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1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำ 
 

 สภาพการณ์ของสังคมปัจจุบนั คือการแข่งขนัแสวงหาปัจจยัมาบ ารุงบ าเรอชีวิตภายใต้
กระแสเศรษฐกิจท่ีตอ้งการรวมโลกเขา้เป็นโลกเดียวกนัภายใตร้ะบบทุนนิยมเสรีท่ีแพร่กระจายมาสู่
ชุมชนยา่งรวดเร็ว ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากตั้งตวัแทบไม่ทนั มีหลายกลุ่มท่ีออกมาต่อสู้เพื่อรักษา
แนวคิด ความเช่ือ และภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่ก็มีอีกหลายกลุ่มท่ียอมจ านนกระแสโลกาภิวตัน์  เม่ือ
ประชาชนมีแนวคิดสองกระแสท่ีดูเหมือนจะตรงกนัขา้มให้เลือกเดินทางใดทางหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ การประสานแนวคิดสองกระแสใหส้ามารถด าเนินไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งไม่ติดขดั คอยเหน่ียวร้ัง
ฉุดดึงไม่ให้กระแสใดกระแสหน่ึงสุดโต่งจนเกินเลยความพอดี ย่อมก่อประโยชน์สูงสุดต่อวิถี
ประชาท่ียงัตอ้งด้ินรนขวนขวายท่ามกลางโลกยคุบริโภคนิยมดงัเช่นปัจจุบนั 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ทรงมีพระราชด าริเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้
พสกนิกรของพระองคน์ าไปศึกษาและปฏิบติัตาม เพื่อใหส้ังคมไทยสามารถยืนหยดัอยูไ่ดท้่ามกลาง
ความผนัผวนและความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีท่ีมีกระแสเช่ียวกรากและน่า
หวาดหวัน่ส าหรับชุมชนและสังคมท่ีไม่คุน้ชินกบัการแก่งแยง่แข่งขนัอยา่งเช่นสังคมไทย  พระองค์
ทรงเน้นย  ้าให้ประชาชนชาวไทยหันไปพึ่งพากบัปัจจยัการผลิตท่ีเป็นฐานรากของสังคม คือ ปัจจยั
ทางดา้นการเกษตร ซ่ึงเป็นวถีิวฒันธรรมของสังคมไทยเร่ือยมาตั้งแต่คร้ังบรรพกาล โดยพึ่งพาปัจจยั
ภายนอกใหน้อ้ยท่ีสุด และเป็นอยูอ่ยา่งมีสติและรู้เท่าทนักระแสความเปล่ียนแปลงของโลก 
 การแสวงหาแนวคิดและวธีิคิด ตลอดจนความเช่ือ ค่านิยมท่ีเป็นวิถีวฒันธรรมของชุมชนใน
อดีต  ซ่ึงหลอมรวมเป็นโลกทศัน์และชีวทศัน์ และยึดถือเป็นแนวปฏิบติัสืบต่อกนัเร่ือยมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั นบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นและทรงคุณค่าอยา่งยิ่ง ท่ามกลางการไหลบ่าของค่านิยมแบบเนน้
บริโภคท่ีมาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมุ่งให้ผูค้นเสพสุขกบัวตัถุส่ิงเสพ ดว้ยรูปแบบท่ีรวดเร็ว 
ทนัสมยั และเนน้ความสะดวกสบายเป็นหลกั  ถึงแมใ้นความเป็นจริง ส่ิงท่ีเราคน้หาจากอดีต  อาจ
ไม่สามารถตอบค าถามของปัจจุบนัและอนาคตไดท้ั้งหมด แต่อยา่งนอ้ยรากฐานของอดีตจะบอกให้
เรารู้ว่าท่ีผ่านมาเราเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของโลกไดอ้ย่างไร  เรามีโลกทศัน์ต่อมนุษย ์
โลก และจกัรวาลอย่างไร    จึงท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุยงัไม่เสียเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มให้กบักระแส
โลกาภิวตัน์ไปจนหมดส้ิน 
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 โลกทศัน์  คือ  ผลรวมของมโนทศัน์ของบุคคลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละระบบท่ีมีต่อส่ิงท่ีมีอยู่
