  แต่ละแห่งมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 

เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรคข์องคนในชุมชน และเกิดมีอยูใ่นชุมชนโดยธรรมชาติ  

ขอ้มูลจากกรณีศึกษาในหมู่บา้น 3 แห่ง และสถานศึกษา 1 แห่งพบว่า มีลกัษณะเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุใชเ้ป็น

แหล่งเรียนพหุวฒันธรรม มีองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายและยงัคงรักษาวฒันธรรมภูมิปัญญาถ่ายทอดสืบต่อกนัมาในชุมชน 

ครูผูส้อนไดจ้ดัเน้ือหาของชนเผ่าท่ีเขา้มาเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า  เป็นแหลง่เรียนรู้วฒันธรรมภูมิปัญญาและสัมมาชีพ มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

สถานศึกษากึ่ งในระบบการศึกษา สาระวิชาการเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา การเรียนการสอนผสาน

วฒันธรรมประเพณีชนเผ่ากะเหร่ียงและเรียนรู้แบบคนเมือง การเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งอยู่ประจาํตลอด

ภาคการศึกษา องคค์วามรู้ไดจ้ากการเรียนรู้อาชีพสัมมาชีพไดแ้ก่ การเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรเคมี การทอผา้ การเลี้ยง

สัตว ์การเรียนรู้งานช่างการอาชีพ เช่น การสร้างบา้นชนเผ่า และการทาํอิฐบลอ็กจากดิน ทาํบา้นดิน เป็นตน้  

งานศิลปะการแสดงเพื่อการอนุรักษว์ฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ  เช่น การแสดงจิกลิหรือทิหว่า (การรํากระทบ

ไมไ้ผ่) การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่า การเรียนรู้จึงเสมือนเป็นวิถีชีวิตจริง  
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จากการบอกเล่าของผูเ้กี่ยวขอ้งกบัแหล่งเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้สมเดจ็ยา่พบว่า “การเรียนรู้ร่วมกันของผู้ เรียน 

คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เรียนรู้จากวิชาชีวิต มีครูภมิูปัญญามาถ่ายทอดเช่น การร้ือและเกบ็รักษาไม้เก่าให้ปลอดปลวก 

ผู้ เรียนเรียนรู้จากการช่วยกันทาํงานในวิถีชีวิต เรียนรู้ความเป็นระเบียบ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน”  (พนัดาว 

และแม่ฝอยทอง สมบติั, 2560) 

 ชุมชนบ้านยางส้าน ชุมชนชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนับถือศาสนาพุทธ เป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรม ภูมิปัญญา 

และสัมมาชีพจากการท่ี “ชุมชนมีการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีท่ีสัมพันธ์กับวิถีการดาํเนินชีวิตของคนใน

ชุมชนและสืบทอดต่อกันมาหลายช่ัวอายุคน ได้แก่ ประเพณีมัดมือ (ก่ีจือ) มีการทาํพิธีมดัมือปีละ 2 คร้ังคือ พิธีกรรม

แชะลอหน่ีซอโข่(มดัมือปีใหม่) ทาํหลงัจากเกบ็เก่ียวข้าวเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์และ

ทาํหลงัจากดาํนา (ปลกูข้าว) เสร็จประมาณเดือนสิงหาคม เพ่ือชีวิตใหม่ท่ีอุดมสมบรูณ์เตม็ไปด้วยผลผลิตเป็นการขอพร

จากส่ิงสูงสุดหรือส่ิงเหนือธรรมชาติ ให้ลูกหลานหลานญาติพ่ีน้องอยู่ เยน็เป็นสุข” (พิพฒัน์ ธนุรวิทยา, สัมภาษณ์, 10 

พฤศจิกายน 2559) เป็นองคค์วามรู้วฒันธรรม 

และจากการท่ีเยาวชนชาติพนัธ์ุในชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญากบัครูภูมิ

ปัญญาและผูน้าํชุมชนบา้นยางส้านพบว่า เยาวชนเกิดความรู้ความเขา้ใจชุมชนของตนโดยเยาวชนกล่าวว่า “การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนทาํให้เกิดกระบวนการทักษะความรู้ ความคิด ผ่านการถ่ายทอดจากคาํสอนคาํกล่าว 

