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1
สวนนํา
ผูเรียนในยุคปจจุบัน
ในกระแสของสังคมโลกปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ความเจริญ
กาวหนาดานวิทยาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหมีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งมีตอระบบความคิด คานิยมและวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะในยุค
สมัยแหงการสื่อสารไรพรมแดน สังคมโลกในยุคนี้เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร เด็กรุนใหมใชชีวิตอยูกับ
สมารทโฟนและแท็บเล็ต และเติบโตทามกลางกระแสบริโภคนิยม มีสังคมออนไลนที่อัพเดทโชว
สถานะทุกขณะ เมื่อมีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมโลกตะวันตกที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตเนนความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และเมื่อหลงคิดไปวาวัฒนธรรมตะวันตกคือวัฒนธรรมสากล จึงเชื่อวาสิ่งที่
เห็นคือ อารยธรรม เราจึงไมนาแปลกใจที่เด็กรุนใหมตางพยายามตามใหทันกระแส เนื่องจากอยูใน
สภาวะที่ตองเปรียบเทียบกับเพื่อนในโลกสังคมออนไลน อยูตลอดเวลา ความเปนตัวตนจึงนอยลง
ไมไดใหความสําคัญกับการคนหาตนเอง ปลอยใหสิ่งที่เรียกวาเปนเปลือกนอกมามีอิทธิพลตอวิธีคิด
และการใชชีวิต การมุงแตจะตามกระแสทําใหคนรุนใหมหลงลืมของดีใกลตัว ไมวาจะเปนวิธีคิด
วัฒนธรรม ภูมิปญญา และคนกลุมนี้จะยึดเอาตัวเองเปนหลัก หลงตัวเอง มั่นใจในตนเองสูง เด็กรุน
ใหมที่มองตัวเองวาสําคัญที่สุด ใหความสนใจตอผูอื่นนอย ไมคอยอดทนตอความผิดหวัง ไมสูชีวิต มี
ลักษณะรวมกันที่ชัดเจน จนถูกเรียกวา “Generation Me” ซึ่งเปนคําที่คิดขึ้นโดย Jean M.Twenge
มองวาคนรุนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงใหมๆ หรือที่เรียกวา กลุม Baby Boomer นั้นมี
ความแตกตางกับคนรุนอื่นๆ ทั้งหมดหลังจากนั้น (ซึ่งรวม Gen X Gen Y และ Gen Me ไว
ทั้งหมด) ความแตกตางกันมีมากในหลายประเด็น โดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับสวนรวมและ การมอง
ตัวเอง เรื่องนี้เปนประเด็นที่ผูใหญของบานเราใหความสนใจ และแสดงความหวงใยมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว แตมาแนชัดเมื่อ นิตยสาร TIME ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 พิมพหนาปกเปนภาพเด็ก
สาววัยรุนสาวนอนบนพื้น ยกกลองสมารทโฟนขึ้นถายภาพตนเอง และพาดหัวเรื่องวา “ME ME ME
Generation” พรอมรายงานเรื่อง “Gen Me” วาดวยเรื่องของอาการ “หลงตัวเอง” ของเด็กรุนใหม
และมีพฤติกรรมเห็นตัวเองเปนศูนยกลางของสังคมหรือแมแตของโลกนี้โดยละเอียด วาเจเนอเรชันนี้
วัยรุนจะมีความหลงตัวเองมากกวารุนพอรุนแมถึงสามเทาตัว
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คนที่เกิดระหวางป 1980 – 2000 หรือคน Generation Y จะถูกปลูกฝงเรื่องความมั่นใจใน
ตัวเอง ความเปนตัวของตัวเอง เพราะในยุคกอนหนานั้นสังคมเชื่อวาสิ่งเหลานี้ชวยเพิ่มโอกาสที่เราจะ
ประสบความสําเร็จในชีวิต เราจึงพบเห็นวา การทําการตลาดและการโฆษณา หรือแมแตแฟชั่นในยุค
นั้น ลวนพยายามสรางจุดขายของการเปนตัวของตัวเอง ยิ่งเปนการ ตอกย้ําความคิดของการยึดเอา
ตัวเองเปนที่ตั้ง และการสรางคานิยมของการสอนลูกใหมั่นใจในตัวเอง โดยวิธีการตาง ๆ ทั้งที่ถูก
บ า งและผิ ด บ า ง ทั้ ง ที่ จ ริ ง ๆ แล ว ความมั่ น ใจในตนเอง น า จะเป น ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรู จั ก
ความสามารถและศักยภาพตาง ๆ ของตัวเอง สามารถทําใหตนเองบรรลุไดตามคาดหวัง จนเกิด
ความนับถือตนเอง (Self-esteem) คือความรูสึก ความเชื่อที่บุคคลมีตอตนเองวามีความสามารถ
และมีคุณคา ดังนั้น Self-esteem จึงประกอบดวย (1) ความตระหนักถึงคุณคาตนเอง (Selfrespect) และ (2) ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง(Self-efficacy) จนกลายเปนภาพแหงตน
(Self-image) ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางที่แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะ ที่สงผลตอการรับรูของผูพบ
เห็น เปนบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพที่มีในตัวตน ที่เปนคุณลักษณะที่พอแม
ตองการใหเกิดขึ้นกับลูกของตนนั่นเอง

รักษพล ธนานุวงศ นักวิชาการของ สสววท. ไดเขียนบทความที่
ถอดมาจากนิตยสาร TIME ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได
กลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก Gen Me พบวาการเติบโตมาใน
ลั ก ษณะที่ ค รอบครั ว มี ลู ก คนเดี ย วหรื อ สองคน และวั ฒ นธรรม
บริโภคนิยม พฤติกรรมที่สังเกตไดชัดในเด็กรุนนี้ที่แตกตางจากคน
รุนกอน ๆ คือ
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การนับถือตนเอง (Self-esteem) ถือเปนทักษะสําคัญในการที่จะเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมทั้งเปน
ทักษะสําคัญของการดําเนินชีวิต เพราะการนับถือตนเองเปนผลมาจากการยอมรับหรือปฏิเสธตนเอง บุคคลที่มี
ความนับถือตนเองสูง จึงทําใหเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง มีความซื่อสัตย มีความภูมิใจ
ในผลสําเร็จของงาน เปนบุคคลซึ่งมีความคิดริเริ่ม และมีความมุงมั่นที่จะแกปญหา และรับผิดชอบปญหาที่จะเกิด
ตามมา เปนคนที่คนอื่นรัก และรักคนอื่น เปนบุคคลที่สามารถควบคุมตัวเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน
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- การเปนคนที่คิดวาตนเองสมควรไดรับสิ่งที่ดีที่สุด และหากไดรับคําวิพากษวิจารณ หรือ
ประสบกับความผิดหวัง หรือความลมเหลว จะมีปฏิกิริยารุนแรง เชน เสียใจรุนแรง
หรือ มีอาการโกรธแคนยาวนาน
- การมีลักษณะของคนที่มุงมั่นแตเอาชนะไมเอาใจใสความรูสึกของผูอื่น เอาเปรียบผูอื่น
เพื่อชัยชนะของตนเอง
- การมีใจหมกมุนกับจินตนาการความสําเร็จ ความงามหรือสติปญญา การตองการเปนที่
ชื่นชมยอมรับและหลงใหลอยูตลอดเวลา
- การตกอยูในสภาวะถูกกดดันจากเพื่อน (peer-pressure) เนื่องจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลน ที่มีการอัพเดตสถานะเกือบตลอดเวลาทําใหการดําเนินชีวิตจึงมีแนวโนม
จะทําอะไรใหตามทันเพื่อนมากกวาการคนพบตัวเอง
- การมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนและคนในรุนอื่น ๆ นอยลง ทําใหมีความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของชุมชนที่ตนเองอยูนอย เนื่องจากใชเวลาสวนใหญกับเพื่อนหรือคนในวัยใกลกัน
ในโลกออนไลน
- มีปญหากับการใชคําหรือประโยคในการสื่อสารใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และมี
ปญหากับการเรียบเรียงความคิดเปนเหตุเปนผลยาว ๆ ซึ่งเปนผลมาจากการสื่อสารบน
โลกออนไลน มีการใชคําหรือประโยคที่ไมคํานึงถึงความถูกทางหลักภาษา และขอความ
ที่ใชเปนขอความสั้น ๆ
จากข อ สรุ ป ของพฤติ ก รรมข า งต น แม ว า จะเป น การศึ ก ษาในต า งประเทศ กลั บ พบว า
พฤติกรรมเหลานี้ก็เกิดขึ้นกับเด็กไทยเชนกัน สังคมออนไลน ทําใหวิธีคิดและวิถีการใชชีวิตเปลี่ยนไป
เกิดระยะหางระหวางสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น เด็กเหินหางจากคําสั่งสอนและการปลูกฝงจากคน
เฒาคนแก ละทิ้งชุมชน หันไปสนใจขอมูลขาวสารซึ่งหลั่งไหลเขามามากมายทั้งที่ผานการกลั่นกรอง
แลวและไมไดมีการตรวจสอบกลั่นกรอง คนในยุคปจจุบันตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และมีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น นอกจากนั้นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมแลว ปจจุบันยังมีปญหาที่คนทั่วโลกตองเผชิญรวมกันอยากหลีกเลี่ยง
ไมได คือ ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม รวมทั้งอุบัติภัยตางๆ
สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมวาคนยุคใหมจะตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย และเปน
สัญญาณเตือนวาโลกในยุคหนา จะยิ่งมีปรากฏการณตางๆ เกิดขึ้นเกินกวาจะคาดคิด ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนอยางยิ่งที่แตละประเทศตองเตรียมคนรุนใหมที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัว มี
คุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ
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การเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย
การพั ฒ นาคนในยุ ค ป จ จุ บั น เป น เรื่อ งที่ ทา ทายสํา หรั บ ครอบครัว และสัง คมทุก ภาคส ว น
นั บ ตั้ ง แต ส ถาบั น ครอบครั ว ซึ่ ง เป น หน ว ยเล็ ก ที่ สุ ด ในสั ง คมและเชื่ อ ว า น า จะมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด
เนื่ อ งจากเป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ไ ม มี วั น สิ้ น สุ ด ของกระบวนการปลู ก ฝ ง และหล อ หลอม โดยเฉพาะใน
สังคมไทยนั้น ตองยอมรับวาสายใยความผูกพันของครอบครัวนั้นเหนียวแนนและยาวนาน การเลี้ยง
ดู การสั่งสอน จึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะบางชวงวัยเทานั้น เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมการดูแลซึ่งกัน
และกันตลอดไป สถาบันครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตเปนอยางมาก หากไดรับการปลูกฝงหรือเห็นแบบอยางที่ดีและถูกตอง จะสรางภูมิคุมกันที่
ดีในการใชชีวิตทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ยุคปจจุบัน แตปญหาคือเราจะมั่นใจได
หรือไมวา ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมในครอบครัวนั้น จะเปนแบบอยางที่ดีตอการเรียนรู
สามารถสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับชีวิต สามารถใหคําตอบในเรื่องความตองการที่แทจริงของชีวิต
เพื่อที่จะสนองความตองการและนําไปสูความสุขของชีวิต
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พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต (2551) ปราชญแหงพุทธศาสนา กลาววา การที่มนุษยจะ
อยูไดดวยดีนั้น องคประกอบของระบบการดํารงอยู คือ ตัวมนุษยเอง สังคม และธรรมชาติแวดลอม
จะตองเปนไปดวยดี มีความประสาน กลมกลืน เกื้อกูล และสมดุลกัน แมแตตัวมนุษยเองคือชีวิตนี้ ก็
แยกไดวามี กายกับใจ ซึ่งตองประสาน สอดคลองกลมกลืน และเกื้อกูลกัน ทั้งหมดนี้คือระบบการ
ดํารงชีวิตอยูดวยดีของมนุษย หากเรานําแนวคิดนี้เปนกรอบคิดของการพัฒนาใหมนุษยมีชีวิตที่ดี
งดงาม และมี ค วามสุ ข ควรทํ า ให อ งค ป ระกอบทั้ ง สามด า นนี้ มี ดุ ล ยภาพภายใต ส ภาวะของการ
เปลี่ยนแปลง ดวยการทําความเขาใจชีวิตตนเอง เขาใจสังคม และเขาใจธรรมชาติแวดลอมในแงของ
ความเปลี่ยนแปลง คือรูและเขาใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง รูเหตุปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง
แลว ก็จะไดใชความรู มาสรางสรรค หันเห และปฏิบัติตอเหตุปจจัยตางๆ ในทางที่ทําใหเกิด
ประโยชนแกชีวิตและสังคมของตนได ที่เรากลาววาการศึกษาคือการพัฒนาชีวิต นั่นคือเปนการศึกษา
เรียนรูเพื่อการอยูรอด อยูดี และใหดียิ่งๆ ขึ้น เปนการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการ และเมื่อ
ตอบสนองความตองการได ชีวิตก็จะเกิดความสุข ... หากความตองการเปลี่ยนไป ความสุขก็จะ
เปลี่ ย นไปด วย ..... ดั ง นั้ น เรื่ องที่ค วรให ค วามสํ าคั ญ คื อ “ความต อ งการ” เพราะเป น ป จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธกับความสุข โลกปจจุบันมีความตองการเสพบริโภค ความตองการนี้ขึ้นอยูกับวัตถุ ซึ่ง
เปนความตองการที่ทําใหเกิดทุกข ตองทําเพื่อใหไดตามความตองการ เปนการสรางเงื่อนไขใหทํา
การเอาความสุขไปฝากกับการเสพบริโภคซึ่งเปนปจจัยภายนอก เปนความสุขที่ตองพึ่งพา จึงเปน
ความสุขที่ไมมีอิสระ และจะไมมีที่สิ้นสุด แนวคิดแบบนี้จะพัฒนาไปสูการสูญเสียอิสรภาพ ทุกขงายขึ้น
และสุขยากขึ้น การที่มนุษยยังไมสามารถจัดการกับความตองการของตนเองได ก็จะไมทําใหเกิด
ความสุขที่แทจริง
ในอดีต เราไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาตะวันตกที่ใหความสําคัญกับตัวตนของความ
เปนมนุษย สิ่งตางที่เกิดขึ้นก็เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย มองวามนุษยแปลกแยกจาก
ธรรมชาติ ไมไดเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติแตเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง
การเรียนรูจึงเกิดขึ้นเพื่อ
ลวงความลับจากธรรมชาติ เพื่อที่จะจัดการและเอาชนะธรรมชาติ แนวคิดนี้กอใหเกิดการรุกราน
ธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดเมื่อธรรมชาติถูกมนุษยเบียดเบียน สมดุลธรรมชาติจึงเสียไป
มนุษย สังคม และธรรมชาติ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน จึงไดรับผลกระทบทั้งหมด ความสุขที่
เคยไดรับจากการเอาชนะธรรมชาติจึงเปลี่ยนเปนความทุกข เมื่อรูวาการเอาชนะธรรมชาติไมสราง
ความสุขที่ยั่งยืนได ทําใหสังคมกลับมาสูกระแสใหม มองตนเองวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ทาทีที่
มีตอธรรมชาติจึงเปลี่ยนไป เกิดกระแสการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับธรรมชาติ เกิดจริยธรรม
ดานสิ่งแวดลอม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบางอยางจึงเปลี่ยนไป แตปรากฏวามนุษยยังคงหาความสุข
ไมได เพราะแทจริงแลวจริยธรรมที่เกิดขึ้นนี้ ยังขัดกับพื้นฐานความตองการของมนุษย ถาเรายังคง
ยึดมั่นอยูในสังคมเสพบริโภค ความตองการยังอยูที่วัตถุ การใชจริยธรรมจึงเปนจริยธรรมแหงการฝน
ใจ ไมไดเกิดขึ้นภายในตัวตนจริงๆ ทายที่สุดก็ไมอาจสรางความสุขใหกับมนุษยได
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ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไมใชแคการพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิตไดในเชิง
เศรษฐกิจ โดยมุงสรางปจจัยหรือเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการทางวัตถุเทานั้น เนื่องจาก
ความตองการดังกลาวจะไมวันสิ้นสุด การไลตามความตองการดานวัตถุ จึงหาความสุขในชีวิตที่
แทจริงไมได การพัฒนาคน และการพัฒนาวิทยากรความกาวหนาที่มุงเนนในทางเศรษฐกิจนี้จึงเปน
การพัฒนาที่ไมยั่งยืน จึงเกิดคําใหมขึ้น คือคําวา การพัฒนาที่ยั่งยืน2 (sustainable development)
เปนแนวคิดการพัฒนาที่มองความสมดุลของระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน และใหความสําคัญกับมิติ
เชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เปลี่ยนจุดเนนจากดานเศรษฐกิจไปสูการดํารงอยูของสิ่งแวดลอม ควบคูการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นแนวคิดใหมของการพัฒนาความเปนมนุษย จึงไมจําเปนตองเปนเครื่องมือของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หมายความวาคนสามารถมีความสมบูรณในตัวของเขาเอง การ
พัฒนาคน คือการทําใหเขามีชีวิตที่ดี งดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสุข มีความเปนคนเต็มคน

2

การพัฒนาอยางยั่งยืน ตามความหมายที่องคกรสหประชาชาตินิยามไว คือ รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความตองการของคนในปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคต ตองประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถ
ในการที่จะตอบสนองความตองการของตัวเอง แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 ใน การประชุมสหประชาชาติวาดวย
สภาพแวดลอมของมนุษย (United Nations Conference on the Human Environment) ที่กรุงสตอคโฮลม การประชุม
ครั้งนี้ไดขอสรุปวาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมนั้นเปนผลมาจากความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีตที่มุง
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนการสรางความมั่งคั่งทางวัตถุ เปนความเจริญที่เสียสมดุล และไม
บูรณาการ
จึงตองเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนวิธีใหมที่ใหความสําคัญกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอมและ
องคประกอบดานคน ซึ่งเปนฐานสําคัญของการพัฒนาภายใตกระแสการพัฒนาของโลกที่ตองใหความสําคัญตอการ
พัฒนามนุษยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
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วิชาศึกษาทั่วไป : การเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย
ในอุดมศึกษา การพัฒนาคนเพื่อความมนุษยที่สมบูรณ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
และเตรียมความพรอมเพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม จะพัฒนาควบคูกันทั้ง 2 สวน คือ การ
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อใหเปนทุน หรือเปนองคประกอบใหกับตนเองในการดํารงชีพ รวมทั้งเพื่อสรางและ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและของโลก โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะหรือ
วิชาชีพตางๆ กับสวนของการพัฒนาจิตใจ เพื่อใหเขาใจตัวตน สังคม และธรรมชาติแวดลอม เพื่อให
สามารถใชความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไปในทางที่ถูกที่ควร สรางสรรค เกิดประโยชนสุขแกชีวิตและ
สังคม ไมไดใชเพียงเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว โดยเบียดเบียนสังคม และธรรมชาติ นอกจากนี้ยัง
พัฒนาใหมีสติปญญา ความคิด รูเทาทันสังคม รูวาสังคมเดินถูกทางแลวหรือไม และสามารถแกไข
และชี้ นํ า สั ง คมได ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ เ ป น จุ ด มุ ง หมายของการเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป 3
ระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย สินลารัตน ไดเคยศึกษาจุดมุงหมายวิชาศึกษาทั่วไปของแตละ
สถาบัน อุดมศึกษา และไดสรุปประเด็นสําคัญของจุดมุงหมายไวดังนี้
1. มีความรูกวาง มีโลกทัศน วิสัยทัศนกวางไกล
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสังคมโลก/นานาชาติ
3. มีความรู ความเขาใจตนเอง ผูอื่น สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศไทย ไดใหคํานิยามรายวิชาศึกษาทั่วไป
วาหมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มี โลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู
ไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมเปนอยางดี
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2550) ใหคําจํากัดความของรายวิชาศึกษาทั่วไปวามีจุดมุงหมายอยูที่
การสรางบัณฑิต สวนวิชาชีพเปนเหมือนการสรางเครื่องมือใหบัณฑิต วิชาศึกษาทั่วไปมีหนาที่ทําคนใหเปนบัณฑิต
หรือสรางบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคนเพื่อใหบุคคลแตละคนเปนคนที่สมบูรณ มีชีวิตที่ดีงามประณีต
ประเสริฐสมกับความเปนมนุษย หรืออาจจะเรียกวาเปนคนเต็มคน มีชีวิตที่มีอิสรภาพและมีความสุข การศึกษามี
หนาที่พัฒนาคนในสองดาน กลาวคือ 1) การพัฒนาตัวมนุษยใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
มีอิสรภาพ และ 2) การพัฒนาคนในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนที่จะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทานใหความสําคัญกับรายวิชาศึกษาทั่วไปมาก ไดกลาววา “จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพใหใชผูเชี่ยวชาญ แตจะ
สอนวิชาพื้นฐานตองใชนักปราชญ” และ “เอาปราชญมาสอนใหนําสังคมได เอาผูเชี่ยวชาญมาสอนใหตามสนอง
สังคมทัน”
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4. มีความรูและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ
7. มีความสามารถในการปรับตัวและการตัดสินใจ แกปญหา
8. มีความรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ
9. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร
10.นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว จึงนับวาเปนเรื่องยาก
รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน เสนอวิธีการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป แม
ในปฏิบัติพบวาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษายังไมประสบความสําเร็จมากนัก
เพราะการสอนสวนใหญยังใชบรรยายเปนหลัก มักเนนความเปนวิชาการเชิงวิชาชีพมากกวาบูรณา
การตามเปาหมายของวิชาศึกษาทั่วไปอยางแทจริง โดยวิธีการที่นําเสนอคือ
1. เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ตองมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนดวยกัน และระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน (Active Learning)
2. กลาวถึงวิธีการแสวงหาความรู ความเขาใจในศาสตรนั้นๆ
3. แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสาระนั้นกับมนุษยและสังคม
4. แสวงหาทางเลือกที่จะชวยแกปญหากับสังคม
5. ถกเถียงบทบาทของผูเรียนตอสิ่งแวดลอมและสังคม
6. คํานึงถึงสิ่งที่ดีงาม(คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ) และความกาวหนาของ
ผูเรียนอยูเสมอ
จะเห็นวาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาและเติมเต็มความเปนคนที่สมบูรณนั้นไมใชเรื่องงาย
จะต อ งอาศั ย ทั้ ง ผู ส อนที่ เ ชี่ ย วชาญ กระบวนการที่ เ หมาะสมและสถานการณ ห รื อ บริ บ ท
ประกอบการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรู ไดเห็น และเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อสรางเขาใจ
พัฒนาสติปญญาของตนเอง (ความรู-คิด-เขาใจ-หยั่งเห็น) เพื่อเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นภายในตัวผูเรียน ก็
จะสงผลพฤติกรรมและทาทีตางๆ ทั้งภายในจิตใจและการแสดงออกตอสังคมสิ่งแวดลอม ดังนั้น
จึงเปนเรื่องที่ทาทายวาจะทําอยางไรจึงจะจัดการเรียนรูในลักษณะเชนนี้ใหประสบความสําเร็จ
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การเรียนรูที่สอดคลองกับยุคสมัย
การเรี ย นรู ที่ แ ท จ ริ ง อยู ใ นโลกจริ ง หรื อ ชี วิ ต จริ ง
การเรียนวิชาในหองเรียน ยังเปนการเรียนแบบสมมติ
ดังนั้น ครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบการเรียนรูใหศิษย
ไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด
จากหนังสือ วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษย ในศตวรรษที่ 21
โดย ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช

