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ฐานการเรียนรูในชุมชน 
 

ทุนความรูของชุมชนสําหรับการเรียนรูในวิถีชีวิตจริงนั้นมีหลากหลาย ทุนความรูเหลานี้ชวยให
ผูเรียนไดเขาใจปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถเขาใจไดวาผูคนท่ีมีความแตกตางกันในสังคม ท้ัง
ความรู ฐานะ และประสบการณทํามาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางไร ปรับตัวใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมใกลตัวและสังคมโลกดวยวิธีใด ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกรเปน
เชนไร หรือการใชชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืนเกิดข้ึนไดอยางไรในชุมชน การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ในชุมชน เพ่ือถอดความรูท่ีมีอยูในชุมชน โดยการบูรณาการทรัพยากรในชุมชนเพ่ือการเรียนรู ท้ังคน 
ปราชญชาวบาน และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดยการเพ่ิมเติมองคความรู ระบบการ
จัดการและเสริมความเขมแข็งตามจุดเดนของพ้ืนท่ี ใหอยูในรูปของ “ฐานการเรียนรู” ท่ีเปนฐานบนชีวิต
จริง ไมใชฐานจากตํารา แตก็ไมไดละท้ิงตํารา เนื่องจากไดนําความรูจากตํารามาอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนในฐาน
ชีวิตจริง การกําหนดฐานการเรียนรูในชุมชน คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1. ฐานการเรียนรู ตองสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน เสริมสรางกระบวนการเรยีนรูท่ี
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แสวงหาความรูและการทําความเขาใจสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จากการสังเกต หรือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ มีการรวบรวมขอมูล นําขอมูลท่ีไดไปคิด
พิจารณาเหตุและผล เกิดเปนความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ กระบวนทัศน (Paradigm) 1  ท่ี
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู 

2. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนหองเรียนทางธรรมชาติ เพ่ือการศึกษา เรียนรู
ความสัมพันธกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีมีอยูในธรรมชาติกับความเปน
จริง คนหาสัจธรรม และสามารถสรางบทเรียนใหกับตนเองได  

3. เปนวิถีชีวิตชุมชน ท่ีแฝงดวยภูมิปญญา วัฒนธรรม และกระบวนการทางสังคมท่ีสามารถเปน
แบบอยางท่ีดี 

4. ไดรับความรวมมือจากเจาขององคความรูหรือแหลงเรียนรู เพ่ือการพัฒนาองคความรู  มีสวน
รวมในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรถายทอดความรู 

5. มีความปลอดภัย และสามารถเดินทางไดอยางสะดวก 
 

 

 
1 กระบวนทัศน (Paradigm) ตามความหมายของพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงกรอบ
ความคิดหรือแนวทางท่ัวไปท่ีใชในการมองโลก  พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง 1) ชุดของ
แนวคิด การรับรู ความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติรวมกันของคนกลุมหน่ึง ชุมชนหน่ึง จนเกิดเปนแบบแผนของทัศนะ
เฉพาะเก่ียวกับความจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และชุดแนวคิดน้ันมีฐานเปนแมบทของความคิดหรือแนวปฏิบัติของกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของ  2) ภาพรวมของแบบรูปความคิด (thoughts pattern) ท่ีแตกตาง นําไปสูการแกปญหาอยางฉับพลันและการ
เปลี่ยนแปลงท้ังระบบ ท้ังน้ีแบบรูปความคิดของสํานัก(คิด)หน่ึงอาจจะแตกตางจากอีกสํานักหน่ึงก็ได   
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วัตถุประสงคของฐานการเรียนรู 
 
ฐานการเรียนรูในชุมชน เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม

จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู คือ การใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ธรรมชาติและในวิถีชีวิต เพ่ือสรางกรอบคิด ปรับกระบวนทัศนภายในตนเองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาของ
รางกาย สติปญญา และจิตใจ โดยการพัฒนานี้จะเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีถูกออกแบบข้ึน ใหเหมาะสม
กับฐานการเรียนรูตางๆ ท่ีเปนประเด็นการเรียนรู  โดยการพัฒนาฐานการเรียนรูในชุมชน มีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

 
1. ใชเปนแหลงใหผูเรียนไดถอดความรู ในประเด็นท่ีเปนจุดเดนของแตละพ้ืนท่ี 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 
3. ใชจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนและผูท่ีสนใจท่ัวไป 
4. ใหมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความยั่งยืนของความรู

ท่ีมีอยูในชุมชน 
5. เปนตนแบบหรือตัวอยาง ใหกับผูสนใจท่ีจะมาเรียนรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในบริบท

ของตนเอง 
6. เปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน 
7. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
8. สามารถใชเปนแหลงศึกษาวิจัยของนักวิจัย หรือการศึกษาโดยอิสระสําหรับผูสนใจ 
9. เพ่ือนําความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน ดวยการพัฒนาและยกระดับความรู

ในชุมชน 
10. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรชุมชน เชน ความคิดริเริ่ม การ

ตัดสินใจ และการแกปญหา  
11. เพ่ือสรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนท่ีเปนเจาของฐานการเรียนรู และเปน

แรงจูงใจใหพัฒนาตอไป 
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การบริหารจัดการฐานการเรียนรู  
 
 การบริหารจัดการฐานการเรียนรู เปนการดําเนินการเพ่ือใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและคุมคา เกิดประโยชนตอผูเรียน และเปนการจัดการเพ่ือสรางการใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูใน
ชุมชน ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการ
บริหารจัดการฐานการเรียนรู ใชวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
 
 P – Plan การวางแผน 

1. โดยการศึกษาขอมูลชุมชน สํารวจสถานท่ีจริง พูดคุยสัมภาษณ เสวนา เพ่ือคนหาความรู
ท่ีมีอยูในชุมชน คนหาบุคคลท่ีเปนเจาของความรู ภูมิปญญา หรือผูท่ีสามารถใหการ
สนับสนนุการจัดฐานการเรียนรู  

2. ประเมินความเปนไปไดของการพัฒนาฐานการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับคุณคาของ
องคความรูท่ีมีอยูเดิม ศักยภาพในการพัฒนาตอยอด ความรวมมือของเจาของแหลง
เรียนรูและผูมีสวนเก่ียวของ และความยั่งยืนของฐานการเรียนรู 

3. พัฒนาฐานการเรียนรู ดวยการถอดความรูจากเจาของแหลงเรียนรูเปาหมาย  วิเคราะห 
จัดระบบ นําองคความรูมาพัฒนาเพ่ิมใหสมบูรณยิ่งข้ึน ประสานและสรางความรวมมือใน
ชุมชนในการพัฒนาฐานการเรียนรูรวมกัน ดูแลจัดเตรียมพ้ืนท่ีใหพรอมตอการเรียนรู 

4. ออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลองเหมาะสมกับฐานการเรียนรู โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายใน
การเรียนรู สิ่งท่ีผูเรียนจะไดรับ 

5. วางแผนการใชงานฐานการเรียนรู 
6. กําหนดผูรับผิดชอบหลักประจําฐานการเรียนรู  

 
D – Do การดําเนินการ 

1. จัดทําเอกสารประจําฐานการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 
กิจกรรม  

2. ประสานงานวิทยากรชุมชน จัดประชุมสรางความเขาใจ และอบรมเสริมความรูหรือกิจ
กรามอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาวิทยากรชุมชนใหมี ศักยภาพในการถายทอดและรวมจัด
กระบวนการเรียนรู 

3. จัดทรัพยากร อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน 
5. สรางความรวมมือ และการประสานงานการดําเนินงาน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชฐานการเรียนรู โดยการประชาสัมพันธ ใหขอมูล และ

อํานวยความสะดวกแกผูสนใจ 
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C – Check การติดตามประเมินผล 

1. กําหนดกรอบการประเมินผลฐานการเรียนรู ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประเมินควบคูไปกับการ
ประเมินผลรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากการจัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวใช
กระบวนการจัดการเรียนรูเต็มรูปแบบ และใชฐานการเรียนท่ีหลากหลายครบทุกฐาน 

