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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคของมนุษย  
(สัญญา  สัญญาวิวัฒน,  2526  :  92)   เปนการสั่งสมและถายทอดความรูประสบการณของมนุษย
เพื่อการดํารงชีพ     โดยเนื้อแทของการศึกษาแลว      การศึกษาเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง
และตองการการเปลี่ยนแปลงแกไขอยูเสมอ  ซ่ึงเปนพลวัตไปกับกระบวนการที่มีความสัมพันธ   
เชื่อมโยงกับวิถีชิวิตของมนุษย  (เอกวิทย  ณ  ถลาง,  2514  :  4)  หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา     
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูและเปนการถายทอดมวลประสบการณจากบุคคลหนึ่งไปสู      
บุคคลหนึ่ง  เพื่อการอยูรอดของชีวิตและการดํารงอยูของมนุษย (ประเสริฐ   กิติรัตนตระการ,      
2531  :  33) 
 
 ปจจุบัน การศึกษาซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูและเปนการถายทอดในเนื้อหาสาระที่เปน
มวลประสบการณในชีวิตของมนุษยไดเกิดขึ้นอยางมากมาย  หลายรูปแบบ  อาทิเชน  กระบวนการ
เรียนรูของบุคคลผูที่ตองการจะประกอบอาชีพเปนครู ซ่ึงตองเรียนรูความเปนครูและในการ
ถายทอดความรูไปสูผูเปนศิษย ก็ตองเรียนรูกระบวนการเรียนรูและถายทอดตามแนวคิด  ทฤษฎีแต
ละวิธี   ตาง ๆ  ของแตละนักการศึกษา  สวนกระบวนการเรียนรูของบุคคลที่ตองการจะเปนผูนํา  ไม
วาจะเปนบุคคลผูนําทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  หรือการเมือง  กระบวนการเรียนรูและถายทอด
ความรู   นั้นก็มีหลายแบบที่เกิดขึ้นใหเรียนรูและนําไปถายทอดตามแนวทางแหงวิถีชีวิต      ถึงแม
จะมี  กระบวนการเรียนรูและมีการถายทอดความรูเกิดขึ้นอยางมากมายหลายรูปแบบดังกลาวก็ตาม          
ที่สุดแลวกระบวนการเรียนรูและการถายทอดนั้นก็ เปนแตเพียงเครื่องมือที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความรู   ความคิด  ทัศนคติ  และทักษะใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลและหมูชนเทานั้น  แต
ระบบ       การรับรูและสาระการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับบุคคล  วิถีชีวิต   เงื่อนไขทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมที่บุคคลนั้นดํารงอยู    เพื่อใหสามารถนําพาชีวิตใหอยูรอดปลอดภัยเปนสําคัญ 
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 กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูการรักษาสุขภาพที่เปนภูมิปญญาพื้นบาน  เปน
กระบวนการเรียนรูและการถายทอดความรูที่นาสนใจควรแกการศึกษา  ดวยลักษณะเฉพาะตัวพิเศษ
ตางไปจากกระบวนการเรียนรูและการถายทอดความรูแบบทั่วไป    ซ่ึงมีลักษณะที่มีความซับซอน
และมีลักษณะปกปดเปนการเฉพาะบุคคล  หรือเฉพาะของชนเผาเขาไปอีกดวย 
 
 ชาวไทเขิน  มีถ่ินฐานเดิมของบรรพบุรุษอยูแถบมณฑลยูนนาน  ประเทศสาธารณรัฐ     
ประชาชนจีน   และรัฐฉานในประเทศสหภาพเมียนมาร    ตอมาชาวไทเขินกลุมหนึ่งไดอพยพมา   
ตั้งถ่ินฐานอยู  ณ  บานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมี       
กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูการรักษาสุขภาพที่เปนภูมิปญญาพื้นบาน  ซ่ึงตกทอดมาจาก
อดีตจนถึงปจจุบันนานกวาสองศตวรรษ  ชาวไทเขินมีวิธีการปองกันรักษาความเจ็บปวยเพื่อสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณโดยใชองคความรูในการปองกันและรักษาโรคจากประสบการณที่ไดประสบมา  
รวมทั้งไดสะสมและถายทอดตอกันมาหลายชั่วอายุคน  องคความรูดังกลาวในปจจุบันไดถูก         
ถายทอดลงมาสูสมาชิกของชาวไทเขินที่เรียกกันวา  “พอหมอ”  หรือท่ีบุคคลทั่วไปรูจักกันดีในนาม
ของ  “หมอพื้นบาน”  (อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  และนฤมล  เรืองรังษี,  2537  :  2) 
 
