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บทท่ี 4 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

งานวิจัย เรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ท าการ เสนอ
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. บริบทชุมชนในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ข้อมูลของผู้ปกครอง 
 3. แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
 4. ผลการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
 

1.บริบทชุมชนในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  อ าเภอสันทรายเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานะเป็นอ าเภอขนาดใหญ่
ล าดับที่ 2 ของจังหวัดในแง่ของจ านวนประชากร รองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 11 ต าบล 114 หมู่บ้าน ประกอบด้วยต าบลสันทรายหลวง, สันทรายน้อย, สันพระเนตร, สัน
นาเม็ง, สันป่าเปา, หนองแหย่ง, หนองจ๊อม, หนองหาร, แม่แฝกใหม,่ เมืองเล็น, ป่าไผ่  
 อ าเภอสันทราย เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาหลายระดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียน
สันทรายวิทยาคมที่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสันทรายหลวงที่ เปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษา มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ นอกจากนี้แล้วยังมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมโดยรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเข้าศึกษากับเด็กปกติ ได้แก่  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 
เป็นต้น 
 สภาพของชุมชนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวที่ท าการศึกษา ส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะศึกษาอยู่ในชุมชนใกล้บ้าน
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ของตน ผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและเอาใจใส่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและให้
ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
2.ข้อมูลของผู้ปกครอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่น าเสนอข้อมูลได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.1 ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 

ความเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 

 
จ านวน (คน) 

มารดา 18 
บิดา 2 
ญาติพ่ีน้องอ่ืนๆ เช่น ป้า  1 
ปู่ ย่า ตา ยาย  9 

รวม 30 
 
 จากตารางที่4.1 ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยมารดา บิดา ญาติ และปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
มารดาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็น ปู่ย่าตายาย 
จ านวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนบิดาและญาติอ่ืนๆ นั้น มีจ านวน 2 คนและ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 และร้อยละ3.33 ตามล าดับ 
  
ตารางท่ี 4.2 ชุมชนที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ต าบล 

 
จ านวน (แห่ง) 

สันพระเนตร 6 
สันคะยอม 2 
สันทรายหลวง 9 
ป่าไผ่ 10 
สันทรายน้อย 3 

รวม 30 
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 จากตารางที่ 4.2 ผู้ปกครองอาศัยอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขตอ าเภอสันทราย 
ประกอบด้วยชุมชนสันพระเนตร สันคะยอม สันทรายหลวง ป่าไผ่และสันทรายน้อย โดยพบว่า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าไผ่และสันทรายหลวงในจ านวนใกล้เคียงกัน คือ 10 คนและ  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ ร้อยละ 30 ส่วนผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในชุมชนสันพระเนตรมีจ านวน 
6 คน สันทรายน้อย 3 คนและสันคะยอม 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20, ร้อยละ 10 และร้อยละ 6.67 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ความต้องการพิเศษที่ผู้ปกครองดูแล 
ประเภทของความต้องการ

พิเศษ 
 

เพศ 
ชาย 

เพศ 
หญิง 

รวม 
(คน) 

บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ 
รวมถึง ภาวะสมาธิสั้น 

13 2 15 

บกพร่องทางสติปัญญา 5 2 7 
บกพร่องทางด้านพฤติกรรม 
ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าว 

4 - 4 

ออทิสติก 2 2 4 
รวม 24 6 30 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าประเภทของเด็กที่ผู้ปกครองให้การดูแลในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางด้าน
พฤติกรรมและออทิสติก จากการรายงานของผู้ปกครองพบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
รวมถึงภาวะสมาธิสั้น มีจ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.33 ขณะที่เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและเด็ก
ออทิสติกมีจ านวน 4 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.33  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษพบว่า เป็นเพศชาย 
24 คนและเพศหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ ร้อยละ 20 โดยมีสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
 
3. แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 เมื่อถามถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะนั้น 
ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ทั้งหมด ให้ข้อมูลว่าไม่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเรื่อง
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เฉพาะส่วนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ในส่วนของการดูแลเด็กหรือเด็กที่เป็นทารก
นั้น มีความเชื่อในเรื่องของการดูแลเด็กนั้น ได้ข้อสรุปพอสังเขป ดังนี้ 
 ในช่วงที่เด็กแรกเกิดหรือวัยทารกจะความเชื่อว่าหากได้การน าสมองปลาดุกมาไว้ที่
กระหม่อมเด็ก จะท าให้เด็กจะมีสติปัญญาดี แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมที่นิยมท าในช่วง
สงกรานต์หรือปีใหม่เมืองของชาวภาคเหนือ ด้วยการให้เด็กเข้าร่วมพิธีนี้ เรียกว่า การกินอ้อผญา โดย
อ้อผญาจะมีลักษณะคล้ายต้นอ้อยแต่มีขนาดเล็กเท่าหัวนิ้วแม่มือ จากนั้น น าน้ าผึ้งมาเสกคาถาพร้อม
กินร่วมกับอ้อผญาแล้วกัดให้แตกแล้วโยนข้ามหัวไปด้านหลังจะช่วยให้เด็กมีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด 
 เมื่อต้องการพาเด็กออกนอกบ้านจะใช้เขม่าหม้อนึ่งหรือที่ทางภาษาพ้ืนเมืองภาคเหนือ
เรียกหมิ่นหม้อ มาป้ายที่หน้าผากของเด็ก เพราะเชื่อว่าจะได้ปกป้องเด็กจากวิญญาณหรือภูตผีต่างๆ 
นอกจากนี้แล้วผู้ใหญ่บางรายจะน าลูบฝ่าเท้าของตนแล้วไปลูบหน้าเด็ก เพ่ือป้องกันอันตรายจากสิ่งที่
มองไม่เห็นหรือภูตผีปีศาจ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการฉีกชายผ้าถุงของมารดาไปห้อยที่คอของลูก 
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อว่าจะท าให้เด็กไม่ร้องไห้ งอแง เนื่องจากเด็กได้รับความคุ้มครองจาก
มารดา 
 เมื่อเด็กเจ็บป่วยมีการใช้สมุนไพร หากเด็กเป็นหวัดก็จะเอาหอมแดงทุบแล้ววางไว้หัว
นอนเพ่ือให้เด็กสูดดมเพ่ือช่วยอาการหวัดหายดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีพืชที่เรียกว่า ปูเลยหรือไพลในภาษา
ภาคกลาง จะเป็นพืชที่ให้เอามาต้มเป็นยาสมุนไพร เวลาเด็กร้องไห้ตอนกลางคืน เชื่อว่าบางทีเด็กจะ
แน่นท้องเพราะมารดารับประทานอาหารที่แสลง จะให้เกิดผลกระทบต่อน้ านม แล้วจะท าให้เด็กแน่น
ท้อง จึงให้เอาปูเลยมาต าแล้วทาที่ท้องเพ่ือให้เด็กอาการดีขึ้น นอกจากนี้แล้วในกรณีที่เด็กเป็นไข้ จะ
เชื่อว่าขวัญของเด็กไม่อยู่กับตัวเพราะถูกผีทักหรือพ่อเกิดแม่เกิดมาเยี่ยม มีพิธีที่จะช่วยเรียกขวัญให้
เด็กกลับมา ด้วยการท าสะตวง หรือการน ากาบกล้วยมาท าเป็นกระทงแล้วใส่ของคาวหวานบูชา แล้ว
น าไปวางเพ่ือเซ่นไหว้ ซึ่งจะช่วยให้อาการของเด็กจะดีข้ึน 
 นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อว่าการเอาสะดือคนที่เกิดคนแรก มาตากแดดไว้ให้
แห้งแล้วเก็บไว้ เมื่อมารดามีบุตรคนต่อไปจะน าสะดือดังกล่าวมาบดผสมอาหารแล้วให้น้องคนต่อไป
กิน เชื่อว่าจะให้พี่น้องรักกัน ไม่ให้รังเกียจกัน มีครอบครัวจะได้ช่วยเหลือกัน 
 ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาการนั้น ในสมัยก่อนเวลาเด็กนอนก็จะให้เด็กอยู่ในเปล พ่อ
แม่ก็จะร้องกล่อมให้ลูกด้วยเพลง อือ อือ จาจา ซึ่งเป็นเพลงภาษาเหนือเพ่ือให้เด็กหลับสนิท เมื่อตื่น
ขึ้นจะอารมณ์ดี ไม่งอแง การน าไข่มอนแดงหรือไข่ต้มที่เอาเฉพาะไข่แดงป้อนให้เด็กกิน เมื่อเด็กทาน