ได้รับความคิดท่ีสามารถนาํมาต่อยอดการปฏิบติัท่ีดีในอนาคต” (จอที (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2559)  

องค์ความรู้การสอนธาหรือบทเพลงปกาเกอะญอเป็นการนาํเอาวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมของชาวปกา

เกอะญอมาถ่ายทอดเป็นบทร้อง มีการคิดบทใหม่ๆกล่าวถึงการรักษาธรรมชาติของป่า และใหอ้ยูก่บัธรรมชาติ ใหข้อ้คิด

การดาํเนินชีวิตประจาํวนัหลายดา้น  

อาชีพสัมมาชีพท่ีน่าสนใจของชุมชนบา้นยางส้าน ไดแ้ก่ การเลี้ ยงกบ (ภาษากะเหร่ียงเรียกว่า “เดบือ”) และ

การเลี้ยงหนอนไม่ไผ ่(ภาษากะเหร่ียงเรียกว่า  “คิเบาะ”) อาชีพสัมมาชีพน้ีเกิดจากงานวิจยัของคนในชุมชนท่ีสนับสนุน

โดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เกิดจากภูมิปัญญาของคนชาติพนัธ์ุในการอนุรักษป่์ากบัการทาํอาชีพท่ี

สัมพนัธ์กนั ซ่ึงเยาวชนไดใ้หค้วามเห็นว่า “การเรียนรู้การเกษตรทาํให้โลกทัศน์ของเยาวชนกว้างมากขึน้ ได้รับความคิด

แปลกใหม่จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กิจกรรมการทาํเกษตรยงัชีพเป็นการเรียนรู้อาชีพของชนเผ่า เป็นการพัฒนา

ท่ียัง่ยืนทาํให้คนรักษาธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้” (จอที (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2559)  

 ชุมชนบ้านแม่ซา ชุมชนชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนับถือศาสนาคริสต์ เป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรม ภูมิปัญญา 

และสัมมาชีพ โดยผู ้ใหญ่บ้านแม่ซาได้เล่าองค์ความรู้เกี่ยวกับวฒันธรรมการทอผ้าท่ีเป็นอาชีพแต่เดิมและมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามยคุสมยัว่า “หมู่บ้านนี้มีของดีท่ีเด่นๆท่ีเดก็รุ่นต่อไปเรียนรู้สืบทอดได้ท้ังอาชีพ วัฒนธรรม ศิลปะ แต่

ส่วนมากต้องเป็นอาชีพเพราะอาชีพทาํให้อยู่รอด ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอผ้าเดิมทีชาวบ้านกท็อกันเอง

อยู่แล้วโดยดัง้เดิม เพราะทอเพ่ือสวมใส่และเพ่ือแลกกับสินค้าเพราะว่ามันเป็นสินค้าตัวหน่ึง ระยะหลังสมัยหน่ึงพระ

ราชินีเสดจ็มา พระองค์ทรงสนับสนุนให้ทอผ้าสีธรรมชาติ มีการออกแบบทอผ้าซ่ิน ทอกันเป็นผ้าท่ียาวเป็นเมตรมีลาย

เหมือนกันหมดและตัดขายเป็นผืนไป แล้วกต็ระเวนขายตามงานต่างๆได้” (มนตรี ภาสกรวงศ,์ สัมภาษณ์, 11 มกราคม 

2560) ซ่ึงการทอผา้เป็นงานอาชีพท่ีแม่บา้นปกาเกอะญอถ่ายทอดกนัมานานใหลู้กหลานท่ีเป็นหญิงไดเ้รียนรู้ 
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เร่ืองการเขา้รีต ศาสนาวฒันธรรมการอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชนบอกเล่าประวติัศาสตร์การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตความเช่ือของชาวชุมชนท่ีเร่ิมจากมีมิชชนันารีเขา้มาสอนศาสนาและใหค้วามคิดใหม่ๆ ชาวบา้นนาํคาํสอนมาใชใ้น