2. จัดระบบการรับขอมูลปอนกลับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังผูเรียน ผูสอน วิทยากร และ
คนในชุมชน เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค และความคิดเห็นท่ีเก่ียวของ  

3. การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ ผลการประเมินรายวิชา นําเขาท่ีประชุมเพ่ือหาแนวทางใน
การแกปญหา พัฒนาและปรับปรุง 

 
 

A – Act การพัฒนาและปรับปรุงแกไข  
1. นําแนวทางท่ีไดจากการวิเคราะห มาดําเนินการ โดยกําหนดแผนการดําเนินการ และ

มอบหมายผูรับผิดชอบหลัก 
2. นําเสนอแผนการปรับปรุงแกไขตอเจาของแหลงเรียนรู หรือผูมีสวนรวมในชุมชน เพ่ือ

ดําเนินการรวมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ไดอ้อกแบบใหผู้เ้รียน 

ไดมี้ประสบการณ์ตรง 

โดยการปฏิบติัจริง  

ผูส้อนทาํหนา้ท่ีออกแบบ  

และจดักระบวนการท่ีเป็นระบบ 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด  

และมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 

เพ่ือใหค้น้พบความรู้ 

ดว้ยตนเอง 
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ตัวอยางของฐานการเรยีนรูท่ีใชในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน  
 
หมายเหตุ : ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและสภาพแวดลอมในชุมชน 
ผูรับบริการจัดการเรียนรูประสานขอมลูปจจุบันไดท่ีสํานักงาน สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ โดยตรง หรอื icofis@gmai.com  
 
 
ฐานภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปาชุมชนตะโหมด 

 
คําอธิบายฐานการเรียนรู 
 

ปาตนน้ําแนวเทือกเขาบรรทัด เขตพ้ืนท่ีตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปนปาดิบ
ชื้นท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง มีท้ังสวนท่ีเปนปาไม ลําหวย และแนวเชื่อมตอระหวางปา
และลําหวย (Ecotone) ประกอบไปดวยสรรพสิ่งท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท่ีตางรวมทํางานประสานสัมพันธ
กันอยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถอยูรอดและอยูรวมกันไดอยางสมดุล หากไดมองอยางเขาถึงและเขาใจ
ในระบบนิเวศปาดิบชื้นแหงนี้จะพบวาสรรพสิ่งท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดใหญ ท้ังสังคมพืช สังคมสัตว 
และสังคมจุลินทรีย  รวมท้ังองคประกอบอ่ืนๆ เชน ดิน น้ํา ธาตุอาหาร ความชื้น  อุณหภูมิ แสงสวาง ตาง
ทําหนาท่ีตามท่ีธรรมชาติไดออกแบบมา มีความสัมพันธ เชื่อมโยงกันเพ่ือสรางสมดุลใหกับผืนปา สังคม
ขนาดใหญแหงนี้จึงมีวิถีแหงการเก้ือกูลและพ่ึงพา สรรพสิ่งตางดํารงอยูเพ่ือกันและกัน แมแตคนในชุมชนก็
ไดอาศัยพ่ึงพาผืนปาเพ่ือการดํารงชีวิต ภูมิปญญาชาวบานในการอยูรวมและใชประโยชนจากปาจึงเกิดข้ึน
มากมาย เชน การหุงขาวดวยไมไผ การใชสมุนไพรในการรักษาโรค การเผาเอาน้ํามันจากตนยางนา ฯลฯ 
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอผืนปา ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากคน  ชุมชนจึงตอง
รวมดูแล รับผิดชอบ จนเกิดกระบวนการบริหารจัดการปาตนน้ําดวยภูมิปญญาคนในชุมชน มีรูปแบบ
เฉพาะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน ธนาคารน้ํา การปลูกปาในสวนยางพารา การจัดตั้งปาชุมชน การรวมกลุม
เพ่ือการอนุรักษ   การทําพิธีผูกผาบูชารุกขเทวดา เปนตน 
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“ธนาคารน้ํา”  คือภูมิปญญาหนึ่งในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด การจัดการน้ําของ
ชุมชนเกิดข้ึนหลังจากท่ีประสบภาวะแหงแลง ซ่ึงเปนผลมาจากการบุกรุกปาเพ่ือใชพ้ืนท่ีทําสวนยางพารา 
ชาวตะโหมดเลือกใชการสรางฝายเปนเครื่องมือในการแกปญหา พบท้ังความสําเร็จและความลมเหลว ฟน
ฝาอุปสรรคปญหามาเปนระยะๆ จนเม่ือไดรวมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
วิเคราะหรวมกันวาหากเราสรางฝายภายใตกรอบคิดคลายกับการสรางเข่ือน โดยมุงหวังกักเก็บน้ําไวใช
ประโยชนใหไดมากท่ีสุด โดยไมสนใจจะแบงปนใหกับสิ่งใด ความคิดดังกลาวจะไมสอดคลองกับธรรมชาติ 
ทายสุดจึงไดสังเคราะหองคความรูใหม โดยการนําความรูในตน (ภูมิปญญา) เก่ียวกับการชะลอน้ําไหลของ 
“นบ” ซ่ึงเปนเครื่องมือชะลอการไหลของน้ํา เพ่ือทดน้ําเขานาของชาวบาน มาบูรณาการกับความรูใน
ตํารา เพ่ือพัฒนารูปแบบของฝายตนน้ําท่ีเรียกชื่อวา ฝายชะลอน้ําไหล 

ฝายชะลอน้ําไหล เปนการสรางฝายภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ําใหสรรพสิ่ง การสรางฝายแบบ
นี้ยึดหลักคิดความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไมมีเปาหมายเพ่ือการใชประโยชนสําหรับ
มนุษยเทานั้น แตจะแบงปนน้ําใหกับปาไม แบงปนน้ําใหกับน้ําใตดิน แบงปนน้ําใหกับสรรพชีวิตบริเวณท่ี
สรางฝาย และแบงปนน้ําสูบริเวณกลางน้ําและปลายน้ํา (ทะเลสาบสงขลา หรือ อาวไทย) ภายใตกรอบคิด
เชนวานี้ ชวยใหสรรพชีวิตท้ังสังคมมนุษย สังคมสัตว สังคมพืช และสังคมจุลินทรียตางไดรับการแบงปนน้ํา
อยางเทาเทียม การสรางฝายดวยกรอบคิดใหมนี้จึงไมใชสิ่งกีดขวาง มาขวางก้ันการไหลของน้ํา เพ่ือกักเก็บ
น้ําไวหลังฝายเหมือนการสรางฝายท่ัวๆ ไป เพียงแตใชสิ่งกีดขวางชะลอน้ําใหไหลชาลงทําใหเกิดแองน้ํา
ขนาดเล็กบริเวณดานหนาฝาย สงผลใหสายน้ํายังสามารถทําหนาท่ีลําเลียงสรรพสิ่งจากตนน้ําสูปลายน้ําได
ตามธรรมชาติ การออกแบบฝายแบบนี้ จึงไมเกิดการพังทลายของดินดานขาง น้ําไมมุดลอดใตฐานฝาย 
และทรายไมทับถมหลังฝายจนเต็ม ทําใหฝายสามารถทําหนาท่ีไดสอดคลองกับการออกแบบของธรรมชาติ 

กรอบคิดดังกลาวถือเปนหัวใจของฐานการเรียนรูนี้ เปนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจหลักของ
ธรรมชาติ นํามาปรับใชกับตัวเองและสังคมตอไป  
 
หัวขอหรือเนื้อหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน หัวขอ 
1.1 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (Dynamic of the nature) ท่ี มีผลตอวิถีชีวิต

ของชุมชน และแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม 
1.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