ข้าวได้ เชื่อว่าถ้ากินไข่ไก่หรือไข่แดงของไข่ไก่จะท าให้เด็กปากหมด คือ เฉลียวฉลาด พูดได้คล่องแคล่ว 
และพูดเก่ง หรือการทานกล้วยใต้หรือกล้วยน้ าว้าต ากับข้าวเหนียวจะท าให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง  
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้ปกครองได้ยกตัวอย่าง
นอกจากจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้ว ยังได้
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กล่าวถึงการดูแลมารดาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การดูแลตนเองของผู้เป็นมารดา
หลังคลอดบุตรหรือการอยู่ไฟให้มารดาฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้นมีน้ านมเพียงพอในการให้นมบุตร ซึ่งในทาง
ภาคเหนือจะเรียกว่า การอยู่เดือน โดยมีความเชื่อว่าหากมารดาคนใดปฏิบัติไม่เหมาะสม มารดาก็จะ
เกิดภาวะที่เรียกว่า “ลมผิดเดือน” 
 ลมผิดเดือน คือ ผลของการไม่อยู่ไฟเมื่อคลอดบุตร ประมาณ 1 เดือนหรืออยู่ไฟไม่ครบ
หรือไม่ถูกวิธี จะท าให้เมื่อแก่เฒ่าจะเจ็บป่วย ปวดหัวหรือเวียนหัวง่าย หรือเกิดการเหม็นในอาหารที่
ตนเคยรับประทานระหว่างอยู่เดือน บางรายหากมีอาการลมผิดเดือนรุนแรง ท าให้เกิดเสียสติได้  ใน
ระหว่างอยู่ไฟหรือทางภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่าอยู่เดือนนั้น มารดาต้องรับประทานข้าวจี่หรือข้าวเหนียว
ปิ้ง โดยไม่ให้รับประทานเนื้อหรืออาหารประเภทปลา นอกจากนี้มารดาจะต้องดูแลตนเองให้ดีเรื่อง
ของการรับประทานอาหาร ไม่ให้รับประทานของเผ็ด น้ าที่ดื่มต้องเป็นน้ าอุ่น ในบางพ้ืนที่อนุโลมให้
รับประทานอาหารประเภทเนื้อหมูเท่านั้นหรือหากจะเป็นเนื้อไก่จะต้องเป็นไก่ด า โดยต้องท าให้แห้ง 
เพราะอาหารต้มหรืออาหารที่มีน้ า จะท าให้แม่เป็นแผลหายช้า นอกจากนี้ยังมีข้ันตอนที่เรียกว่า แม่ก า
เดือน คือ จะเข้ามุ้งวันละ 3 ครั้ง เมื่อตื่นนอนต้องอยู่ในมุ้งก่อน แล้วให้ผู้ชายตักน้ าใส่ถังไว้ให้ก่อนที่จะ
ไปท างาน แล้วมารดาค่อยลงจากเรือนไปซักผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนของตน ขณะที่มีผู้ท าอาหาร
มารดาจะต้องอยู่ในมุ้ง ไม่ให้รับลม ถ้าไม่มีถุงเท้าให้เอาผ้าถุงมาสวม สวมเสื้อแขนยาว มัดผม และเมื่อ
จะท าอาหารเย็นมารดาก็ต้องอยู่แต่ในมุ้ง เพ่ือไม่ให้ได้กลิ่นอาหาร มารดาส่วนใหญ่จะอยู่เดือน
ประมาณ 3 เดือนหรืออย่างน้อย 1 เดือน จึงจะพ้นการอยู่ไฟหรือที่ทางภาษาทางภาคเหนือเรียกว่า 
ออกเดือนได้  
 ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
นั้น อาจแบ่งได้ตามหัวข้อย่อยดังนี้ 
 1.ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 การพัฒนาให้เด็กมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน ขา ให้มี ความแข็งแรง 
ผู้ปกครองได้ให้ความรู้ว่า ในสมัยโบราณ เมื่อเด็กเล็ก อาบน้ า จากมีการดัดขา เวลาอาบน้ าและการดัด
ขาโดยน าไม้มาหนีบมัดไว้ให้ตรงส าหรับเข้าเฝือก ท าให้ขาตรงไม่โก่งงอ  นอกจากนี้แล้ว ยังมีอุปกรณ์ที่
เรียกว่าอีดอ้อย ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ปกครองท่านนี้ได้กล่าวว่า “...เป็นการน าไม้มาปักเป็นหลัก มีด้าม
ให้เด็กจับเดิน  ท าด้วยไม้ราวนี่แหละ ก็เอาไม้ปักหลักลงไป หาไม้ไผ่ที่เป็นรูมาเจาะรู ข้างบนเอาไม้สอด
ไปท าเป็นด้ามจับ แล้ก็สวมหลักนั้น เด็กจับแล้วก็เดินวน เดินวนนั่นแหละ แขน ขาอะไรก็จะแข็งแรง