การปรับปรุงการดาํเนินชีวิตเป็นการรับความรู้สมยัใหม่เขา้มา  ในชุมชนมีทั้งท่ีนบัถือพุทธและเช่ือเร่ืองผี ชุมชนจึงเป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีมีมิติจิตใจและความสามคัคีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั หน่อทรายกล่าวถึงศาสนาวฒันธรรมและการอยูร่่วมกนัใน

ชุมชนว่า “ศาสนาคือเร่ืองท่ีสําคัญ ถ้าศาสนาเข้มแขง็ชุมชนกเ็ข้มแขง็ การสอนคุณธรรมจริยธรรม ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

ถ้าเดก็ปฏิบัติก็อยู่ในสังคมอยู่ท่ีอ่ืนกอ็ยู่ได้ สามารถเป็นผู้นาํท่ีสร้างคนอ่ืนต่อได้” (หน่อทราย (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 

11 มกราคม 2560) เช่นเดียวกบัพิธีกรรมสาํคญัเป็นการเรียนรู้ไดเ้ช่น การแต่งงานหนุ่มสาวจะเขา้โบสถ์เป็นวฒันธรรม

แบบคริสต์ แต่งชุดเป็นชุดประจาํเผ่า การตายมีพิธีศพแบบฝัง มีป่าชา้เป็นสุสานบนดอย มีไมก้างเขนแสดงสัญลกัษณ์

แบบคริสต์ กลางคืนมีการนมสัการและร้องเพลงให้ศพท่ีบา้นของผูต้ายคลา้ยประเพณีดั้งเดิม ชาวบา้นมาอยูเ่ป็นเพื่อน

กนัทั้งคืนหลงัจากฝังเสร็จจะมีการนมสัการอีก ผูห้ญิงในหมู่บา้นยงัมีการแต่งตวัแบบเดิมเส้ือชุดปกาเกอะญอ เด๋ียวน้ีมี

ชุดประยกุต ์ส่วนใหญ่ถา้มีงานเขา้โบสถแ์ต่งชุดประจาํเผ่าทั้งหมู่บา้น  

อาชีพสัมมาชีพของคนในชุมชนบา้นแม่ซา ทาํไร่หมุนเวียนและไร่สมยัใหม่ จากการศึกษาพบขอ้มูลว่า “ท่ีน่ี

ยงัทาํไร่หมนุเวียน แต่จะมีเฉพาะท่ีว่าทาํตัง้แต่ดัง้เดิม คนท่ีทาํไร่ส่วนมากอายตุัง้แต่เดก็จนถึง 60-70 ปี หรือจนกว่าจะทาํ

ไม่ไหว เดก็รุ่นใหม่กย็ังเรียนเร่ืองไร่หมนุเวียน ครอบครัวท่ีทาํไร่หมุนเวียนก็ทาํเกษตรแบบสมยัใหม่ด้วย แต่ทาํเฉพาะ

ข้าวไร่ พืชบางตวัจะไม่ทาํแบบหมุนเวียน เกษตรสมยัใหม่ต้องทาํประจาํพื้นท่ีประจาํ มีแหล่งนํา้ กลุ่มไหนท่ีใช้เกษตร

อินทรีย์กพ็ัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปทาํเฉพาะเกษตรอินทรีย์ ส่วนพืชไร่แต่ต้องใช้เคมีกต้็องใช้เคมีเข้ามาคือมีเป็นสองส่วน 

การทาํไร่หมุนเวียนควบคู่กับไร่สมัยใหม่ผสมผสานกันไป รวมท้ังเร่ืองแหล่งนํา้และการเพาะพันธ์ุสัตว์เพ่ือเป็นอาชีพ

พ่ึงพาตนเองได้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี ไม่เฉพาะชาวบ้าน เยาวชนกไ็ด้เรียนรู้ด้วยไม่ต้องไปเข้าหาอบายมขุและส่ิงเสพติด” 

(มนตรี ภาสกรวงศ,์ สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2560) นอกจากน้ียงัมีองคค์วามรู้เร่ืองสมุนไพรและภูมิปัญญาการรักษาโรค 

พะตีอาสาเป็นผูรู้้คนหน่ึงในชุมชนให้ขอ้มูลเร่ืองสมุนไพรโดยรับความรู้มาจากยาย “พะตีสามารถทาํเร่ืองสมนุไพรพืช

