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ฐานการเรียนรูในชุมชน
ทุนความรูของชุมชนสําหรับการเรียนรูในวิถีชีวิตจริงนั้นมีหลากหลาย ทุนความรูเหลานี้ชวยให
ผูเรียนไดเขาใจปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถเขาใจไดวาผูคนที่มีความแตกตางกันในสังคม ทั้ง
ความรู ฐานะ และประสบการณทํามาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางไร ปรับตัวใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมใกลตัวและสังคมโลกดวยวิธีใด ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกรเปน
เชนไร หรือการใชชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืนเกิดขึ้นไดอยางไรในชุมชน การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ในชุ มชน เพื่ อถอดความรู ที่มีอยูในชุมชน โดยการบูรณาการทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนรู ทั้ งคน
ปราชญชาวบาน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยการเพิ่มเติมองคความรู ระบบการ
จัดการและเสริมความเขมแข็งตามจุดเดนของพื้นที่ ใหอยูในรูปของ “ฐานการเรียนรู” ที่เปนฐานบนชีวิต
จริง ไมใชฐานจากตํารา แตก็ไมไดละทิ้งตํารา เนื่องจากไดนําความรูจากตํารามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฐาน
ชีวิตจริง การกําหนดฐานการเรียนรูในชุมชน คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ฐานการเรียนรู ตองสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน เสริมสรางกระบวนการเรียนรูที่
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสวงหาความรูและการทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการสั งเกต หรื อ การเรี ย นรูโ ดยการปฏิบั ติ มี การรวบรวมขอมู ล นํ าขอ มูล ที่ ไดไ ปคิ ด
พิจารณาเหตุและผล เกิดเปนความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ กระบวนทัศน (Paradigm) 1 ที่
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู
2. เป น แหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ เป น ห อ งเรี ย นทางธรรมชาติ เพื่อ การศึ ก ษา เรี ย นรู
ความสัมพันธกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติกับความเปน
จริง คนหาสัจธรรม และสามารถสรางบทเรียนใหกับตนเองได
3. เปนวิถีชีวิตชุมชน ที่แฝงดวยภูมิปญญา วัฒนธรรม และกระบวนการทางสังคมที่สามารถเปน
แบบอยางที่ดี
4. ไดรับความรวมมือจากเจาขององคความรูหรือแหลงเรียนรู เพื่อการพัฒนาองคความรู มีสวน
รวมในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรถายทอดความรู
5. มีความปลอดภัย และสามารถเดินทางไดอยางสะดวก
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กระบวนทัศน (Paradigm) ตามความหมายของพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงกรอบ
ความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใชในการมองโลก พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง 1) ชุดของ
แนวคิด การรับรู ความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง จนเกิดเปนแบบแผนของทัศนะ
เฉพาะเกี่ยวกับความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชุดแนวคิดนั้นมีฐานเปนแมบทของความคิดหรือแนวปฏิบัติของกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ 2) ภาพรวมของแบบรูปความคิด (thoughts pattern) ที่แตกตาง นําไปสูการแกปญหาอยางฉับพลันและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทั้งนี้แบบรูปความคิดของสํานัก(คิด)หนึ่งอาจจะแตกตางจากอีกสํานักหนึ่งก็ได
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วัตถุประสงคของฐานการเรียนรู
ฐานการเรียนรูในชุมชน เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู คือ การใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริงใน
ธรรมชาติและในวิถีชีวิต เพื่อสรางกรอบคิด ปรับกระบวนทัศนภายในตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาของ
รางกาย สติปญญา และจิตใจ โดยการพัฒนานี้จะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ถูกออกแบบขึ้น ใหเหมาะสม