ศาสตราจารย นพ.วิจารณพาณิช ไดกลาวถึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเปลี่ยนไปจาก
เดิม (ศตวรรษที่ 20) อยางมากมาย รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนเปลี่ยนจากการถายทอดหรือบอก
ความรู มาเปนเรียนโดยผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจขึ้นในสมองและจิตใจของตน
หองเรียนจึงตองเปลี่ยนจาก “หองเรียนโดยครูสอนหนาชั้น” มาเปน “หองเรียนโดยผูเรียนลงมือทํา
เปนทีม” แตในความเปนจริงพบวาหองเรียนที่ใชอยูในปจจุบัน ยังคงมีลักษณะเปนหองสี่เหลี่ยม มี
กระดานหนาชั้น มีโสตทัศนูปกรณและเกาอี้ เล็คเชอรจัดวางเปนระเบียบ ซึ่งไมไดสงเสริมการ
เรียนรูในลักษณะดังกลาว สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยสวนใหญมักมุงใหผูเรียนรู
เฉพาะทาง ขาดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งตองใชผูสอนที่รูกวางและ รูลึก มีประสบการณในชีวิต
เขาใจเนื้อหา ตระหนักในจุดมุงหมาย และสามารถบูรณาการความรูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางดี
การเรียนรูในชีวิตจริง หรือการเรียนรูในสถานการณจริงที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มี
บริบทและสภาพแวดลอมที่มิใชการสมมุติ จะทําใหเกิดการเรียนรูในมิติเชิงลึกและกวางขึ้นกวาการ
เรียนรูในหองเรียน หรือแมหองปฏิบัติการก็ยังถือวาเปนสถานการณสมมุติ การสมมุติสามารถทําให
เกิดการเรียนรูไดก็จริง แตยังไมเทาการเรียนรูในสถานการณจริง และการออกแบบการเรียนรูใน
สถานการณจริง ยิ่งเปนเรื่องที่ยากและทาทาย นอกจากนี้สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายของการพัฒนาคน ก็เปนเรื่องสําคัญมาก ทรัพยากรทางการศึกษาของผูเรียนในเมืองกับ
ผูเรียนในชนบทมีความแตกตางกัน ผูเรียนในชนบทจึงมักสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเทา
เทียมกับผูเรียนในเมืองใหญ แตไมเปนจริงเสมอไป โชคดีที่ในกรณีนี้สภาพแวดลอมและชีวิตจริงใน
สังคมชนบทเอื้อตอการเรียนรูไดมากกวา เพราะยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่คอนขางสมบูรณและมี
ความหลากหลาย มีวิถีชาวบานที่แฝงไปดวยภูมิปญญาใหไดศึกษาเรียนรู มีวัฒนธรรมและกระบวน
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในกลุมขนาดเล็กที่สามารถคนหาและถอดความรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาจากขางใน
ตัวเอง เกิดการปรับทัศนคติ ซึ่งสงผลตอการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวก
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หนังสือ 21st Century Skills : Learning for
Life in Our Times ระบุหลักการหรือปจจัยสําคัญ
ดานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไว 5 ประการคือ
Authentic learning
Mental model building
Internal motivation
Multiple intelligence
Social learning

‐
‐
‐
‐
‐

Authentic learning : การเรียนรูที่แทจริงอยูในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาใน
หองเรียนยังไมใชการเรียนรูที่แทจริง ยังเปนการเรียนแบบสมมติ ดังนั้น ครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบ
การเรียนรูใหศิษยไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด
Mental Model Building : การเรียนรูในระดับสรางกระบวนทัศน อาจมองอีกมุมหนึ่งวา
เปน authentic learning แนวหนึ่ง เปนการเรียนรูวิธีการนําเอาประสบการณมาสั่งสมจนเกิดเปน
กระบวนทัศน (หรือความเชื่อ คานิยม) และที่สําคัญกวานั้น คือสั่งสมประสบการณใหม เอามาโตแยง
ความเชื่อหรือคานิยมเดิม ทําใหละจากความเชื่อเดิม หันมายึดถือความเชื่อหรือกระบวนทัศนใหม
Internal Motivation : การเรียนรูที่เกิดจากความตองการภายในของผูเรียนเอง
ศาสตราจารย นพ.วิ จ ารณ พานิ ช เปรี ย บเที ย บกั บ อิ ท ธิ บ าทสี่ ซึ่ ง เป น คุ ณ ธรรมหรื อ หนทางไปสู
ความสําเร็จในหลักพุทธศาสนาวาเปนการเรียนดวยฉันทะ ที่เปนสิ่งอยูภายในตัวคน ไมใชขับดันดวย
อํานาจของครูหรือพอแม ที่เรียนเพราะอยากเรียน เมื่อมีฉันทะและไดรับการสงเสริมที่ถูกตองจากครู
วิริยะ(ความเพียร) จิตตะ(ความคิด) และวิมังสา(การใชปญญาไตรตรองตรวจสอบ) ก็ตามมา ทําให
เกิดการเรียนรูในมิติที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยง
Multiple Intelligence : เวลานี้เปนที่เชื่อกันทั่วไปแลววามนุษยเรามีพหุปญญา และเด็กแต
ละคนมีความถนัดหรือปญญาที่ติดตัวมาแตกําเนิดตางกัน รวมทั้งสไตลการเรียนรูก็ตางกัน จึงเปน
ความทาทายตอครูเพื่อศิษย ในการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน และ
จัดใหการเรียนรูสวนหนึ่งเปนการเรียนรูเฉพาะตัว (personalized learning) เรื่องนี้มีการวิจัย และ
ออกแบบการเรียนรูไดมากมาย ดังตัวอยาง Universal Design for Learning ซึ่งก็คือเครื่องมือ
สรางความยืดหยุนหลากหลายในการออกแบบการเรียนรูนั่นเอง
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Social Learning : การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นจะสามารถออกแบบ
กระบวนการทางสังคมเพื่อใหศิษยเรียนสนุก และเกิดนิสัยรักการเรียน เพราะการเรียนจะไมใช
กิจกรรมสวนบุคคลที่หงอยเหงานาเบื่อ
การจัดการเรียนรูที่สามารถผสมผสานหลักการขางตนเขาดวยกัน วิธีการหนึ่งคือ การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Learning Integration) เปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียน โดย
การผสมผสานความรู ตามบริบทและสภาพแวดลอมที่ไปเรียนรูผสมผสานกระบวนการสอนหรือ
กระบวนการเรียนรู ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงาม ผูเรียนที่ผานกระบวนการนี้
จะเกิดการพัฒนาตนเอง โดยการเชื่อมโยงภายในตนกับบุคคลอื่น และสิ่งอื่นๆ ที่ไดเรียนรู นํามาสู
การสรางสมดุลในตนเองใหมีความเขมแข็ง มั่นคงในทุกๆ มิติ ไดแก สติปญญา รางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม จิตวิญญาณ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและบริบทแวดลอม ดังนั้นหาก
ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการเชนนี้ซ้ําๆ การพัฒนาตนเองก็จะไมหยุดนิ่ง และจะพัฒนาไปอยาง
ตอเนื่อง ทามกลางสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา .... การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดเชิงปรัชญาที่เนนการพัฒนาคนใหสามารถดํารง
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข วิธีการนี้ไดนํามาใชในการจัดการรายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น4 ซึ่งเปน
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
การ ทําหนาที่จัดการเรียนรู ใชรายวิชานี้เปนเครื่องมือในการบมเพาะปญญาและเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเ กิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในตัว
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
4

รายวิชาศึกษาทั่วไป 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) มีคําอธิบายรายวิชาดังนี้
คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชนและการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และจัดใหมี
กรณีศึกษาชุมชนตัวอยาง
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ชุมชนทองถิ่น

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ
ชุมชนทองถิ่น เปนเครื่องมือในการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ เปนแหลงเรียนรูที่มีความครบถวน มี
ธ ร ร ม ช า ติ ค น สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิ ดขึ้น ใหศึกษาเรี ยนรูต ามสภาพความเปนจริง ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง มี ค วามรู ภู มิ ป ญ ญาที่ สั่ ง สมและ
พัฒนาตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน ชุมชนจึงเปน
แหล ง รวมครู ภู มิ ป ญ ญาและปราชญ ช าวบ า นที่ จ ะ
ถายทอดเรื่องราวความรู รวมทั้งถายทอดใหเห็นถึง
คุ ณ ลั ก ษณะของการเป น ผู นํ า เช น การเป น ผู นํ า
ความคิด ผูนําจิตวิญญาณ หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของทองถิ่น การศึกษาในชุมชนจึงมีทั้งมิติของศาสตร
และศิลปปะปนหลอมรวมกันไป เปนการศึกษาเรียนรู
บนความเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง มนุ ษ ย ต อ งปรั บ ตนให เ ข า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปน
มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ จึ ง ควรเกิ ด ขึ้ น ในสภาพจริ ง ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาผูเรียนในยุคปจจุบัน
นอกจากชุ ม ชนจะเป น เครื่ อ งมื อ และทรั พ ยากรการ
เรียนรูที่เหมาะสมแลว ชุมชนทองถิ่นยังเปนจุดหมาย
ปลายทางการของผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ดวย
ความหวั ง ว า บั ณ ฑิ ต จะสามารถใช ค วามรู ที่ มี ใ นการ
พัฒนาสังคม ทํางานและใชชีวิตอยูรวมกับคนในสังคม
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ทํ า คุ ณ ประโยชน ให กั บสั ง ค ม
นอกจากนี้การจัดการศึกษายังมุงหมายมากกวานั้น นั่น
คือ บัณฑิตควรสามารถชี้นําสังคมได จะเห็นไดวาใน
ที่สุดแลวบัณฑิตซึ่งเปนผลผลิตจากการพัฒนาก็จะออก
ไปสูสังคม ซึ่งสวนใหญแลวสังคมในบริบทที่กลาวถึงก็
คือชุมชนทองถิ่นนั่นเอง
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การศึ ก ษาคื อ ชี วิ ต ชี วิ ต คื อ
การศึ ก ษา ยื น ที่ เ ดี ย วกั น แต ว า
การศึกษาในโลกปจจุบันนี้ชีวิตก็
อย า งหนึ่ ง การศึ ก ษาก็ อ ย า ง
หนึ่ง แลวการศึกษาก็เอาวิชาเปน
ตั ว ตั้ ง ตรงนี้ นี่ ก ารปฏิ บั ติ คื อ
พยายามยายการศึกษาจากการ
ท อ งเขี ย นให ม าอยู ใ นวิ ถี ชี วิ ต
ร ว มกั น และเรี ย นรู จ ากวิ ถี ชี วิ ต
รวมกันใหมากที่สุด
สวนหนึ่งจากปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ระบบการศึกษาแนวพุทธ
โดย ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2546
ณ คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

...
ในชุมชนมีผูรูดานตางๆ มากมาย
มากกวาครูที่สอนทองหนังสือมากนัก
เชน ผูรูทางเกษตรกรรม ทางชาง
มีศิลปน ผูรูทางศาสนา หมอพื้นบาน
นักธุรกิจรายยอย ผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ฯลฯ
...
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี
2553

ไดมีการแบงประเภทแหลงเรียนรูในชุมชนหลาย
ประเภท เช น ศาสตราจารย ส มุ น อมรวิ วั ฒ น (2553)
จากบทความชื่อ กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชน แบงเรียนรูในชุมชนไว 4 ประเภท ไดแก
1. แหลงเรียนรูในชุมชนที่รัฐและประชาชนจัดตั้ง
ขึ้น
2. สถาบันของชุมชนที่มีอยูแลวในวิถีชีวิตและการ
ทํามาหากินในชุมชน
3. ประเพณี พิธีกรรม
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี (2549) จากบทความชื่อ แหลงการเรียนรู ไดแบงประเภท
แหลงการเรียนรูในชุทนเปน 7 ประเภท ไดแก
1. แหลงการเรียนรูที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนตางๆ
2. แหลงการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามวิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน
3. แหลงการเรียนรูประเภทศาสนาประเพณี
4. แหลงการเรียนรูประเภทภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. แหลงการเรียนรูประเภทหนวยงาน หรือองคกรของรัฐ และของเอกชน
6. แหลงการเรียนรูประเภทสื่อตางๆ ที่ประชาชนในชุมชนไดอาน ไดรับชม ไดรับฟง
7. แหลงการเรียนรูที่รัฐและชุมชนสรางขึ้นเพือ่ การศึกษา เพื่อการเรียนรูโ ดยตรง
สําหรับแหลงเรียนรูในชุมชน ที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ใช
จัดการเรียนรูนั้น มีทั้งแหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนในชุมชน ศาสนาประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และศูนยการเรียนรูในชุมชน โดย
ใชวิธีการพัฒนาเปน ฐานการเรียนรู โดยชุมชนมีสวนรวม มีการถอดความรูจากแหลงเรียนรู เพื่อ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาโดยใชองคความรูของสถาบัน คนหาผูรูในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพสูการเปนวิทยากรชุมชน มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และการประเมินผูเรียนรวมกับวิทยากรชุมชน จัดประชุมทําความเขาใจและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาชิกใน ชุมชน จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการจัดบริการอํานวยความสะดวกตางๆ
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ในพื้นที่ชุมชนเพื่อใหพรอมตอการจัดการ
เรียนรู โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ใน
การบริหารจัดการฐานการเรียนรู เพื่อให
มี ก ารวางแผน ดํ า เนิ น การ ติ ด ตาม
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ให ก ารจั ด การ
เ รี ย น รู มี คุ ณ ภ า พ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน
การพั ฒ นาผู เ รี ย นโดยใช ชุ ม ชน
ท อ งถิ่ น เป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู ด ว ย
วิ ธี ก ารเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ ที่ ส ถาบั น
ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
ก า ร พั ฒ น า ขึ้ น จึ ง เ ป น ก า ร พั ฒ น า ที่
ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง ด า นพฤติ ก รรม
ดานจิตใจ และดานปญญา

การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ผานการออกแบบกิจกรรมรวมกัน
ระหวางคณะทํางานและชุมชน
กอใหเกิดรูปแบบของการเรียนรู
ที่เขาถึงวิถีชุมชนอยางแทจริง

การพัฒนาดานพฤติกรรม เปนการเรียนรูเพื่อปรับพฤติกรรมหรือทาทีการแสดงออกตอ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ง จากที่ ไ ด เ รี ย นรู ทํ า ความเข า ใจธรรมชาติ (มนุ ษ ย เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ธรรมชาติ) โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเอง
การพัฒนาดานจิตใจ เปนการพัฒนาคุณธรรมภายในจิตใจ ที่เกิดจากการทําความเขาใจ
ตนเอง เกิดความมั่นคงในจิตใจ รูเทาทันความตองการของตนเอง สามารถทําใหตนเองมีความสุขได
โดยการเข า ใจอย างลึก ซึ้ ง ว า ความเปน ตนเองของมนุ ษ ย นั้ น เชื่ อ มโยงสั มพั น ธ กั บ สิ่ ง ใดบ าง และ
ความสุขที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกสิ่งที่สัมพันธเชื่อมโยงเกิดดุลยภาพ
การพัฒนาดานปญญา คือการรู แลวสามารถคิดได เกิดความเขาใจ แลวจึงสามารถวินิจฉัย
ปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามความเปนจริง ไมมีอคติ สงผลใหสามารถหาวิธีการในการจัดการ
หรือแกปญหาไดอยางสรางสรรค
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ความสําเร็จของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความสําเร็จขั้นสุดทายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน คือ คุณภาพของผูเรียน
ที่เปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ถึงแมวาในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ แตยังไมมีการประเมิน
คุณภาพของผูเรียนที่ชัดเจน การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาเปนเพียงวิธีการสวนหนึ่งในการวัด
ประเมิน แตการติดตามคุณลักษณะที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนเปนภารกิจที่ทาทายอยางยิ่ง อยางไรก็ตามมี
แนวคิดที่เปนที่ยอมรับวาหากกระบวนการดี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาวก็นาจะดีดวย
ดังนั้น จึงไดกําหนดความสําเร็จของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ตามไว 2
ระดั บ คื อ ความสํ า เร็ จ ระดั บ กระบวนการ และความสํ า เร็ จ ระดั บ ผู เ รี ย น ซึ่ ง เป น ผลผลิ ต ของ
กระบวนการ
ความสําเร็จระดับกระบวนการ : เปนเรื่องของการวางแผนการจัดการเรียนรู
มี
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่ดี คือ มีวิธีการสอนที่สนองตอบการ
พัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีการจัดปจจัยสนับสนุนเพียงพอเหมาะสม สงเสริมการเรียนรูโดย
การปฏิบัติจริง มีการวัดประเมินผลที่เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยการประเมินความสําเร็จ
จะพิ จ ารณาจากป จ จั ย ในกระบวนการ ได แ ก การจั ด ป จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นรู การออกแบบ
กระบวนการและดําเนินการตามมาตรฐานของกระบวนการ และการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและปรับปรุงอยางตอเนื่อง

การถายทอดกรอบคิด
และประสบการณ
ในรูปแบบนิทรรศการ
นําเสนอผลงาน
จากการเรียนรูในชุมชน
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู
ที่ผสมผสานระหวาง
ความรูในศาสตร
ทักษะการสื่อสาร ศิลปะ
และความคิดสรางสรรค
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ความสําเร็จระดับผูเรียน : เปนการวัดผลของการจัดการเรียนรูจากความหมายของ การ
เรี ย นรู (Learning) ที่ ห มายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมไปจากเดิม อั น เป น ผลมาจากการได รั บ
ประสบการณ โดยพฤติกรรมนี้ไมไดหมายถึงแคเฉพาะพฤติกรรมทางกายเทานั้น แตพฤติกรรมทาง
สมอง ความคิดและความรูสึกดวย สําหรับจุดมุงหมายของพฤติกรรมในตัวผูเรียนจากการจัดการ
เรียนรูแบบ บูรณาการในชุมชน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ไดกําหนดไว 3
ดาน คือ การเปนคนดี มีปญญา พัฒนาตนเองและสังคม
ดานการเปนคนดี หมายถึง การมีสติ รูจักผิดชอบชั่วดี มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ไมเอารัด
เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอื่น ใชหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งกับตนเอง สังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ดานการมีปญญา หมายถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การแกปญหา
ดานการพัฒนาตนเองและสังคม หมายถึงการใชชีวิตพอเพียงและการอยูรวมกับผูอื่นได
อยางสันติและเปนสุข
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2
การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการในชุมชน
ความหมาย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน มาจาก 2 คําสําคัญ คือ การเรียนรูแบบบูรณาการ
และชุมชน
ความหมายของคําวา การเรียนรูที่มีการกลาวอางบอย ๆ เปนนิยามของ คิมเบิล (Gregory
A Kimble) ใหความหมายวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงศักยภาพแหงพฤติกรรมที่
คอนขางถาวร ซึ่งเปนผลมาจากการฝกหรือการปฏิบัติที่ไดรับการเสริมแรง สวน Klein กลาววา การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไมไดมาจากภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ สวนนักวิชาการไทย
สุ ร างค โค ว ตระกู ล (2539) ให ค วามหมายว า เป น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณที่คนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด
คําวา บูรณาการ มีความหมายตามศัพทคําวา บุรณะ, บูรณะ แปลวาทําใหเต็ม ดังนั้นคําวา
บูรณาการ จึงหมายถึงสภาวะหรือสภาพที่เต็ม ภาษาอังกฤษใชคําวา Integrate (กรมวิชาการ, 2544)
มีความหมายตาม Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008 โดยสรุปวา “การผสม
หรือรวมสิ่งตาง ๆ ตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปเขาดวยกันเปนองครวมหรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมี
ประสิทธิ ผ ลมากขึ้ น ” จากความหมายดัง กลาว จะเห็น ว าคําว าบูรณาการมี องค ประกอบสํ าคั ญ
4 ประการ คือ 1) สวนหรือสิ่งตาง ๆ 2) การรวมหรือผสมกัน 3) การเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
4) มีประสิทธิผลมากขึ้น
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ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จึงเปนการจัดกระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาผูเรียน โดยการฝกหรือจัดประสบการณ ที่ผสมผสานสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน เชน การผสาน
เนื้อหาสาระ หรือศาสตรตางๆ การผสมผสานวิธีการหรือกระบวนการที่ใชฝกหรือจัดประสบการณ
การผสมผสานความรู ความคิด คุณธรรม เพื่อใหเกิดเปนองครวมของความรู หรือเพื่อเปนการสราง
ความคิดรวบยอดใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
สวนคําวา ชุมชน เมื่อศึกษาจากความหมายตางๆ ที่มีผูใหนิยามไวอยางมากมาย พบวามี
ความหมายใน 3 มิติ คือ มิติทางภูมิศาสตร หมายถึงอาณาบริเวณ หรือพื้นที่ที่มีคนอยูรวมกันใน
ขอบเขตที่ชัดเจน ดานมิติสังคมศาสตรหมาย ถึงกลุมคนที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
สามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชนรวมกันได เปนความสัมพันธของคนที่รวมกันโดย
วัตถุประสงคเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกัน และมิติทางจิตวิทยา มีความหมายดานความรูสึกของคน
ที่มีตอกันและกัน เชน ความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันตอกัน ซึ่งทั้ง 3 มิติที่กลาวถึงนี้ ไดถูกใช
เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการเรียนรู
เมื่อนําแนวคิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย อันเปนจุดมุงหมายหลักของการจัดการ
เรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ในบทนํ า แล ว ว า องค ป ระกอบในการดํ า รงอยู ข องมนุ ษ ย
ประกอบไปดวย 3 ประการ คือ ตัวมนุษยเอง สังคมและธรรมชาติแวดลอม การเรียนรูนี้จึงมุงไปที่
องคประกอบทั้ง 3 ประการที่อยูในชุมชน ดังนั้น ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ในชุมชน จึงหมายถึง การจัดกิจกรรมและประสบการณใหกับผูเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งดาน
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ดวยการผสานแนวคิด ศาสตรทางวิชาการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ใชชุมชนเปนศูนยกลางในการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิต
และสถานการณจริงในชุมชน ในมิติของธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชน เพื่อใหผูเรียน
นํามาเชื่อมโยงอยางใครครวญ และตระหนักเห็นคุณคาของความจริง ความดีงามจากสิ่งที่ไดเรียนรู
จนเกิดจิตสํานึกที่ดี ภายในจิตใจ มีการพัฒนาของปญญา สามารถนํามาพัฒนาตนเองและสังคมได
เนื้อหาของการจัดการเรียนรูจะเปนการเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ เพื่อมาอธิบายธรรมชาติและ
สถานการณจริงที่เกิดขึ้น จึงมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนการเรียนรูที่ตองอาศัยปราชญชุมชน หรือ ผูรูในชุมชน เขามามีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน ซักถาม สังเกต และไดลงมือกระทําดวย
ตนเอง ผูสอนจะทําหนาที่ในการจัดความรูในชุมชนใหเปนระบบ กําหนดกรอบและเปาหมายในการ
เรียนรู ออกแบบวิธีการ กิจกรรม และการประเมินผล โดยมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนดวย
การใหความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกอนจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน
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โดยการพัฒนาของปญญาที่เกิดจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เปนการพัฒนา
ใหเกิดปญญา ตามความหมายของ Howard Garner (1983) ซึ่งไดนิยามคําวา ปญญา
(Intelligence)
วาหมายถึง ความสามารถในการแกปญหาในสภาพแวดลอมตาง ๆ หรือการ
สร า งสรรค ผ ลงานต า ง ๆ ซึ่ ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ บริ บ ททางวั ฒ นธรรมในแต ล ะแห ง รวมทั้ ง
ความสามารถใจการตั้งปญหาเพื่อจะหาคําตอบและเพิ่มพูนความรู
การพัฒนาของปญญาที่เกิดจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน จึงเกิดจากการที่
รู แลวคิดได เกิดความเขาใจ แลวจึงสามารถวินิจฉัยปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามความเปน
จริง ไมมีอคติ สงผลใหสามารถหาวิธีการในการจัดการหรือแกปญหาไดอยางสรางสรรค