ท่ีเป็นยาได้ แต่เร่ืองอาชีพสมนุไพรกย็งัไม่ถึงกับเป็นอาชีพหน่ึงแต่เป็นภมิูปัญญาท่ีพะตีรักษาไว้จากการถ่ายทอดจากยาย

ท่ีเป็นหมอ อาชีพหลกัของพะตีคือทาํนา อาชีพเสริมคือเป็นช่างซ่อมรถยนต์” (พะตีอาสา, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2560) 

สมุนไพรจึงเป็นองคค์วามรู้หน่ึงในชุมชนบา้นแม่ซาท่ีจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ใหเ้ยาวชนไดศ้ึกษาเรียนรู้จากผูรู้้  

 ชุมชนบ้านแม่หอย ชุมชนชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนบัถือศาสนาพุทธ เป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญา

และธรรมชาติระบบนิเวศ ทั้งประเพณีการเกิดการตาย การแต่งงาน ท่ียดึถือตามแบบกะเหร่ียง มีการนบัถือผีและศาสนา

พุทธผสานกนัไป ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือหรือประเพณีต่างๆของชุมชน มีประเพณีมดัมือปีใหม่ทั้งหลงัจากการ

เกบ็เกี่ยว และหลงัจากปลูกขา้วเสร็จ  และพิธีมดัมือตามประเพณี  

อาชีพสัมมาชีพชาวบา้นแม่หอยทาํการเกษตรเป็นหลกัทั้งไร่หมุนเวียนและเกษตรเชิงเด่ียว มีการใชส้ารเคมี

ร่วมกบัเกษตรอินทรียใ์นการปลูกขา้ว ขา้วโพด ผกั และหอมแดง และพืชท่ีทางการส่งเสริม มีการเลี้ ยงสัตว์ ววั ควาย 

หมู ไวใ้ชง้านและบริโภค อาชีพเสริมของแม่บา้นคือการทอผา้ ผูช้ายทาํอาชีพจกัสานและรับจา้ง  

พื้นท่ีทางธรรมชาติระบบนิเวศของชุมชนบา้นแม่หอยแต่เดิมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีป่าอนุรักษข์องหมู่บา้น

น้ียงัสามารถจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ผู ้เรียนเรียนรู้เชิงนิเวศได้ มีความ

หลากหลายของพนัธุกรรมพืช พนัธุกรรมสัตว์ สัตว์ป่า พนัธ์ุปลา สภาพทางธรณีวิทยามีแก่งหินช่วยชะลอนํ้ า การ
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พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในลาํนํ้าแจ่ม การล่องแพชมธรรมชาติ รวมถึงการศึกษาเร่ืองประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ของสถานท่ีเล่าขานในชุมชนท่ีน่าสนใจเช่น ตาํนานผาวิ่งจู ้เป็นตน้ 

4.2 การจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 จากการศึกษาพบว่า ชุมชนการเรียนรู้สมเดจ็ยา่จดัการศึกษากึ่งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั มีการจดั

การศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมทั้งดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพ(อาชีพสัมมาชีพ) สร้างกระบวนการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซ่ึงเป็นชุมชนปกาเกอะญอในอาํเภอแม่แจ่ม แหล่งเรียนรู้

ประกอบดว้ยแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม แหล่งเรียนรู้ศาสนสถาน บา้นครูภูมิปัญญาแม่แจ่ม  

ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าจัดหลักสูตรการศึกษา สาระการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ใน

สถานท่ีจริงเป็นกิจกรรมเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จากปัญหา เรียนจากการปฏิบติัจริงให้สัมพนัธ์กบัชีวิต โดยมีครู

เป็นผูเ้อื้อและครูภูมิปัญญาเป็นผูถ้่ายทอด มีแหล่งเรียนรู้เป็นสถานท่ีปฏิบติัการ 

ผลการรวบรวมองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ(กะเหร่ียง) นาํมาจัดเป็นสาระในแหล่งเรียนรู้ 

พฒันาเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าพบว่า มีความรู้หลกัคือ ความรู้เร่ืองภูมิปัญญาประเพณี

