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แบบฟอร์มสรุปผลงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย 1 หน้ำกระดำษ A4 (ส ำหรับประชำสัมพันธ์) 
(อยู่ในส่วนภำคผนวก) 

1. ชื่อผลงำน/โครงกำร การจัดการความรู้เพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับ
ผลกระทบจากการอพยพ บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง                 
(อังกฤษ) Knowledge management to create cultural spaces for ethnic groups affected by 
migration, Ban Wang Mai sub-district, Rong Kho district, Lampang   
 

2. ชื่อ นำมสกุล นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี และคณะ 

    Miss Supawadi Yadi 
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 119 หมู่ 9 ถนน ล าปางแม่ทะ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 52100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4. เบอร์โทรศัพท ์0942863774 E-mail u48290746@hotmail.com 

5. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำรเสร็จ 2564 

7. ค ำค้น Keyword 1.การจัดการความรู้ 2.พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 3.กลุ่มชาติพันธุ์  
8. อ้ำงอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้) 
9. รูปภำพ หรือภำพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 
10. ค ำอธิบำย 1 หน้ำกระดำษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
(สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย มีความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เนื้อหาครอบคลุมถึง ความส าคัญของ
งานวิจัยชิ้นนี้ วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และประโยชน์ของผลงานวิจัย) 
 

การศกึษาเรือ่ง การจัดการความรูเ้พือ่สรา้งพืน้ทีท่างวัฒนธรรมในกลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นและลซีทูีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการอพยพ บา้นวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาการด ารงอยู่ของ

วฒันธรรมกลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นและลซีหูลงัไดรั้บผลกระทบจากการอพยพ และ 2) เพือ่สรา้งรูปแบบการจัดการความรูท้าง
วัฒนธรรมของกลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นและลซี ูผลการศกึษาดา้นการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมกลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นและลซีหูลัง

ไดรั้บผลกระทบจากการอพยพ พบว่า 2 กลุ่มชาตพัินธุ์เมี่ยนและลซีู มีความทรงจ าเกีย่วกับวัฒนธรรมจากอดตีมาสู่

ปัจจบุนั ไดแ้ก ่1) ประเด็น “ภาษา/วรรณกรรม” พบวา่ กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นมภีาษาพูดเป็นของตัวเองและมภีาษาเขยีนที่
มคีวามคลา้ยกับภาษาจนี แต่การออกเสยีงของเมีย่นจะมคีวามแตต่่างจากภาษาจนี ดา้นวรรณกรรมคนเมีย่นมเีรือ่งเล่า 

นทิาน เพลง ทีม่กีารเลา่สบืต่อกันมา ซึง่นิทานของชาวเมีย่นจะเป็นนทิานเกีย่วกับการสรา้งมนุษย ์นิทานเกีย่วกับสัตว ์
“กลุ่มชาตพัินธุล์ซี”ูมภีาษาเป็นของตัวเอง ในอดตีคนลซีเูคยมตีัวหนังสอืซึง่เป็นตัวคลา้ยกับตัวโรมัน ในชว่งวัยรุ่นจะมี

การเพีย้นของภาษาเนือ่งจากไดรั้บอทิธพิลของภาษาไทย สว่นวรรณกรรมคนลซี ูคอื บทเพลงทีใ่ชใ้นเทศกาล มทีา่ทาง

การเตน้ร าประกอบ ซึง่ปัจจุบันยังมกีารจัดและแสดงอยู่  2) ประเด็น “ภูมปัิญญา/อาหาร/การแตง่กาย”“กลุม่ชาตพัินธุ์
เมีย่น” นยิมปักผา้มลีวดลายผา้จากธรรมชาต ิปัจจุบันจะมกีารเพิม่รวดลายขึ้นเพือ่ความสวยงาม ชาวเมีย่นนยิมกนิเตา้หู ้