5

แนวคิดพหุปญญา (Multiple
ประการ คือ

Intelligences : MI)

ของ Howard Garner มีความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญ 2

1. เชาวนปญญาของบุคคลมิไดมีเพียงความสามารถทางภาษาและ
ทางคณิตศาสตรเทานั้น แตมีหลากหลายถึง 8 ดาน (ตอมาเพิ่มเปน 9 ดาน) 5
และอาจจะมีมากกวานี้ คนแตละคนจะมีความสามารถเฉพาะดานที่แตกตางไป
จากคนอื่ น และมี ค วามสามารถในด า นต า ง ๆ ไม เ ท า กั น ความสามารถที่
ผสมผสานกันออกมา ทําใหบุคคลแตละคนมีแบบแผนซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะ
ตน
2. เชาวนปญญาของแตละบุคคลจะไมอยูคงที่อยูที่ระดับที่ตนมีตอนเกิด สามารถเปลี่ยนแปลงได หาก
ไดรับการสงเสริมที่เหมาะสม
ปญญาทั้ง 9 ดาน มีดังนี้
1) ปญญาทางดานภาษา (Linguistic intelligence)
2) ปญญาทางดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร (Logical-mathematic intelligence)
3) ปญญาทางดานดนตรี (Musical intelligence)
4) ปญญาทางดานมิติ (Spatial intelligence)
5) ปญญาทางดานการเคลื่อนไหวรางกาย (Bodily-kinesthetic intelligence)
6) ปญญาดานการสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal intelligence)
7) ปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)
8) ปญญาทางดานการเขาใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence)
9) ปญญาในการคิดใครครวญ (Existential intelligence)
ทั้งนี้ Howard Garner เคยคิดจะนําปญญาทางดานคุณธรรมจริยธรรม (Moral intelligence) เพิ่มเขา
ไปดวย

22

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการสืบคนภายในตนเอง
ควบคูไปกับการแสวงหาความรูจ ากสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว
เนนความตระหนักรูในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม
จนเกิดจิตสํานึกที่ตองละเวนความเห็นแกตัว
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ลักษณะของการจัดการเรียนรู
ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ไดบูรณาการทั้งความรูเนื้อหา หรือ
ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของในบริบทและสภาพแวดลอมของชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู (วิธีการตางๆ) เขาดวยกัน ดังนี้
บูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู : เนื่องจากความรูในชุมชนมีหลากหลาย
มิติ มีศาสตรมากมายที่เปนองคประกอบของความรูในมิติเหลานั้น การเรียนรูองคความรูที่มีอยูใน
ชุมชนจึงไมมีวันหมดสิ้น เมื่อมีขอจํากัดดานเวลาเปนปจจัยในการจัดการเรียนรู จึงตองเลือกเนื้อหา
และนําวิธีการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองจุดมุงหมายของการพัฒนาไดมากที่สุดในเวลาที่กําหนดไว
การวิ เ คราะห เพื่ อ กลั่ น กรององค ค วามรู ใ นชุ ม ชนร ว มกั บ กํ า หนดวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมจึ ง
ดําเนินการควบคูกันในขั้นตอนของพัฒนาฐานการเรียนรู และการวางแผนการเรียนรู
บูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและทางจิตใจ : ตามหลักอิทธิบาทสี่ การเรียนรูที่ดีนั้น
ผูเ รี ยนต องมีฉันทะมาเปนอัน ดับแรก คือ ความอยากรู อยากเรี ยนจึงจะทํ าให เ กิด วิริยะ (ความ
พากเพียร) จิตตะ (ความคิด ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา) และวิมังสา (ความไตรตรอง) ตามมา ดังนั้นการ
จัดการเรียนรูที่ดีนอกจากมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการเรียนรูแลว ยังควรใหความสําคัญกับสรางเจตคติ
ที่ ดี ต อ รายวิ ช า ออกแบบกิ จ กรรมและสร า งบรรยากาศ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามสนใจ และเกิ ด
สุนทรียภาพในการแสวงหาความรู และเรียนรูอยางมีความสุข
บูรณาการระหวางความรูและการกระทํา : เปนการเรียนรูที่การใหความสําคัญระหวาง
องคความรูที่ศึกษากับการนําไปปฏิบัติจริง และนําไปใชในสถานการณจริง เนื่องจากมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองและสังคม โดยที่ ชุมชน เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ดังนั้น
แมวาในบางครั้งผูเรียนบางกลุมไมไดอยูในสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับชุมชน ไมอาจนําสิ่งที่พบเห็น
และไดสัมผัสเรียนรูไปประยุกตใชหรือแกปญหาได แตสิ่งที่ผูเรียนไดรับคือ กรอบคิด เจตคติ และ
ทักษะซึ่งสอดแทรกอยูในการเรียนรู นําไปใชในชีวิตจริง
บูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนรูในชุมชนและชีวิตประจําวัน : การเรียนรูในชุมชนทําให
มองเห็นความแตกตางในสังคม มีผูคนหลายสถานภาพที่ตางทําหนาที่ตามศักยภาพและบทบาทของ
ตนเอง มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนสังคม ทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมของแตละคนแตละกลุม
มีผลโดยตรงตอพฤติกรรม และในที่สุดจะสงผลกระทบซึ่งกันและกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจาก
มนุษยเราเปนสัตวสังคม อยูอยางโดดเดี่ยวไมได การอยูรวมกันจึงตองมีกฎกติกาและบรรทัดฐานที่ใช
รวมกัน การเรียนรูความแตกตางเหลานี้จะปรับทัศนคติและความคิด
ของผูเรียนใหเขาใจความแตกตางในสังคม และเรียนรูวาจะใชชีวิตอยางไรเพื่อสรางความกลมกลืน
ทามกลางความแตกตางนั้น ดังนั้นการเรียนรูนี้จึงตองสามารถบูรณาการสิ่งที่เรียนรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริงของผูเรียนได
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บู ร ณาการระหว า งวิ ช าต า งๆ : การ
เรียนรูในศาสตรสาขาตางๆ ลวนมุงหวังใหเกิด
ความรู ทั ก ษะ เพื่ อ นํ า ไปใช ง านได จ ริ ง การ
เรียนในหองเรียนแลวเห็นจินตนาการถึงสภาพ
ความเป น จริ ง ก็ เ ป น ทางเลื อ กหนึ่ ง แต ห าก
ผู เ รี ย น ไ ด มี โ อ ก า ส ล ง ไ ป สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต
สถานการณ
จริง พบเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจริงรวมกับการเรียนในหองเรียนแลว ก็จะทําใหการเรียนรูนั้นกระจาง
ชัดยิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชนจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูกับสิ่งที่
ไดพบเห็น ที่สําคัญคือผูเรียนจะรับรูไดวาในสถานการณจริงนั้นความรูที่ใชการได คือความรูแบบ
องครวมที่บูรณาการเอาหลากหลายศาสตรเขาดวยกันนั่นเอง
ปจจุบัน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูณาการ นําการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การในชุมชน มาใชดําเนินการดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ทักษิณ รายวิชา 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น สอนใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สังกัดวิทยา
เขตสงขลา โดยมีการเปดสอนรายวิชานี้ทุกภาคการศึกษา
2. ใชในการจัดประสบการณตรงนอกหองเรียน ใหกับนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นป ทั้งวิทยา
เขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ที่เรียนรายวิชาที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูในชุมชน โดย
อาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ เปนผูขอรับบริการและมีสวนรวมในการจัดประสบการณตรงนอกชั้น
เรียน การจัดการเรียนรูในกลุมนี้จึงอาจใชเพียงบางสวนของกระบวนการที่กลาวไวในเอกสารฉบับนี้
หรืออาจประยุกตและปรับใชใหเหมาะสมตามจุดมุงหมายของขอรับบริการ
3. ใชกระบวนการสวนหนึ่ง ไมเต็มรูปแบบ ในการเรียนรูผานการใหบริการวิชาการแก
สัง คม ที่ใหบ ริการกับชมรมนิ สิต กลุมนิสิต สวนงานวิชาการ หรือสวนงานอื่ น ๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิ ทยาลัย โดยมี จุด มุง หมายหลักในการพัฒนาจิตสาธารณะ และสงเสริมการสราง
คุณประโยชนแกสวนรวม
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คุณคาและประโยชนของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน
1. ทําใหผูเรียนมีความรูและเขาใจองคความรูที่มีอยูในชุมชน มองเห็นความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหาวิชาหรือศาสตรตางๆกับการนําไปใช ทําใหมีความรูรอบตัวและมีทัศนะกวางไกลยิ่งขึ้น
2. เปนการจัดการเรียนรูจากสถานการณจริง ผูเรียนจึงไดรับประสบการณจริง เปนการ
เรียนรูที่ไมตองใชบทบาทสมมุติหรือการจําลองสถานการณ จึงเปนวิธีการสอดคลองเหมาะสมกับการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาและแกปญหา
3. เปนการเรียนรูที่สงเสริมพิสัยการเรียนรู (Domains of Learning) 6 ทั้ง 3 ประเภท
ไดแก พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย เนื่องจากเปนการผสมผสานความรู ทักษะการแสดงออก
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และลักษณะอันพึงประสงค
4. เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มิใชเรียนเพื่อทองจํา จึงเปนความรูที่คงอยูกับ
ผูเรียนไปไดเปนเวลานาน
5. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม
6. สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมจาก
หลายภาคสวน ทั้งจากผูสอน ผูเรียน และชุมชนซึ่งเปนคูความรวมมือที่สําคัญในการจัดการเรียนรู
7. เปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชน ซึ่งมีสวนรวมในการดูแลรักษา “ทุน”
ของชุมชน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดเห็นคุณคาและใชเปนแหลงเรียนรู
6

พิสัยการเรียนรู (Domains of Learning) ประกอบดวย 3 ดาน คือ
1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนการกระทําที่เกี่ยวกับกระบวนการทางสมอง เชน สติปญญา การ
เรียนรู และการแกปญหา โดยแบงระดับพุทธิพิสัยไว 6 ระดับ (เรียงจากระดับต่ํา-สูง) คือ ความรู-การจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา
2) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เนนความสามารถทางปฏิบัติ แบงระดับไว 6 ระดับ (เรียงจาก
ระดับต่ํา-สูง) คือ การเคลื่อนไหวเชิงกิริยาสะทอนกลับ การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการรับรู
สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวที่ตองอาศัยทักษะ และการสื่อสารที่ตองใชทักษะระดับสูงในการแสดงออก
3) จิตพิสัย (Affective Domain) เปนคุณลักษณะดานอารมณ หรือความรูสึกของแตละบุคคล ที่ได
แสดงออกมา ทั้งดานการกระทํา การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
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กระบวนการจัดการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อการจัดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนา
ผูเรียน มีขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ สรุปเปนแผนภาพ ดังนี้

พัฒนาฐานการเรียนรู
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
พัฒนาครูชุมชน

การจัดการเรียนรู
กิจกรรมฐานการเรียนรู
กิจกรรมในหองเรียน
การประเมินผล
ประเมินคุณลักษณะผูเรียน
ประเมินกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี

การปรับปรุงและพัฒนา

นวัตกรรม
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1. การพัฒนาฐานการเรียนรู
ฐานการเรียนรูเปนกลไกสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน การพัฒนาฐาน
การเรียนรูเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ชุมชน เพื่อคนหาความรู ภูมิปญญา ผูมีปญญาปฏิบัติ หรือปราชญ
ชุมชน เพื่อถอดความรูออกมาประเมินดูวามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนฐานการเรียนรูหรือไม แลว
จึงเริ่มพัฒนาเปนฐานการเรียนรูโดยใชองคความรูทางวิชาการที่มีหรือ องคความรูที่พัฒนาขึ้นผาน
กระบวนการวิจัย หรือการจัดการเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเปนพื้นที่เรียนรู
ตัวอยางฐานการเรียนรู เชน
- ฐานการเรียนรู ภูมิปญ
 ญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด
- ฐานการเรียนรู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด ประกอบดวยฐานการ
เรียนรูยอย ไดแก ฐานการเรียนรูกลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด ฐานการเรียนรูการเสริมสรางสุขภาพ
ของชุมชนตะโหมด ฐานการเรียนรูประเพณีสังคมสองศาสนา ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ฐานการเรียนรูสภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน
- ฐานการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และแนวทางการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวยฐานการเรียนรูยอย ไดแก ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ฐานการเรียนรู
การทําเกษตรผสมผสานของเกษตรกรชุมชนบานในกอย
- ฐานการเรียนรู วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- ฐานการเรียนรู พัฒนาคนดี
(รายละเอียดเรื่องฐานการเรียนรู สวนที่ 3)
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2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
เปนการกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของวัตถุประสงคของแตละฐาน
การเรียนรู การออกแบบกิจกรรมยังคํานึงถึงความตองการของผูเรียน โดยมีการสํารวจความคิดเห็น
ของผูเรียนเปนกลไกในการรับฟงความตองการ หลักสําคัญของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการในชุมชน คือ การมีสวนรวมของผูเรียน การที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจริงดวย
ตนเอง
กรณีที่เปนการจัดการการเรียนรูในรูปอแบบรายวิชา การออกแบบกิจกรรมยังตองคํานึงถึง
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบตางๆ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เปน
ตน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ.1)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

หลักสูตรสาขาวิชา(มคอ.2)
วิชาศึกษา
ทั่วไป

วิชา
เฉพาะ

วิชาเลือก
เสรี

Learning
Outcome
5 ดาน

Curriculum Mapping

รายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3)

Learning Outcome
Evaluation (มคอ.5)
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Learning
Outcome
Evaluation

(มคอ.7)

กิจกรรมการเรียนรูจะมีหลากหลายรูปแบบ เชน การศึกษาและถอดความรูดวยตนเองจาก
ธรรมชาติ เรียนรูความสัมพันธของผูคนและมิติทางวัฒนธรรม จากการบอกเลา การสาธิตจําลอง
สถานการณ การมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน การเขารวมพิธีกรรม ประเพณี กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนรู
ไดออกแบบใหผูเรียน
ไดมีประสบการณตรง
โดยการปฏิบัติจริง
ผูสอนทําหนาที่ออกแบบ
และจัดกระบวนการที่เปนระบบ
กระตุนใหผูเรียนคิด
และมีสวนรวมใหมากที่สุด
เพื่อใหคนพบความรู
ดวยตนเอง