พิธีกรรม อาชีพสัมมาชีพเกษตรกรรม ความรู้เสริมคือ อาชีพหัตถกรรม การทอผา้ทอมือ เคร่ืองเงิน จักสาน สมุนไพร 

การใชชี้วิตเรียบง่ายมีคุณค่าตามหลกัคาํสอนทางศาสนา และคติความเช่ือ นาํมาจัดเป็นกิจกรรมการสอนผสมผสาน

วิชาการและทกัษะชีวิต 

 

ตารางที ่1 การจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

สาระ ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรม กจิกรรม 

วชิ
าก

าร
 

คณิตศาสตร์ คณิตและทกัษะการคิด -ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่  

 

-บา้นยางสา้น 

-การคิดคาํนวณทาํอิฐบลอ็ก บา้นดิน บา้น

ชนเผา่  

-โครงการคิดคาํนวณการเล้ียงกบ(เดบือ) 

และหนอนไมไ้ผ ่(คิเบาะ) 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยชุีมชน 

-ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ (ทาํนา) 

-บา้นยางสา้น (เกษตรอินทรีย)์ 

-บา้นแม่ซา (สมุนไพร) 

-บา้นแม่หอย (นิเวศป่าไม ้สตัวป่์า) 

-หอดูดาวดอยอินทนนท ์

-โครงงานเกษตร 

-โครงงานเกษตรสตัวเ์ล้ียง 

-โครงงานสมุนไพรชุมชน 

-โครงงานศึกษาธรรมชาติ 

- โ ค ร ง ง า น ด า ร าศ า ส ตร์ และฤดูกาล

เพาะปลูก 

ภาษาไทย 

ภาษาชนเผา่ 

การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์ -ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า (ภาษาไทย-ภาษา

กะเหร่ียง) 

-บา้นยางสา้น (ภาษากะเหร่ียง) 

-บา้นแม่ซา (ภาษากะเหร่ียง) 

-สนทนา-ส่ือสารภาษาถ่ิน 

-การเขียนบนัทึก 

-การนาํเสนอ 

ศิลปะ ศิลปะดนตรี ทศันศิลป์  

การแสดงชนเผา่ 

-ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ 

(การแสดงชนเผา่กะเหร่ียง) 

-บา้นแม่ซา 

(ดนตรีและการแสดงชนเผา่กะเหร่ียง) 

 

 

 

-การแสดงชนเผา่ 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้การแสดงจ าก

ชุมชนวฒันธรรม 

 

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
งัสิ
ต



การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๑ (RSU National Research Conference 2018)  วนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

787 

สาระ ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรม กจิกรรม 

สังคมศึกษ า ศาสนา

และวฒันธรรม 

ภู มิ ปั ญ ญ า  ศ า ส น า แ ล ะ

วฒันธรรม 

วิถีชุมชนสมเด็จยา่ 

-ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ 

-บา้นยางสา้น 

-บา้นแม่ซา 

-บา้นแม่หอย 

(ประวตัิศาสตร์ชุมชน ศาสนา วฒันธรรม) 

-การสนทนา 

-การสืบคน้เร่ืองราว ประวตัิศาสตร์ 

-การรวบรวม บนัทึก 

-การอภิปราย 

-การนาํเสนอแลกเปล่ียน 

วชิ
าชี

วติ
 

ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ

เทคโนโลย ี

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ สัม ม า ชี พ 

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

-ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ 

-บา้นยางสา้น (คิเบาะ-เดบือ) 

-บา้นแม่ซา  

-บา้นแม่หอย  

-ทาํอิฐบล็อก บา้นดิน  และบา้นชนเผา่ 

-การเล้ียงกบและหนอนไม่ไผ ่

-ทาํไร่หมุนเวียน   

-ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สุขศึกษาและพลศึกษา สุขภาพอนามยั -บา้นแม่ซา 

-ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ 

-สมุนไพร 

-โครงการทาํระบบนํ้ าดอย  

ภาษาต่างประเทศ ประเทศไทยและโลกกวา้ง -ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ 

-บา้นแม่ซา  

 

-เรียนรู้ร่วมกนักบักลุ่มอาสาสมัครจาก

ต่ างประเทศที่ท ําก ิจก รรม ใน ชุ ม ช น

ร่วมกบัครูและผูเ้รียนตามโอกาส 

 