ขึ้น มันก็จะเดินได้ ...” (ผู้ปกครองคนที่ 6) ซึ่งนอกจากนี้ผู้ปกครองหลายคน ยังได้ยกตัวอย่างแล้วการ
ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ยังมีกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น เดินกะลา ม้าก้านกล้วย ตีวงล้อ โก๋งเก๋ง
หรือการฝึกเดินด้วยไม้ต่อขา  
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  2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนั้น 
ผู้ปกครองได้ยกตัวอย่าง การสอนหนีบผ้า การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ การร้อยใบไม้ การเล่น
หมากเก็บ การเป่าฟางข้าว การเป่าหนังยาง การสานปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าว การตัดตุงหรือโคม
การดีดลูกแก้ว ดังค าสัมภาษณ์ท่ีผู้ปกครองท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ในสมัยก่อนจะมีการละเล่นพ้ืนบ้าน 
เช่น การดีดลูกแก้วซึ่งจะช่วยในเรื่องของความแม่นย า สมาธิ และเป็นการฝึกการวางแผน” นอกจากนี้
แล้วยังมีการปั้นดินเหนียวให้เป็นก้อนกลมๆ เพ่ือน าไปท าเป็นลูกกระสุนส าหรับหนังสติ๊กที่เรียกกันว่า 
ยิงก๋งที่เป็นกิจกรรมส าหรับการส่งเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อีกด้วย 
 3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองนั้น ผู้ปกครองได้เน้นถึงการให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษท าสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง เช่น 
การใส่เสื้อผ้า “การแต่งกายจะมีวิธีการให้เด็กเกาะไหล่ใส่เป็นชิ้นๆสอนให้เด็กท า และให้เด็กจดจ า
ค่อยๆสั่งสอนกันแล้วเด็กจะใส่ได้เอง” (ผู้ปกครองคนที่ 18) นอกจากนี้ในสมัยโบราณจะให้เด็กแปรง
ฟันด้วยถ่านหุงข้าวบดเป็นผงเพ่ือท าให้เด็กมีฟันขาวและแข็งแรง การสระผมโดยการใช้น้ าขี้เถ้าที่
ตกตะกอน มาสระท าให้ผมไม่หงอกไว การใช้น้ าซาวข้าวล้างหน้า จะท าให้หน้านวล หน้าขาว หรือการ
ขัดผิวด้วยมะขามเปียก การล้างมือด้วยมะกรูด ซึ่งในทักษะการช่วยเหลือตนเองนั้น ผู้ปกครองราย
หนึ่งได้กล่าวถึงกิจกรรมการท าข้าวแต๋น ว่าในอ าเภอสันทรายจะมีชื่อเสียง ซึ่งครูจะน ามาสอนนักเรียน
เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อีกด้วย 
 4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ 
 ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมนั้น ผู้ปกครองได้ใช้การเข้าไปร่วมกิจกรรม
กับชุมชน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นการปลูกฝังความสามัคคี มีการน าวัสดุธรรมชาติมาใช้
ในการเล่นเช่น น ากะลามะพร้าวมาเล่นเป็นหม้อข้าวหม้อแกงเพ่ือฝึกบทบาทสมมติ ด้านการเล่นนั้น 
ผู้ปกครองได้มีกฎในเรื่องของการเล่นว่า ไม่อนุญาตให้เล่นซ่อนหาในเวลากลางคืน เนื่องจากมีความ
เชื่อว่าผีจะเอาไปซ่อน บางรายได้ใช้การร้องเพลงซอหรือเพลงค าเมืองมาให้เด็กได้ฝึกขับร้องหรือการ
ร้องเพลงที่เกี่ยวกับหลักธรรม เช่น ศีล5 เพ่ือกล่อมเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ งพบว่าผู้ปกครอง
รายหนึ่งได้ใช้หลักของภูมิปัญญาให้การลดความต้องการทางเพศส าหรับลูกที่มีภาวะออทิสติก ด้วย
การใช้กลิ่นดอกลั่นทมและการดื่มน้ ามะตูม เพื่อเป็นการควบคุมอารมณ์และความสนใจทางเพศให้เด็ก
ประเภทนี้มีน้อยลงอันจะเป็นป้องกันปัญหาด้านนี้หรือชะลอให้เกิดช้า  