เพราะเป็นอาหารทีไ่ดรั้บการสบืทอดกันมา นอกจากนี้ยังใชภู้มปัิญญาการถนอมอาหารเชน่ การดองผักกาด ทางดา้น 
“กลุม่ชาตพัินธุล์ซี”ู พบวา่ คนลซีมูกีารปักผา้และน ามาเย็บตอ่กนัเป็นผนืใหญเ่พือ่ท าเป็นเสือ้ผา้ ในปัจจุบันคนลซียัูงนยิม

ใชผ้า้โพกหัวแบบส าเร็จรูป ไมน่ยิมใชผ้า้โพกเอง คนลซีมูเีครือ่งประดบัทีเ่ป็นเงนิ คนลซีจูะนยิมใสช่ดุประจ าชาตพัินธุใ์น
งานประเพณีหรือเทศกาล ดา้นอาหารคนลซีูนิยมรับประทานคอื น ้าพรกิ หมูย่าง หมูทอด และขนมปาปาในเทศกาล 

นอกจากนีค้นลซีมูยีาสมนุไพรทีน่ยิมใชก้นัเป็นประจ าตัง้แตอ่ดตี  3) ประเด็น “วถิกีารด าเนนิชวีติ/พธิกีรรม” พบวา่ “กลุม่
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ชาตพัินธุเ์มีย่น” มวีถิกีารด าเนนิชวีติ คอื การท าไร่ ท าสวน เลีย้งสตัว ์และขายน ้าเตา้หูเ้ป็นสว่นใหญ่ คนเมีย่นมพีธิกีรรม
และความเชือ่เรือ่งของผแีละการนับถอืผบีรรพบรุุษ พธิกีรรมสง่เคราะห ์ท าพธิแีจง้ผบีรรพบรุุษ หรือเมีย่นป้าย และการ

เลอืกทีด่นิเพือ่สรา้งบา้น และในชว่งกอ่นหรอืหลังวันตรุษจนีอกีทัง้ยังพบ “พธิเีลีย้งผเีจา้ที”่ ซึง่มขีอ้หา้มคอืหา้มผูห้ญงิ

เขา้ร่วมและคนภายนอกที่ไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมเด็ดขาด นอกจากนี้คนเมี่ยนยังมีขอ้หา้มเลี้ยงแมวเร่ร่อน ไก่เร่ร่อน 
เนื่องจากเชือ่วา่จะน าสิง่ไม่ดเีขา้มาในบา้น สว่น “กลุม่ชาตพัินธุล์ซีู” พบวา่ คนลซีมูอีาชพีคอืการท าไร่ ท าสวน ในอดตี

ก่อนการอพยพมีอาชพีปลูกฝ่ิน ปลูกขา้ว และกาแฟ เลี้ยงสัตว ์การท าเกษตรยึดตามปฏิทนิจีน ดา้นความเชือ่และ
พธิกีรรมคนลซีูจะนับถอืผเีป็นสว่นใหญ่ และนับถอืผบีรรพบุรุษ ผศีาลเจา้ และสว่นนอ้ยจะนับถอืศาสนาครสิต ์ศาสนา

พุทธ ซึง่สามารถเขา้ร่วมกบัศาสนาอืน่ไดโ้ดยไม่มกีารผดิตอ่สิง่ทีนั่บถอื คนลซีจูะมขีอ้หา้มในเรือ่งของคูค่รอง เมือ่มกีาร
แตง่งานจะตอ้งมกีารบอกกลา่วและเลีย้งผทีีศ่าลหมู่บา้น คนลซีหูา้มแตง่งานกับคนทีน่ามสกลุเดยีวกัน ถงึแมจ้ะอยู่ตา่ง

ถิน่ก็ตามถอืว่าเป็นญาตกิันหมด หากมคีนตายคนลลีูจะมกีารโพกผา้สขีาวและจะหา้มท าไร่ท าสวน วันดขีองชาวลซีูดู