 
การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการมองระบบความสัมพันธของชีวิตมนุษยและสรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาทางตะวันตกซ่ึงใหความสําคัญกับมนุษย มองวา
มนุษยเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง มุงท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ จึงเรียนรูเสาะหาความลับของธรรมชาติ เพ่ือ
หาวิธีการจัดการเอาชนะธรรมชาติ เปนมุมมองท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการรุกรานเพ่ือเอาชนะ ความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ลวนนําซ่ึงเครื่องมือเพ่ือจัดการกับวัตถุดิบในธรรมชาติ สงเขาสูระบบ
อุตสาหกรรม ผลิตเพ่ือสนองความตองการของมนุษย ผลิตเพ่ือสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ จนกอใหเกิด
วัฒนธรรมการเสพบริโภคจนถึงทุกวันนี้  ในท่ีสุดก็พบวาการพัฒนาเพ่ือประโยชนของมนุษยเชนนี้จะไมได
สรางความยั่งยืน เนื่องจากเปนการพัฒนาดวยวิธีการเบียดเบียนและเอาชนะ เม่ือฝายธรรมชาติถูก
เบียดเบียน ความสัมพันธของระบบจึงเสียสมดุล และมนุษยเองเปนสวนหนึ่งของระบบนี้ดวย จึงไดรับ
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ผลกระทบจากการเสียสมดุลนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได  ปจจุบันมนุษยจึงหวนกลับมาคิดใหม แทนท่ีจะใช
วิธีการเอาชนะธรรมชาติ ก็เปลี่ยนแนวคิดเปนการมองวาตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หาวิธีการอยู
รวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืน เก้ือกูล และไมเปนปฏิปกษตอกัน การผลิตในยุคปจจุบันจึงเปลี่ยนมาสู
แนวเปนมิตรกับธรรมชาติมากท่ีสุด จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมจึงเกิดข้ึน  

การศึกษาธรรมชาติ จึงเปนการเรียนรูชีวิต เพราะชีวิตคือสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยคือสวน
หนึ่งของธรรมชาติท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง จึงตองมองระบบความสัมพันธของทุกสิ่งในธรรมชาติ 
มุมมองท่ีตอระบบความสัมพันธนี้จะสงผลตอกรอบคิดของผูเรียน สงผลตอทาทีและพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
การใชธรรมชาติเปนบทเรียนสอนความเปนมนุษย จะใหความสําคัญกับกรอบคิด จึงตางจากการเรียน
ธรรมชาติเฉพาะศาสตรสาขาวิชา แตเปนการบูรณาการความรู ความเปนจริงในธรรมชาติ เพ่ือใหผูเรียนได
คิดวิเคราะห และเชื่อมโยงความรูจนเกิดเปนองครวมของความรู ท่ีนําไปสูการดํารงชีวิตท่ีเปนสุขเกิด
ประโยชนท้ังตอตนเองและตอสังคม  

การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากฐานการเรียนรูนี้จะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งท่ีมีอยูในธรรมชาติ กับสัจ
ธรรมของชีวิต มองเห็นวาสรรพสิ่งลวนตองอาศัยซ่ึงกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งสงผลกระทบ
ตอสิ่งหนึ่ง ไมตางจากอะไรจากคํากลาวท่ีวา เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว ธรรมชาติจึงสอนใหคนรูจักใช
ชีวิตอยางระมัดระวังและมีสติ นอกจากกรอบคิดในการใชชีวิตแลวการทํากิจกรรมในฐานการเรียนรูนี้ จะ
ทําใหนิสิตฝกทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การกําหนดบทบาทของตนเอง
และสมาชิกในทีม ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของงาน เปนตน 

 
 กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู แบงเปน 2 ฐานการเรียนรูยอย คือ  
 

ฐานการเรียนรูยอย ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ท่ีมีความสําคัญและเก่ียวของ
กับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูยอย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตะโหมด โดยใชฝายชะลอน้ําไหล  
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ฐานการเรียนรูยอย ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่มีความสําคัญและ
เกี่ยวของกับวิถีชีวติชุมชนตะโหมด 
 

วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู  
1. เพ่ือใหนิสิตเขาใจการใชภูมิปญญาจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ท่ีเหมาะสมกับวิถี

ชีวิตชุมชนตะโหมด 
2. เพ่ือใหนิสิตมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ท่ีมีความสําคัญและ

เก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนทองถ่ิน 
 
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววันเพ็ญ  นันทานุวัฒน 
 
วิทยากรชุมชน  

1. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา 2. นายเสิน  เพชรทอง 
 
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู   

1. กิจกรรมเดินสํารวจปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด เพ่ือถอดความรูจากธรรมชาติ โดยมี
ผูสอนและวิทยากรชุมชนชี้ประเด็นในแตละจุดท่ีศึกษาเรียนรู  

1.1 ทําความรูจักกับพืชปา สมุนไพร  
1.2 การทําหนาท่ีของสรรพชีวิตในปา 
1.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือรักษาสมดุล 

ของระบบนิเวศ 
1.4 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน และทรัพยากร 

น้ําท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน 
1.5 ภูมิปญญาและประสบการณใชชีวิตอยูกับปาของวิทยากรชุมชน 

2. ศึกษาแปลงตัวอยาง และถอดความรูจากเจาของสวนยางพาราเก่ียวกับภูมิปญญาของ
คนในชุมชนตะโหมด เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรดิน และปาไม โดยการปลูกไมยืนตนแซมระหวางแถว
ยางในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว  

 
เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
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ฐานการเรียนรูยอย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตะโหมด โดยใชฝายชะลอน้ําไหล  
 
  วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู 

1. เพ่ือเรียนรูภูมิปญญาการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด   
2. เพ่ือทําความเขาใจกรอบคิดการสรางฝายชะลอน้ําไหล และสามารถนําไป 

ประยุกตใชกับตนเอง 
3. สามารถสรางฝายชะลอน้ําไหลตามอัตลักษณของชุมชนตะโหมดได 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม และสงเสริมจิตสาธารณะ 
 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 
1. นางสาววันเพ็ญ  นันทานุวัฒน 

 
วิทยากรชุมชน  
    1. พระครูสังฃรักษวิชาญ  2. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา 
   3. นายเสิน  เพชรทอง  4. นายอดุลย  แกวคงธรรม  

5. นายวาที  สุขเกษม  6. นายเวือง  ไชยรัตน 
 

กิจกรรมประจําฐาน 
1. วิทยากรชุมชนถายทอดท่ีมาของ “ธนาคารน้ํา” และพัฒนาการของการ 

สรางฝายชะลอน้ําไหล  
2. ผูสอนอธิบายถึงกรอบคิดแหงการแบงปน .... เพ่ือสรางฝายชะลอน้ําไหล  
3. วิทยากรชุมชนแนะนําวิธีการสรางฝายชะลอน้ําไหล  
4. มอบหมายงานใหผูเรียนเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการสรางฝายชะลอ 

น้ําไหล ดานอัตราความเร็วของน้ํา และปริมาตรน้ําหนาฝายกอนสรางฝายชะลอน้ําไหล  
5. ผูสอนแนะนําวิธีการเปรียบเทียบโดยใหมีการบันทึกขอมูลกอนและหลัง 

สรางฝายชะลอน้ําไหล 
 

การวัดอัตราการไหลของกระแสน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้ 
1. กําหนดจุดเริ่มตนและจุดสุดทายโดยใหบริเวณสรางฝายเปนจุดทาย ทําการวัด

ระยะทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายเปนระยะทาง 10 เมตร  
2. นําโฟมปลอยใหลอยน้ํา จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย นิสิตจับเวลา บันทึกเวลาท่ี

โฟมเคลื่อนท่ีในระยะทาง 10 เมตร  
3. ทําซํ้า 2 ครั้ง ท้ังกอนสรางฝายและหลังสรางฝายชะลอน้ําไหล  
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4. คํานวณความเร็วของกระแสน้ําท่ีระดับผิวน้ําจากสูตร 
 

ความเร็วกระแสน้ํา =                                         (เมตร/วินาที) 
 

 
การวัดปริมาตรน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้ 

นําตลับเมตรวัดความลึก และความกวางของน้ําในลําหวย ท่ีความยาวของลํา
หวย 5 เมตร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาคํานวณปริมาตรน้ําท่ีไดกอนการสรางและหลังสราง
ฝายชะลอน้ําไหล บันทึกผล 

  
           ปริมาตรของน้ํา = ความลึกxความกวางxความยาว (ลูกบาศกเมตร)                         
 