3. การพัฒนาครูชุมชน
ในขั้นตอนของการพัฒนาฐานการเรียนรู ซึ่งมีการคนหาแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น
โดยถอดภูมิปญญาหรือองคความรูที่มีอยูในแหลงเรียนรู จากผูรูปราชญชุมชนหรือผูมีปญญาปฏิบัติใน
แหลงเรียนรู จะทําใหไดเปาหมายของผูที่จะมาทําหนาที่เปนครูชุมชน ซึ่งกอนที่จะมอบหมายใหทํา
หนาที่ครูชุมชน หรือวิทยากรชุมชน จะมีการเตรียมความพรอมดวยการใหความรูพื้นฐานทําความใจ
ถึงกรอบการเรียนรูและวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียน จากนั้นจะวางแผนรวมกันในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งวิธีการประเมินผลผูเรียน
ฝายบริหารจัดการรวมกับผูสอน จะนําปจจัยดานขอกําหนดของกระบวนการ ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อจัดการเรียนรูมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหการ
จัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ ในการออกแบบกระบวนการยังตอง
คํานึงถึงการจัดทําแผนสํารองกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อการดําเนินงานมาสามารถเปนไปตามที่วางไวได
เนื่องจากพื้นที่การจัดการเรียนรูเปนสภาพและสถานการณจริง อาจมีเหตุปจจัยที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุ ม เช น การเกิ ด เหตุภัยธรรมชาติฝ นตก น้ํ าท วม แผ น ดินถลม การเกิ ด เหตุชุมชุม ประทว ง
เปนตน
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4. การจัดการเรียนรู
ขั้นตอนนี้เปนการนําผูเรียนลงไปเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ในฐานการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นและ
กําหนดไวในแผนการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูแตละรูปแบบมีความตองการและขอจํากัดที่แตกตาง
กัน การเลือกใชฐานการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูจึงตองจัดใหมีความสอดคลองเหมาะสม
กรณีเปนการจัดการเรียนรูในรูปแบบรายวิชา นอกจากกิจกรรมฐานการเรียนรูแลว จะมี
กิจกรรมในหองเรียน ประกอบดวย การบรรยายปูพื้นฐานความรูที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับฐานการ
เรียนรู กิจกรรมนําเสนอผลการสังเคราะหความรูที่ไดจากการเรียนรูในพื้นที่ชุมชน ในรูปแบบตางๆ
เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การนําเสนอหนาชั้นเรียน เปนตน
นอกจากนี้เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู เชน สื่อประกอบการเรียนรู จะมีบทบาทชวย
ใหการสื่อสารระหวางผูสอน ครูชุมชนและผูเรียน ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหา และสิ่ง
ที่วิทยากรชุมชนตองการสื่อไปยังผูเรียนไดถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือชวยในการถอด
ความรูใหกับผูเรียน สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู เชน
- เอกสารประกอบการสอนที่เรียบเรียงโดยผูสอน มีเนื้อหาที่สอดคลองและเชื่อมโยง
กับประเด็นการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในศาสตรสาขาที่เกี่ยวของและนําไปเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่ไดพบเห็นเรียนรูในสภาพจริงได
- เอกสารบทปฏิบัติการฐานการเรียนรู มีลักษณะเปนเอกสารชี้แจงขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ และใบงานประจําฐานการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดบันทึกขอมูลจากการถอดความรู และมี
คําถามที่เปนการชี้นําใหผูเรียนไดวิเคราะหในประเด็นที่จะนําไปสูความคิดรวบยอดของการเรียนรู
- สไลดนําเสนอเพื่อแสดงภาพตัวอยางการปฏิบัติที่ตองอาศัยทักษะ หรือกิจกรรมที่มี
รูปแบบเฉพาะ เชน สไลดนําเสนอการสรางฝายชะลอน้ําไหล ซึ่งเปนภูมิปญญาของชุมชนตะโหมด
เปนตน
- อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน
เชน อุปกรณการทํานาและการเก็บเกี่ยว อุปกรณการสรางฝาย อุปกรณการกรีดยาง ฯลฯ
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5. การประเมินผลการจัดการเรียนรู
การประเมินในกระบวนการนี้ เปนการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานวาประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนหรือไม และกระบวนการที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพ การ
ลงทุนทรัพยากรเพื่อการเรียนรูมีความเหมาะสม คุมคาหรือไมเพียงใด ดังนั้นในการประเมินจึงมุงไปที่
2 สวนคือ
5.1 การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู เ รี ย น เพื่ อ วั ด ว า กระบวนการเรี ย นรู ที่ จั ด
สามารถสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมงหมายไดหรือไม อยางไร โดยดูจากพฤติกรรมที่บงชี้
คุณลักษณะที่มีผลมาจากการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปญญา
ดานการพัฒนาพฤติกรรม : เปนการประเมินการแสดงออกของผูเรียน โดยใชพฤติกรรมที่
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งไมมีความยุงยากในการประเมิน เนื่องจากสามารถวัดไดจากสิ่งที่เห็น
โดยทั่วไปจะประเมินจากพฤติกรรมในการเขาเรียน และการรวมกิจกรรม
ดานการพัฒนาจิตใจ : เนื่องจากการพัฒนาของจิตใจจะสงผลตอความคิดและแสดงออกเปน
การกระทํา การประเมินในสวนนี้จึงประเมินจากการแสดงความคิดเห็นทัศนคติ และพฤติกรรมที่
เกี่ยวเนื่องจากที่เกิดขึ้นในจิตใจ เชน การใหความสําคัญ และยอมรับวามนุษยและสรรพชีวิตเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ กอใหเกิดจิตสํานึกตอธรรมชาติ จะสงผลใหผูเรียนเกิดความรูสึกชื่นชมยินดีกับ
ธรรมชาติ ไมมีพฤติกรรมเบียดเบียนธรรมชาติ มีแนวคิดในการสรางสรรคสิ่งดีงามเพื่อดูแลธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในกิจกรรมเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนตน
ดานการพัฒนาปญญา : การพัฒนาปญญาจากการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดรับรูสภาพ
จริงของธรรมชาติ สังคม หรือสถานการณที่ไดเรียนรู เมื่อรับรูแลวจึงเอาความจริงนั้นมาคิดวิเคราะห
สามารถเสนอความคิดและวิจารณได จนทําใหเขาใจไดวาจะเอาไปใชไดอยางไร เชื่อมโยงอยางไร
ประยุกตหรือดัดแปลงอยางไร เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชในชีวิตตนเอง หรือการดํารงชีวิตใน
สังคม การพัฒนาเพื่อประโยชนของสังคมในวงกวาง และหากสามารถประเมินไดดวยวาคุณคาที่
เกิดขึ้นมากนอยอยางไร สามารถปรับปรุงใหมีคุณคามากขึ้นไดอีก ก็ถือไดวามีการพัฒนาทางปญญา
เกิดขึ้น
การประเมินนี้จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรูในหลายลักษณะ ดังนี้
- ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียนรู เชน การพัฒนาความเปนคนดี ดานความรับผิดชอบ
พฤติกรรมชี้บง ไดแก ทํางานเสร็จตามกําหนด ใชความพยายามเพื่อผลงาน ยอมรับในผลงาน ยอมรับ
ผลของการกระทําของตน เปนตน
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- ประเมินจากพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงเจตคติ ทัศนคติของผูเรียนตอสถานการณที่
เรียนรู เชน การใหเกียรติผูคนและสถานที่ การประพฤติตนอยูในกฎกติกาและวัฒนธรรมทางสังคม
ของชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู การดูแลรักษาธรรมชาติสภาพแวดลอม เปนตน
- ประเมินโดยการสังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ระหวางผูเรียนกับผูสอน
วิทยากรชุมชน ผูดําเนินการจัดกระบวนการ และผูคนในชุมชน
- ประเมินจากบทบาทของผูเรียนในการเปนผูนํา การเปนสมาชิกที่ดี การมีสวนรวม
- ประเมินจากพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนกอนและหลังการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะเปนผู
ประเมินเอง
- ประเมินจากการนําเอาเรื่องราวมาเสนอ เชน เรื่องราวที่เปนปญหาทางจริยธรรมหรือ
คุณธรรม แลวใหผูเรียนแสดงความรูสึกตอเรื่องราวนั้น ๆ เปนการนําเอาเรื่องมาเปนเงื่อนไขในการ
สะทอนภาพความรูสึกตาง ๆ ออกมา
- ประเมินจากแบบทดสอบ หรือขอสอบ
- ประเมินจากการซักถามในระหวางดําเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนนําเสนอความคิดเห็น
การนําเสนอผลการเรียนรู
การประเมินนี้ อาจประเมินเปนรายบุคคลหรือรายกลุมขึ้นอยูกับความเหมาะสม ในทาง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ของรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งมีนิสิตเรียนจํานวนมาก ไม
สามารถประเมินรายบุคคลได จึงประเมินในลักษณะรายกลุม
5.2 การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู เปนการประเมินวาสิ่งที่ดําเนินการไปแลวในการ
จัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามระบบ หรือแนวทางที่กําหนดหรือไมอยางไร แนวคิดหลักของการประเมิน
กระบวนการ คือ การมองยอนกลับไปดูระบบและแผนที่กําหนดไว เพื่อตรวจสอบวาการจัดการเรียนรู
ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดออกแบบไวหรือไม ไดจัดกิจกรรมครบถวนตามที่กําหนดไวหรือไม เนน
การประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหการดําเนินการครั้ง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช การมีสวนรวม
พฤติกรรมและปฏิกิริยาของผูเรียน วิทยากรชุมชนและคนในชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู โดยการจัดการ
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการรวมกันระหวางผูสอนและผูมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกครั้งหลังมี
การจัดการเรียนรู
ผลการประเมินจะมีความสําคัญตอผูที่รับผิดชอบจัดการเรียนรูทั้งในสวนของผูสอน และผูทํา
หนาที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในการปรับปรุงแกไข
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดอยางทันทวงที ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไป

33

6. การปรับปรุงกระบวนการ
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ เป น ขั้ น ตอนต อ เนื่ อ งจากการประเมิ น ผล เมื่ อ พบว า มี ก าร
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูเกิดปญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนรู หรือ
พบวาการจัดการเรียนรูที่ดําเนินการไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
จุดมุงหมายของการเรียนรู จึงนําปญหามาวิเคราะห หาสาเหตุและปจจัยแหงปญหา รวมทั้งประมวล
ขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการปรับปรุงเพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการ
ดําเนินงานใหม นํามาใชและประเมินผลสูการปรับปรุงในรอบใหม เปนวงจรการพัฒนาคุณภาพใหการ
จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เทคนิคในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ใชหลักการตั้งคําถามใน 2 ประเด็น คือ
 อะไรที่ไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนและผูเกี่ยวของ
 อะไรที่ทําใหเกิดความสูญเสีย
ความตองการของผูเรียนและผูเกี่ยวของ โดยสวนใหญความตองการของผูเรียนจะ
เกี่ยวของกับคุณภาพของการจัดการเรียนรู การจัดปจจัยสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย และความคาดหวังของผูเรียน ซึ่งในขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูได
มีการคนหาความตองการของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ดังที่กลาวไปแลว อยางไรก็ตาม การสนอง
ความตองการนี้ จะตองนํามาวิเคราะหวามีผลตอคุณภาพการเรียนรูหรือไม นอกจากผูเรียนแลวยัง
พิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังของผูเกี่ยวของอื่น เชน เจาของแหลงเรียนรู องคกรใน
ทองถิ่นที่เปนคูความรวมมือ ปราชญชาวบานและวิทยากรชุมชน เปนตน
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู เปนการปรับปรุงเพื่อใหการจัดทรัพยากรการเรียนรูเกิดความคุมคาและสรางคุณคาสูงสุด
ความสูญเสียที่นํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง เชน
- ความสูญเสียเวลา เพื่อพิจารณาวาการจัดการเรียนรูในขั้นตอนใด ที่ผูเรียน ผูสอน
ตองสูญเสียเวลาไปมากเกินความจําเปน มีกระบวนการใดที่ทําใหตองรอคอย หรือใชเวลานาน
เกินไปเกิดผลกระทบตอกระบวนการขั้นอื่นๆ จนสูญเสียโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา เปนตน
- ความสูญเสียจากการเคลื่อนที่ หรือการเดินทาง หมายถึงการวางแผนเสนทางที่ใช
ในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ไมทําใหเสียเวลา หรือการวางแผนเสนทางการเรียนรูตามลําดับ
กอนหลังที่สงผลใหการเชื่อมตอขององคความรูที่จะไดเรียนรูสอดคลองสัมพันธกัน หรือการที่แหลง
เรียนรูอยูไกลเกินไป ตองใชเวลาเดินทางมากเกินไป รวมทั้งความสะดวกและปลอดภัยของเสนทาง
การเดินทาง เปนตน
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- ความสูญเสียคาใชจาย เพื่อพิจารณาการใชจายที่ไมจําเปน ไมเกิดประโยชน หรือ
เกิดประโยชนนอย เพื่อใหมีการใชงบประมาณอยางคุมคา
- ความสูญเสียจากซ้ําซอน สวนใหญจะพิจารณาเรื่องการซ้ําซอนขององคความรู
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางหลากหลาย ไดรับความรูและเกิดความคิดอยางกวางขวาง และมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล ฯลฯ
สิ่งที่ไดจากการกระบวนการนี้นอกจากจะไดแนวปฏิบัติที่ดี สงผลตอคุณภาพการจัดการ
เรียนรูแลว ผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูทุกภาคสวนยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแนวคิด และ
ทักษะการวิเคราะห สังเคราะหที่นําไปสูการพัฒนา ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู หรือการดําเนินงานที่เกี่ยวของอีกดวย
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บทบาทของผูเกี่ยวของ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เปนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม นอกจากจะ
มุงพัฒนาผูเรียนแลว กระบวนการที่จัดยังมุงหมายใหนําไปสูการเรียนรูรวมกันทั้งผูดําเนินการ ผูเรียน
และชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู จึงกําหนดบทบาทของผูที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนรู ดังนี้
บทบาทของผูสอน
- กําหนดกรอบ ขอบเขตและประเด็นการจัดการเรียนรู วางแผนการจัดกรเรียนรู
ออกแบบกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู
- ใหความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของกับบริบทของแหลงเรียนรู หรือสถานการณที่
จั ด ให เ รี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นใช เ ป น ทุ น ในการเชื่ อ มโยงความรู กั บ
สถานการณจริง
- คนหาแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ปราชญชาวบาน ผูรูในชุมชน เพื่อถอดความรูที่มี
อยูในชุมชนทองถิ่น
- พัฒนาฐานการเรียนรู
- จัดทําสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู
- ชี้แนะ ทําความเขาใจ และพัฒนาวิทยากรชุมชน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําหนาที่ผูจัดการกระบวนการเพื่อใหผูเรียนคนพบหรือ
เกิดความเขาใจดวยตนเองใหมากที่สุด
- ทําหนาที่เปนผูชี้แนะ กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห
- จัดบรรยากาศ และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน แนะนํา เปนที่ปรึกษาใหกับผูเรียน
- ประเมินผลการเรียนรู ทั้งในสวนของการประเมินผูเรียน และประเมินกระบวนการ
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ
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บทบาทของผูเรียน
- ทําความเขาใจเพื่อรับทราบวัตถุประสงคการเรียนรู และขอกําหนดของการจัดการ
เรียนรู
- ตั้งเปาหมายการแสวงหาความรูของตนเอง
- ตั้งใจ และกระตือรือรนในการเรียนรู ซักถามและกลาแสดงออก
- นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- มีระเบียบวินัย รูจักกติกาของสังคม รูจักกาลเทศะ เคารพและใหเกียรติผูอื่น เคารพ
และใหเกียรติสถานที่
- สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอน วิทยากรชุมชน คนในชุมชนและผูเรียนดวยกัน
- คิดวิเคราะห และจดจอกับสิ่งที่ไดเรียนรู
- บันทึกความรูอยางเปนระบบ
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บทบาทของชุมชน
บทบาทชุมชนที่เขามามีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ประกอบดวย
เจ า ของแหล ง เรี ย นรู อาจเป น บุ ค คล สถาบั น หรื อ
องคกร มีบทบาทในการรวมพัฒนาแหลงเรียนรูใหได
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคการ
เรี ย นรู ไ ด เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นและผู ส นใจเข า มา
เรี ย นรู ต ามข อ กํ า หนดหรื อ ข อ ตกลงที่ ไ ด ทํ า ความ
รวมมือกับผูจัดการเรียนรู
ผูนําชุมชน มีบทบาทในการทําความเขาใจ
กับสมาชิกในชุมชน เพื่อใหรับทราบวัตถุประสงคการ
นําผูเรียนเขามาเรียนรูในชุมชนทองถิ่น และทําหนาที่
ในฐานะเจ า ของพื้ น ที่ ให ค วามร ว มมื อ ด า นการ
ประสานงาน อํ า นวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใชพื้นที่
ปราชญชาวบาน ผูรู หรือวิทยากรชุมชน
จะรวมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําหนาที่
ถ า ยทอดเรื่ อ งราว วิ ถี ชี วิ ต วิ ถี ป ฏิ บั ติ วั ฒ นธรรม
และภูมิปญญาใหกับผูเรียน รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรูรวมกับผูสอน

สมาชิกในชุมชน มีบทบาทในฐานะเจาของบาน ตระหนักในศักยภาพของชุมชนทองถิ่น เกิด
ความภาคภูมิใจและรวมพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงภูมิปญญา และเปนชุมชนที่มีคุณคาเพื่อการเรียนรู
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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3
ฐานการเรียนรูในชุมชน
ทุนความรูของชุมชนสําหรับการเรียนรูในวิถีชีวิตจริงนั้นมีหลากหลาย ทุนความรูเหลานี้ชวย
ใหผูเรียนไดเขาใจปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถเขาใจไดวาผูคนที่มีความแตกตางกันในสังคม
ทั้งความรู ฐานะ และประสบการณทํามาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางไร ปรับตัวให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใกลตัวและสังคมโลกดวยวิธีใด ความสัมพันธระหวางบุคคล
กลุม องคกรเปนเชนไร หรือการใชชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืนเกิดขึ้นไดอยางไรในชุมชน การ
จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน เพื่อถอดความรูที่มีอยูในชุมชน โดยการบูรณาการทรัพยากรใน
ชุมชนเพื่อการเรียนรู ทั้งคน ปราชญชาวบาน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยการ
เพิ่มเติมองคความรู ระบบการจัดการและเสริมความเขมแข็งตามจุดเดนของพื้นที่ ใหอยูในรูปของ
“ฐานการเรียนรู” ที่เปนฐานบนชีวิตจริง ไมใชฐานจากตํารา แตก็ไมไดละทิ้งตํารา เนื่องจากไดนํา
ความรูจากตํารามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานชีวิตจริง
การกํ า หนดฐานการเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ฐานการเรียนรู ตองสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน เสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสวงหาความรูและการทําความเขาใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกต หรือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ มีการรวบรวมขอมูล นําขอมูล
ที่ไดไปคิด พิจ ารณาเหตุแ ละผล เกิด เปน ความคิด ทั ศ นคติ ความเชื่อ กระบวนทัศ น
(Paradigm) 1 ที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู
1

กระบวนทัศน (Paradigm) ตามความหมายของพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง
กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใชในการมองโลก พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง 1)
ชุดของแนวคิด การรับรู ความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง จนเกิดเปนแบบแผน
ของทัศนะเฉพาะเกี่ยวกับความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชุดแนวคิดนั้นมีฐานเปนแมบทของความคิดหรือแนว
ปฏิบัติของกิจกรรมที่เกี่ยวของ 2) ภาพรวมของแบบรูปความคิด (thoughts pattern) ที่แตกตาง นําไปสูการ
แกปญหาอยางฉับพลันและการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทั้งนี้แบบรูปความคิดของสํานัก(คิด)หนึ่งอาจจะแตกตางจาก
อีกสํานักหนึ่งก็ได
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2. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนหองเรียนทางธรรมชาติ เพื่อการศึกษา เรียนรู
ความสัมพันธกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติกับความ
เปนจริง คนหาสัจธรรม และสามารถสรางบทเรียนใหกับตนเองได
3. เป น วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน ที่ แ ฝงด ว ยภู มิ ป ญ ญา วั ฒ นธรรม และกระบวนการทางสั ง คมที่
สามารถเปนแบบอยางที่ดี
4. ไดรับความรวมมือจากเจาขององคความรูหรือแหลงเรียนรู เพื่อการพัฒนา องค
ความรู มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรถายทอดความรู
5. มีความปลอดภัย และสามารถเดินทางไดอยางสะดวก

วัตถุประสงคของฐานการเรียนรู
ฐานการเรียนรูในชุมชน เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู คือ การใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากสถานการณที่
เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติและในวิถีชีวิต เพื่อสรางกรอบคิด ปรับกระบวนทัศนภายในตนเองเพื่อใหเกิด
การพั ฒ นาของร า งกาย สติ ป ญ ญา และจิ ต ใจ โดยการพั ฒ นานี้ จ ะเกิด ขึ้ น จากกระบวนการที่ ถู ก
ออกแบบขึ้น ใหเหมาะสมกับฐานการเรียนรูตางๆ ที่เปนประเด็นการเรียนรู โดยการพัฒนาฐานการ
เรียนรูในชุมชน มีวัตถุประสงค ดังนี้
ใชเปนแหลงใหผูเรียนไดถอดความรู ในประเด็นที่เปนจุดเดนของแตละพื้นที่
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
ใชจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนและผูที่สนใจทั่วไป
ใหมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อสรางความยั่งยืนของความรูที่มี
อยูในชุมชน
5. เปนตนแบบหรือตัวอยาง ใหกับผูสนใจที่จะมาเรียนรูเพื่อนําไปประยุกตใชในบริบทของ
ตนเอง
6. เปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
7. เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน
8. สามารถใชเปนแหลงศึกษาวิจัยของนักวิจัย หรือการศึกษาโดยอิสระสําหรับผูสนใจ
9. เพื่อนําความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน ดวยการพัฒนาและยกระดับความรูในชุมชน
10. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรชุมชน เชน ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ
และการแกปญ
 หา
11. เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนที่เปนเจาของฐานการเรียนรู และเปนแรงจูงใจให
พัฒนาตอไป