รอบตวัและจกัรวาล  โลกทศัน์ จึงเป็นตวัก าหนดชีวทศัน์ หรือแนวคิดในการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลวา่จะด าเนินไปในทิศทางและเป้าหมายใดตามโลกทศัน์ของสังคมนั้นๆ     
 ในการศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน นบัเป็นส่ิงมีค่ามีความหมายต่อการเขา้ใจ
วถีิชีวติของชุมชนท่ีผา่นมา เป็นการตีความผา่นรหสัของคนโบราณท่ีใส่ไวใ้นพิธีกรรม ไม่วา่จะเป็น
พิธีกรรมดา้นการแสดง หรือประเพณีดา้นอ่ืนๆ ท่ีสะทอ้นความเช่ือของกลุ่มชน ถึงแมว้่าโลกทศัน์
เก่ากบัโลกทศัน์ใหม่จะมีความแตกต่างกนัตามยุคสมยั  แต่ความเป็นคนไม่เคยเปล่ียน ดงันั้น การ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงและถูกวธีิจะท าให้เขา้ใจแก่นแทท่ี้ลึกซ้ึงของชุมชนท่ีเคล่ือนผา่นมาตามคติความเช่ือ
ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชใ้นสังคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งยงัอาจส่งทอดความดีงามของอดีตไปสู่
อนาคตไดอี้กดว้ย 
 ชุมชนในเขตศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่    มีโลกทศัน์ท่ีเป็นฐานหลกัเก่ียวกบัความเช่ือดั้งเดิมในเร่ืองผี  ในฐานะผูเ้ป็นเจา้แห่ง
สรรพส่ิงและให้คุณให้โทษกบัมนุษยไ์ด ้ ต่อมาไดน้บัถือศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนา
คริสต์ตามความคิดความเช่ือของแต่ละกลุ่มชน  กระแสความเช่ือเร่ืองผีและศาสนานั่นเองท่ีเป็น
ตวัก าหนดกฎเกณฑท์างสังคม  เป็นรากฐานทางจริยธรรมท่ีมุ่งใหผู้ค้นประพฤติปฏิบติัตามเพื่อความ
สงบร่มเยน็ของสังคม   ความเช่ือ จึงเป็นแนวคิดส าคญัในฐานะท่ีเป็นฐานรากของชุมชนในเขตศูนย์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอย   การแสวงหาจุดร่วมของแนวคิดสองกระแสระหว่างความเช่ือ
ดั้งเดิมในเร่ืองภูตผวีญิญาณกบัความเช่ือทางศาสนาท่ีสามารถหลอมรวมชุมชนให้อยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุขและพึ่งพาอาศยักนัฉันท์ญาติมิตรได้อย่างผสมกลมกลืนและไม่ขดัแยง้ จึงนบัว่าเป็นส่ิง
ส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ของสังคมไทยท่ีมีแนวคิดแบ่งแยกแตกส่วนเป็นฝักฝ่าย
อยา่งรุนแรงเช่นท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงรากฐานทางความเช่ือและโลกทศัน์ของชุมชนในเขตศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่อแสวงหาจุดร่วมของความเช่ือหลายกระแสท่ีสามารถยึดโยงให้ชุมชนในเขตศูนย์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอยสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
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1.3 กรอบแนวคดิของโครงกำรวจิัย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาจุดร่วมของความเช่ือด้านต่างๆ ของชุมชนในเขต
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยท่ีหลอมรวมเป็นโลกทศัน์และชีวทศัน์และแสดงออกในรูปของ
วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม โดยผ่านการสั่งสม สืบทอด กระจาย และเผยแพร่จากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็น
วฒันธรรมเฉพาะถ่ินท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์และทรงคุณค่าต่อวถีิชีวติของชุมชนมาโดยตลอด 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 เพื่อเขา้ใจความเช่ือท่ีหลอมรวมเป็นโลกทศัน์และชีวทศัน์ซ่ึงมาจากแนวคิดและวิธีคิด
แบบภูมิปัญญาชาวบา้น 