กับฐานการเรียนรูตางๆ ที่เปนประเด็นการเรียนรู โดยการพัฒนาฐานการเรียนรูในชุมชน มีวัตถุประสงค
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ใชเปนแหลงใหผูเรียนไดถอดความรู ในประเด็นที่เปนจุดเดนของแตละพื้นที่
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
ใชจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนและผูที่สนใจทั่วไป
ใหมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อสรางความยั่งยืนของความรู
ที่มีอยูในชุมชน
5. เปนตนแบบหรือตัวอยาง ใหกับผูสนใจที่จะมาเรียนรูเพื่อนําไปประยุกตใชในบริบท
ของตนเอง
6. เปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
7. เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน
8. สามารถใชเปนแหลงศึกษาวิจัยของนักวิจัย หรือการศึกษาโดยอิสระสําหรับผูสนใจ
9. เพื่อนําความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน ดวยการพัฒนาและยกระดับความรู
ในชุมชน
10. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรชุมชน เชน ความคิดริเริ่ม การ
ตัดสินใจ และการแกปญหา
11. เพื่ อ สร า งความภาคภู มิ ใ จให กั บ ชุ ม ชนที่ เ ป น เจ า ของฐานการเรี ย นรู และเป น
แรงจูงใจใหพัฒนาตอไป
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การบริหารจัดการฐานการเรียนรู
การบริหารจัดการฐานการเรียนรู เปนการดําเนินการเพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและคุมคา เกิดประโยชนตอผูเรียน และเปนการจัดการเพื่อสรางการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูใน
ชุมชน ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการ
บริหารจัดการฐานการเรียนรู ใชวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
P – Plan การวางแผน
1. โดยการศึกษาขอมูลชุมชน สํารวจสถานที่จริง พูดคุยสัมภาษณ เสวนา เพื่อคนหาความรู
ที่มีอยูในชุ มชน คนหาบุ คคลที่เปนเจาของความรู ภูมิปญญา หรือผูที่สามารถใหการ
สนับสนุนการจัดฐานการเรียนรู
2. ประเมินความเปนไปไดของการพัฒนาฐานการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับคุณคาของ
องคความรูที่มีอยูเดิม ศักยภาพในการพัฒ นาตอยอด ความรวมมือของเจาของแหล ง
เรียนรูและผูมีสวนเกี่ยวของ และความยั่งยืนของฐานการเรียนรู
3. พัฒนาฐานการเรียนรู ดวยการถอดความรูจากเจาของแหลงเรียนรูเปาหมาย วิเคราะห
จัดระบบ นําองคความรูมาพัฒนาเพิ่มใหสมบูรณยิ่งขึ้น ประสานและสรางความรวมมือใน
ชุมชนในการพัฒนาฐานการเรียนรูรวมกัน ดูแลจัดเตรียมพื้นที่ใหพรอมตอการเรียนรู
4. ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกับฐานการเรียนรู โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายใน
การเรียนรู สิ่งที่ผูเรียนจะไดรับ
5. วางแผนการใชงานฐานการเรียนรู
6. กําหนดผูรับผิดชอบหลักประจําฐานการเรียนรู
D – Do การดําเนินการ
1. จั ด ทํ า เอกสารประจํ า ฐานการเรี ย นรู ประกอบด ว ย จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู เนื้ อ หา
กิจกรรม
2. ประสานงานวิทยากรชุมชน จัดประชุมสรางความเขาใจ และอบรมเสริมความรูหรือกิจ
กรามอื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาวิ ท ยากรชุ ม ชนให มี ศั ก ยภาพในการถ า ยทอดและร ว มจั ด
กระบวนการเรียนรู
3. จัดทรัพยากร อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน
5. สรางความรวมมือ และการประสานงานการดําเนินงาน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชฐานการเรียนรู โดยการประชาสัมพันธ ใหขอมูล และ
อํานวยความสะดวกแกผูสนใจ
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C – Check การติดตามประเมินผล
1. กําหนดกรอบการประเมินผลฐานการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปจะประเมินควบคูไปกับการ
ประเมินผลรายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น เนื่องจากการจัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวใช
กระบวนการจัดการเรียนรูเต็มรูปแบบ และใชฐานการเรียนที่หลากหลายครบทุกฐาน
2. จัดระบบการรับขอมูลปอนกลับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งผูเรียน ผูสอน วิทยากร และ
คนในชุมชน เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
3. การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ ผลการประเมินรายวิชา นําเขาที่ประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การแกปญหา พัฒนาและปรับปรุง
A – Act การพัฒนาและปรับปรุงแกไข
1. นําแนวทางที่ไดจากการวิเคราะห มาดําเนินการ โดยกําหนดแผนการดําเนินการ และ
มอบหมายผูรับผิดชอบหลัก
2. นําเสนอแผนการปรับปรุงแกไขตอเจาของแหลงเรียนรู หรือผูมีสวนรวมในชุมชน เพื่อ
ดําเนินการรวมกัน

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ได้ออกแบบให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีประสบการณ์ตรง
โดยการปฏิบตั ิจริ ง
ผูส้ อนทําหน้าที่ออกแบบ
และจัดกระบวนการที่เป็ นระบบ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิด
และมีส่วนร่ วมให้มากที่สุด
เพื่อให้คน้ พบความรู ้
ด้วยตนเอง
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ตัวอยางของฐานการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน
หมายเหตุ : ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและสภาพแวดลอมในชุมชน
ผูรับบริการจัดการเรียนรูประสานขอมูลปจจุบันไดที่สํานักงาน สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ โดยตรง หรือ icofis@gmai.com
ฐานภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปาชุมชนตะโหมด
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ปาตนน้ําแนวเทือกเขาบรรทัด เขตพื้นที่ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปนปาดิบ
ชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง มีทั้งสวนที่เปนปาไม ลําหวย และแนวเชื่อมตอระหวางปา
และลําหวย (Ecotone) ประกอบไปดวยสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ที่ตางรวมทํางานประสานสัมพันธ
กันอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูรวมกันไดอยางสมดุล หากไดมองอยางเขาถึงและเขาใจ
ในระบบนิเวศปาดิบชื้นแหงนี้จะพบวาสรรพสิ่งที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดใหญ ทั้งสังคมพืช สังคมสัตว
และสังคมจุลินทรีย รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ เชน ดิน น้ํา ธาตุอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ แสงสวาง ตาง
ทําหนาที่ตามที่ธรรมชาติไดออกแบบมา มีความสัมพันธ เชื่อมโยงกันเพื่อสรางสมดุลใหกับผืนปา สังคม
ขนาดใหญแหงนี้จึงมีวิถีแหงการเกื้อกูลและพึ่งพา สรรพสิ่งตางดํารงอยูเพื่อกันและกัน แมแตคนในชุมชนก็
ไดอาศัยพึ่งพาผืนปาเพื่อการดํารงชีวิต ภูมิปญญาชาวบานในการอยูรวมและใชประโยชนจากปาจึงเกิดขึ้น
มากมาย เชน การหุงขาวดวยไมไผ การใชสมุนไพรในการรักษาโรค การเผาเอาน้ํามันจากตนยางนา ฯลฯ
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอผืนปา ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากคน ชุมชนจึงตอง
รวมดูแล รับผิดชอบ จนเกิดกระบวนการบริหารจัดการปาตนน้ําดวยภูมิปญญาคนในชุมชน มีรูปแบบ
เฉพาะที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน ธนาคารน้ํา การปลูกปาในสวนยางพารา การจัดตั้งปาชุมชน การรวมกลุม
เพื่อการอนุรักษ การทําพิธีผูกผาบูชารุกขเทวดา เปนตน
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“ธนาคารน้ํา” คือภูมิปญญาหนึ่งในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด การจัดการน้ําของ
ชุมชนเกิดขึ้นหลังจากที่ประสบภาวะแหงแลง ซึ่งเปนผลมาจากการบุกรุกปาเพื่อใชพื้นที่ทําสวนยางพารา
ชาวตะโหมดเลือกใชการสรางฝายเปนเครื่องมือในการแกปญหา พบทั้งความสําเร็จและความลมเหลว ฟน
ฝาอุปสรรคปญหามาเปนระยะๆ จนเมื่อไดรวมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
วิเคราะหรวมกันวาหากเราสรางฝายภายใตกรอบคิดคลายกับการสรางเขื่อน โดยมุงหวังกักเก็บน้ําไวใช
ประโยชนใหไดมากที่สุด โดยไมสนใจจะแบงปนใหกับสิ่งใด ความคิดดังกลาวจะไมสอดคลองกับธรรมชาติ
ทายสุดจึงไดสังเคราะหองคความรูใหม โดยการนําความรูในตน (ภูมิปญญา) เกี่ยวกับการชะลอน้ําไหลของ
“นบ” ซึ่งเปนเครื่องมือชะลอการไหลของน้ํา เพื่อทดน้ําเขานาของชาวบาน มาบูรณาการกับความรูใน
ตํารา เพื่อพัฒนารูปแบบของฝายตนน้ําที่เรียกชื่อวา ฝายชะลอน้ําไหล