1.
2.
3.
4.
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การบริหารจัดการฐานการเรียนรู
การบริหารจัดการฐานการเรียนรู เปนการดําเนินการเพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและคุมคา เกิดประโยชนตอผูเรียน และเปนการจัดการเพื่อสรางการใชแหลงเรียนรูที่มี
อยูในชุมชน ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน ในการบริหารจัดการฐานการเรียนรู ใชวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
P – Plan การวางแผน
1. โดยการศึกษาขอมูลชุมชน สํารวจสถานที่จริง พูดคุยสัมภาษณ เสวนา เพื่อคนหา
ความรูที่มีอยูในชุมชน คนหาบุคคลที่เปนเจาของความรู ภูมิปญญา หรือผูที่สามารถ
ใหการสนับสนุนการจัดฐานการเรียนรู
2. ประเมินความเปนไปไดของการพัฒนาฐานการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับคุณคา
ขององคความรูที่มีอยูเดิม ศักยภาพในการพัฒนาตอยอด ความรวมมือของเจาของ
แหลงเรียนรูและผูมีสวนเกี่ยวของ และความยั่งยืนของฐานการเรียนรู
3. พั ฒ นาฐานการเรี ย นรู ด ว ยการถอดความรู จ ากเจ า ของแหล ง เรี ย นรู เ ป า หมาย
วิเคราะห จัดระบบ นําองคความรูมาพัฒนาเพิ่มใหสมบูรณยิ่งขึ้น ประสานและสราง
ความรวมมือในชุมชนในการพัฒนาฐานการเรียนรูรวมกัน ดูแลจัดเตรียมพื้นที่ให
พรอมตอการเรียนรู
4. ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกับฐานการเรียนรู โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู สิ่งที่ผูเรียนจะไดรับ
5. วางแผนการใชงานฐานการเรียนรู
6. กําหนดผูรับผิดชอบหลักประจําฐานการเรียนรู
D – Do การดําเนินการ
1. จัดทําเอกสารประจําฐานการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา
กิจกรรม
2. ประสานงานวิทยากรชุมชน จัดประชุมสรางความเขาใจ และอบรมเสริมความรูหรือ
กิจกรามอื่นๆ เพื่อพัฒนาวิทยากรชุมชนใหมีศักยภาพในการถายทอดและรวมจัด
กระบวนการเรียนรู
3. จัดทรัพยากร อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน
5. สรางความรวมมือ และการประสานงานการดําเนินงาน โดยเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชฐานการเรียนรู โดยการประชาสัมพันธ ใหขอมูล และ
อํานวยความสะดวกแกผสู นใจ
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C – Check การติดตามประเมินผล
1. กําหนดกรอบการประเมินผลฐานการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปจะประเมิน
ควบคู ไปกับการประเมินผลรายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น เนื่องจากการ
จัด การเรียนรู ใ นรายวิชาดั ง กล าวใชกระบวนการจัด การเรีย นรูเ ต็ ม
รูปแบบ และใชฐานการเรียนที่หลากหลายครบทุกฐาน
2. จั ด ระบบการรั บ ข อ มู ล ป อ นกลั บ จากทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ผู เ รี ย น
ผูสอน วิทยากร และคนในชุมชน เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
3. การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ ผลการประเมินรายวิชา นําเขาที่ประชุม
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา พัฒนาและปรับปรุง
A – Act การพัฒนาและปรับปรุงแกไข
1. นําแนวทางที่ไดจากการวิเคราะห มาดําเนินการ โดยกําหนดแผนการ
ดําเนินการ และมอบหมายผูรับผิดชอบหลัก
2. นําเสนอแผนการปรับปรุงแกไขตอเจาของแหลงเรียนรู หรือผูมีสวน
รวมในชุมชน เพื่อดําเนินการรวมกัน
ตัวอยางของฐานการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน มีดังนี้
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ฐานการเรียนรู
ภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ปาตนน้ําแนวเทือกเขาบรรทัด เขตพื้นที่ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
เปนปาดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง มีทั้งสวนที่เปนปาไม ลําหวย และแนว
เชื่อมตอระหวางปาและลําหวย (Ecotone) ประกอบไปดวยสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ที่ตาง
รวมทํางานประสานสัมพันธกันอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูรวมกันไดอยางสมดุล
หากไดมองอยางเขาถึงและเขาใจในระบบนิเวศปาดิบชื้นแหงนี้จะพบวาสรรพสิ่งที่อยูรวมกันเปนสังคม
ขนาดใหญ ทั้งสังคมพืช สังคมสัตว และสังคมจุลินทรีย รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ เชน ดิน น้ํา ธาตุ
อาหาร ความชื้น อุณหภูมิ แสงสวาง ตางทําหนาที่ตามที่ธรรมชาติไดออกแบบมา มีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกันเพื่อสรางสมดุลใหกับผืนปา สังคมขนาดใหญแหงนี้จึงมีวิถีแหงการเกื้อกูลและพึ่งพา
สรรพสิ่งตางดํารงอยูเพื่อกันและกัน แมแตคนในชุมชนก็ไดอาศัยพึ่งพาผืนปาเพื่อการดํารงชีวิต ภูมิ
ปญญาชาวบานในการอยูรวมและใชประโยชนจากปาจึงเกิดขึ้นมากมาย เชน การหุงขาวดวยไมไผ
การใชสมุนไพรในการรักษาโรค การเผาเอาน้ํามันจากตนยางนา ฯลฯ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
สงผลกระทบตอผืนปา ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากคน ชุมชนจึงตองรวมดูแล รับผิดชอบ จน
เกิดกระบวนการบริหารจัดการปาตนน้ําดวยภูมิปญญาคนในชุมชน มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ เชน ธนาคารน้ํา การปลูกปาในสวนยางพารา การจัดตั้งปาชุมชน การรวมกลุมเพื่อการอนุรักษ
การทําพิธีผูกผาบูชารุกขเทวดา เปนตน
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“ธนาคารน้ํา” คือภูมิปญญาหนึ่งในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด การจัดการน้ํา
ของชุมชนเกิดขึ้นหลังจากที่ประสบภาวะแหงแลง ซึ่งเปนผลมาจากการบุกรุกปาเพื่อใชพื้นที่ทําสวน
ยางพารา ชาวตะโหมดเลือกใชการสรางฝายเปนเครื่องมือในการแกปญหา พบทั้งความสําเร็จและ
ความลมเหลว ฟนฝาอุปสรรคปญหามาเปนระยะๆ จนเมื่อไดรวมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ วิเคราะหรวมกันวาหากเราสรางฝายภายใตกรอบคิดคลายกับการสราง
เขื่อน โดยมุงหวังกักเก็บน้ําไวใชประโยชนใหไดมากที่สุด โดยไมสนใจจะแบงปนใหกับสิ่งใด ความคิด
ดังกลาวจะไมสอดคลองกับธรรมชาติ ทายสุดจึงไดสังเคราะหองคความรูใหม โดยการนําความรูใน
ตน (ภูมิปญญา) เกี่ยวกับการชะลอน้ําไหลของ “นบ” ซึ่งเปนเครื่องมือชะลอการไหลของน้ํา เพื่อทด
น้ําเขานาของชาวบาน มาบูรณาการกับความรูในตํารา เพื่อพัฒนารูปแบบของฝายตนน้ําที่เรียกชื่อวา
ฝายชะลอน้ําไหล
ฝายชะลอน้ําไหล เปนการสรางฝายภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ําใหสรรพสิ่ง การสรางฝาย
แบบนี้ ยึ ด หลั ก คิ ด ความพอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว จึ ง ไม มีเ ป า หมายเพื่ อ การใช
ประโยชนสําหรับมนุษยเทานั้น แตจะแบงปนน้ําใหกับปาไม แบงปนน้ําใหกับน้ําใตดิน แบงปนน้ําใหกับ
สรรพชีวิตบริเวณที่สรางฝาย และแบงปนน้ําสูบริเวณกลางน้ําและปลายน้ํา (ทะเลสาบสงขลา หรือ
อาวไทย) ภายใตกรอบคิดเชนวานี้ ชวยใหสรรพชีวิตทั้งสังคมมนุษย สังคมสัตว สังคมพืช และสังคม
จุลินทรียตางไดรับการแบงปนน้ําอยางเทาเทียม การสรางฝายดวยกรอบคิดใหมนี้จึงไมใชสิ่งกีดขวาง
มาขวางกั้นการไหลของน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวหลังฝายเหมือนการสรางฝายทั่วๆ ไป เพียงแตใชสิ่งกีด
ขวางชะลอน้ําใหไหลชาลงทําใหเกิดแองน้ําขนาดเล็กบริเวณดานหนาฝาย สงผลใหสายน้ํายังสามารถ
ทําหนาที่ลําเลียงสรรพสิ่งจากตนน้ําสูปลายน้ําไดตามธรรมชาติ การออกแบบฝายแบบนี้ จึงไมเกิด
การพังทลายของดินดานขาง น้ําไมมุดลอดใตฐานฝาย และทรายไมทับถมหลังฝายจนเต็ม ทําใหฝาย
สามารถทําหนาที่ไดสอดคลองกับการออกแบบของธรรมชาติ
กรอบคิดดังกลาวถือเปนหัวใจของฐานการเรียนรูนี้ เปนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจหลักของ
ธรรมชาติ นํามาปรับใชกับตัวเองและสังคมตอไป
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิน่ หัวขอ
1.1 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (Dynamic of the nature) ที่ มีผล
ตอวิถชี ีวิตของชุมชน และแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม
1.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ชุมชนทองถิน่
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การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
จากอดีตจนถึงปจ จุบัน วิวัฒนาการมองระบบความสัมพันธของชีวิตมนุษยและสรรพสิ่ ง
เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาทางตะวันตกซึ่งใหความสําคัญกับมนุษย
มองวามนุษยเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง มุงที่จะเอาชนะธรรมชาติ จึงเรียนรูเสาะหาความลับของ
ธรรมชาติ เพื่อหาวิธีการจัดการเอาชนะธรรมชาติ เปนมุมมองที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการรุกรานเพื่อ
เอาชนะ ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ลวนนําซึ่งเครื่องมือเพื่อจัดการกับวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ สงเขาสูระบบอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อสนองความตองการของมนุษย ผลิตเพื่อสรางความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จนกอใหเกิดวัฒนธรรมการเสพบริโภคจนถึงทุกวันนี้ ในที่สุดก็พบวาการพัฒนา
เพื่ อ ประโยชน ข องมนุ ษ ย เ ช น นี้ จ ะไม ไ ด ส ร า งความยั่ ง ยื น เนื่ อ งจากเป น การพั ฒ นาด ว ยวิ ธี ก าร
เบียดเบียนและเอาชนะ เมื่อฝายธรรมชาติถูกเบียดเบียน ความสัมพันธของระบบจึงเสียสมดุล และ
มนุษยเองเปนสวนหนึ่งของระบบนี้ดวย จึงไดรับผลกระทบจากการเสียสมดุลนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได
ปจจุบันมนุษยจึงหวนกลับมาคิดใหม แทนที่จะใชวิธีการเอาชนะธรรมชาติ ก็เปลี่ยนแนวคิดเปนการ
มองวาตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หาวิธีการอยูรวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืน เกื้อกูล และ
ไม เ ป น ปฏิ ป ก ษ ต อ กั น การผลิ ต ในยุ ค ป จ จุ บั น จึ ง เปลี่ ย นมาสู แ นวเป น มิ ต รกั บ ธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด
จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมจึงเกิดขึ้น
การศึกษาธรรมชาติ จึงเปนการเรียนรูชีวิต เพราะชีวิตคือสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยคือ
สวนหนึ่งของธรรมชาติที่สัมพันธเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง จึงตองมองระบบความสัมพันธของทุกสิ่งใน
ธรรมชาติ มุมมองที่ตอระบบความสัมพันธนี้จะสงผลตอกรอบคิดของผูเรียน สงผลตอทาทีและ
พฤติกรรมที่แสดงออก การใชธรรมชาติเปนบทเรียนสอนความเปนมนุษย จะใหความสําคัญกับกรอบ
คิด จึงตางจากการเรียนธรรมชาติเฉพาะศาสตรสาขาวิชา แตเปนการบูรณาการความรู ความเปน
จริงในธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห และเชื่อมโยงความรูจนเกิดเปนองครวมของความรู ที่
นําไปสูการดํารงชีวิตที่เปนสุขเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและตอสังคม
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากฐานการเรียนรูนี้จะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ กับ
สัจธรรมของชีวิต มองเห็นวาสรรพสิ่งลวนตองอาศัยซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งสง
ผลกระทบตอสิ่งหนึ่ง ไมตางจากอะไรจากคํากลาวที่วา เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว ธรรมชาติจึง
สอนใหคนรูจักใชชีวิตอยางระมัดระวังและมีสติ นอกจากกรอบคิดในการใชชีวิตแลวการทํากิจกรรมใน
ฐานการเรียนรูนี้ จะทําใหนิสิตฝกทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การ
กําหนดบทบาทของตนเองและสมาชิกในทีม ซึ่งสงผลตอความสําเร็จของงาน เปนตน

45

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
แบงเปน 2 ฐานการเรียนรูยอย คือ
ฐานการเรียนรูยอยที่ 1 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่มีความ สําคัญและ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด

ฐานการเรียนรูยอยที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตะโหมด โดยใชฝาย
ชะลอน้ําไหล
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 1 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่มีความสําคัญ
และเกี่ยวของกับวิถีชีวติ ชุมชนตะโหมด
วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจการใชภูมิปญญาจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตชุมชนตะโหมด
2. เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ที่มีความสําคัญ
และเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนทองถิ่น
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววันเพ็ญ นันทานุวัฒน
วิทยากรชุมชน
1. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา

2. นายเสิน เพชรทอง

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. กิจกรรมเดินสํารวจปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด เพื่อถอดความรูจากธรรมชาติ โดย
มีผูสอนและวิทยากรชุมชนชี้ประเด็นในแตละจุดที่ศึกษาเรียนรู
1.1 ทําความรูจักกับพืชปา สมุนไพร
1.2 การทําหนาที่ของสรรพชีวิตในปา
1.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต เพื่อรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ
1.4 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน และทรัพยากร
น้ําที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน
1.5 ภูมิปญญาและประสบการณใชชีวิตอยูกับปาของวิทยากรชุมชน
2. ศึก ษาแปลงตั วอย าง และถอดความรูจ ากเจา ของสวนยางพาราเกี่ ยวกั บ ภู มิ
ปญญาของคนในชุมชนตะโหมด เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน และปาไม โดยการปลูกไมยืนตน
แซมระหวางแถวยางในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
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ฐานการเรียนรูยอยที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตะโหมด โดยใช
ฝายชะลอน้ําไหล
วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู
1. เพื่อเรียนรูภูมิปญญาการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด
2. เพื่อทําความเขาใจกรอบคิดการสรางฝายชะลอน้ําไหล และสามารถนําไป
ประยุกตใชกับตนเอง
3. สามารถสรางฝายชะลอน้ําไหลตามอัตลักษณของชุมชนตะโหมดได
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม และสงเสริมจิตสาธารณะ
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววันเพ็ญ นันทานุวัฒน
วิทยากรชุมชน
1. พระครูสังฃรักษวิชาญ
3. นายเสิน เพชรทอง
5. นายวาที สุขเกษม

2. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา
4. นายอดุลย แกวคงธรรม
6. นายเวือง ไชยรัตน

กิจกรรมประจําฐาน
1. วิทยากรชุมชนถายทอดที่มาของ “ธนาคารน้ํา” และพัฒนาการของการ
สรางฝายชะลอน้ําไหล
2. ผูสอนอธิบายถึงกรอบคิดแหงการแบงปน .... เพื่อสรางฝายชะลอน้ําไหล
3. วิทยากรชุมชนแนะนําวิธีการสรางฝายชะลอน้ําไหล
4. มอบหมายงานใหผูเรียนเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการสรางฝายชะลอ
น้ําไหล ดานอัตราความเร็วของน้ํา และปริมาตรน้ําหนาฝายกอนสรางฝายชะลอน้ําไหล
5. ผูสอนแนะนําวิธีการเปรียบเทียบโดยใหมีการบันทึกขอมูลกอนและหลัง
สรางฝายชะลอน้ําไหล
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การวัดอัตราการไหลของกระแสน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้
1. กําหนดจุดเริ่มตนและจุดสุดทายโดยใหบริเวณสรางฝายเปนจุดทาย ทําการ
วัดระยะทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายเปนระยะทาง 10 เมตร
2. นําโฟมปลอยใหลอยน้ํา จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย นิสิตจับเวลา บันทึก
เวลาที่โฟมเคลือ่ นที่ในระยะทาง 10 เมตร
3. ทําซ้ํา 2 ครัง้ ทั้งกอนสรางฝายและหลังสรางฝายชะลอน้าํ ไหล
4. คํานวณความเร็วของกระแสน้ําที่ระดับผิวน้าํ จากสูตร

ความเร็วกระแสน้ํา =

ระยะทางที่กําหนด (เมตร)

(เมตร/วินาที)

เวลา (วินาที)
การวัดปริมาตรน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้
นําตลับเมตรวัดความลึก และความกวางของน้ําในลําหวย ที่ความยาวของ
ลําหวย 5 เมตร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาคํานวณปริมาตรน้ําที่ไดกอนการสรางและ
หลังสรางฝายชะลอน้ําไหล บันทึกผล
ปริมาตรของน้ํา = ความลึกxความกวางxความยาว (ลูกบาศกเมตร)
6. ฝกปฏิบตั ิการสรางฝายชะลอน้ําไหล มีวิธีการดังนี้
6.1 ทําการปรับพื้นที่บริเวณพื้นลําหวยใหเรียบเสมอ เพือ่ สะดวกตอการจัด
วางกระสอบ
6.2 ตักทรายจากลําหวยบริเวณหนาฝายใสกระสอบบรรจุอาหารสัตวที่ใช
แลว หรือกระสอบขนาด 20x30 นิ้ว ประมาณ ¾ ของกระสอบ แลว
มัดปากกระสอบในตําแหนงหางจากปากกระสอบประมาณ 3 นิ้ว หรือ
1 กํามือ ดวยเชือกฟางใหแนน
6.3 กระสอบบรรจุ ท รายที่ มั ด ปากเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ให นํ า มาเรี ย งไว
บริ เวณแนวตลิ่งจนกระทั่งไดจํา นวน 250-300 กระสอบตอ 1 ฝาย
ปกติเลือกสรางฝายในลําหวยที่มีความกวางไมเกิน 5 เมตร
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6.4 นํากระสอบทรายที่ไดมาวางเปนฐานชั้นที่ 1 โดยวางกระสอบในระดับ
ความสูงและความหนาที่เทากันทั้งหมด กระสอบทรายแตละกระสอบ
ใหวางพับจุกของกระสอบซอนไวทางดานลาง ใหจุกกระสอบหันไปทาง
หนาฝาย สวนทายกระสอบหันไปทางดานหลังฝาย ชั้นที่ 1 มีความยาว
ประมาณ 5 เมตร
6.5 ชั้ น ที่ 2 วางกระสอบทรายใหมี ค วามลาดเอียง โดยให ส วนหน าของ
กระสอบทรายแถวหนาหนาที่สุด สวนแถวตอๆ มาคอยๆ ลดความหนา
ลงตามลําดับ การปูกระสอบทรายชั้นที่ 2 ทับชั้นแรก ใหปูทับแบบกอ
อิฐ โดยวางทับรอยตอระหวางกระสอบทรายสองกระสอบ ในชั้นนี้จะ
มีความยาวประมาณ 3 เมตร
6.6 ชั้นที่ 3 นํากระสอบทรายวางทับชั้นที่ 2 ใหมีความลาดเอียงเหมือนกับ
การวางชั้นที่ 2 แตใหมีความยาวเพียง 1 เมตร เมื่อวางกระสอบทราย
ชั้นนี้เสร็จใหเปดชองทางสําหรับใหกระแสน้ําไหลผานบริเวณตรงกลาง
ของฝายชะลอน้ําไหลประมาณ 2 กระสอบ

เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง
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ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ระหวางสวนยางพาราเชิงเดี่ยว และสวนยางพาราที่ปลูกไมยืนตนแซม พื้นที่ใดให
ประโยชนในเชิงคุณคาและมูลคามากนอยกวากันอยางไร
2. ทรัพยากรดิน น้ํา และปาไมมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางไร
3. ปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัดมีความสําคัญและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตะ
โหมด ดานใดบาง อยางไร
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายชะลอน้ําไหล ดานความรูสึก ดานความคุมทุน ดานความ
เปนไปไดถึงการใชประโยชน ดานความเหมาะสมของรูปแบบ
5. จากความคิดเห็นของผูเรียน รูปแบบของตัวฝายชะลอน้ําไหลมีความเหมาะสม
หรือไม หากไมเหมาะสมรูปแบบนาจะเปนแบบใด
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ฐานการเรียนรู
วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ปจจุบันผืนดินและวิถีทํากินของชาวนาไดเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง
จากการทํานาเพื่อเลี้ยงชีวิต เพื่อทําบุญ เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อขาย ใหคากับผลกําไร ศรัทธาในเงิน
ทองที่ไดจากผืนนามากกวาการเคารพธรรมชาติและแมโพสพ เมื่อตองการผลผลิตที่สูงขึ้น จึงสงผล
ใหเกิดการขยายพื้นที่ทํานาและเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวจากนาปเปนนาปรังที่อาศัยระบบ
คลองชลประทาน ซึ่งดูเหมือนจะดีแตหาดีไม เพราะการใชพื้นที่ปลูกขาว 2-3 ครั้งตอป โดยไมพัก
แปลงนา จะไมมีการฟนฟูสภาพและปรับปรุงบํารุงดินติดตอกันเปนเวลานาน ธาตุอาหารในดินยอมมี
วันหมด สภาพดินยอมเสื่อมโทรม ผลผลิตขาวที่ไดก็จะลดลง ชาวนาจึงหันมาพึ่งพาอาศัยปุยเคมีใน
การบํ า รุ ง ต น ข า วที่ ป ลู ก สายพั น ธุ ที่ เ ลื อ กปลู ก จากเดิ ม เป น สายพั น ธ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ทนต อ โรคได ดี ก็
เปลี่ยนเปนสายพันธุที่ผานการปรับปรุงพันธุกรรมใหตอบสนองตอสารเคมี สงเสริมใหเกิดการสูญ
พันธุของขาวพื้นเมืองบางชนิด ลดความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชทองถิ่นอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ระบบการปลูกขาวที่ใชปุยเคมีและสารเคมีอยางเต็มรูปแบบสามารถชวยใหขาวเจริญเติบโตให
ผลผลิตที่สูง แตจากการใชสารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป ทําใหสารเคมีตกคางในพืชและดิน สิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยูในทองนาจึงคอยๆ สูญพันธุไป สัตวและจุลินทรียที่กอโรคขาวบางชนิดเพิ่มความรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้การใชเครื่องทุนแรงแทนคน เชน รถไถ รถแทรกเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องนวดขาว ฯลฯ
ทําใหชาวนาผลิตขาวเพื่อปอนระบบตลาดไดมากขึ้น บทบาทของการแลกเปลี่ยนแรงงานโดยใชระบบ
ความสัมพัทธแบบ “ลงแขกหรือออกปาก” และการใชแรงงานวัวควายในการทํานาจึงหายไปจากทอง
นาปจจุบัน
จากการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวแบบดั้งเดิมสูระบบใหม ทําใหชาวนาพึ่งพาปจจัยการ
ผลิ ต จากภายนอกในการทํ า นาเพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกั บ ชาวนาส ว นใหญ ยั ง ขาดความรู ใ นการใช
เทคโนโลยีและการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมแบบใหม สงผลทําใหตนทุนการผลิตขาวของชาวนาเพิ่ม
สูงขึ้นเปนเงาตามตัว เพราะคาใชจายจากเมล็ดพันธุขาว คาปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาจางเก็บเกี่ยว
จึงเริ่มเสี่ยงตอการขาดทุนจากปญญาการทํานาที่มีตนทุนการผลิตที่สูง ผลตอบแทนจากการทํานาไม
เพียงพอตอการครองชีพของชาวนา อาชีพทํานาจึงเปนอาชีพที่เปราะบางตอภาวะความยากจน
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สําหรับภาคใต จังหวัดพัทลุงถือไดวาเปนเมืองอูขาว ซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสม
ตอการปลูกขาว เปนแผนดินที่ราบระหวางเทือกเขาบรรทัดกับแผนน้ําทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อาชีพ
ทํานาจึงถือไดวาเปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัดพัทลุง วิถีชีวิตชาวนาที่นี่ก็ไมแตกตางจากที่กลาว
ขางตน แมวาจังหวัดพัทลุงจะมีขาวพันธุทองถิ่นที่มีชื่อเสียง คือ “ขาวสังขหยด” ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) โดยใชชื่อในการผลิตเปนสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรวา “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” ทองทุงนาในชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ยังคงมีชาวนาที่ยังคงไวซึ่งวิถีทํานาแบบดั้งเดิมปลูกขาวสังขหยดในระบบนาปรัง คูขนานกับ
การปลูกขาวนาปเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต
ฐานการเรียนรูนี้จึงจัดขึ้นเพื่อใหนิสิตไดปฏิบัติจริงในการทํานา ในขั้นตอนการดํานา และการ
เก็บขาวดวยแกะ รวมพิธีทําขวัญขาว และการลงแขก เพื่อสืบสานวิถีชีวิตการทํานาของบรรพชน ให
สัมผัสและตระหนักและเห็นคุณคาของอาชีพทํานา รักษาภูมิปญญาทองถิ่น คนหาสิ่งที่แฝงอยูในภูมิ
ปญญาและพิธีกรรมของชาวนา รวมทั้งมีสวนรวมในการสืบสานวิถีการทํานาและพิธีทําขวัญขาวใหคง
อยูตอไป
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น หัวขอ แนว
ทางการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต ที่สอดคลองกับพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
ฐานการเรียนรูนี้เปนการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) ที่
ผูสอนจัดกิจกรรมเพี่อสรางประสบการณชีวิตใหกับผูเรียน ใหผูเรียนลงมือปฏิบตั ิ คือการดํานา เก็บ
ขาว ไดมีปฏิสมั พันธกับสภาพแวดลอมคือ ทองทุงนา และพิธีกรรมทําขวัญขาว ใชสัมผัสทางกายเพื่อ
สงผลไปยังจิตใจ สรางความเจริญงอกงามใหเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ กิจกรรมที่เกิดขึ้นผูเรียนจะตอง
มี “สติสัมปชัญญะ” อยูตลอดเวลา เนื่องจากเปนการลงมือปฏิบัติในเรื่องใหมที่ตนเองไมถนัด จึงเปน
การฝกใจใหจดจออยูกับการเรียนรู มีสมาธิ และอดทน
การถอดความรูจากครูชาวนาและนํามาวิเคราะห
จะทําใหผูเรียนไดทราบถึงความยาก
ลําบากของคนอีกอาชีพหนึง่ ในสังคม ในขณะที่ภูมิปญ
 ญาที่แฝงอยูในอาชีพชาวนา จะชวยสอนให
ผูเรียนทราบวาหากเราสังเกตและไตรตรองจะพบความรูอยูทุกหนแหง
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาเรียนรูภูมิปญญาวิธีการทํานาของชาวนาชุมชนดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2. เพือ่ ใหนิสติ เห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา
3. เพือ่ ใหคนในชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาวจิตรา จันโสด
วิทยากรชุมชน
1. นางพจนา ชุมเสน
2. นางเชื้อม ขาวนุย
3. นางจบ คําจัน
4. นางศศิวิมล ขวัญทอง
5. นางจิตร สุขมาก
6. นางประภา เสนกลับ
7. นางอบ ไชยศรี
8. นางเหลี้ยน ณ ชาตรี
9. นางพร ทองศรี
10. นางกมล สุขเอียด
11. นางสุภาภรณ มากมณี
12. นางรมย เปยกลับ
13. นางรัตน ทองรักษ
14. นางศิริรัตน แจมจันทร
15. นางวลัย ชาตรี
16. นางเผียน เกิดเอียด
17. นางสมจิต พรหมแดง
18. นางแผว ไหมขาว
19. นายจบ ไหมขาว
20. นายวัน เสนกลับ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