6. ฝกปฏิบัติการสรางฝายชะลอน้ําไหล มีวิธีการดังนี้ 
6.1 ทําการปรับพ้ืนท่ีบริเวณพ้ืนลําหวยใหเรียบเสมอ เพ่ือสะดวกตอการจัดวาง

กระสอบ 
6.2 ตักทรายจากลําหวยบริเวณหนาฝายใสกระสอบบรรจุอาหารสัตวท่ีใชแลว 

หรือกระสอบขนาด 20x30 นิ้ว ประมาณ ¾ ของกระสอบ แลวมัดปาก
กระสอบในตําแหนงหางจากปากกระสอบประมาณ 3 นิ้ว หรือ 1 กํามือ 
ดวยเชือกฟางใหแนน 

6.3 กระสอบบรรจุทรายท่ีมัดปากเสร็จเรียบรอยแลว ใหนํามาเรียงไวบริเวณ
แนวตลิ่งจนกระท่ังไดจํานวน 250-300 กระสอบตอ 1 ฝาย ปกติเลือกสราง
ฝายในลําหวยท่ีมีความกวางไมเกิน 5 เมตร 

6.4  นํากระสอบทรายท่ีไดมาวางเปนฐานชั้นท่ี 1 โดยวางกระสอบในระดับความ
สูงและความหนาท่ีเทากันท้ังหมด กระสอบทรายแตละกระสอบใหวางพับ
จุกของกระสอบซอนไวทางดานลาง ใหจุกกระสอบหันไปทางหนาฝาย 
สวนทายกระสอบหันไปทางดานหลังฝาย ชั้นท่ี 1 มีความยาวประมาณ 5 
เมตร  

6.5 ชั้นท่ี 2 วางกระสอบทรายใหมีความลาดเอียง โดยใหสวนหนาของกระสอบ
ทรายแถวหนาหนาท่ีสุด สวนแถวตอๆ มาคอยๆ ลดความหนาลงตามลําดับ 
การปูกระสอบทรายชั้นท่ี 2 ทับชั้นแรก ใหปูทับแบบกออิฐ โดยวางทับ
รอยตอระหวางกระสอบทรายสองกระสอบ ในชั้นนี้จะมีความยาวประมาณ 
3 เมตร 

6.6 ชั้นท่ี 3 นํากระสอบทรายวางทับชั้นท่ี 2  ใหมีความลาดเอียงเหมือนกับการ
วางชั้นท่ี 2 แตใหมีความยาวเพียง 1 เมตร เม่ือวางกระสอบทรายชั้นนี้เสร็จ
ใหเปดชองทางสําหรับใหกระแสน้ําไหลผานบริเวณตรงกลางของฝายชะลอ
น้ําไหลประมาณ 2 กระสอบ 

 
 
 

             ระยะทางท่ีกาํหนด (เมตร) 

                  เวลา (วนิาที) 
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เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง 
 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 
1. ระหวางสวนยางพาราเชิงเดี่ยว และสวนยางพาราท่ีปลูกไมยืนตนแซม พ้ืนท่ีใดให

ประโยชนในเชิงคุณคาและมูลคามากนอยกวากันอยางไร 
2. ทรัพยากรดิน น้ํา และปาไมมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางไร 
3. ปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัดมีความสําคัญและเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตะ

โหมด ดานใดบาง อยางไร 
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับฝายชะลอน้ําไหล ดานความรูสึก ดานความคุมทุน ดานความ

เปนไปไดถึงการใชประโยชน ดานความเหมาะสมของรูปแบบ 
5. จากความคิดเห็นของผูเรียน รูปแบบของตัวฝายชะลอน้ําไหลมีความเหมาะสมหรือไม 

หากไมเหมาะสมรูปแบบนาจะเปนแบบใด 
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ฐานการเรียนรู วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

 
คําอธิบายฐานการเรียนรู 
 

ปจจุบันผืนดินและวิถีทํากินของชาวนาไดเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง จาก
การทํานาเพ่ือเลี้ยงชีวิต เพ่ือทําบุญ เปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือขาย ใหคากับผลกําไร ศรัทธาในเงินทองท่ีได
จากผืนนามากกวาการเคารพธรรมชาติและแมโพสพ เม่ือตองการผลผลิตท่ีสูงข้ึน จึงสงผลใหเกิดการขยาย
พ้ืนท่ีทํานาและเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวจากนาปเปนนาปรังท่ีอาศัยระบบคลองชลประทาน ซ่ึงดู
เหมือนจะดีแตหาดีไม เพราะการใชพ้ืนท่ีปลูกขาว 2-3 ครั้งตอป โดยไมพักแปลงนา จะไมมีการฟนฟูสภาพ
และปรับปรุงบํารุงดินติดตอกันเปนเวลานาน ธาตุอาหารในดินยอมมีวันหมด สภาพดินยอมเสื่อมโทรม 
ผลผลิตขาวท่ีไดก็จะลดลง ชาวนาจึงหันมาพ่ึงพาอาศัยปุยเคมีในการบํารุงตนขาวท่ีปลูก สายพันธุท่ีเลือก
ปลูกจากเดิมเปนสายพันธทองถ่ินซ่ึงทนตอโรคไดดี ก็เปลี่ยนเปนสายพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุกรรมให
ตอบสนองตอสารเคมี สงเสริมใหเกิดการสูญพันธุของขาวพ้ืนเมืองบางชนิด ลดความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชทองถ่ินอยางหลีกเลี่ยงไมได ระบบการปลูกขาวท่ีใชปุยเคมีและสารเคมีอยางเต็มรูปแบบ
สามารถชวยใหขาวเจริญเติบโตใหผลผลิตท่ีสูง แตจากการใชสารเคมีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ ป ทําใหสารเคมี
ตกคางในพืชและดิน สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในทองนาจึงคอยๆ สูญพันธุไป สัตวและจุลินทรียท่ีกอโรคขาวบาง
ชนิดเพ่ิมความรุนแรงข้ึน นอกจากนี้การใชเครื่องทุนแรงแทนคน เชน รถไถ รถแทรกเตอร เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องนวดขาว ฯลฯ ทําใหชาวนาผลิตขาวเพ่ือปอนระบบตลาดไดมากข้ึน บทบาทของการแลกเปลี่ยน
แรงงานโดยใชระบบความสัมพัทธแบบ “ลงแขกหรือออกปาก” และการใชแรงงานวัวควายในการทํานาจึง
หายไปจากทองนาปจจุบัน 

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวแบบดั้งเดิมสูระบบใหม ทําใหชาวนาพ่ึงพาปจจัยการผลิต
จากภายนอกในการทํานาเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับชาวนาสวนใหญยังขาดความรูในการใชเทคโนโลยีและ
การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมแบบใหม สงผลทําใหตนทุนการผลิตขาวของชาวนาเพ่ิมสูงข้ึนเปนเงาตามตัว 
เพราะคาใชจายจากเมล็ดพันธุขาว คาปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาจางเก็บเก่ียวจึงเริ่มเสี่ยงตอการขาดทุน
จากปญญาการทํานาท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีสูง ผลตอบแทนจากการทํานาไมเพียงพอตอการครองชีพของ
ชาวนา อาชีพทํานาจึงเปนอาชีพท่ีเปราะบางตอภาวะความยากจน 

 
 สําหรับภาคใต จังหวัดพัทลุงถือไดวาเปนเมืองอูขาว ซ่ึงมีลักษณะสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมตอ

การปลูกขาว เปนแผนดินท่ีราบระหวางเทือกเขาบรรทัดกับแผนน้ําทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อาชีพทํานาจึง
ถือไดวาเปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัดพัทลุง  วิถีชีวิตชาวนาท่ีนี่ก็ไมแตกตางจากท่ีกลาวขางตน แมวา
จังหวัดพัทลุงจะมีขาวพันธุทองถ่ินท่ีมีชื่อเสียง คือ “ขาวสังขหยด” ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) โดยใชชื่อในการผลิตเปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรวา “ขาวสังข
หยดเมืองพัทลุง” ทองทุงนาในชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ยังคงมีชาวนาท่ียังคงไว
ซ่ึงวิถีทํานาแบบดั้งเดิมปลูกขาวสังขหยดในระบบนาปรัง คูขนานกับการปลูกขาวนาปเพ่ือใหมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต   
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ฐานการเรียนรูนี้จึงจัดข้ึนเพ่ือใหนิสิตไดปฏิบัติจริงในการทํานา ในข้ันตอนการดํานา และการเก็บ
ขาวดวยแกะ รวมพิธีทําขวัญขาว และการลงแขก เพ่ือสืบสานวิถีชีวิตการทํานาของบรรพชน ใหสัมผัสและ
ตระหนักและเห็นคุณคาของอาชีพทํานา รักษาภูมิปญญาทองถ่ิน คนหาสิ่งท่ีแฝงอยูในภูมิปญญาและ
พิธีกรรมของชาวนา รวมท้ังมีสวนรวมในการสืบสานวิถีการทํานาและพิธีทําขวัญขาวใหคงอยูตอไป 

 
หัวขอหรือเนื้อหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน หัวขอ แนว
ทางการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต ท่ีสอดคลองกับพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ 

 
การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

  ฐานการเรียนรูนี้เปนการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) ท่ีผูสอนจัดกิจกรรม
เพ่ีอสรางประสบการณชีวิตใหกับผูเรียน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ คือการดํานา เก็บขาว ไดมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมคือ ทองทุงนา และพิธีกรรมทําขวัญขาว ใชสัมผัสทางกายเพ่ือสงผลไปยังจิตใจ สรางความเจริญ
งอกงามใหเกิดข้ึนจากภายในจิตใจ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนผูเรียนจะตองมี “สติสัมปชัญญะ” อยูตลอดเวลา เนื่องจาก
เปนการลงมือปฏิบัติในเรื่องใหมท่ีตนเองไมถนัด จึงเปนการฝกใจใหจดจออยูกับการเรียนรู มีสมาธิ และอดทน  

การถอดความรูจากครูชาวนาและนํามาวิเคราะห จะทําใหผูเรียนไดทราบถึงความยาก ลําบากของ
คนอีกอาชีพหนึ่งในสังคม ในขณะท่ีภูมิปญญาท่ีแฝงอยูในอาชีพชาวนา จะชวยสอนใหผูเรียนทราบวาหาก
เราสังเกตและไตรตรองจะพบความรูอยูทุกหนแหง  

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาเรียนรูภูมิปญญาวิธีการทํานาของชาวนาชุมชนดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง 

2. เพ่ือใหนิสิตเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา 
3. เพ่ือใหคนในชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา  

 
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาวจิตรา  จันโสด 
 

วิทยากรชุมชน  
1. นางพจนา  ชุมเสน  21.  นางบุญให  พูลจันทร 
2. นางเชื้อม  ขาวนุย  22.   นางอากร  อินเอียด 
3. นางจบ  คําจัน   23.  นางสาวนอม  ทองศรี 
4. นางศศิวิมล  ขวัญทอง  24.  นายเจือ  ไหมขาว 
5. นางจิตร  สุขมาก  25.  นางสาวจําเนียร  พุทธโกศา 
6. นางประภา  เสนกลับ  26.  นางแวว  ยานะวิมุติ 
7. นางอบ  ไชยศร ี   27.  นางผาด  ทองไทย 
8. นางเหลี้ยน  ณ ชาตรี  28.  นางสมศรี  สุขนุน 
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9. นางพร  ทองศร ี   29.  นางเคลื่อน  นําแกว 
10. นางกมล  สุขเอียด  30.  นางคลาย  นวลดุก 
11. นางสุภาภรณ  มากมณี  31.  นางชิต  หนูมาก 
12. นางรมย  เปยกลับ  32.  นางสมปอง  ชูโชติ 
13. นางรัตน  ทองรักษ  33.  นางปน  คงเนียม 
14. นางศิริรัตน  แจมจันทร  34.  นางจบ  วกกุม 
15. นางวลัย  ชาตรี   35.  นางชม  วกกุม 
16. นางเผียน  เกิดเอียด  36.  นางหนูจิต  โตะทรัพย 
17. นางสมจิต  พรหมแดง  37.  นางสาววรรเพ็ญ  จีนทอง 
18. นางแผว  ไหมขาว  38.  นางจําเริญ  หนูชู 
19. นายจบ  ไหมขาว   39.  นางจําเนียร  มากมณี 
20. นายวัน  เสนกลับ  40.  นางกรรยา  บัวศรี 
 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 
1. ถอดความรูจากการสัมภาษณครูชาวนา เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมประเด็น  

1.1. เหตุผลท่ีประกอบอาชีพทํานา 
1.2 สภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รายไดและการใชชีวิต  
1.3 ความรู หรือวิธีการตางๆ ท่ีไดจากประสบการณในการทํานาใหไดผลผลิตขาวท่ีดี 

เปนมิตรกับธรรมชาติและผูบริโภค 
1.4 ความรูสึกท่ีมีตออาชีพทํานา 
1.7 ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําอาชีพทํานาในอนาคต 
1.8 อ่ืนๆ ท่ีผูเรียนสนใจ 

 
2. ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจะข้ึนอยูกับชวงเวลา คือ ภาคเรียนท่ี 1  ปฏิบัติกิจกรรมดํานา  

ภาคเรียนท่ี 2  ปฏิบัติกิจกรรมเก็บขาวดวยแกะ และรวมพิธีทําขวัญขาว  โดยพ้ืนท่ีนา 1 ไร ใหผูเรียนทํา
กิจกรรมประมาณ 50-60 คน   

 
เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 4 ชั่วโมง 
 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 
1. ในระหวางท่ีปฏิบัติกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดข้ึนบาง 
2. ไดเรียนรูอะไรบางจากกิจกรรมดังกลาว 
3. ภูมิปญญาของชาวนาท่ีไดพบเห็นคืออะไร 
4. บอกเลาประสบการณท่ีสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน หรือการขยายผลไปสู

ครอบครัวและชุมชนของผูเรียน 
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หน่ึงของครูชาวนาชุมชนดอนประตู  ผูสืบทอดและถายทอดวิถีชาวนาดั้งเดิมสูคนรุนหลัง 

ฐานประวัติชุมชน สังคมสองศาสนา และสภาลานวัดตะโหมด 
  

คําอธิบายฐานการเรียนรู 
“ตะโหมด” เปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน นับไดวาเปนชุมชนท่ีเขมแข็งมาก

ชุมชนหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถนําสมาชิกในชุมชนใหเกิดพลังท่ีจะ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง สามารถรวมมือเพ่ือพิทักษสิทธิของชุมชนเองได ประสบการณจากการตอสู และ
แกไขปญหาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนในหลายมิติ เชน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตและการจัดการผลผลิต  ระบบสุขภาพ ระบบ
ความสัมพันธศาสนา และความเชื่อภายในชุมชน เปนตน   

ชุมชนแหงนี้กอตั้งข้ึนโดยผูนําท่ีเปนคนมุสลิม จึงมีคนศาสนาอิสลามอยูเปนจํานวนมาก ตอมาเม่ือ
คนไทยพุทธเพ่ิมจํานวนมากข้ึนก็ไดมีการแตงงานระหวางคนสองศาสนา จึงเกิดความสัมพันธแบบเครือ
ญาติของคนท้ังสองศาสนา และมีการใชชีวิตอยางผสมกลมกลืน มีการจัดพิธีกรรมเพ่ือรําลึกและทําบุญ
ใหกับบรรพบุรุษพรอมๆ กัน ในสถานท่ีเดียวกัน เรียกวาประเพณีสองศาสนา ถือเปนเอกลักษณหนึ่งของ
ชุมชนตะโหมด และจากลักษณะความสัมพันธทางสังคมเปนแบบเครือญาติ สงผลใหมีการจัดต้ังกลุม
ภายในชุมชนอยางหลากหลาย สวนใหญกลุมท่ีจัดตั้งจะเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้ังดานอาชีพ 
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน สภาลานวัดตะโหมด กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด กลุม
ปาชุมชนเขา   หัวชาง กลุมปลูกปาในสวนยางพารา สหกรณกองทุนสวนยาง ฯลฯ โดยสภาลานวัดตะ
โหมด ซ่ึงเปนองคกรชุมชนท่ีมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเปนระบบ จะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยง
สมาชิกและการทํากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน จึงยังคง
อยูและสามารถใหผูสนใจไดเรียนรูจับตองได โดยมีสภาลานวัดตะโหมดเปนศูนยกลางเชื่อมโยงไปสูขอมูล
ในทุกมิติ  การท่ีไดเรียนรูเรื่องราวและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณกับผูมีปญญาปฏิบัติใน
ชุมชนแหงนี้ จะชวยสรางกรอบคิดในการดําเนินชีวิต การพิจารณาเพ่ือแกปญหาและการตัดสินใจใหกับ
ผูเรียน   