“.....เด็กพวกนี้เค้าจะไวเรื่องแบบนี้ แม่จะโดยใช้ดอกลั่นทมลอยน้ าไว้บนหัวเตียงเวลา
น้องนอน และให้น้องดื่มน้ ามะตูม และการฝึกสมาธิ โดยการเก็บและเรียงใบไม้ให้เป็น
ระเบียบ...” (ผู้ปกครองคนที่ 15)  
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 5. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
 การส่งเสริมด้านภาษาและการสื่อสาร มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับพัฒนาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษด้วยการที่ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าเมื่อถึงวัยที่เด็กจะพูดแล้วยังพูดไม่ได้หรือยังพูดไม่
ชัด ตนเองจะใช้เขียดและไก่มาใช้กระตุ้นการพูดตามความเชื่อถือแต่โบราณ ดังที่ผู้ปกครองท่านหนึ่ง
ได้กล่าวว่า “.. ตอนที่น้องยังเล็ก น้องยังพูดไม่ชัด ก็จะใช้เขียดตบปาก ให้น้องพูดชัดและใช้ลูกไก่จิก
ปากน้องเมื่อน้องพูดไม่ชัด..”  นอกจากนี้แล้วในส่วนของการส่งเสริมด้านภาษาและการสื่อสาร ภูมิ
ปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาคือการร้องเพลงกล่อมลูก ซึ่งเรียกว่า เพลง อือ อือ จา จา ซึ่ งแม่จะร้องกล่อม
ให้ลูกหลับเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาค าเมืองของตนเอง ดังค ากล่าวของผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งที่ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการร้องเพลงกล่อมเด็ก “...ในสมัยก่อนเวลาลูกนอนก็จะให้เด็กอยู่ในเปลน่ะ อยู่
ในอู่ พ่อแม่ก็จะร้องกล่อมให้ลูก อือ อือ จาจา นี้นะค่ะ ให้ลูกหลับเป็นการพัฒนาการสื่อสารอย่างให้
ลูกฟัง เพลงอืออือ จาจา และเพลงกล่อมลูกแบบนี้เด็กจะได้มีอารมณ์อ่อนไหวมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นรับรู้
เรื่องวัฒนธรรม ภาษาในท้องถิ่นของตนเองได้นะคะ...” 
 6. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้ปกครองเห็นว่า สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มี
ความสามารถทางสติปัญญา ประกอบด้วยความเชื่อในเรื่องของ การน าสมองปลาดุกมาไว้ที่กระหม่อม
ตอนที่เด็กยังเป็นทารก เพราะเชื่อว่าการกระท าเช่นนี้จะเป็นโชคลางที่ท าให้เด็กสติปัญญาดีแข็งแรง 
หรือการกินอ้อผญาที่นิยมกระท ากันในช่วงสงกรานต์จะช่วยให้เด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ในบางราย
ก็ใช้กิจกรรมการเล่นจากอุปกรณ์ธรรมชาติ เช่น การให้เด็กนับใบไม้ การสอนรูปทรงเรขาคณิตจากท า
โคมลอยในท้องถิ่นวัดทรายมูลของอ าเภอสันทราย หรือการเล่นหมากเก็บจากก้อนหินหรือจากเม็ด
มะขาม  