54

นางบุญให พูลจันทร
นางอากร อินเอียด
นางสาวนอม ทองศรี
นายเจือ ไหมขาว
นางสาวจําเนียร พุทธโกศา
นางแวว ยานะวิมุติ
นางผาด ทองไทย
นางสมศรี สุขนุน
นางเคลื่อน นําแกว
นางคลาย นวลดุก
นางชิต หนูมาก
นางสมปอง ชูโชติ
นางปน คงเนียม
นางจบ วกกุม
นางชม วกกุม
นางหนูจติ โตะทรัพย
นางสาววรรเพ็ญ จีนทอง
นางจําเริญ หนูชู
นางจําเนียร มากมณี
นางกรรยา บัวศรี

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. ถอดความรูจากการสัมภาษณครูชาวนา เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมประเด็น
1.1. เหตุผลที่ประกอบอาชีพทํานา
1.2 สภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รายไดและการใชชีวิต
1.3 ความรู หรือวิธีการตางๆ ที่ไดจากประสบการณในการทํานาใหไดผลผลิตขาวที่ดี
เปนมิตรกับธรรมชาติและผูบ ริโภค
1.4 ความรูสึกที่มีตออาชีพทํานา
1.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําอาชีพทํานาในอนาคต
1.8 อื่นๆ ทีผ่ ูเรียนสนใจ
2. ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจะขึ้นอยูกับชวงเวลา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม
ดํานา ภาคเรียนที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมเก็บขาวดวยแกะ และรวมพิธีทําขวัญขาว โดยพื้นที่นา 1 ไร ให
ผูเรียนทํากิจกรรมประมาณ 50-60 คน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 4 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ในระหวางที่ปฏิบัติกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบาง
2. ไดเรียนรูอะไรบางจากกิจกรรมดังกลาว
3. ภูมิปญญาของชาวนาที่ไดพบเห็นคืออะไร
4. บอกเลาประสบการณที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน หรือการขยายผลไปสู
ครอบครัวและชุมชนของผูเรียน

สวนหนึ่งของครูชาวนาชุมชนดอนประตู ผูสืบทอดและถายทอดวิถีชาวนาดั้งเดิมสูคนรุนหลัง
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ฐานการเรียนรู
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด
คําอธิบายฐานการเรียนรู
“ตะโหมด” เปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน นับไดวาเปนชุมชนที่เขมแข็ง
มากชุมชนหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง สามารถนําสมาชิกในชุมชนใหเกิด
พลังที่จะแกไขปญหาไดดวยตนเอง สามารถรวมมือเพื่อพิทักษสิทธิของชุมชนเองได ประสบการณ
จากการตอสู และแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนชุมชนใน
หลายมิติ เชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตและการจัดการ
ผลผลิต ระบบสุขภาพ ระบบความสัมพันธศาสนา และความเชื่อภายในชุมชน เปนตน
ชุมชนแหงนี้กอตั้งขึ้นโดยผูนําที่เปนคนมุสลิม จึงมีคนศาสนาอิสลามอยูเปนจํานวนมาก ตอมา
เมื่อคนไทยพุทธเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็ไดมีการแตงงานระหวางคนสองศาสนา จึงเกิดความสัมพันธแบบ
เครือญาติของคนทั้งสองศาสนา และมีการใชชีวิตอยางผสมกลมกลืน มีการจัดพิธีกรรมเพื่อรําลึก
และทําบุญใหกับบรรพบุรุษพรอมๆ กัน ในสถานที่เดียวกัน เรียกวาประเพณีสองศาสนา ถือเปน
เอกลักษณหนึ่งของชุมชนตะโหมด และจากลักษณะความสัมพันธทางสังคมเปนแบบเครือญาติ สงผล
ใหมีการจัดตั้งกลุมภายในชุมชนอยางหลากหลาย สวนใหญกลุมที่จัดตั้งจะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนทั้งดานอาชีพ และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน สภาลานวัดตะโหมด กลุม
เกษตรกรทํานาตะโหมด กลุมปาชุมชนเขา หัวชาง กลุมปลูกปาในสวนยางพารา สหกรณกองทุน
สวนยาง ฯลฯ โดยสภาลานวัดตะโหมด ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่มีการจัดโครงสรางองคกรอยางเปน
ระบบ จะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงสมาชิกและการทํากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน จึงยังคงอยูและสามารถใหผูสนใจไดเรียนรูจับตองได โดยมี
สภาลานวัดตะโหมดเปนศูนยกลางเชื่อมโยงไปสูขอมูลในทุกมิติ การที่ไดเรียนรูเรื่องราวและมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณกับผูมีปญญาปฏิบัติในชุมชนแหงนี้ จะชวยสรางกรอบคิดในการ
ดําเนินชีวิต การพิจารณาเพื่อแกปญหาและการตัดสินใจใหกับผูเรียน
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น
หัวขอ ภูมิปญญาและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมสูความเขมแข็งของชุมชน
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การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ปญญาดวยการเรียนรูจากประสบการณของคนอื่น เรียนรูจากปญหา วิธีการแกปญหา และผลมาจาก
การแก ป ญ หา ความสํ า เร็ จ หรื อ บทเรี ย นแห ง ความล ม เหลวจากประสบการณ ข องชุ ม ชน เป น
กรณีศึกษาที่ดีที่จะชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับองคความรูเชิงทฤษฎี ซึ่งในการจัดการ
เรียนรูที่อยูในรูปแบบของรายวิชา ผูสอนไดปูพื้นฐานความรูที่เกี่ยวของกับบริบทของกรณีศึกษาใหกับ
ผูเรียนแลว การจัดประสบการณตรงตามสภาพจริงในพื้นที่ชุมชน จะกระตุนใหผูเรียนนําความรูมา
เชื่อมโยงกับสถานการณที่พบเห็นดวยตัวผูเรียนเอง ทั้งยังไดเรียนรูแนวทางการพิจารณาปญหาจาก
มุมมองที่หลากหลายในชุมชนดวย นอกจากนี้ กิจกรรมประจําฐานการเรียนรูที่จัด ยังเปนการฝก
ทักษะที่จําเปนตอการเรียนรู อาทิ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การตัดสินใจ และการสื่อสาร
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
ฐานการเรียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด แบงเปน 5 ฐานการเรียนรู
ยอย ไดแก
1) ฐานการเรียนรูยอย สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกร
ชุมชน
2) ฐานการเรียนรูยอย เศรษฐกิจพอเพียง
3) ฐานการเรียนรูยอย ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาติสมั พันธ
สรางความสมานฉันทสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข
4) ฐานการเรียนรูยอย การเสริมสรางสุขภาพของชุมชน
5) ฐานการเรียนรูยอย กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 1
สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ในสมัยกอนที่จะมีการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด ผูนําชุมชนจะนัดหมายชาวบานมา
พบปะพูดคุย รวมหารือ แสดงความคิดเห็นตางๆ กันในวัด เชน เรื่องการสรางถนนหนทาง การสราง
อาคาร การดูแลปาสงวน เปนตน การพูดคุยกันนั้นจะไมเปนรูปแบบที่แนนอน แลวแตใครมีประเด็นก็
นํามาพูดคุยกันได จากการพูดคุยในลักษณะดังกลาวก็ไดมีพัฒนาการขึ้น เมื่อชุมชนพบวารูปแบบการ
สนทนาอย า งไม เ ป น ทางการนั้ น เริ่ ม ไม เ หมาะสม เนื่ อ งจากสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี เ พิ่ ม ขึ้ น มี อ งค ก ร
หนวยงานหลากหลายขึ้น อีกทั้งผูคนมีการศึกษามากขึ้น กลุมผูนําในชุมชนจึงไดปรึกษาหารือถึงการ
จัดตั้งกลุมองคกรที่เปนรูปแบบ และมีมติรวมกัน ตั้งชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด ขึ้นในป พ.ศ.
2538 การที่ใชชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด ดวยเพราะการรวมตัวพบปะพูดคุยกันเกิดขึ้นลานใต
ตนไมใหญภายในวัดตะโหมดนั่นเอง
การบริหารจัดการของสภาลานวัดตะโหมด มีรูปแบบที่ชัดเจน และกึ่งเปนทางการ กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด 5 ประการ คือ 1) เพื่ อ ช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ในการ
พัฒนาหมูบาน 2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐและองคกรตางๆ ในพื้นที่ 3) เพื่อรักษาและ
สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของทองถิ่น 4) เพื่อสรางความรักความสามัคคีในหมูบานและ
เนนใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบตอหมูบาน และ 5) เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของชุมชน แบงการ
บริหารงานออกเปน 3 สวน คือ สมาชิกสภา
ประกอบดวยตัวแทนหมูบานตางๆ ในตําบล
คณะกรรมการบริหาร คัดเลือกจากตัวแทนของหมูบาน และฝายที่ปรึกษา มาจากตัวแทนภาค
ราชการ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด ไดมาจากเงินทุนของชุมชน และ
งบสวนตัวของผูนําในชุมชน สวนใหญกิจกรรมตางใชการมีสวนรวมของชาวบานทั้งในรูปแบบแรงงาน
การชวยขาวปลาอาหาร และเพื่อเปนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนอยางครบถวน สภาลานวัดตะ
โหมดแบงการทํางานออกเปน 4 ดาน คือ
1. ดานสังคม ดูแลสาธารณะสุข สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผูใหญ
ผูสูงอายุ ในชุมชน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน
2. ดานเศรษฐกิจ ดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ การตลาด การคาขาย กลุมธุรกิจชุมชน
การออมทรัพย ฯลฯ
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3. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดูแลและสงเสริมเรื่องการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เชน จัดงานวันสําคัญของศาสนา จัดงานยอนยุควิถีชุมชนบานตะ
โหมด เปนตน
4. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว ดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การ
ทองเที่ยว เชนการจัดการสิ่งแวดลอม การตั้งกลุมองคกรดูแลทรัพยากรปาไม การสงเสริมการปลูก
ปาในสวนยางพารา การอนุรักษดินและน้ําดวยการลดปริมาณการใชสารเคมีในการทําการเกษตร
ฐานการเรียนรูจะเปนกรณีศึกษาที่ดีของการสงเสริมการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน
เนื่องจากสภาลานวัดตะโหมดเปนองคกรชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการรวมกลุม สามารถพัฒนา
ชุมชนอยางรอบดาน และมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนนี้จึง
เปนประเด็นที่ควรนํามาถอดความรูถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อสรางกรอบคิด
ใหกับผูเรียนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาแบบมีสวนรวมในชุมชน
2. สรางความรู ความเขาใจการบริหารจัดการองคกรชุมชน กรณีศึกษา สภาลานวัดตะ
โหมด
3. เพื่อใหผูเรียนถอดความรูจากชุมชน เพื่อการวิเคราะหและสังเคราะห สูการ
ประยุกตใชทั้งในชีวิตประจําวันปจจุบันและอนาคต
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
วิทยากรชุมชน
1. นายวรรณ ขุนจันทร
3. นายศักดิ์ เพชรสุข

2. นายสวาท ทองรักษ

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. การเสวนาแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรชุมชนในประเด็น
1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด
1.2 การบริหารจัดการสภาลานวัดตะโหมด
1.3 ผลงานของสภาลานวัดตะโหมด
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เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด
2. ผลงานที่ผานมาของสภาลานวัดตะโหมดประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน ให
ยกตัวอยางประกอบ
3. จุดเดนของสภาลานวัดตะโหมดที่แตกตางจากองคกรอื่นๆ
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 2
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
พื้นที่บานนาแค เปนพื้นที่เกษตรที่มีความอุดมสมบูรณมีปจจัยที่เอื้ออํานวย ทั้งน้ํา
ดิน ปา มีพันธุพืช กุง หอย ปู ปลาหลากหลายชนิด สามารถแหลงอาหารและเปนครัวของชุมชน คน
ในชุ ม ชนมี ก ารดํ า เนิ น ชี วิต ด ว ยวิ ถี พ อเพี ยง ที่ ส ร า งความมั่น คงและยั่ง ยืน ทางด า นอาหาร อาชี พ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตตอมาพบวามีการใชทรัพยากรอยางขาดจิตสํานึก ดวยการ
ทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และทําลายระบบนิเวศดวยการใชสารเคมีใน
ปริมาณมาก จึงทําใหเกิดปญหาตามมา เชน ทรัพยากรปา ดิน น้ํา เสื่อมลง ขาดความสมดุล แหลง
อาหารลดลง การทําการเกษตรทําใหตองใชตนทุนสูง และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนจากการ
พึ่งพาตนเอง (โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่) เปนการพึ่งพาปจจัยจากภายนอก
จากปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ ชาวบานจึงมีการตั้งวงพูดคุย และระดมความคิดเห็น จนนําไปสู
รูปแบบของการแกปญหาภายในชุมชน และดํารงรักษาวิถีชีวิตพอเพียงที่สอดคลองกับอาชีพ เชน
การเลี้ยงปลา การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา เชน ผักเหมียง ไผลืมแลง สละ ไมยืนตน ไมใชสอย
และพัฒนาเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวเชิงวิถีเกษตร เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิธีคิด และรูปแบบการใชวิถีพอเพียงของชาวบานในพื้นที่บานนาแค
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
วิทยากรชุมชน
1. นายสมบูรณ จิตสาระอาภรณ

2. นางอุทัย ขาวนอย

3. นางสุชพี ชวยชุมชาติ
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. การเสวนาแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรชุมชน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. คําวา “พอเพียง” ในความคิดของนิสติ หมายถึงอะไร
2. ความรูที่นิสติ ไดรับจากฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ที่สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือครอบครัว
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 3
ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาติสัมพันธ สรางความสมานฉันท สูการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ชุมชนตะโหมด เปนตัวอยางที่ดีของการอยูรวมกันของคนสองศาสนา คือ ไทยพุทธ
และไทยมุสลิมที่ไดตั้งรกรากดํารงชีวิตรวมกันอยางสงบสุขมาอยางยาวนาน มีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาตามความศรัทธาและตามหลักปฏิบัติของแตละศาสนาอยางเครงครัด แตก็สามารถปรับ
เขาหากันไดอยางความกลมกลืน อยูรวมกันไดอยางปกติสุข มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสอง
ศาสนา เห็นไดจากประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนทั้งสองศาสนา เชน
- ประเพณีทําบุญรวมกัน ในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกป เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล
และรําลึกถึงบรรพบุรุษ ที่ควนโตะหมาด ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยนําขาวปลาอาหารที่ไม
ขัดตอประเพณีความเชื่อของทั้ง ๒ ศาสนา จัดแบงใหโตะอิหมามประกอบพิธีนุหรีตามหลักศาสนา
อิสลาม และถวายภัตตาหารพระสงฆตามประเพณีชาวไทยพุทธ รวมทั้งสักการะสถานที่ฝงศพบรรพ
บุรุษ ทําความเคารพขอพรจากผูสูงอายุ และบุคคลสําคัญของหมูบานทั้งที่เปนไทยพุทธและมุสลิม
- การสนับสนุนใหชาวพุทธไปรวมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในงานมัสยิด
- การเชิญชาวมุสลิมมาชวยงานวันสําคัญที่วัดจัดขึ้น เชน งานบุญเดือนสิบ งานขึ้น
บานใหม
- การประกาศเกียรติคุณยกยองคนดีศรีตะโหมดเพื่อเชิดชูยกยองประกาศเกียรติคุณ
บุคคลดีเดนจากการคัดเลือกของตัวแทนทั้ง ๒ ศาสนา
- การเชิญผูนําทางศาสนา เชน โตะอิหมาม มาเปนกรรมการรวมประชุมเพื่อแกไข
ปญหา และวางแผนพัฒนาชุมชน
- การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชนที่เปนลูกหลานทั้งชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิม
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ปจจัยหลักที่ทําใหสังคมแหงนี้มีความผสมกลมกลืนแมนับถือศาสนาตางกัน คือความเปน
เครือญาติมาแตบรรพบุรุษ ปจจัยรอง คือการที่เรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
เพื่อใหทํากิจกรรมรวมกันไดโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงการรับเอาวัฒนธรรมของอีก
ฝายมาประยุกตใชโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูหลักคําสอนและหลักปฏิบัติทสี่ ําคัญ ของศาสนาพุทธและ
ศาสนามุสลิม
2. เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีความสุข
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
วิทยากรชุมชน
1. นายวิรัตน ชวยชุมชาติ

2. นางอาอีชะ เหมือนกู

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวิทยากรชุมชนและผูเรียน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเหมือนและแตกตางกันอยางไร
2. คุณคาทางศาสนามีอะไรบาง
3. แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันในสังคมมีวิธี
ปองกันและแกไขอยางไร
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 4
การเสริมสรางสุขภาพของชุมชน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
การมีสุขภาพที่ดีเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา จึงเปนเรื่องที่คนใหความสนใจมาทุกยุคทุก
สมัย ถึงแมวาในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการทางการแพทยจะล้ําสมัย แตโรคภัยก็มีพัฒนาการ
รายแรงขึ้นตามลําดับ จากเดิมการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมด มีหมอพื้นบานชวยดูแล
รักษา เชน หมอตําแย หมอยาตม หมอกระดูก หมองู เปนตน ใชสมุนไพรที่มีอยูในชุมชน ซึ่งสวนใหญ
ไดมาจากชิ้นสวนของพืช สัตว และแรธาตุตางๆ มารักษาตามอาการที่ปรากฏ โรครายแรงที่พบใน
อดีตมีไมมากนัก เชน โรคทองรวง (อหิวาต) หรือโรคหา โรคไขทรพิษ (ไขน้ํา) โรคไขมาลาเรีย (ไข
ปาง) และอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตวมีพิษ ของมีคม ฯลฯ ในยุคตอมาเมื่อมีรูปแบบมากขึ้น มีการวาง
แผนการเสริมสรางสุขภาพในชุมชน โดยกลุมผูมีความรู มีภูมิปญญาในทองถิ่น หลังจากป พ.ศ.2512
มีการกอตั้งสถานบริการสาธารณสุขขึ้น ซึ่งสมัยนั้นเรียกวา สํานักงานผดุงครรภ (ส.ผ.ค.) ตอมาในป
พ.ศ.2522 รัฐบาลมีนโยบายจัดการคัดเลือกผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผ.ส.ส.) หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเปน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) จนถึงปจจุบัน ทุกวันนี้คนในชุมชนยังคงประยุกตใชภูมิปญญาการ
จัดการสุขภาพในอดีตรวมกับความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมของการแพทยแผนปจจุบัน
หากไดเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของชุมชนตะโหมดจะรูวาเปนแนวคิดของการรักษาสมดุล
ใหกับรางกาย ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตอันเปนเหตุใหรางกายออนแอและเกิด
โรคได โดยมีการดูแลทั้งสุขภาพภายใน ไดแก สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพภายนอก คือ
สุขภาพสังคม และสุขภาพสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการจัดการสุขภาพ
2. เพื่ อ เรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาการจั ด การสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน และสามารถ
เปรียบเทียบกับการจัดการสุขภาพในยุคปจจุบัน
3. สามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาปรับใชกับตนเอง
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
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วิทยากรชุมชน
1. นายสมบูรณ ปนสุวรรณ
3. นางวรรณี ดําเม็ง

2. นางมัณฑนา ณ นคร

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน
2. ใหผูเรียนแบงกลุม เพื่อคิดวิเคราะห และอภิปรายจากคําถามประจําฐานการ
เรียนรู
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. สมุนไพรใกลตวั มีอะไรบาง
2. สมุนไพรที่ใชปรุงอาหาร มีอะไรบาง
3. เปรียบเทียบการรักษาแบบแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย มีขอดี
ขอเสียอยางไร