 การถายทอดความเปนหมอพื้นบานของชาวไทเขิน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตอง
มีความขยันหมั่นเพียร  และจะตองมีภูมิธรรม  ผูรับการถายทอดอาจตองไปชวยทํางาน  เชน    ทําไร  
ไถนา  หรือเปนผูชวยในการรักษาคนไขโดยถือกระเปาตามพอหมอ  บางรายมีการถายทอด          
ภูมิปญญาโดยผูเรียนตองใชความอุตสาหะวิริยะที่จะรับการถายทอดตามวิถีชีวิตของพอหมอ เพื่อ
สอนใหมีคุณธรรมและอาจมีการทดสอบพฤติกรรมพรอมกันไปดวย สวนใหญการถายทอดจะ      
เกิดขึ้นในระบบเครือญาติที่มีบรรพบุรุษเปนพอหมออยูกอนแลว แตกอนที่จะมีเทคนิค วิธีการและ
วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ    ทั้งจากตํารา    สมุดขอยใบลาน    และศึกษาจากปรากฏการณจริง
ในสังคม  หรือโดยความบังเอิญ  ซ่ึงเปนภูมิปญญาพื้นบานที่มีปจจัยการเรียนรูและการถายทอด
ความรูที่เปนลักษณะเฉพาะ  (สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ,  2533  :  21) 
 
 แตในปจจุบันกระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญา    ในการรักษาสุขภาพของ
คนชุมชนโดยหมอพื้นบานของชาวไทเขินดังกลาว   ที่เคยไดผลในอดีตเริ่มหดหายและลดบทบาท
ลงไปโดยสาเหตุหลายประการ  เชน  การรับเอาการแพทยแบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย     
ซ่ึงทําใหมีอิทธิพลเหนือความคิดของกลไกรัฐเกิดการออกกฎหมายควบคุมหมอพื้นบาน ในที่สุด  
สิ่งที่ตามมาก็คือ     ความรูและประสบการณของหมอพื้นบานของชนเผามีแนวทางปฏิบัติ 
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ในการรักษาสุขภาพไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับองคความรูและประสบการณทางการแพทย

สมัยใหม  จึงเปนเหตุสําคัญที่สงผลตอความเชื่อ  ทัศนคติ  ความเขาใจของคนในชุมชนและหมอพื้นบาน
ของชนเผาเอง  บางคนถึงกับทําการเผาตําราและหอยาพื้นบานของชนเผาที่เปนภูมิปญญาและ 
องคความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของชนเผาและหมอพื้นบานในชนเผาที่สืบตอกันมา 
หลายชั่วอายุคนทิ้งไป  เปนการทําลายองคความรูทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมของบุคคล  
หรือชุมชน ไมสามารถใชเปนองคความรูทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานที่สอดประสาน
ไปกับองคความรูใหมไดตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป   (ยงยุทธ   ตรีนุชกร,  2531  :  214) 
 
 ทามกลางกระแสการพัฒนาที่ไหลเขามาสูชุมชน  มีผลเปนกระแสของความขัดแยง
ในทางความคิดของบุคคล ผูทําหนาที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานของชุมชนในชนเผาที่   
เรียกวา  “หมอพ้ืนบาน”  เชนนี้  ทําใหผูวิจัยสนใจและอยากจะทราบวา  กระบวนการเรียนรู  
กระบวนการถายทอดและความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานในชุมชนที่ยังคงมี      
การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอยูอยางเหนียวแนน  และมีการรับเอากระแสการพัฒนาจากนอกชุมชน
เขาสูชุมชนพรอมกันไปดวยนั้น  จะมีผลตอเร่ืองกระบวนการเรียนรู  กระบวนการถายทอดความรู 
และภูมิปญญาความรูการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานในชุมชนเปนอยางไร 
 

ชุมชนพื้นเมืองซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูในลานนาที่มีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและมี   
กระบวนการเรียนรู    กระบวนการถายทอดและภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานที่       
สืบทอดกันมาไวไดอยางเหนียวแนนของไทยกลุมหนึ่ง  ก็คือ  ชุมชนพื้นเมือง  “ชาวไทเขิน”     