 
หัวขอหรือเนื้อหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน  
หัวขอ ภูมิปญญาและแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมสูความเขมแข็งของชุมชน 
 

การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 
ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด เปนเครื่องมือในการพัฒนาปญญา

ดวยการเรียนรูจากประสบการณของคนอ่ืน เรียนรูจากปญหา วิธีการแกปญหา และผลมาจากการ
แกปญหา ความสําเร็จหรือบทเรียนแหงความลมเหลวจากประสบการณของชุมชน เปนกรณีศึกษาท่ีดีท่ีจะ
ชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับองคความรูเชิงทฤษฎี ซ่ึงในการจัดการเรียนรูท่ีอยูในรูปแบบของ
รายวิชา ผูสอนไดปู พ้ืนฐานความรู ท่ี เ ก่ียวของกับบริบทของกรณีศึกษาใหกับผู เรียนแลว การจัด
ประสบการณตรงตามสภาพจริงในพ้ืนท่ีชุมชน จะกระตุนใหผูเรียนนําความรูมาเชื่อมโยงกับสถานการณท่ี
พบเห็นดวยตัวผูเรียนเอง ท้ังยังไดเรียนรูแนวทางการพิจารณาปญหาจากมุมมองท่ีหลากหลายในชุมชน
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ดวย นอกจากนี้ กิจกรรมประจําฐานการเรียนรูท่ีจัด ยังเปนการฝกทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรู อาทิ การ
คิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การตัดสินใจ และการสื่อสาร  
 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด แบงเปน 5 ฐานการเรียนรูยอย 

ไดแก  
1) ฐานการเรียนรูยอย สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน 
2) ฐานการเรียนรูยอย เศรษฐกิจพอเพียง 
3) ฐานการเรียนรูยอย ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาติสัมพันธ สราง

ความสมานฉันทสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
4) ฐานการเรียนรูยอย การเสริมสรางสุขภาพของชุมชน 
5) ฐานการเรียนรูยอย กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด 

 

ฐานการเรียนรูยอย  
สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน 

 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 
  ในสมัยกอนท่ีจะมีการจัดต้ังสภาลานวัดตะโหมด ผูนําชุมชนจะนัดหมายชาวบานมา
พบปะพูดคุย รวมหารือ แสดงความคิดเห็นตางๆ กันในวัด เชน เรื่องการสรางถนนหนทาง การสรางอาคาร 
การดูแลปาสงวน เปนตน การพูดคุยกันนั้นจะไมเปนรูปแบบท่ีแนนอน แลวแตใครมีประเด็นก็นํามาพูดคุย
กันได จากการพูดคุยในลักษณะดังกลาวก็ไดมีพัฒนาการข้ึน เม่ือชุมชนพบวารูปแบบการสนทนาอยางไม
เปนทางการนั้นเริ่มไมเหมาะสม เนื่องจากสมาชิกในชุมชนมีเพ่ิมข้ึน มีองคกร หนวยงานหลากหลายข้ึน อีก
ท้ังผูคนมีการศึกษามากข้ึน กลุมผูนําในชุมชนจึงไดปรึกษาหารือถึงการจัดตั้งกลุมองคกรท่ีเปนรูปแบบ และ
มีมติรวมกัน ตั้งชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด ข้ึนในป พ.ศ. 2538 การท่ีใชชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด 
ดวยเพราะการรวมตัวพบปะพูดคุยกันเกิดข้ึนลานใตตนไมใหญภายในวัดตะโหมดนั่นเอง 

การบริหารจัดการของสภาลานวัดตะโหมด มีรูปแบบท่ีชัดเจน และก่ึงเปนทางการ กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด 5 ประการ คือ  1) เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนา
หมูบาน 2) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐและองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี 3) เพ่ือรักษาและสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของทองถ่ิน 4)  เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในหมูบานและเนนใหทุกคน
มีสวนรวมรับผิดชอบตอหมูบาน และ 5) เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของชุมชน แบงการบริหารงานออกเปน 
3 สวน คือ สมาชิกสภา ประกอบดวยตัวแทนหมูบานตางๆ ในตําบล  คณะกรรมการบริหาร คัดเลือกจาก
ตัวแทนของหมูบาน และฝายท่ีปรึกษา มาจากตัวแทนภาคราชการ 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด ไดมาจากเงินทุนของชุมชน และงบ
สวนตัวของผูนําในชุมชน สวนใหญกิจกรรมตางใชการมีสวนรวมของชาวบานท้ังในรูปแบบแรงงาน การ
ชวยขาวปลาอาหาร  และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนอยางครบถวน สภาลานวัดตะโหมดแบง
การทํางานออกเปน 4 ดาน คือ 
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1. ดานสังคม ดูแลสาธารณะสุข สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผูใหญ 
ผูสูงอายุ ในชุมชน รวมท้ังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 

2. ดานเศรษฐกิจ ดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ การตลาด การคาขาย กลุมธุรกิจชุมชน การ
ออมทรัพย ฯลฯ  

3.  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดูแลและสงเสริมเรื่องการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เชน จัดงานวันสําคัญของศาสนา จัดงานยอนยุควิถีชุมชนบานตะโหมด เปนตน 

4. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  ดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การทองเท่ียว 
เชนการจัดการสิ่งแวดลอม การตั้งกลุมองคกรดูแลทรัพยากรปาไม การสงเสริมการปลูกปาในสวนยางพารา 
การอนุรักษดินและน้ําดวยการลดปริมาณการใชสารเคมีในการทําการเกษตร 

ฐานการเรียนรูจะเปนกรณีศึกษาท่ีดีของการสงเสริมการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน 
เนื่องจากสภาลานวัดตะโหมดเปนองคกรชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการรวมกลุม สามารถพัฒนาชุมชน
อยางรอบดาน และมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่อง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนนี้จึงเปนประเด็นท่ี
ควรนํามาถอดความรูถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน เพ่ือสรางกรอบคิดใหกับผูเรียนตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาแบบมีสวนรวมในชุมชน 
2. สรางความรู ความเขาใจการบริหารจัดการองคกรชุมชน กรณีศึกษา สภาลานวัดตะโหมด 
3. เพ่ือใหผูเรียนถอดความรูจากชุมชน เพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะห สูการประยุกตใชท้ัง

ในชีวิตประจําวันปจจุบันและอนาคต 
 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 
1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

 
วิทยากรชุมชน  

1. นายวรรณ ขุนจันทร   2. นายสวาท  ทองรักษ  
3.  นายศักดิ์ เพชรสุข 

 
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรชุมชนในประเด็น 
1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด 
1.2 การบริหารจัดการสภาลานวัดตะโหมด 
1.3 ผลงานของสภาลานวัดตะโหมด 

 
เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
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ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 
1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด 
2. ผลงานท่ีผานมาของสภาลานวัดตะโหมดประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน ให

ยกตัวอยางประกอบ 
3. จุดเดนของสภาลานวัดตะโหมดท่ีแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ 
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ฐานการเรียนรูยอย ประเพณีสังคมสองศาสนา : กจิกรรมเครือญาติสัมพันธ สรางความ
สมานฉันท  สูการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 

 คําอธิบายฐานการเรียนรู 
ชุมชนตะโหมด เปนตัวอยางท่ีดีของการอยูรวมกันของคนสองศาสนา คือ ไทยพุทธ และ