1.4.2 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ ์ สืบทอด รักษาวฒันธรรมประเพณีอนัทรงคุณค่าท่ีมีผลมาจาก
ความเช่ือใหเ้ป็นมรดกของประชาชนในชุมชน 

1.4.3 เพื่อเปิดโลกทัศน์ท่ีเป็นความคิดความเช่ือแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ่ึงมีอัตลักษณ์
เฉพาะกลุ่มใหส้ังคมโลกไดรั้บรู้ 
 

1.5 วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจยัด้วยกระบวนทศัน์เชิงปรัชญา

จดัล าดบัขอ้มูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  มุ่งเน้นการจดัเก็บระบบข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ชุมชนในเขตศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
โลกทศัน์และความเช่ือจากภาคสนามเป็นหลกั และการค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบการวเิคราะห์ โดยมีกระบวนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  การวิจยัน้ี ใช้ประชากรกลุ่มตวัอยา่งคือผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ 
หมอทรง ในชุมชนหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 20 คน   และคืน
ความรู้สู่ชุมชน โดยมีชาวบา้นในชุมชนเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประมาณ 100 คน  

2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มผู ้รู้  
ผูเ้ช่ียวชาญ  และหมอทรงในชุมชนหนองหอย  และใชข้อ้มูลจากหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เคร่ืองมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นแนวคิดความเช่ือ ท่ีเป็นโลกทัศน์และชีวทัศน์ ซ่ึงปรากฏเป็นวิถี
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วฒันธรรมผ่านพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชนหนองหอย และสังเกตกิจกรรมของชุมชนท่ีปรากฏเป็น
พิธีกรรมตามความเช่ือ แลว้เก็บรวมรวมขอ้มูลต่างๆ มาเรียบเรียงจดัหมวดหมู่ในแต่ละดา้น  

4. วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัสากลปรัชญา  โดยแยก
วิเคราะห์ตามหมวดหมู่เพื่อเช่ือมโยงความคิดความเช่ือในชุมชนให้เขา้กนักบัแนวคิดทฤษฎีด้าน
อภิปรัชญาและจริยศาสตร์  
 

1.6 ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
 

1.6.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  พื้นท่ีการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ชุมชนในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
หนองหอย  ต าบลแม่แรม  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสังเกตพิธีกรรมตามความเช่ือของ
ประชาชนในหมู่บา้นหนองหอย 

1.6.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ และหมอทรงในชุมชน
หนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 20 คน รวมถึงการคืนความรู้สู่
ชุมชน และการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินร่วมกบัโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ์ 2 ร่วมกบัคณะครูใน
โรงเรียนดว้ย 

1.6.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  ผูว้ิจยัต้องการศึกษารากฐานทางความเช่ือและโลกทศัน์ของ
ชาวมง้ในชุมชนหนองหอย โดยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เลือกตวัอย่างแบบเจาะจงกลุ่ม 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ และหมอทรงประจ าหมู่บา้น  และแสวงหาจุดร่วมของความ
เช่ือในเร่ืองผีแบบดั้งเดิม กบัความเช่ือทางศาสนาท่ีกระจายเขา้ไปในชุมชน และค่านิยมสมยัใหม่ท่ี
ผา่นเขา้สู่ชุมชนโดยลูกหลานมง้วา่สามารถท าให้ชุมชนมง้ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์แห่งชาติพนัธ์ุเอาไว้
ไดอ้ย่างไร และประสานความเช่ือหลายกระแสให้ผสมกลมกลืนกนัโดยไม่ท าให้ชุมชนเกิดความ
แตกแยกและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขไดอ้ยา่งไร 

1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ  งานวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท าสัญญาด าเนินการวจิยั 
 
 