4. เปรียบเทียบความเชื่อทางไสยศาสตรและวิทยาศาสตร ในการจัดการ

สุขภาพ
5. การจัดการสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมดอดีตและปจจุบัน มีความ
แตกตางกันอยางไร
6. แนวทางในการจัดการสุขภาพของตัวเองอยางไรเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 5
กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด
คําอธิบายฐานการเรียนรู
กอนป พ.ศ. 2514 การเมืองการปกครองในสมัยนั้นยังไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
ความเปนอยูของเกษตรกรเทาที่ควร เกษตรกรสวนใหญของประเทศจึงประสบกับภาวะยากจน จาก
ปญหาในการเกษตรและการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรในแตละทองที่จึงไดรวมตัวกัน
ซึ่งเปนการรวมกลุมโดยธรรมชาติ แตก็ไมสามารถดําเนินการใดๆ ไดมากเทาที่ควร กลุมเกษตรกรทํา
นาและสวนยางพารา ในชุมชนตะโหมด ก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่รวมตัวกัน เพื่อแกไขปญหาทางการเกษตร
ไดมีการดําเนินการปรั บปรุงคุ ณภาพของผลผลิตยางแผน ดิบตามความตองการของตลาด และ
รวบรวมผลผลิตไปขาย ซึ่งทําใหมีอํานาจตอรองราคาไดมากขึ้น แตก็ยังไมอาจดําเนินการไดสะดวก
เพราะเปนเพียงกลุมเกษตรกรรายยอยที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ
จนกระทั่งป พ.ศ. 2514 เมื่อรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ผลการผลิตทางเกษตรกรรมเปน
สินคาสงออกที่นํารายไดมาสูประเทศเปนอันดับหนึ่ง จึงใหกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อให
มีอํานาจในการแสวงหาทุนจากสถาบันการเงินมาดําเนินกิจการ ภายใตการสนับสนุน สงเสริม และ
กํากับของทางราชการ เมื่อกลุมเกษตรกรเจริญเปนปกแผนและสามารถแปรสภาพเปนสหกรณให
ดําเนินกิจการในรูปสหกรณตามกฎหมายวาดวยการสหกรณไดดวย
“กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด” จึงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2517 โดยนาย
เฉลียว ชนินทรยุทธวงศ (เสียชีวิตแลว) อดีตกํานันตําบลตะโหมดเปนผูจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรของเกษตรกรในชุมชนเปนหลัก โดยไมไดจํากัดเฉพาะ
เกษตรกรที่มีอาชีพทํานาเทานั้น แตหมายรวมถึงเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมทุกประเภท ไมวาจะเปน
การทํานา ทําสวนผลไม ทําสวนยางพารา แตเนื่องจากในขณะนั้นชาวบานบริเวณนี้มีการทํานากันมาก
จึงใชชื่อกลุมวา “กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด” ตอมาภายหลังแมชาวบานในชุมชนนี้จะทํานากัน
นอยลง กลุมก็ยังคงใชชื่อกลุมตามเดิมจนถึงทุกวันนี้ การดําเนินงานของกลุมฯ ในระยะแรกยังขาด
ความรูในการบริหารจัดการ เพราะสมาชิกของกลุมฯ ไดกระจัดกระจายอยูตามหมูบานตางๆ การ
สื่อสารจึงเปนไปดวยความยากลําบาก ทําใหการแกไขปญหาลาชา แตดวยความมุงมั่นที่ตองการแกไข
ปญหาของสมาชิก จึงไดแบงกลุมยอยในการทํางานเพื่อใหเขาถึงสมาชิกในแตละหมูบานไดมากขึ้น ได
จัดตั้งเปน “หนวยเกษตรกรรม” มีทั้งหมด 6 หนวย ปจจุบัน มีสมาชิกจํานวน 1,761 คน มีกิจกรรม
ของกลุมมากมายทั้งดานการผลิตและการบริการ กิจกรรมการระดมทุน ธุรกิจสินเชื่อ การจัดหา
ปจจัยการผลิตมาบริการจําหนายแกสมาชิก การจัดตั้งรานคา ปมน้ํามัน การจัดสวัสดิการแกสมาชิก
การบํารุงชวยเหลือสาธารณประโยชนในชุมชน เปนตน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูปญหาในการทําการเกษตร และกระบวนการแกปญหาในชุมชน
2. เพือ่ เรียนรูรูปแบบการบริหารจัดการองคกรในชุมชน
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
วิทยากรชุมชน
1. นายอนุชา เพ็ญจํารัส
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน
2. ใหผูเรียนศึกษาผลงานที่ผานมาและนําเสนอ
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1.ใหวิเคราะห เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรทํานาตะโหมดที่
ผูเรียนเห็นวาประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนตอเกษตรกร สรางคุณคาตอชุมชน
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ฐานการเรียนรู
การทําเกษตรผสมผสานของเกษตรกรชุมชนบานในกอย
คําอธิบายฐานการเรียนรู
การผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยวที่เนนการเพิ่มปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับตองการของ
ตลาดโดยพึ่งพาอาศัยปจจัยการผลิตภายนอก เชน ปุยเคมี สารปองกันกําจัดศัตรู และฮอรโมนพืช
สังเคราะหตางๆ สงผลใหเกษตรกรตองรับภาระเกี่ยวกับคาใชจายดานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้ง
ผลผลิตที่เกษตรกรไดรับเสี่ยงตอความแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศ ความไมแนนอนของตลาด
ตลอดจนสภาวการณแปรปรวนของราคาสินคาเกษตร ทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไดไมคุมตนทุนการ
ผลิต ตองเผชิญกับปญหารายไดต่ําไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในครอบครัว จนเกิดปญหาภาระ
หนี้สิน มีการอพยพแรงงานเขาไปทํางานนอกชุมชน มีการบุกรุกทําลายปาไมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก
เปนการทําลายสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้น เกษตรกรจึงอยูในสภาวะมีความเสี่ยงในการประกอบ
อาชีพการเกษตร
จากปญหาที่เกิดขึ้น จึงทําใหเกษตรกรในหลายชุมชนเริ่มตระหนักและหันมาใหความสําคัญ
กับการทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อสนองตอการดํารงชีพของครอบครัวมากขึ้น โดยการเปลี่ยนกรอบคิด
ในการทําการเกษตรจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวเปนระบบเกษตรผสมผสาน ซึ่งเปนรูปแบบการเกษตร
ที่มีความสัมพันธและเกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น เปนการ
ทําการเกษตรที่เนนกิจกรรมการผลิตมากกวาสองกิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานั้น
จะตองเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน เปนการใชทรัพยากรที่ดินที่มีจํากัดในไรนาใหเกิดประโยชน
สูงสุด กอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดี มีการประหยัดตนทุน เนื่องจากลดการใชปจจัยการ
ผลิตจากภายนอกไดจากการเกื้อกูลกันของกิจกรรมการผลิตในไรนา เกษตรกรสามารถใชพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพไปพรอมกับการฟนฟูสภาพแวดลอม และปรับปรุงระบบนิเวศใหอยูในสภาพสมดุลของ
ระบบธรรมชาติ อาจกลาวไดวา ระบบเกษตรผสมผสานเปนอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร เพื่อ
เสริมแนวคิดในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ สรางพื้นฐานการผลิตทาง
การเกษตรใหเกิดการพึ่งพาตนเองได บนพื้นฐานของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ชุมชนบานในกอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง นับเปนชุมชนหนึ่งที่มีการทํา
เกษตรระบบเกษตรผสมผสานอยางแพรหลาย โดยเกษตรกรในชุมชนบานในกอย มีการบริหารจัดการ
พื้นที่รอบบานใหเปนพื้นที่ใชสอยที่เกิดประโยชนสูงสุด มีทั้งการปลูกผักพื้นบาน พืชผักสวนครัว และ
การเลี้ยงสัตว สวนการบริหารจัดการสวนแบบผสมผสาน เชน การทําสวนยางแบบผสมผสานโดยการ
ปลูกผักเหรียงแซมในสวนยางพารา หรือปลูกมังคุด ลองกอง ทุเรียน รวมกับยางพารา มีการทําสวน
ผลไมแบบผสมผสานดวยการปลูกลองกองรวมกับมังคุด และทุเรียน หรือการปลูกสละรวมกับไม
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ประดับตางๆ เปนตน ทําใหเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายไดจากการประกอบอาชีพ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีความสุขจากอาชีพการเกษตร จากการมีอาหารที่ปลอดภัยบริโภคที่
เพียงพอ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีสิ่งแวดลอมที่ดี นอกจากนี้มีคณะจากหนวยงานตางๆ เขามา
ศึกษาดูงานในชุมชน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถมีรายได
จากการขายผลผลิตใหกับคณะที่มาดูงาน และผลผลิตอีกสวนหนึ่งนําไปขายใหกับตลาดตางๆ ซึ่ง
สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดทั้งป แสดงใหเห็นถึงตัวอยางที่ดีของกลุมเกษตรกรใน
ชุมชนบานในกอยที่ดําเนินชีวิตดวยการทําเกษตรผสมผสานควบคูไปกับการใชที่ดินใหเกิดประโยชน
และสามารถรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน อันจะชวยสรางเสถียรภาพและความยั่งยืนของ
ระบบการผลิตทางการการเกษตรไดระยะยาว รวมทั้งสรางวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น
ใหอยูบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองได
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น
หั ว ข อ แนวทางการจั ด การผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของภาคใต ที่ ส อดคล อ งกั บ พลวั ต ของการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
ฐานการเรียนรูนี้จะสรางกรอบคิดของการประกอบอาชีพที่เปนระบบ ใหความสําคัญตอ
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของครัวเรือน เปนการประยุกต
ทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง สอดแทรกคุณธรรมในการดํารงชีวิต รวมทั้งกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน เปนวิธีการหนึ่งในการสรางแรง
บันดาลใจใหกับผูเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เรี ย นรู วิ ถี ชี วิ ต และแนวทางการทํ า เกษตรผสมผสาน ที่ ส ง ผลในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนบานในกอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
วิทยากรชุมชน
1. นายนัน ชูเอียด

2. นายภูวนนท ชูเอียด
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. ผูเรียนสํารวจพื้นที่ทําการเกษตรของชุมชน
2. วิทยากรชุมชนบรรยาย
3. เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรเจาของสวน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 2 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทําเกษตรผสมผสาน
2. พื ช หลั ก และพื ช รองในสวนเกษตรผสมผสานที่ ศึ ก ษาเรี ย นรู มี ก ารเกื้ อ กู ล หรื อ
สงเสริมกันในการเจริญเติบโตอยางไร
3. แนวทางสําคัญในการบริหารจัดการสวนเกษตรผสมผสานใหประสบความสําเร็จ
4. ให วิ เ คราะห ว า การทํ า เกษตรผสมผสานช ว ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกรชุมชนบานในกอยอยางไร
5. กรอบคิ ด หรื อ องค ค วามรู ที่ ส ามารถนํ า มาบู ร ณาการเพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน หรือขยายผลสูครอบครัวและชุมชนของผูเรียน
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ฐานการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักปรัชญาที่สามารถนํามาใชแกปญหาใหกับหนวยเศรษฐกิจไดทุก
หนวยและทุกระดับ เปนการแกปญหาจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดปลายทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อัน
ไดแก กระบวนการทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดํารงชีวิต วาดวยตั้งแตการผลิต การ
บริโภค และการจําหนาย โดยเริ่มจากปรับความคิดในการพึ่งพาตนเอง มีการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
การทําธุรกิจอยางเทาเทียม การรวมมือเพื่อแบงปนผลประโยชนดวยความยุติธรรม ความสามัคคี
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการจัดการเพื่อสรางภูมิตานทานและความยั่งยืน หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ภายใตเงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม องคประกอบสําคัญ 3 ประการ
มีดังนี้
1. ความพอประมาณ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเนนการดําเนินชีวิตตามอัตภาพหรือ
สภาวะของบุคคลหรือองคกรในขณะนั้น ดวยทางสายกลาง สมดุล ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป ไม
สุดโตงเกินพอดี
2. ความมีเหตุมีผล เปนการใชสติและปญญาในการตัดสินใจดวยเหตุดวยผล โดยปราศจาก
อารมณหรืออคติ มีความยับยั้งชั่งใจกับความอยากได-อยากมี-อยากเปน โดยที่ความมีเหตุมีผลตอง
เปนสิ่งที่สามารถอธิบายได ไมวาจะเปนไปตามหลักวิชา หลักกฎหมาย กฎเกณฑ ทางสังคมหรือหลัก
ศีลธรรมก็ตาม
3. การมีภูมิคุมกันที่ดี เปนการเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตดวยความไมประมาท โดยการสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งรอบดาน1
1

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไดเสนอแนวทางการสรางภูมิคุมกัน ประกอบดวย
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจหรือภูมิคุมกันทางการเงิน ดวยการใชจายเงินตามอัตภาพและความจําเปน ประหยัด อด
ออม ภูมิคุมกันทางสังคม ดวยการเสริมสรางรักสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผแบงปน เคารพในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและความคิด มีความศรัทธาในเพื่อนมนุษยและหลักธรรมของแตละศาสนา มีความปรารถนาใหเกิดสันติ
สุข ภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม ดวยการติดตามรูเทาทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหการเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรม เพื่อปองกันมิใหถูกครอบงําทางวัฒนธรรมอยางไรทิศทาง ตกเปนเหยื่อในการเสพและบริโภคสิ่งที่เกิน
พอดี ละเลยและขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ ภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอม ดวยการสราง
ความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสรางพฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอม เพื่อดูแล อนุรักษ ฟนฟู
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ใหคงความอุดมสมบูรณในระยะยาว พรอมทั้งปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมตาง ๆ
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนําไปใชอยางแพรหลาย
มีชุมชนจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จและสามารถเปนตนแบบที่ดีได หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนบานใน
กอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ผูนําชุมชนสามารถเปนแบบอยางใหกับสมาชิกใน
ชุมชนในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองจนประสบความสําเร็จ
และยั ง ได ถ า ยทอดขยายผลด ว ยการรวมกลุ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชนบริ ห ารจั ด การต น ทุ น ที่ มี เ พื่ อ การ
พึ่งตนเองจนไดรับการยอมรับในระดับประเทศ สามารถถายทอดประสบการณใหกับชุมชนอื่น โดย
จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ฐานการเรียนรูนี้จะเปนการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
ในระดับครัวเรือน ถึงที่มาของรายได การใชจายและการบริโภค การออม จนถึงการรวมมือกันของ
สมาชิกในชุมชน เพื่อยกระดับรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจในรูปวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเปนฐานการ
เรียนรูยอย 2 ฐานการเรียนรู คือ
ฐานการเรียนรูยอยที่ 1 : ขอมูลครัวเรือน
ฐานการเรียนรูยอยที่ 2 : เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้ อ หาในรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปกลุ มบูร ณาการ 0000161 วิ ถี ชุม ชนทองถิ่ น หั วข อ
เศรษฐกิจชุมชนและการประยุกตใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทชุมชนทองถิ่น
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
ฐานการเรียนรูนี้จัดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจในหลักปรัชญาสําคัญ ที่อาจกลาวไดวา
เป น หั ว ใจของการดํ า รงชี วิ ต การเรี ย นรู ป รั ช ญาเป น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การคิ ด และการหา
ความหมายใหแกชีวิต เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต แตจะใชไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความเขาใจ
ความหมายที่ลึกซึ้งของหลักการนั้น ๆ ฐานการเรียนรูนี้จึงเปนเสมือนการขยายความการประยุกตใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูเรียนไดเรียนในชั้นเรียนแลวใหเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสรางกรอบคิด
สําหรับการดํารงชีวิตของตนเอง ซึ่งเปนหนวยเล็กที่สุดในสังคมกอน เมื่อมีกรอบคิดที่ดีสําหรับตนเอง
ก็จะสามารถนําไปใชในระดับองคกร และระดับสังคมตอไปได การเรียนรูในฐานการเรียนรูนี้เปนการ
เรียนรูหลักเศรษฐศาสตรและหลักคุณธรรมที่เขาใจไดงาย นําไปใชแลวเกิดผล เปนหลักคิด หลัก
ปฏิบัติที่ครบถวนสมบูรณ และเปนองครวม เพื่อใหทุกคนนําไปประยุกตปรับใช เพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางเขมแข็ง มั่นคง สมดุลและมีความสุข นอกจากจะชวยใหผูยึดถือเปน
แบบปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนความคิด นิสัย พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยาง
สมเหตุสมผลเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตตางๆ
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 1
ขอมูลครัวเรือน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
การศึกษาขอมูลครัวเรือน ดวยการบันทึกในลักษณะการทําบัญชีรายรับและรายจาย
ภายในครอบครัว เครื่องมือเบื้องตนในการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน ทําใหเห็นสถานะการเงินที่
แทจริงและใชจายดวยความรอบคอบ โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน ซึ่งตองคํานึงถึง 2 ปจจัย
หลัก คือ 1) ความประหยัดที่อยูบนพื้นฐานของความพอเพียง คือ การตระหนักรูถึงคุณคาของเงิน
ฉลาดใช ฉลาดออมและฉลาดทําบุญตามอัตภาพ และ 2) ความมีเหตุมีผล เปนการตัดสินใจใชจาย
อยางมีสติ ซึ่งบางครั้งอาจขึ้นอยูกับหลักเกณฑหรือกฎกติกาตางๆ ในสังคมดวย เชน การจายภาษี
ตามกฎหมาย การจายเงินเพื่อทํานุบํารุงศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเปนอยูและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปญหาที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเกษตรกรในชุมชน
2. ทดลองใชรูปแบบระบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
วิเคราะหรูปแบบการดํารงชีวิตของเกษตรกรในชุมชน
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. อาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ
ผูใหขอมูลในชุมชน
1.
3.
5.
7.

นายนัน ชูเอียด
นายระโหด หมัดหมาน
นายรุน หลิบแกว
นายปรีชา เลื่อนแกว

2.
4.
6.
8.
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นายตรีทศพล ตาแกว
นายปรีชา ชูเอียด
นายวิเชียร ตาแกว
นายสมพล จันทมาศ

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. ให ผู เ รี ย นสั ม ภาษณ เ กษตรกรในชุ ม ชนเพื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ตามแบบฟอร ม ที่
กําหนดให ซึ่งประยุกตมาจากรูปแบบการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1.1 ขอมูลสวนตัวและสมาชิกในครอบครัว
1.2 ขอมูลอาชีพ ประกอบดวยขอมูลผลผลิตทางการเกษตร/การแปรรูป/
หัตกรรม รายได จํานวนที่ใชในครัวเรือน จํานวนที่จําหนาย
1. 3 ขอมูลทรัพยากร (ขอมูลที่ดินทํากิน) ความชํานาญในอาชีพของคนใน
ครอบครัวและเครือญาติ
1.4 ขอมูลสุขภาพของครอบครัว (ความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว
และการบําบัดรักษาฟนฟู)
1.5 ขอมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายได การออม หนี้สิน ทรัพยสิน
สิ้นเปลืองที่มีในครอบครัว และบันทึกรายจายของครอบครัว
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 1 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. วิเคราะหการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตดาน
สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และวัฒนธรรม
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ฐานการเรียนรูยอยที่ 2
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ชุมชนบานในกอย มีการรวมกลุมสมาชิกในชุมชน เพื่อประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การสร า งรายได แ ละการพึ่ ง พาตนเองหลายกลุ ม ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การสรางรายไดลดรายจาย และสวัสดิการของสมาชิกใน
ชุมชน เชน กลุมแปรรูปคุณภาพยางแผน (2532) รานคาสวัสดิการผูขายยาง (2535) กลุมออมทรัพย
ผูขายยาง (2535) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (2541) กลุมผลไม (2542) ศูนยสาธิตการตลาด
(2542) กองทุนหมูบาน (2544) โรงงานผลิตน้ําดื่ม (2546) กลุมเลี้ยงปลาในบอพลาสติก (2549)
และชมรมรักแท (2549) กิจกรรมเหลานี้มีการดําเนินงานที่ไมซับซอน แตก็มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ดี และใชหลักคุณธรรมจริยธรรมกํากับการดําเนินงาน การจัดระบบการผลิตและการบริโภค
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็ง อยูรอด พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนนี้
มีความสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะฐานรากของระบบเศรษฐกิจ หากฐานรากไม
เขมแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็จะมีปญหาและไมยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองของชุมชน
2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในระดับ
ชุมชน
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. อาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ
วิทยากรชุมชน
1. นายนัน ชูเอียด

2. นายปรีชา เลื่อนแกว
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. ศึกษาขอมูลกลุมวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบานในกอย จากการบรรยายของ
ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย
2. เยี่ยมชมและใชบริการรานคาสวัสดิการผูขายยาง และแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
วิทยากรชุมชนเกี่ยวกับกรอบคิด และวิธีการดําเนินงานของรานคาสวัสดิการ และชมรมรักแท
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนอืน่ ๆ ตามเหมาะสม
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 1 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ใหนําเสนอโครงสรางขององคกรวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบานในกอย
2. วิเคราะหจุดเดน และปจจัยแหงผลสําเร็จของการดําเนินงาน
3. การบริหารจัดการขององคกรชุมชนที่จดั ตัง้ ขึ้นมีความสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร
4. ความรูและคุณธรรมที่สําคัญในการบริหารขององคกร

ฐานการเรียนรู
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พัฒนาความเปนคนดี
คําอธิบายฐานการเรียนรู
สังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อโลกไรพรมแดนจึงไมอาจตานทาน
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากอีกซีกโลก อีกทั้งความเจริญทางดานวัตถุทําใหเกิดกระแสบริโภคนิยม
สง ผลตอระบบความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ในขณะที่ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ และ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหเกิดการแขงขันชิงโอกาสและความไดเปรียบ จนบางครั้งละเลย
เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ
ตามมามากมาย ความเสียหายและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ภูมิตานทานที่ดีเพื่อรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาคือ “สติปญญา” ที่จะเขาใจความหมายของชีวิตและคนหาตัวเอง เพื่อ
ตั้งเปาหมายของชีวิต มีสติที่จะไตรตรองวิธีการดําเนินชีวิตเพื่อไปสูเปาหมาย โดยมี “คุณธรรมและ
จริยธรรม 1 ” เปนเครื่องกํากับวิถีการดําเนินชีวิต ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม
รูจักผิดชอบชั่วดี มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอื่น พฤติกรรมที่
แสดงออกภายใตกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม จึงเปนพฤติกรรมของความเปนคนดีนั่นเอง
การพัฒนาความเปนคนดี ตองเริ่มจากภายใน โดยใหความสําคัญกับจิตใจและระบบของ
ความคิดเปนอันดับแรก แลวจึงพัฒนาภายนอกคือสติปญญาและความสามารถ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาความเปนคนโดยสมบูรณ และการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกควร จะมีความสมดุลกัน
หากสวนใดสวนหนึ่งเกิดความไมสมดุลขึ้นก็จะนํามาซึ่งปญหา เชน การใช