ผลการศึกษาการจัดการศึกษาภายในชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าพบว่า เกิดจากการมีส่วนร่วมตระหนักถึง

ปัญหาแหล่งท่ีเรียนของเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้สําหรับสถานศึกษา เยาวชนมีพื้นท่ีเรียนรู้มาก

ข้ึน มีการผสานหลกัสูตรสถานศึกษาชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า เป็นแนวทางกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานความรู้

วฒันธรรมภูมิปัญญาชนเผ่าท่ีกาํลงัสูญหายและการเรียนรู้อาชีพสัมมาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง มีการปฏิบติัการงานอาชีพ  

เยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุไดเ้ขา้ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทาํการเกษตร การสร้างบา้นชนเผ่า การทาํอิฐบลอ็กดิน ทาํบา้น

ดิน ผูเ้รียนไดร่้วมวางแผนกบัครู 

ผลการศึกษาการจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมภายนอกสถานศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้นอก

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนคนพื้นเมืองและชุมชนชาติพนัธ์ุ เกิดการผสานวฒันธรรมเพื่อพฒันาเยาวชนกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุ จดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นความสาํคญัขององคค์วามรู้วฒันธรรมภูมิปัญญาตนและอาชีพ

สัมมาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ สร้างความรู้และทกัษะชีวิตชาติพนัธ์ุอยา่งเหมาะสมระหว่างของเดิมกบัของใหม่  

 

5. อภิปรายผล 

5.1 องคค์วามรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 องคค์วามรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่มมีทั้งของคนเมืองและกลุ่มชาติพนัธ์ุ ดงัน้ี 1) องคค์วามรู้ของคน

เมืองแจ่ม ไดแ้ก่ องค์ความรู้ดา้นภูมิปัญญา ศาสนาและวฒันธรรม ดา้นประสบการณ์สัมมาชีพ ดา้นทรัพยากรทอ้งถิ่น 

ดา้นศิลปะ ดา้นวิถีชุมชน ดา้นการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์ดา้นสุขภาพอนามยัและสมุนไพร โดยองคค์วามรู้กระจายอยู่

ในแหล่งเรียนรู้ของชาติพนัธ์ุในอาํเภอแม่แจ่ม มีการใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้จดัการศึกษาแก่เยาวชนเผ่ากะเหร่ียงและม้งใน

ชุมชนการเรียนรู้สมเดจ็ยา่ซ่ึงจดัไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาพ.ศ. 2554  2) องคค์วามรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สัมมาชีพ

หลกั (เกษตร) สัมมาชีพเสริม (หตัถกรรม) สัมมาชีพทางศิลปวฒันธรรม สัมมาชีพทางประวติัทอ้งถิ่นชุมชนและสังคม 

แหล่งนิเวศและการท่องเท่ียวธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่า สถานศึกษาใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีแสดงวฒันธรรม ภูมิปัญญา

และสัมมาชีพของคนเมืองแจ่มเป็นส่วนมาก และใชแ้หล่งเรียนรู้วฒันธรรมผสานองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายของกลุ่มชาติ
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พนัธ์ุสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจัยของชาญชยั  สุขสกุล (2554) ท่ีไดศ้ึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมชนเผ่าบน

พื้นท่ีสูงจังหวดัเพชรบูรณ์พบว่า ชนเผ่าลีซอและมง้มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ชนเผ่า แหล่ง

เรียนรู้ควรจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีการจัดตั้งศูนยว์ฒันธรรมชนเผ่าและสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาการจัดการ

แหล่งเรียนรู้วฒันธรรมชนเผ่า และควรเพิ่มการพฒันาแหล่งเรียนรู้สาํหรับชนเผ่าใหค้รอบคลุมชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย

ในสถานศึกษา ท่ีผ่านมาสถานศึกษามีการใชแ้หล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีไม่มากนกั มีกิจกรรมวิถีชีวิต ทาํการเกษตร และ

กิจกรรมประเพณีวฒันธรรมสําคญัท่ีเยาวชนได้เรียนรู้จากครูภูมิปัญญา ครูจัดการเรียนการสอนตามโอกาสสําคัญ 