ฝายชะลอน้ําไหล เปนการสรางฝายภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ําใหสรรพสิ่ง การสรางฝายแบบ
นี้ยึดหลักคิดความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไมมีเปาหมายเพื่อการใชประโยชนสําหรับ
มนุษยเทานั้น แตจะแบงปนน้ําใหกับปาไม แบงปนน้ําใหกับน้ําใตดิน แบงปนน้ําใหกับสรรพชีวิตบริเวณที่
สรางฝาย และแบงปนน้ําสูบริเวณกลางน้ําและปลายน้ํา (ทะเลสาบสงขลา หรือ อาวไทย) ภายใตกรอบคิด
เชนวานี้ ชวยใหสรรพชีวิตทั้งสังคมมนุษย สังคมสัตว สังคมพืช และสังคมจุลินทรียตางไดรับการแบงปนน้ํา
อยางเทาเทียม การสรางฝายดวยกรอบคิดใหมนี้จึงไมใชสิ่งกีดขวาง มาขวางกั้นการไหลของน้ํา เพื่อกักเก็บ
น้ําไวหลังฝายเหมือนการสรางฝายทั่วๆ ไป เพียงแตใชสิ่งกีดขวางชะลอน้ําใหไหลชาลงทําใหเกิดแองน้ํา
ขนาดเล็กบริเวณดานหนาฝาย สงผลใหสายน้ํายังสามารถทําหนาที่ลําเลียงสรรพสิ่งจากตนน้ําสูปลายน้ําได
ตามธรรมชาติ การออกแบบฝายแบบนี้ จึงไมเกิดการพังทลายของดินดานขาง น้ําไมมุดลอดใตฐานฝาย
และทรายไมทับถมหลังฝายจนเต็ม ทําใหฝายสามารถทําหนาที่ไดสอดคลองกับการออกแบบของธรรมชาติ
กรอบคิ ดดั งกล าวถื อเป นหั ว ใจของฐานการเรียนรูนี้ เปน การสอนใหผูเรีย นไดเขาใจหลักของ
ธรรมชาติ นํามาปรับใชกับตัวเองและสังคมตอไป
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น หัวขอ
1.1 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (Dynamic of the nature) ที่ มีผลตอวิถีชีวิต
ของชุมชน และแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม
1.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
จากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น วิ วั ฒ นาการมองระบบความสั ม พั น ธ ข องชี วิ ต มนุ ษ ย แ ละสรรพสิ่ ง
เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาทางตะวันตกซึ่งใหความสําคัญกับมนุษย มองวา
มนุษยเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง มุงที่จะเอาชนะธรรมชาติ จึงเรียนรูเสาะหาความลับของธรรมชาติ เพื่อ
หาวิธีการจัดการเอาชนะธรรมชาติ เปนมุมมองที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการรุกรานเพื่อเอาชนะ ความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ลวนนําซึ่งเครื่องมือเพื่อจัดการกับวัตถุดิบในธรรมชาติ สงเขาสูระบบ
อุตสาหกรรม ผลิตเพื่อสนองความตองการของมนุษย ผลิตเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จนกอใหเกิด
วัฒนธรรมการเสพบริโภคจนถึงทุกวันนี้ ในที่สุดก็พบวาการพัฒนาเพื่อประโยชนของมนุษยเชนนี้จะไมได
สร า งความยั่ ง ยื น เนื่ องจากเป น การพั ฒ นาดว ยวิ ธีการเบี ย ดเบี ย นและเอาชนะ เมื่อฝ ายธรรมชาติถู ก
เบียดเบียน ความสัมพันธของระบบจึงเสียสมดุล และมนุษยเองเปนสวนหนึ่งของระบบนี้ดวย จึงไดรับ
6

ผลกระทบจากการเสียสมดุลนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจุบันมนุษยจึงหวนกลับมาคิดใหม แทนที่จะใช
วิธีการเอาชนะธรรมชาติ ก็เปลี่ยนแนวคิดเปนการมองวาตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หาวิธีการอยู
รวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืน เกื้อกูล และไมเปนปฏิปกษตอกัน การผลิตในยุคปจจุบันจึงเปลี่ยนมาสู
แนวเปนมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมจึงเกิดขึ้น
การศึกษาธรรมชาติ จึงเปนการเรียนรูชีวิต เพราะชีวิตคือสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยคือสวน
หนึ่งของธรรมชาติที่สัมพันธเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง จึงตองมองระบบความสัมพันธของทุกสิ่งในธรรมชาติ
มุมมองที่ตอระบบความสัมพันธนี้จะสงผลตอกรอบคิดของผูเรียน สงผลตอทาทีและพฤติกรรมที่แสดงออก
การใชธรรมชาติเปนบทเรียนสอนความเปนมนุษย จะใหความสําคัญกับกรอบคิด จึงตางจากการเรียน
ธรรมชาติเฉพาะศาสตรสาขาวิชา แตเปนการบูรณาการความรู ความเปนจริงในธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนได
คิดวิเ คราะห และเชื่อมโยงความรูจนเกิดเปน องค รวมของความรู ที่นํ าไปสูการดํารงชีวิ ตที่เปนสุขเกิ ด
ประโยชนทั้งตอตนเองและตอสังคม