1

คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เปนคําศัพททีมีความหมายใกลเคียงกันทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดีงาม จริยธรรม หมายถึง ธรรมทีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม นอกจากนี้ไดมีผูมีผูให
ความหมายอื่นๆ อีก แตรวมความโดยสรุปแลว คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามและความถูกตองตาม
หลักเกณฑทางจริยธรรมศาสนาและทางวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุขความสําเร็จ
ของตนเองและสังคม จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติที่ ดีงาม ซึ่งสะทอนคุณธรรม
ภายในใหเห็นเปนรูปธรรม คุณธรรมจริยธรรมเปนของคูกันและมักใชประกอบกัน คุณธรรมเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
จริยธรรม จริยธรรมจะเปนผลของการมีคุณธรรม
โสเครตีส (Socrates) มีความเห็นวา คุณธรรมทีแทจริงมีคุณคาภายในตัวของมัน คือ ทําใหผู
ครอบครองความดีเปนมนุษยทีสมบูรณ และ เพลโต แนะนําวา คุณธรรมตองตั้งอยูบนความรู สังคมที่คนในสังคม
ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะเปนสังคมไรระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแยงกัน

สติปญญาอยางไมมีคุณธรรม จริยธรรมก็จะนํามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบ การคดโกง และนํามาซึ่ง
ความขัดแยงของสมาชิกในสังคมในที่สุด
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ฐานการเรียนรูนี้ เปนการใหความรูในเรื่องจริยธรรม การอบรมบมนิสัยใหเรียนรูสิ่งที่ถูกผิด
และการตักเตือนใหเกิดความสํานึกในความถูกตองและความผิดเนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรม
ชี้แนะใหมองเห็นความผิด ชอบ ชั่ว ดี รูจักหนาที่และความรับผิดชอบเปนกิจกรรมขึ้นในรูปของฐาน
การเรียนรูสวนหนึ่ง และไดสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนรูทั้งกระบวนการอีกสวนหนึ่ง (ทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน) โดยใชเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในสถานการณนั้นๆ โดยหลักการ
แลวจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิต สังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
ชีวิต การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหตนเองไดดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เขาใจ
ตนเอง เขาใจความหมายและเปาหมายที่แทจริงของชีวิต มีหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
สังคม อริสโตเติล กลาวไววา มนุษยเปนสัตวสังคม คือตองอยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การอยูรวมกันนี้จึงตองมีความสัมพันธกัน ตองยอมรับการเปนสวนหนึ่งของสังคม จะเอา
ตนเองเปนที่ตั้งเพียงฝายเดียวไมได การกระทําใดๆ จึงตองอยูในกรอบกติกาของสังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากมนุษยเปนแคเพียงสวนหนึ่งที่เล็กมากของธรรมชาติ
มี สิ่ ง แวดล อ มเป น องค ป ระกอบของชี วิ ต เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ม นุ ษ ย เ บี ย ดเบี ย นธรรมชาติ ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม มนุษยก็ดํารงชีวิตอยางมีความสุขไมไดเชนกัน การเปนคนดีจึงตองใชหลักคุณธรรม
จริยธรรมทั้งกับตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาความเปนคนดี ดวยการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม ที่ใชในการจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการในชุมชน ใชวิธีการหลายประการรวมกันทั้งในชั้นเรียน และในกิจกรรมประจําฐานการ
เรียนรู สรุปดังนี้
1) ใหผูเรียนกําหนดพฤติกรรมของความเปนคนดี เพื่อสรางความเขาใจรวมกันถึง
พฤติกรรมของความเปนคนดีที่จะเขาสูกระบวนการพัฒนารวมกัน
2) ผูสอนสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชา
3) ใชพฤติกรรมที่กําหนด กํากับติดตามพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออกในหนึ่งภาค
การศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น
4) ปราชญชุมชนซึ่งเปนผูครองตนในคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ผูเรียน
5) จัดกิจกรรมพัฒนาความเปนคนดีประจําฐานการเรียนรูพัฒนาคนดี
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หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น ทุกหัวขออยู
ในกรอบของชี วิต สั งคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไดแสอดแทรกกรอบคิดและแนวทางการ
จัดการที่ถูกตองเหมาะสม ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมกํากับการปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งหมด
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
การพัฒนาความเปนคนดี เปนเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ซึ่งสงผลตอความประพฤติ
ของผูเรียน เปนลักษณะการเรียนรูที่ตองอาศัยการปลูกฝงแนวคิด วิธีปฏิบัติ เปนการใหปฏิบัติจนเคย
ชินเปนนิสัย สําหรับกระบวนการที่ทําไดในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา สําหรับการจัดการเรียนรู
หนึ่งรายวิชา คือ การใหแบบอยางที่ดี ทั้งจากผูสอน วิทยากรชุมชน การใหความรูถึงหลักคุณธรรม
จริยธรรม การเตือนสติ และกํากับความประพฤติ เรื่องของการใหเกียรติและเคารพตนเองและ
เคารพผูอื่น เคารพกติกาของสังคม และเคารพสถานที่
นอกจากนี้ในฐานการเรียนรูยังมีการฝกสมาธิ เปนการฝกปฏิบัติที่เกิดผลดีทั้งตอสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต เปนการทําจิตใจใหผองใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปรง โลง
สบาย ผูเรียนที่ไดนําไปปฏิบัติเปนประจํา เชื่อวาจะชวยประสิทธิภาพการเรียนรู ทําใหมีความจํา และ
สติปญญาดีขึ้น และเนื่องจากจิตและกายมีความสัมพันธกัน การมีจิตใจที่ผองใสจะเสริมสมรรถภาพ
ทางรางกายดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสอนหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตได
อยางมีความสุขในสังคม
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
วิทยากรชุมชน
1. พระครูสังฃรักษวิชาญ
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. วิทยากรชุมชนบรรยาย และสอนหลักคุณธรรม จริยธรรมโดยใชวิธีการตางๆ ที่
จะชวยใหเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่มีความหมายในเชิงนามธรรม ปรากฏความหมาย
เดนชัดขึ้นมาและเขาใจไดงายยิ่งขึ้น เชน
1.1 การยกตัวอยาง หมายถึง การยกตัวอยางของคุณธรรม จริยธรรม
ขึ้นมาประกอบ ชี้ใหเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะ
ชวยใหเขาใจในเนื้อหาสาระไดงายและชัดเจนมากขึ้น
1.2 การเปรียบเทียบ เปนการใหผูเรียนไดพิจารณาดวยตนเองใหเห็นถึง
ความแตกตางของผลดีและโทษที่จะไดรับจากการกระทํา ที่มีเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมเขามาเปนตัวกําหนดการกระทํานั้นๆ
1.3 การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา หรือเรื่องที่แตง
ขึ้นที่แฝงแงคิดดานคุณธรรม ในขณะเดียวกันผูเรียนจะไดรับความความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
2. วิทยากรชุมชนสอนและฝกสมาธิใหกับผูเรียน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 1 ชั่วโมง เปนกิจกรรมสุดทาย จํานวน 2 คืนกอนเขานอน
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4
การประเมินผล
การจัดการเรียนรู
การประเมินผลการจัดเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เปนการรวบรวมวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ประเมินวา การจัดการเรียนรูที่ดําเนินการนั้น สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายไดหรือไม
อยางไร โดยการประเมินจัดทําในหลายลักษณะ เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปใชในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เปนการประเมินการปฏิบัติงาน ระหวางการดําเนินกิจกรรมในการจัดการเรียนรู เพื่อ
ทบทวนกิจกรรม พัฒนาปรับปรุง เพิ่มหรือลดกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพและความคุมคาและเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินกิจกรรม
2. การประเมินเพื่อรับทราบความคิดเห็นและความตองการของผูเรียน และผูเกี่ยวของใน
กระบวนการ ไดแก วิทยากรชุมชน เจาของแหลงเรียนรู ผูนําชุมชน องคกรทองถิ่นที่รวมดําเนินการ
เพื่อนําไปวิเคราะห และตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและผูเกี่ยวของมากที่สุด
3. การประเมินประสิทธิภาพและความสําเร็จในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการวางแผนหรือพัฒนาระบบ หรือเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายตอไป
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การประเมินผลการเรียนรูมีขั้นตอน ตามแผนภาพดังนี้
จุดมุงหมายการประเมิน
วางแผนการประเมิน
จัดทําเครื่องมือประเมิน
- ประเมินคุณลักษณะผูเรียน
- ประเมินกระบวนการ

ดําเนินการประเมิน

พบปญหา / ตองการพัฒนา

ไมมีปญหา

- บุคคล
- วิธีการ
- สภาพแวดลอม

วิเคราะห
ปญหา / การพัฒนา
วางแผน กําหนดแนวทาง
แกไข/พัฒนา

จัดทํารายงานผลการประเมิน

แกไข ปรับปรุง
พัฒนา
ประเมินผล
การจัดการเรียนรู
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จากแผนภาพขั้นตอนการประเมินผลการจัดการเรียนรูจะเริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายการ
ประเมิน เพื่อใหทราบกรอบประเด็นของขอมูลที่ตองการนําไปใช แลวจึงวางแผนการประเมินเพื่อ
กําหนดกลุมเปาหมาย วิธีการ ระยะเวลา และเครื่องมือที่ใช หลังจากนั้นจึงทําการออกแบบเครื่องมือ
ที่จะใชในการประเมิน เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมินพฤติกรรม ฯลฯ เพื่อนํามาใช
ประเมิ น ซึ่ ง การประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู จะประกอบด ว ย 2 ส ว นหลั ก คื อ การประเมิ น
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน และการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู เมื่อเก็บรวบรวมผลจาก
การประเมินแลวไมพบปญหาในการจัดการเรียนรู ผูเรียนมีการพัฒนาตรงกับจุดมุงหมายของกิจกรรม
ก็จัดทํารายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบและเก็บเปนเอกสารอางอิงตอไป
แตหากในการประเมินพบวาการดําเนินการมีปญหาเกิดขึ้น หรือวิเคราะหแลววายังสามารถ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น หรือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะเขาสูกระบวนการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของ
ปญหานั้นๆ การวิเคราะหสาเหตุของปญหาจะอยูในกรอบ 3 องคประกอบสําคัญ คือ
บุคคล
ไดแก ผูเรียน ผูสอน วิทยากรชุมชน และผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ฯลฯ
วิธีการ ไดแก การดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาการ
ออกแบบการวัดผลผูเรียน ฯลฯ
สภาพแวดล อ ม ได แ ก ฐานการเรี ย นรู สื่ อ การเรี ย นรู เอกสาร ภู มิ ป ระเทศภู มิ อ ากาศ
วัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น ฯลฯ
เมื่อทราบสาเหตุแหงปญหาวาเกิดขึ้นจากอะไร เพราะเหตุใด ทําไมจึงเกิด เกิดอยางไร แลว
จึงนํามากําหนดแนวทางแกไข หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เชน ศักยภาพของผูสอน ผูเรียน และแหลงเรียนรู ทรัพยากรและขอจํากัด ของการจัดการเรียนรู
โดยการกําหนดแนวทางในการแกปญหาอาจกําหนดมากกวาหนึ่งแนวทางเพื่อเปนทางเลือก แลวเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนําไปใชดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา แลวจึงเขาสูกระบวนการ
ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ดีเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

85

การประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน
เปนการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ จึงตรวจวัดตามจุดมุงหมายของ
การจัดการเรียนรูที่กําหนดไว โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชนที่จัดขึ้น กําหนด
จุดมุงหมายในการพัฒนา 3 ดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ
1. ดานพัฒนาความเปนคนดี
2. ดานพัฒนาการมีปญญา
3. ดานการพัฒนาตนเองและสังคม
สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู ที่ อ ยู ใ นรู ป แบบของรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ได กํ า หนด
จุดมุงหมายของรายวิชาใหสัมพันธกับเนื้อหาความรูตามบริบทของชุมชนทองถิ่นที่เปนแหลงเรียนรู
และเปนการกําหนดจุดมุงหมายที่จะนําไปสูกรอบการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนดวย โดยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชนของรายวิชา “วิถีชุมชนทองถิ่น” ไดกําหนดจุดมุงหมายเพื่อให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาตามกรอบจุดมุงหมาย 3 ดานขางตนเชนกัน แตไดอธิบายเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับวิถีของชุมชนทองถิน่ และสามารถอธิบายการบูรณาการ
องคความรูที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูค นในชุมชนสูองครวมได
2. มีการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และบูรณาการความรูจากหลากหลายศาสตร สูองค
รวม เพื่อสรางกรอบคิดในการตัดสินใจ หรือพัฒนาตนเองและชุมชนไดอยางเหมาะสม
3. เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีและตระหนักในคุณคาของ
ตนเองและผูอนื่ เพื่อการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติและเปนสุข
4. สามารถถอดความรูและประสบการณที่ไดรับจากชุมชน เพื่อการวิเคราะหและ
สังเคราะห ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของตนเอง รวมทั้งขยายผลสูค รอบครัวและชุมชน
ในการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนจะประเมินหลายสวนประกอบกัน เชน
- การประเมินโดยการวิเคราะหจากการสังเกตพฤติกรรมโดยผูสอนและผูเกี่ยวของ
- การประเมินจากแบบสอบถาม
- การประเมินโดยการทํางานวิจัยสถาบัน
- การประเมินโดยการวัดผลการเรียนรู ซึ่งกําหนดสัดสวนการวัดผลจากหลายปจจัย
ประกอบกัน
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ตัวอยางรูปแบบการประเมินคุณลักษณะผูเรียน
เรื่อง
การประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต

ประเด็นประเมิน
เวลาที่ประเมิน
เครื่องมือ
- การพัฒนาทักษะชีวิต หลังเสร็จสิ้นการ แบบสอบถาม
- การสรางความรักและ เรียนรูในชุมชน
ความผูกพัน
แตละครัง้

ผูประเมิน
ผูเรียน

การประเมินผล
กิจกรรมประจํา
ฐานการเรียนรู
การประเมิน
พัฒนาการของ
นิสิต

- การเปนคนดี
- การมีปญ
 ญาและ
พัฒนาตนเอง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นกอน
เรียนและหลังเรียน 3
ดาน คือ
- การเปนคนดี
- การมีปญญา
- การพัฒนาตนเองและ
สังคม

แบบใหคะแนน

วิทยากร
ชุมชน

แบบสอบถาม

ผูเรียน

การวัดผลการ
เรียนรูของ
รายวิชา

- การเขาชั้นเรียนและ ประเมินเปน
การมีสวนรวม
ระยะๆ ตลอด
- การปฏิบตั ิกจิ กรรม
ภาคการศึกษา
ฐานการเรียนรูและ
รายงาน
- การแลกเปลีย่ นเรียนรู
และการนําเสนอผล
การเรียนรู
- คุณลักษณะความเปน
คนดี
- การสอบปลายภาค

- การสังเกต

ผูสอน

หลังทํากิจกรรม
แตละฐานการ
เรียนรู
ประเมินสอง
ครั้ง กอนและ
หลังการเรียนรู
เพื่อเปรียบเทียบ
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พฤติกรรม
- การจัดทํา
รายงาน
- การจัด
กิจกรรม
นําเสนอ
ผลงานจาก
การเรียนรู
- ขอสอบ
ปลายภาค

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู
เปนการประเมินเพื่อตรวจวัดความเหมาะสมของการกระบวนการจัดการเรียนรู ใหมีความ
สอดคลองสัมพันธกัน ตั้งแตวางแผน กําหนดเปาหมาย การปฏิบัติ และการวัดประเมินผลลัพ ธ
รวมถึงการเรียนรูสูการปรับปรุง โดยจะประเมินหลายสวนประกอบกัน เชน
-

การประเมินผลการดําเนินงานของรายวิชา กรณีจัดการเรียนรูในรูปแบบรายวิชา
การประเมินฐานการเรียนรู ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการเรียนรู
การใชแบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อรับทราบขอมูลปอนกลับของผูเรียน
การประเมินผูสอน วิทยากรชุมชน
การประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
การประเมินโครงการพัฒนาผูเรียน ซึ่งใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ตัวอยางการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู
เรื่อง
ระบบประเมิน
การเรียนการ
สอน

ประเด็นประเมิน
- อาจารยผูสอน
- รายวิชา

เวลาที่ประเมิน
3 สัปดาหกอน
สอบปลายภาค

รายงานผลการ - การจัดการเรียนการ เมื่อสิ้นสุดภาค
ดําเนินงานของ
สอนเปรียบเทียบกับ การศึกษา
รายวิชา
แผนการสอน
- สรุปผลการจัดการ
เรียนการสอน
- ปญหาและ
ผลกระทบตอการ
ดําเนินการ
- การประเมินรายวิชา
- แผนปรับปรุง
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เครื่องมือ
ระบบ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
(ประเมิน
ออนไลน)

ผูประเมิน
ผูเรียน

มคอ.5

ผูสอน

เรื่อง
การประเมิน
ฐานการเรียนรู

ประเด็นประเมิน
- วิทยากรชุมชน
- กิจกรรมฐานการ
เรียนรู

เวลาที่ประเมิน
เครื่องมือ
หลังเสร็จสิ้นการ แบบสอบถาม
เรียนรูในแตละ
ฐาน

การประเมิน
กระบวนการ
จัดการ

- ปญหาและอุปสรรค หลังเสร็จสิ้นการ ประชุมระดม
ในการจัดการเรียนรู เรียนรูในชุมชน ความคิดเห็น
- การใหบริการและ
แตละครัง้
อํานวยความสะดวก
- พฤติกรรมของผูเรียน
- การมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ

ผูสอน
ผูดําเนิน
การ

การประเมิน
ระดับความ
สําเร็จของการ
จัดการเรียนรู

- ความสําเร็จของการ
จัดการเรียนรูท ี่บรรลุ
ขอกําหนด 10

คณะ
กรรมการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

เมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา

10

ประเมินตาม
ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป ตาม
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ผูประเมิน
ผูเรียน

ขอกําหนดของระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ประกอบดวย
ขอกําหนด 5 ขอ คือ
ขอที่ 1 มีการดําเนินการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชนครบวงจรคุณภาพ PDCA
ขอที่ 2 มีการจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและมีคุณภาพ
ขอที่ 3 มีการออกแบบระบบงาน หรือจัดทํามาตรฐานหรือตัวชี้วัดเพื่อควบคุมคุณภาพ
ของกระบวนการสําคัญในการจัดการเรียนรู
ขอที่ 4 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนรูทุกฐานการเรียนรูไมต่ํากวา 4.00
ขอที่ 5 มีผลงานเชิงวิเคราะห สังเคราะห หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาการดําเนินงาน
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เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู
สิ่งที่มีความสําคัญมากในการประเมินผล คือ เครื่องมือในการประเมินผล เครื่องมือในการ
ประเมินผลที่ดี จะทําใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ ซึ่งเปนประโยชนตอผูที่จะใชขอมูลดังกลาว
เครื่องมือที่ดีควรนํามาซึ่งขอมูลที่ตองการ ดังนั้นผูออกแบบเครื่องมือจะตองมีการวางแผน ออกแบบ
เครื่องมือใหเหมาะสมกับการใชงาน ในการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการในชุมชน จึงคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1. จุดมุงหมายในการประเมินตองการขอมูลประเภทใด เชน การยอมรับ ขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง ระดับความคิดเห็น หรือการวัดผลที่มีคาชัดเจน เปนตน
2. ผูใชเครื่องมือคือใคร มีความรู ทักษะและประสบการณในการใชเครื่องมือในระดับใด มี
ความสามารถในการทําความเขาใจคําถาม หรือมีทักษะการใชภาษาระดับใด เครื่องมือควรใชไดงาย
ไมซับซอนมากนัก
3. โอกาสและสถานที่ที่ใชเครื่องมือ เปนปจจัยสําคัญในการประเมินในพื้นที่ที่จัดประสบการณ
การเรียนรู เชน ปาเขา ไร นา สวน บานเรือนในชุมชน เปนตน เนื่องจากตองพิจารณาขอจํากัดของ
การใชงาน ใหมีความสะดวก เหมาะสม ไมยากลําบากและเปนภาระของผูประเมินมากนัก
4. รูปแบบหรือวิธีการประเมิน จะมีสวนสําคัญในการกําหนดเครื่องมือที่ใช โดยทั่วไป เชน
- การประเมินพฤติกรรม โดยวิธีการสังเกต ใชเครื่องมือคือแบบตรวจสอบรายการ แบบ
ประเมินคา หรือแบบบันทึกขอมูล
- การประเมินเพื่อรับทราบความคิดเห็น ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
- การปะเมินผูเรียนโดยการวัดความรู ใชเครื่องมือคือแบบทดสอบ หรือใบงาน
เปนตน
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ประโยชนของการประเมินผลการจัดการเรียนรู
ผลจากการประเมินการจัดการเรียนรู จะทําใหไดขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดสินใจ และการพัฒนาปรับปรุงใหกระบวนตางๆที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชน
ในดานตาง ๆ เชน
1. เปนประโยชนตอผูสอนและวิทยากรชุมชน ทําใหทราบวาการจัดการเรียนรูนั้นสามารถ
บรรลุตามจุดมุงหมายการพัฒนาผูเรียนหรือไม มีปญหาอุปสรรคในกระบวนการหรือขั้นตอนใด เพื่อ
หาทางปรับปรุงทั้งเนื้อหา วิธีการ สื่อและและปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2.
เปนประโยชนตอผูเรียน โดยการวัดผลการเรียนรูซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนทราบวาความสามารถและระดับการแสดงออกของตน
อยูในระดับใด เพื่อที่จะไดปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองใหดียิ่งขึ้น
3. เปนประโยชนตอการบริหาร ชวยในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดปจจัย
สนับสนุน
4. เปนประโยชนตอการวิจัย ชวยใหไดประเด็นที่จะนําไปศึกษาพัฒนา เพื่อสรางองคความรู
แกไขปญหา หาแนวทางการพัฒนาผูเรียน แหลงเรียนรู หรือดานอื่น ๆ อีกมากมาย
5. เปนประโยชนตอชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงเรียนรู เนื่องจากการประเมินโดยชุมชนมีสวน
รวมจะทําใหเกิดทักษะการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน ไดขอมูลหรือแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุง
แหลงเรียนรูใหมีคุณคา และไดมาตรฐานยิ่ง ๆ ขึ้น
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