ไทยมุสลิมท่ีไดตั้งรกรากดํารงชีวิตรวมกันอยางสงบสุขมาอยางยาวนาน มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามความศรัทธาและตามหลักปฏิบัติของแตละศาสนาอยางเครงครัด   แตก็สามารถปรับเขาหากันไดอยาง
ความกลมกลืน อยูรวมกันไดอยางปกติสุข มีการชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางสองศาสนา เห็นไดจาก
ประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนท้ังสองศาสนา เชน 

- ประเพณีทําบุญรวมกัน ในวันท่ี ๑๕ เมษายนของทุกป เพ่ือเปนการอุทิศสวนกุศลและ
รําลึกถึงบรรพบุรุษ ท่ีควนโตะหมาด ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน โดยนําขาวปลาอาหารท่ีไมขัดตอ
ประเพณีความเชื่อของท้ัง ๒ ศาสนา จัดแบงใหโตะอิหมามประกอบพิธีนุหรีตามหลักศาสนาอิสลาม และ
ถวายภัตตาหารพระสงฆตามประเพณีชาวไทยพุทธ รวมท้ังสักการะสถานท่ีฝงศพบรรพบุรุษ ทําความ
เคารพขอพรจากผูสูงอายุ และบุคคลสําคัญของหมูบานท้ังท่ีเปนไทยพุทธและมุสลิม  

- การสนับสนุนใหชาวพุทธไปรวมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในงานมัสยิด  
- การเชิญชาวมุสลิมมาชวยงานวันสําคัญท่ีวัดจัดข้ึน เชน งานบุญเดือนสิบ งานข้ึนบานใหม  
- การประกาศเกียรติคุณยกยองคนดีศรีตะโหมดเพ่ือเชิดชูยกยองประกาศเกียรติคุณบุคคล

ดีเดนจากการคัดเลือกของตัวแทนท้ัง ๒ ศาสนา  
- การเชิญผูนําทางศาสนา เชน โตะอิหมาม มาเปนกรรมการรวมประชุมเพ่ือแกไขปญหา 

และวางแผนพัฒนาชุมชน  
- การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชนท่ีเปนลูกหลานท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทย

มุสลิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



ปจจัยหลักท่ีทําใหสังคมแหงนี้มีความผสมกลมกลืนแมนับถือศาสนาตางกัน คือความเปนเครือ
ญาติมาแตบรรพบุรุษ ปจจัยรอง คือการท่ีเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหทํา
กิจกรรมรวมกันไดโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงการรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝายมา
ประยุกตใชโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาดวย   

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูหลักคําสอนและหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ ของศาสนาพุทธและศาสนา
มุสลิม  

2. เพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีความสุข 
 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 
1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

 
วิทยากรชุมชน  

1. นายวิรัตน  ชวยชุมชาติ  2.  นางอาอีชะ  เหมือนกู 
 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 
1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวิทยากรชุมชนและผูเรียน 

 
เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 
1. ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเหมือนและแตกตางกันอยางไร 
2. คุณคาทางศาสนามีอะไรบาง 
3. แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันในสังคมมีวิธี

ปองกันและแกไขอยางไร 
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ฐานภูมิปญญาการจัดการสุขภาพชุมชน 

 
 คําอธิบายฐานการเรียนรู 
  การมีสุขภาพท่ีดีเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา จึงเปนเรื่องท่ีคนใหความสนใจมาทุกยุคทุก

สมัย ถึงแมวาในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการทางการแพทยจะล้ําสมัย แตโรคภัยก็มีพัฒนาการ
รายแรงข้ึนตามลําดับ จากเดิมการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมด มีหมอพ้ืนบานชวยดูแลรักษา 
เชน หมอตําแย หมอยาตม หมอกระดูก หมองู เปนตน ใชสมุนไพรท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึงสวนใหญไดมาจาก
ชิ้นสวนของพืช สัตว และแรธาตุตางๆ มารักษาตามอาการท่ีปรากฏ โรครายแรงท่ีพบในอดีตมีไมมากนัก 
เชน โรคทองรวง (อหิวาต) หรือโรคหา  โรคไขทรพิษ (ไขน้ํา) โรคไขมาลาเรีย  (ไขปาง) และอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากสัตวมีพิษ ของมีคม ฯลฯ ในยุคตอมาเม่ือมีรูปแบบมากข้ึน มีการวางแผนการเสริมสรางสุขภาพใน
ชุมชน โดยกลุมผู มีความรู  มีภู มิปญญาในทองถ่ิน หลังจากป พ.ศ.2512 มีการกอตั้งสถานบริการ
สาธารณสุขข้ึน ซ่ึงสมัยนั้นเรียกวา สํานักงานผดุงครรภ (ส.ผ.ค.) ตอมาในป พ.ศ.2522 รัฐบาลมีนโยบาย
จัดการคัดเลือกผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผ.ส.ส.) หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเปนอาสาสมัครสาธารณสุข    (อ.ส.ม.) 
จนถึงปจจุบัน ทุกวันนี้คนในชุมชนยังคงประยุกตใชภูมิปญญาการจัดการสุขภาพในอดีตรวมกับความรูทาง
วิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมของการแพทยแผนปจจุบัน หากไดเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของ
ชุมชนตะโหมดจะรูวาเปนแนวคิดของการรักษาสมดุล ใหกับรางกาย ประกอบดวยปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ
ดํารงชีวิตอันเปนเหตุใหรางกายออนแอและเกิดโรคได  โดยมีการดูแลท้ังสุขภาพภายใน ไดแก สุขภาพจิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพภายนอก คือ สุขภาพสังคม และสุขภาพสิ่งแวดลอม  

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการจัดการสุขภาพ 
2. เพ่ือเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน และสามารถเปรียบเทียบ

กับการจัดการสุขภาพในยุคปจจุบัน 
3. สามารถนําสิ่งท่ีเรียนรูมาปรับใชกับตนเอง 

 
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 
 
วิทยากรชุมชน  

1.  นายสมบูรณ  ปนสุวรรณ 2. นางมัณฑนา  ณ นคร   
3. นางวรรณี  ดําเม็ง 

 
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การบรรยายโดยวิทยากรชมุชน 
2. ใหผูเรียนแบงกลุม เพ่ือคิดวิเคราะห และอภิปรายจากคําถามประจําฐานการเรียนรู 

 
เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
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ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 
1. สมุนไพรใกลตัว มีอะไรบาง 
2. สมุนไพรท่ีใชปรุงอาหาร มีอะไรบาง 
3. เปรียบเทียบการรักษาแบบแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย มีขอดีขอเสียอยางไร 
4. เปรียบเทียบความเชื่อทางไสยศาสตรและวิทยาศาสตร ในการจัดการสุขภาพ 
5. การจัดการสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมดอดีตและปจจุบัน มีความแตกตางกันอยางไร 
6. แนวทางในการจัดการสุขภาพของตัวเองอยางไรเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน 
 

 

ฐานปลูกความดีในใจตน 
 

 
คําอธิบายฐานการเรียนรู 
   สังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เม่ือโลกไรพรมแดนจึงไมอาจตานทานการ

หลั่งไหลของวัฒนธรรมจากอีกซีกโลก อีกท้ังความเจริญทางดานวัตถุทําใหเกิดกระแสบริโภคนิยม สงผลตอ
ระบบความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ในขณะท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจและความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ทําใหเกิดการแขงขันชิงโอกาสและความไดเปรียบ จนบางครั้งละเลยเรื่องของคุณธรรมและ
จริยธรรม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน  ภูมิตานทานท่ีดีเพ่ือรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีถาโถมเขามาคือ “สติปญญา” ท่ีจะ
เขาใจความหมายของชีวิตและคนหาตัวเอง เพ่ือตั้งเปาหมายของชีวิต มีสติท่ีจะไตรตรองวิธีการดําเนินชีวิต
เพ่ือไปสูเปาหมาย โดยมี “คุณธรรมและจริยธรรม 1 ” เปนเครื่องกํากับวิถีการดําเนินชีวิต ใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม รูจักผิดชอบชั่วดี มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ไมเอารัดเอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนผูอ่ืน พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายใตกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม  จึงเปนพฤติกรรมของ
ความเปนคนดีนั่นเอง 