ตามปฏทินิจนี และการสรา้งบา้นชาวลซีูกอ่นมกีารสรา้งบา้น จะมกีารเสีย่งทายกอ่น โดยใชข้า้วเปลอืกในการเสีย่งทาย 
อกีทัง้ในชว่งเทศกาลตรุษจนีกลุม่ชาตพัินธล์ซีจูะม ี“ประเพณีปีใหม่ผูห้ญงิ” ซึง่จัดงานไปในคราวเดยีวกันกับวันตรุษจนี 

และถา้หากบางบา้นตอ้งการเรียกขวัญใหก้ับลูกหลานก็จะท าในชว่งนี้ดว้ย นอกจากนี้จากการวเิคราะหค์วามเขา้ใจต่อ
วฒันธรรมตนเองทัง้ในดา้นความรู ้อารมณ์ และวถิปีฏบิัตทิีม่ผีลตอ่การสบืทอด/การสง่ตอ่สบืสานจากรุ่นสูรุ่่น) พบวา่ ทัง้ 

๒ กลุ่มชาตพัินธุเ์มีย่นและลซี ูมคีวามภาคภูมใิจในวัฒนธรรมของตนเอง เพราะหลายครัง้ทีอ่า้งถงึรากเหงา้และความ

เกา่แกต่ัง้แตส่มัยอยูท่ีแ่ผน่ดนิใหญ่ มคีวามหวงแหนวัฒนธรรมตนเอง และพรอ้มจะถ่ายทอดเผยแพร่ใหค้นนอกรับรูแ้ละ
ยอมรับในวฒันธรรมของตนเอง ทวา่เมีย่นอาจจะมขีอ้จ ากัดในการใหค้นอืน่เขา้ร่วมบางพธิ ีแตล่ซีคูอ่นขา้งเปิดกวา้งและ

ปรับตัวมากกว่า ทางดา้นการศกึษาผลกระทบทีส่ง่ผลต่อการด ารงคงของกลุม่ชาตพัินธุแ์ละวัฒนธรรมอยู่หลังจากการ
อพยพในประเด็นประกอบดว้ย การเขนิอายตอ่สงัคมและการปิดบังตนเองพบวา่ กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นและลซี ูในระยะแรก

อพยพมีความเขนิอายและพยายามทีจ่ะซ่อนเรน้ปิดบังความเป็นชาตพัินธุข์องตนเอง แต่ในเวลาต่อมาพยายามทีจ่ะ

สือ่สารถึงคนนอกว่าตนเองคือชาตพัินธุ์ที่มีวัฒนธรรมและมีความเก่าแก่ สังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มช่วงวัยท างาน/ผูสู้งอายุที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกจิดีจะใชเ้ครื่องมือสือ่สารและตดิต่อกับคน

ภายนอกมากขึน้ แตก่ลุ่มเด็กกับวัยรุ่นจะพยายามปรับและเปลีย่นตัวเองใหเ้ป็นคนไทย พูดภาษาไทยใหช้ัด และมวีถิี
ชวีติทีต่า่งกบัรุ่นพ่อแมปู่่ ยา่ตายายของตนเอง มคีวามสนใจเรยีนรูพ้ธิกีรรมของตนลดลง ซึง่ในอนาคตอาจจะถูกกลนืทาง

วฒันธรรมโดยวฒันธรรม (ไทย) ทีแ่ข็งแรงกวา่ใหญก่วา่และมอีทิธพิลตอ่กลุม่ชาตพัินธุม์ากขึน้เรือ่ย ๆ 
ผลการศกึษาขอ้ที ่2) เพือ่สรา้งรูปแบบการจัดการความรูท้างวัฒนธรรมของกลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่นและลซี ูพบว่า 

องคค์วามรูส้ว่นใหญ่จะคงอยู่กับตัวบุคคล เชน่ ปราชญช์าวบา้นซึง่ความรูเ้หลา่นี้ยังไม่ไดจั้ดเก็บอย่างเป็นรูปแบบจงึได ้