“ย่าจะน าเม็ดมะขามให้แกเล่นแล้วแกก็นับ เล่นเป็นหมากเก็บแล้วก็ถามว่าได้กี่เม็ดแล้ว
ลูก...ช่วยสมองดี มีความคิดดีข้ึน” (ผู้ปกครองคนที่ 10) 

 
 จากข้อมูลที่น าเสนอผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจแบ่งได้เป็น 6 ด้านประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ด้านอารมณ์สังคม ด้านภาษาและการสื่อสาร  และด้านสติปัญญา ซึ่งอาจพบกว่ากิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านหนึ่งก็อาจสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น 
การเล่นหมากเก็บ อาจช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กพร้ อมกับด้านสติปัญญา 
นอกจากนี้แล้วพบว่ากิจกรรมหลายอย่างก็เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากการละเล่นร่วมกันอีกด้วย 
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 จากข้อมูลที่ได้รับในส่วนของความรู้ทางภูมิปัญญาในการดูแลเด็กนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นแผนในการจัด
กิจกรรมที่จะน าไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นฐาน
โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลานของตน โดยจัดในลักษณะของฐานการเรียนรู้
จ านวน 6 ฐาน ละ 2 กิจกรรม มีผู้ปกครองจ านวน 30 คน และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 30 คนเข้าร่วม
กิจกรรม โดยแบ่งผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นกลุ่มๆละ 5 คู่ รวมผู้ปกครองและเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมฐานละ 10 คน เข้าร่วมกันปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเรียนรู้ตาม
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีวิทยากรและผู้วิจัยท าหน้าที่อธิบายความส าคัญและขั้นตอน วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมแล้วสาธิตขั้นตอนให้ผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากนั้นให้ผู้ปกครองและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษลงมือปฏิบัติ โดยจะใช้เวลาในฐานประมาณ 50 นาที รวมหมดทุกฐานเป็นเวลา 1 วัน 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังตาราง 4.4 ต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 4.4 ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒ

นาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจาก        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฐาน 
 

ฐานการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
1. การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

1. ม้าก้านกล้วย 
2.ตีวงล้อไม้ไผ่ 
 

2.การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

1. การสานปลาตะเพียนจาก
ใบมะพร้าว 

2. พิมพ์ภาพหรรษา 

3.การส่งเสริมพัฒ
นาการด้าน

สังคม อารมณ ์
1.ยิงก๋ง  
 

2.กิจกรรมเป่ากบ 

4.การส่งเสริมพัฒ
นาการด้าน

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
1.แปรงฟันด้วยถ่าน 

2.กิจกรรมล้างมือให้สะอาด 

5.การส่งเสริมพัฒ
นาการด้าน

สติปัญญา 
1.เรขาคณิตจากโคมลอย 

2.หมากเก็บเม็ดมะขาม 

6.การส่งเสริมพัฒ
นาการด้าน

ภาษาและการสื่อสาร 
1.จับคู่ภาษาค าเมืองกับภาพ 

2. ร้องเพลงกล่อมเด็ก 
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4. ผลการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองทั้ง 30 คนพบว่าผู้ปกครองมีความสนใจในการน าองค์ความรู้จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บางรายได้กล่าวถึงการได้
เรียนรู้และเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่จากที่ตนเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน เช่น พบว่า การเล่นยิง
ก๋งหรือการยิงลูกหินที่พบเห็นการเล่นทั่วไป สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานของตนได้
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของเล่น  ทั่งที่ตลอดจนอุปกรณ์วัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนั้น
สามารถพบหาไดง้่ายและสะดวกในการน าไปใช้ บางรายก็ได้กล่าวถึงการย้อนร าลึกไปถึงวัยเด็กที่ตนได้
มีการละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองมองข้ามไป รวมถึง
การเห็นถึงบทบาทที่มีของตนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานที่มี
ความต้องการพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองในแต่ละฐานเป็นการทบทวนความทรงจ าและ
การเห็นความส าคัญของของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและเป็นการท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ได้แสดงศักยภาพของตน รวมถึงผู้ปกครองก็ได้เห็นถึงความส าคัญของตนที่จะได้อธิบายประโยชน์ของ
การท ากิจกรรมหรือการร่วมมือกับบุตรหลานเพ่ือให้กิจกรรมในแต่ละฐานลุล่วง ทั้งนี้ผู้ปกครองบาง
รายได้น าพ่ีน้องของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ท าให้บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่ีน้องของบุตรหลานที่มีความต้องการ
พิเศษ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะในแต่ละฐานจะต้องมีการท ากิจกรรมระหว่าง
ผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ชี้แนะและ
อธิบายขั้นตอนในการท ากิจกรรม โดยให้ผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษปฏิบัติด้วยกันเป็น
ทีม ทั้งนี้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นโดยพบว่าในแต่ละฐานมีสามารถน าไปส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ได้ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก หรือด้านวิชาการอ่ืนๆ ดังตัวอย่างค า
สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง    

 
“..กิจกรรมม้าก้านกล้วยจะท าให้แข้งขาได้ออกก าลังกาย ให้ว่ามีการทรงตัว กิจกรรมมี
ประโยชน์หลายอย่างมีความรู้ เข้าร่วมสังคม  ได้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน และก็เข้ากับเพ่ือน
ฝูงได้ค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะให้เล่นอยู่ค่ะ เพราะว่าคือเป็นการละเล่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วย”(ผู้ปกครองคนที่6) 
“ก็ถ้าจัดแบบนี้ท าให้เด็กบวกลบคูณหารได้ง่ายหน่อย ยายคิดว่า หากว่าน าไปพัฒนากับเด็ก
คนอ่ืนก็ท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน”(ผู้ปกครองคนที่1) 
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“กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้คือ ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาสมองเด็ก เช่น สานปลาตะเพียนด้วย
ใบมะพร้าว จะช่วยฝึกสมองเด็ก และกิจกรรมบัตรค าท าให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์บัตร
ค าภาษาเมืองกับรูปภาพ”(ผู้ปกครองคนท่ี8) 

นอกจากนี้แล้วผู้ปกครองเห็นว่า การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการ
เสริมสร้างสมาธิในการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลาน 