ผูเ้รียนสร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามฐานการเรียนรู้ แมเ้ยาวชนชนเผ่าไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้จากแหล่งวฒันธรรมชนเผ่า

ของตนเองมากนัก แต่การจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาวิถีชีวิตวฒันธรรมชนเผ่าและสัมมาชีพของเยาวชน

กลุ่มชาติพนัธ์ุ จะเป็นการสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของตนเองสอดคลอ้งกบัฝอยทอง สมวถา (2553) 

เขียนในเล่าขานตาํนานเมืองแจ๋มว่ากลุ่มชนคนเมืองแจ๋มประกอบดว้ยไทยพื้นเมือง ปกากญอ(กะเหร่ียง) มง้(แมว้) 

ชาวลัวะและลีซอ ต่างมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมประเพณี มีภูมิปัญญา ทาํอาชีพตามสภาพภูมิ

วฒันธรรมภูมิสังคมท่ีตั้งของชนเผ่าเป็นเอกลกัษณ์ของตน ดงันั้นแหล่งเรียนรู้สาํหรับเยาวชนชาติพนัธ์ุจึงควรนาํองค์

ความรู้ของทั้งกลุ่มชนคนเมืองและกลุ่มชนคนเมืองแจ๋มท่ีเป็นชาติพนัธ์ุชนเผ่าต่างๆมาส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

ดว้ย นอกจากน้ีแหล่งเรียนรู้และองคค์วามรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชนเผ่าจากกรณีศึกษา มีองคค์วามรู้วฒันธรรมภูมิปัญญา

และอาชีพสัมมาชีพท่ียงัคงถ่ายทอดกนัอยูจ่นถึงปัจจุบนั ควรนาํมาเป็นแหล่งเรียนรู้ฟ้ืนฟูวฒันธรรม ทั้งดา้นความเป็นอยู่

ท่ีเรียบง่าย การเลี้ยงตนเองแบบยงัชีพ ทาํการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ทาํนาดาํเป็นขั้นบนัไดตามหุบเขา เลี้ยงสัตวพ์วก

ไก่ หมู ววั ควายเพื่อใชใ้นพิธีกรรมและแรงงาน การสร้างบา้นดว้ยไมไ้ผ่ ดา้นพิธีกรรมประเพณีเช่น พิธีแต่งงาน งานศพ 

เคร่ืองแต่งกายหญิงบริสุทธ์ิเป็นชุดกะเหร่ียงยาวสีขาว (เชวา) เป็นวฒันธรรมอนัดีงาม การจดัการศึกษาเพื่อพฒันากลุ่ม

ชาติพนัธ์ุจะลดภาวะความยากจนขาดแคลน ส่งเสริมการทาํอาชีพแบบพอกิน ท่ีผ่านมาชาวกะเหร่ียงมกัไปรับจา้งและ

ถูกเอาเปรียบ ปัจจุบนัมีองคก์รต่างๆมาส่งเสริมดา้นความรู้และอาชีพ มีสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้

ท่ีมีองค์ความรู้จากในชุมชนทาํให้เยาวชนชาติพนัธ์ุเกิดการเรียนรู้ เม่ือกลบับา้นเกิดจะไดพ้ฒันาความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

อยา่งย ัง่ยนื 

5.2 การจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ  

การจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมสาํหรับเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ ควรจดั

การศึกษาให้เยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุไดเ้รียนรู้ตามฐานการเรียนรู้วิชาการและวิชาสัมมาชีพ การพฒันาแหล่งเรียนรู้เกิด

จากการระดมความคิดของครู ชาวบา้น และภูมิปัญญาในชุมชน รวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บผลจากการจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั 

มยรีุ ถาวรพฒัน์ (2557) ศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื: กรณีศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุเลอ

เวือะ (ละวา้) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่าการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟภูาษาและวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืตอ้งเกิดจากกระบวนการ

คู่ขนานกันระหว่างนักวิชาการจากภายนอกกับคนภายในชุมชน โดยท่ีนักวิชาการเข้าไปกระตุ้นให้ชุมชนเห็น