ก าหนดความรูห้ลกัเรือ่งวฒันธรรม ไดแ้ก ่แหลง่เรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง วฒันธรรมดา้นภาษาและวรรณกรรม กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่น 
คอื บา้นแม่วไิล (นิทานเมีย่น) กลุม่ชาตพัินธุล์ซีู คอื บา้นแม่อาซะมะ (นทิานลซีู,บทสูข่วัญ,วรรณกรรมมุขปาฐะ)/บา้น

พ่อหวัง (ภาษาจนี) แหล่งเรียนรูท้ี ่2 เรือ่งประเพณีและพธิกีรรมของชมุชน กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่น คอื บา้นพ่อวเิชยีร แซ่

จ๋าว (พิธกีรรมชาวเมี่ยน)/ บา้นพ่อองสาร (พิธกีรรมชาวเมี่ยน) กลุ่มชาตพัินธุล์ซีู คอื บา้นปู่ จ๋าน (จารย)์ พ่อแสงชัย 

(พธิกีรรมชาวลซี)ู/ บา้นพ่อสวสั (พธิกีรรมชาวลซี)ู แหลง่เรยีนรูท้ี ่3 เรือ่งอาหาร กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่น คอื บา้นพ่อวเิชยีร 

แซจ่๋าว (อาหารชาวเมีย่น) กลุม่ชาตพัินธุล์ซี ูคอื บา้นพ่ออลุ ุ(อาหารและขนมปาปา, ครกกระเดือ่ง) แหล่งเรียนรูท้ี ่4 
ดา้นวถิชีวีติความเป็นอยู่ กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่น คอื บา้นพ่อวเิชยีร แซจ่๋าว (ดนตรชีาวเมีย่น)/ บา้นชาวเมีย่นโบราณ กลุ่ม

ชาตพัินธุล์ซี ูคอื บา้นพ่อตา๋ (บา้นชาวลซีโูบราณ) ส าหรับแหลง่เรยีนรูท้ี ่5 ปราชญ/์ผูรู้ใ้นชมุชน กลุม่ชาตพัินธุเ์มีย่น คอื 
แมว่ไิล/พ่อวเิชยีร/พ่อองสาร กลุม่ชาตพัินธุล์ซี ูคอื แมอ่าซะมะ/พ่ออลุ/ุพ่อแสงชยั (ปู่ จา๋น)/ พ่อหวงั  

ผลจากการจัดการชดุ “ความรูท้างวัฒนธรรม” ของทัง้ 2 กลุม่ชาตพัินธุ ์โดยการศกึษาผ่านผูค้นในชมุชน และ
กระบวนการมสีว่นร่วม เพือ่การจัดการความรูข้องคนในชมุชน จงึไดส้รา้งเครือ่งมอืชว่ยในการจัดเก็บความรู ้คอื “แผนที่

ชมุชน” และ “ปฏทินิ 12 เดอืน” ทีไ่ดจ้ากบคุคลส าคัญในชมุชน มกีารบรรจุชดุความรูท้างวัฒนธรรม ของ ๒ กลุม่ชาติ

พันธุ ์เพื่อใชเ้ชือ่มโยงผูค้นของทัง้สองกลุ่มเกดิการยอมรับและเห็นถงึคุณค่า ความหมาย รวมไปถงึความส าคัญของ
วฒันธรรม เพือ่ใชช้ดุความรูเ้หลา่นีเ้ป็นเครือ่งมอืทีม่อี านาจในสรา้งพืน้ทีท่างวัฒนธรรม และยดึโยงไปสูค่วามสมัพันธก์ับ

หน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจัดการศกึษาของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรมชุมชนใหเ้ด็กและ
เยาวชนอยา่งเป็นรูปธรรม จนเกดิแรงจูงใจทัง้ผูใ้ชห้ลักสตูรและชมุชน เพือ่ปลดล็อคการถูกกดทับทางวัฒนธรรมกระแส

หลกั ใหเ้ห็นถงึการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัต ิสะทอ้นในพืน้ที ่ซึง่เป็นพืน้ทางวฒันธรรมทีไ่ดรั้บการจัดสรา้งขึน้จากชมุชน 

 
 

 
 

 

 
 

 