 
“ช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น แล้วดูเขาจะมีจินตนาการที่ดี มีมากเลย มีประโยชน์มาก ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์”(ผู้ปกครองคนที่2) 
“ดี แม่เห็นว่าดี กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ แล้วกิจกรรมที่เอามาเล่นในวันนี้แม่เห็นด้วย 
แล้วเราสามารถท่ีจะพัฒนา แล้วต่อยอดได้ ประโยชน์ของกิจกรรมก็คือท าให้เด็กมีสมาธิ ทุกๆ
กิจกรรมท าให้เด็กมีสมาธิ” (ผู้ปกครองคนท่ี15) 
 

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษนี้ ผู้ปกครองเห็นว่า ประโยชน์ของ
การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนซึ่งปัจจุบันนี้เด็ก
ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่บางรายไม่ค่อยสนใจและเห็นความส าคัญในการพูดภาษาท้องถิ่นและใช้
ภาษากลางในการพูดกับผู้ปกครอง จึงท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจห่างเหิน 

“กิจกรรมที่พูดค าเมืองอ่ะค่ะ ก็ท าให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของตนเอง เป็นการอนุรักษ์
ภาษาถิ่นของตนเองค่ะ ..จะน าไปใช้เนื่องจากกิจกรรมเป็นกิจกรรมของท้องถิ่น สามารถหา
วัสดุ อุปกรณ์ ได้ง่าย ประหยัดและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ”  
(ผู้ปกครองคนที่7) 

 
5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบูรณาการภูมปิัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มาจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
ผู้ปกครองจ านวน 30 คน น าเสนอได้ในตารางท่ี4.5 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 
 
  ระดับความพึงพอใจ 

 

x  

 
S.D. 

 

 
การแปล

ผล 
1. กิจกรรมที่จัดมีขั้นตอนการท ากิจกรรมเป็นล าดับ 4.87 0.35 มากที่สุด 
2. กิจกรรมมีการบูรณาการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 0 มากที่สุด 
3. กิจกรรมเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภท 4.96 0.18 มากที่สุด 
4. กิจกรรมเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 5 0 มากที่สุด 
5.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 5 0 มากที่สุด 
6. กิจกรรมใช้อุปกรณ์ในการท าจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น 5 0 มากที่สุด 
7. กิจกรรมเหมาะสมในการน าไปใช้ในท้องถิ่นที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ 5 0 มากที่สุด 
8. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.63 0.43 มากที่สุด 
9. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.77 0.61 มากที่สุด 
10. กิจกรรมสามารถน าไปปรับใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุก
ประเภท 

4.83 0.46 มากทีสุ่ด 

11. ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทของตนในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

4.97 0.18 มากที่สุด 

12. ผู้ปกครองเห็นแนวทางในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 5 0 มากที่สุด 
13. ผู้ปกครองเห็นถึงความสามารถของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  5 0 มากที่สุด 
14. ผู้ปกครองสามารถน ากิจกรรมที่เข้าร่วมไปแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 4.93 0.25 มากที่สุด 
15. ผู้ปกครองมีความรู้เพ่ิมขึ้นในการพัฒนาบุตรหลานที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

4.97 0.18 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.5 ข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมมากที่สุดทุกข้อ โดยมีข้อที่ได้ระดับความพึงพอใจระดับ 5 มากที่สุด คือ กิจกรรมมีการ   
บูรณาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง กิจกรรมใช้อุปกรณ์ในการท าวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น 
กิจกรรมเหมาะสมในการไปใช้ในท้องถิ่นที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ ผู้ปกครองเห็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก
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ที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองเห็นถึงความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไรก็ตาม
พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม เป็นล าดับสุดท้าย 

ผู้ปกครองบางราย (n=6) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานที่ควรจะกว้างขวางและเพียงพอกับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตลอดจนการเรียงล าดับเข้าแต่ละฐานควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ 
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