ความสําคญัและช่วยพฒันาฐานความรู้และองค์ความรู้ให้เกิดข้ึน ให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและมีศกัด์ิศรีใน

ภาษาและวฒันธรรมของตน การมีส่วนร่วมทาํใหชุ้มชนสามารถตดัสินใจหาแนวทางในการอนุรักษฟ้ื์นฟูดว้ยตนเอง

และเครือข่ายภายนอกหลายๆหน่วยงานเขา้มาทาํงานร่วมกนั แหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมจึงควรมีกระบวนการท่ีผูน้าํ

ชุมชน ภูมิปัญญา คณะครู หน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านเห็นความสําคัญของแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพภูมิทศัน์
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วฒันธรรมใหเ้หมาะสม ทาํใหเ้ยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายไดมี้โอกาสเรียนองคค์วามรู้ท่ีชุมชนมีควบคู่กบัความรู้

ใหม่ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมภูมิปัญญาสัมมาชีพชนเผ่า เยาวชนไดเ้รียนรู้ดา้นวิชาการ (วฒันธรรม ภูมิ

ปัญญา) และดา้นวิชาชีวิต (อาชีพสัมมาชีพ) การจดัการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ผูเ้รียนรับความรู้จากบทบาทและการมีส่วนร่วมสร้างความรู้จากแหล่งเรียนรู้สัมพนัธ์กบัวฒันธรรมภูมิปัญญา

และสัมมาชีพชนเผ่าของตน เป็นการต่อยอดความรู้และพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับพยุง ใบแยม้และคณะ (2558) 

ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่นท่ีเหมาะสมเพื่อการจดัการศึกษาพบว่า รูปแบบกิจกรรม

ในแหล่งเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรกบับริบทของทอ้งถิ่น การจดัการเรียนการสอนจดัตามหลกัสูตรสาระ

ทอ้งถิ่น นอกจากน้ีการวิจยัของ (Stoehr, Banks, & Allen, 2011) ศึกษาวิจัยเร่ือง ชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ การสอนท่ี

แตกต่างและการตอบสนองท่ีรวมกันเป็นหน่ึงเดียวพบว่า การปูพื้นทั้ งสามด้านท่ีกล่าวมาทาํให้โรงเรียนประสบ

ความสําเร็จ การสร้างความเขา้ใจ ประเมินขอ้มูลรวมถึงการเขา้ไปตรวจดู  สํารวจแบบแผนการเรียนรู้ ทาํให้เกิดการ

สอนท่ีแตกต่าง การใช้ส่ือและหลักบูรณาการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการสอนท่ีต่างไปจากเดิมทาํให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงจากการท่ีมีตวัช้ีวดัทั้งรูปแบบ กิจกรรม และทรัพยากรท่ีเหมาะสม ดงันั้นการจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้

พหุวฒันธรรมจึงควรมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหเ้ป็นชุมชนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีองค์

ความรู้ท่ีผูเ้รียนกลุ่มชาติพนัธ์ุศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเป็นพหุวฒันธรรมสร้างคุณค่าสิทธิท่ีเท่าเทียม มี

แบบแผนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาชุมชนพหุวฒันธรรม 

 

6. บทสรุป 

แหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมเป็นท่ีรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมและความรู้ใหม่โดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ี

หลากหลาย การจดัการศึกษาควรเนน้แหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ใชแ้หล่งเรียนรู้

อยา่งเหมาะสมและมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทอ้งถิ่นท่ีเหมาะสมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ   

6.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

สถานศึกษาบนพื้นท่ีสูงท่ีจัดการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ ควรนาํผลจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้พหุ

วฒันธรรมไปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาโดยจัดแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมในชุมชนเพื่อส่งเสริม

การศึกษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสถานศึกษา 

6.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

  หน่วยงานการวิจัยทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ควรมีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษากบัการใช้แหล่ง

เรียนรู้พหุวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการพฒันาเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพื่อเป็นการประเมินผลการจดั

การศึกษาดว้ยองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้สําหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีจะนาํไปต่อยอดพฒันาการจดัการศึกษาของชุมชน

การเรียนรู้และสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมต่อไป 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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