 
ชุมชนชาวไทเขินบานปาไผ    หมูที่  4  ตาํบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม  

ซ่ึงมีการสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่อาศัยอยูในมณฑลยนูนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  
และรัฐฉานในประเทศสหภาพเมียนมาร  ยังคงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมและกระบวนการเรยีนรู  
กระบวนการถายทอด รวมทัง้ภูมิปญญาในการรักษาสุขภาพของหมอพืน้บาน และยังคงรักษาไวได
อยางดี  ขณะเดียวกันกระแสการพัฒนาจากนอกชุมชนไดไหลเขาสูชุมชนพรอมกันตามไปดวย   

 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง  กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญา

ในการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน  ที่ชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอ    
แมแตง  จังหวัดเชียงใหม  วามีการสืบทอดกระบวนการเรียนรู  กระบวนการถายทอด  และ            
ภูมิปญญาในการรักษาสุขภาพของชุมชนไวไดอยางไรทามกลางกระแสของการพัฒนาที่             
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ไหลบาเขามา  ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินในลานนาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน           
ชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
 องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษา    

สุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน   ชุมชนบานปาไผ   หมูที่  4   ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา       
      1.1   ศึกษากระบวนการเรียนรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน           
ชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
      1.2   ศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน        
ชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   
      1.3   ศึกษาภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน  ชุมชนบานปา
ไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   

2.  ขอบเขตดานเวลา    ศึกษากระบวนการเรียนรู    กระบวนการถายทอดความรูและ    
ภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน  ชุมชนบานปาไผ   หมูที่  4  ตําบลชอแล  
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตป  พ.ศ. 2544  ถึงป  พ.ศ. 2546 
 3. ขอบเขตดานพื้นที่    ศึกษาในพืน้ที่ชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอ 
แมแตง  จังหวดัเชียงใหม 
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 4.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 4.1  หมอพื้นบานชาวไทเขินในชุมชนบานปาไผ หมูที่  4 ตําบลชอแล อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม  จํานวน  8  คน 
 4.2  ชาวบานที่ใชบริการจากหมอพื้นบานในชุมชนบานปาไผ  หมูที่ 4  ตําบลชอแล 
อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม  จํานวน  22  คน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ภูมิปญญา  หมายถึง  องคความรูในเรือ่งใดเรื่องหนึง่  หรือหลาย ๆ เร่ืองที่มีอยูใน       
ตัวบุคคล  ชุมชน  หรือสังคม  ซ่ึงไดรับการปลูกฝง  อบรม  ส่ังสอน  ฝกฝน  ถายทอด  หรือส่ังสมมา 
 หมอพื้นบาน    หมายถึง    บุคคลผูมีบทบาทหลักในการทําหนาที่วินิจฉัย  ดูแล ให 
คําแนะนํา  และใหการรักษาโรคภัยไขเจ็บแกคนในชุมชนดวยการประกอบพิธีกรรม  การนวด  และ
ยาสมุนไพร  หรือการดูแลรักษาใหความชวยเหลือตามแนวทางแหงภูมิปญญาพื้นบานที่มีอยูใน    
ชุมชน   แตบุคคลดังกลาวมิไดมีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปจากทางราชการ 

ชาวไทเขิน  ในการศึกษาเพือ่การวิจยัคร้ังนี้หมายถึง บุคคลในชุมชนบานปาไผ หมูที ่  4  
ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จงัหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมีบรรพบุรุษเปนชนเผาชาวไทเขิน 

กระบวนการเรยีนรู  หมายถึง  ลําดับการหรือขั้นตอนในการรับความรูของบุคคล ชุมชน  
หรือสังคม  จนทําใหเกิดแนวคิด  ความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทาง
แหงองคความรูนั้น 

กระบวนการถายทอดความรู   หมายถึง   ลําดับการหรือขั้นตอนในการใหความรูแก 
บุคคล  ชุมชน  หรือสังคม  จนทําใหเกิดแนวคิด  ความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามแนวทางแหงองคความรูนั้น 
 พอหมอ  หมายถึง  หมอพื้นบานที่มีความอาวุโสและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 
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