   การพัฒนาความเปนคนดี ตองเริ่มจากภายใน โดยใหความสําคัญกับจิตใจและระบบของ
ความคิดเปนอันดับแรก แลวจึงพัฒนาภายนอกคือสติปญญาและความสามารถ เพ่ือยกระดับการพัฒนา
ความเปนคนโดยสมบูรณ และการพัฒนาท้ังภายในและภายนอกควร     จะมีความสมดุลกัน หากสวนใด
สวนหนึ่งเกิดความไมสมดุลข้ึนก็จะนํามาซ่ึงปญหา เชน การใช 

 
1 คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เปนคําศัพททีมีความหมายใกลเคียงกันท้ังในภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีงาม จริยธรรม 
หมายถึง ธรรมทีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม นอกจากน้ีไดมีผูมีผูใหความหมายอ่ืนๆ อีก แตรวมความโดย
สรุปแลว คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามและความถูกตองตามหลักเกณฑทางจริยธรรมศาสนาและทางวัฒนธรรม 
ซึ่งบุคคลยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือความสุขความสําเร็จของตนเองและสังคม จริยธรรม หมายถึง การแสดงออก
ทางการประพฤติปฏิบัติท่ี    ดีงาม ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม คุณธรรมจริยธรรมเปนของคูกันและมัก
ใชประกอบกัน คุณธรรมเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเปนผลของการมีคุณธรรม  

โสเครตีส (Socrates) มีความเห็นวา คุณธรรมทีแทจริงมีคุณคาภายในตัวของมัน คือ ทําใหผูครอบครองความดี
เปนมนุษยทีสมบูรณ และ เพลโต แนะนําวา คุณธรรมตองตั้งอยูบนความรู สังคมท่ีคนในสังคมไมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะ
เปนสังคมไรระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแยงกัน 
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สติปญญาอยางไมมีคุณธรรม จริยธรรมก็จะนํามาซ่ึงการเอารัดเอาเปรียบ การคดโกง และนํามาซ่ึงความ
ขัดแยงของสมาชิกในสังคมในท่ีสุด  

ฐานการเรียนรูนี้ เปนการใหความรูในเรื่องจริยธรรม การอบรมบมนิสัยใหเรียนรูสิ่งท่ีถูกผิด และ
การตักเตือนใหเกิดความสํานึกในความถูกตองและความผิดเนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรม ชี้แนะให
มองเห็นความผิด ชอบ ชั่ว ดี รูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนกิจกรรมข้ึนในรูปของฐานการเรียนรูสวน
หนึ่ง และไดสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนรูท้ังกระบวนการอีกสวนหนึ่ง (ท้ังในหองเรียนและนอก
หองเรียน) โดยใชเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมในสถานการณนั้นๆ โดยหลักการแลวจะเปนเรื่องท่ี
เก่ียวของกับหลักในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเก่ียวของกับชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

   ชีวิต การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหตนเองไดดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เขาใจตนเอง 
เขาใจความหมายและเปาหมายท่ีแทจริงของชีวิต มีหลักการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง  
    สังคม อริสโตเติล กลาวไววา มนุษยเปนสัตวสังคม คือตองอยูรวมกัน พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
การอยูรวมกันนี้จึงตองมีความสัมพันธกัน ตองยอมรับการเปนสวนหนึ่งของสังคม จะเอาตนเองเปนท่ีตั้ง
เพียงฝายเดียวไมได การกระทําใดๆ จึงตองอยูในกรอบกติกาของสังคม   
    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เนื่องจากมนุษยเปนแคเพียงสวนหนึ่งท่ีเล็กมากของธรรมชาติ มี
สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบของชีวิต เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยเบียดเบียนธรรมชาติ ทําลายสิ่งแวดลอม มนุษย
ก็ดํารงชีวิตอยางมีความสุขไมไดเชนกัน การเปนคนดีจึงตองใชหลักคุณธรรมจริยธรรมท้ังกับตนเอง สังคม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     การพัฒนาความเปนคนดี ดวยการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม ท่ีใชในการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการในชุมชน ใชวิธีการหลายประการรวมกันท้ังในชั้นเรียน และในกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 
สรุปดังนี้ 

1)  ใหผูเรียนกําหนดพฤติกรรมของความเปนคนดี เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันถึง
พฤติกรรมของความเปนคนดีท่ีจะเขาสูกระบวนการพัฒนารวมกัน 

2)  ผูสอนสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชา   
3)  ใชพฤติกรรมท่ีกําหนด กํากับติดตามพฤติกรรมท่ีนิสิตแสดงออกในหนึ่งภาคการศึกษา

ท่ีเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน 
4) ปราชญชุมชนซ่ึงเปนผูครองตนในคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน 
5) จัดกิจกรรมพัฒนาความเปนคนดีประจําฐานการเรียนรูพัฒนาคนดี 
 

หัวขอหรือเนื้อหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน ทุกหัวขออยูใน

กรอบของชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีไดแสอดแทรกกรอบคิดและแนวทางการจัดการท่ีถูกตอง
เหมาะสม ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมกํากับการปฏิบัติท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
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การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 
   การพัฒนาความเปนคนดี เปนเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ซ่ึงสงผลตอความประพฤติของ
ผูเรียน เปนลักษณะการเรียนรูท่ีตองอาศัยการปลูกฝงแนวคิด วิธีปฏิบัติ เปนการใหปฏิบัติจนเคยชินเปน
นิสัย สําหรับกระบวนการท่ีทําไดในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา สําหรับการจัดการเรียนรูหนึ่งรายวิชา 
คือ การใหแบบอยางท่ีดี ท้ังจากผูสอน วิทยากรชุมชน การใหความรูถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม การ
เตือนสติ และกํากับความประพฤติ เรื่องของการใหเกียรติและเคารพตนเองและเคารพผูอ่ืน เคารพกติกา
ของสังคม และเคารพสถานท่ี  
    นอกจากนี้ในฐานการเรียนรูยังมีการฝกสมาธิ เปนการฝกปฏิบัติท่ีเกิดผลดีท้ังตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต  เปนการทําจิตใจใหผองใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปรง โลง สบาย ผูเรียนท่ี
ไดนําไปปฏิบัติเปนประจํา เชื่อวาจะชวยประสิทธิภาพการเรียนรู ทําใหมีความจํา และสติปญญาดีข้ึน และ
เนื่องจากจิตและกายมีความสัมพันธกัน การมีจิตใจท่ีผองใสจะเสริมสมรรถภาพทางรางกายดวย 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสอนหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขในสังคม 

 
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี 
 
วิทยากรชุมชน  

1. พระครูสังฃรักษวิชาญ 
 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 
1. วิทยากรชมุชนบรรยาย และสอนหลักคุณธรรม จริยธรรมโดยใชวิธีการตางๆ ท่ีจะชวย

ใหเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีความหมายในเชิงนามธรรม ปรากฏความหมายเดนชัดข้ึนมา
และเขาใจไดงายยิ่งข้ึน เชน 

    1.1 การยกตัวอยาง หมายถึง การยกตัวอยางของคุณธรรม จริยธรรมข้ึนมา
ประกอบ ชี้ใหเห็นถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหเขาใจ
ในเนื้อหาสาระไดงายและชัดเจนมากข้ึน 

 1.2 การเปรียบเทียบ เปนการใหผูเรียนไดพิจารณาดวยตนเองใหเห็นถึงความ
แตกตางของผลดีและโทษท่ีจะไดรับจากการกระทํา ท่ีมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขา
มาเปนตัวกําหนดการกระทํานั้นๆ  

1.3 การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องราวท่ีเลาสืบตอกันมา หรือเรื่องท่ีแตงข้ึนท่ี
แฝงแงคิดดานคุณธรรม ในขณะเดียวกันผูเรียนจะไดรับความความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

  2. วิทยากรชุมชนสอนและฝกสมาธิใหกับผูเรียน    
  

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 
ใชเวลา 1 ชั่วโมง เปนกิจกรรมสุดทาย จํานวน 2 คืนกอนเขานอน 
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