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากฐานการเรียนรูนี้จะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ กับสัจ
ธรรมของชีวิต มองเห็นวาสรรพสิ่งลวนตองอาศัยซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งสงผลกระทบ
ตอสิ่งหนึ่ง ไมตางจากอะไรจากคํากลาวที่วา เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว ธรรมชาติจึงสอนใหคนรูจักใช
ชีวิตอยางระมัดระวังและมีสติ นอกจากกรอบคิดในการใชชีวิตแลวการทํากิจกรรมในฐานการเรียนรูนี้ จะ
ทําใหนิสิตฝกทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การกําหนดบทบาทของตนเอง
และสมาชิกในทีม ซึ่งสงผลตอความสําเร็จของงาน เปนตน
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู แบงเปน 2 ฐานการเรียนรูยอย คือ
ฐานการเรียนรูยอย ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่มีความสําคัญและเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด

ฐานการเรียนรูยอย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตะโหมด โดยใชฝายชะลอน้ําไหล
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ฐานการเรียนรูยอย ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่มีความสําคัญและ
เกี่ยวของกับวิถีชีวติ ชุมชนตะโหมด
วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจการใชภูมิปญญาจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ที่เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตชุมชนตะโหมด
2. เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ที่มีความสําคัญและ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนทองถิ่น
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววันเพ็ญ นันทานุวัฒน
วิทยากรชุมชน
1. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา

2. นายเสิน เพชรทอง

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. กิจกรรมเดินสํารวจปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด เพื่อถอดความรูจากธรรมชาติ โดยมี
ผูสอนและวิทยากรชุมชนชี้ประเด็นในแตละจุดที่ศึกษาเรียนรู
1.1 ทําความรูจักกับพืชปา สมุนไพร
1.2 การทําหนาที่ของสรรพชีวิตในปา
1.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต เพื่อรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ
1.4 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน และทรัพยากร
น้ําที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน
1.5 ภูมิปญญาและประสบการณใชชีวิตอยูกับปาของวิทยากรชุมชน
2. ศึกษาแปลงตัวอยาง และถอดความรูจากเจาของสวนยางพาราเกี่ยวกับภูมิปญญาของ
คนในชุมชนตะโหมด เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน และปาไม โดยการปลูกไมยืนตนแซมระหวางแถว
ยางในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
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ฐานการเรียนรูยอย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตะโหมด โดยใชฝายชะลอน้ําไหล
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
การวัดอัตราการไหลของกระแสน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้
1. กําหนดจุดเริ่มตนและจุดสุดทายโดยใหบริเวณสรางฝายเปนจุดทาย
ทําการวัด
ระยะทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายเปนระยะทาง 10 เมตร
2. นําโฟมปลอยใหลอยน้ํา จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย นิสิตจับเวลา บันทึกเวลาที่
โฟมเคลื่อนที่ในระยะทาง 10 เมตร
3. ทําซ้ํา 2 ครั้ง ทั้งกอนสรางฝายและหลังสรางฝายชะลอน้ําไหล
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4. คํานวณความเร็วของกระแสน้ําที่ระดับผิวน้ําจากสูตร
ความเร็วกระแสน้ํา = ระยะทางที่กาํ หนด (เมตร)

(เมตร/วินาที)

เวลา (วินาที)
การวัดปริมาตรน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้
นําตลับเมตรวัดความลึก และความกวางของน้ําในลําหวย ที่ความยาวของลํา
หวย 5 เมตร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาคํานวณปริมาตรน้ําที่ไดกอนการสรางและหลังสราง
ฝายชะลอน้ําไหล บันทึกผล
ปริมาตรของน้ํา = ความลึกxความกวางxความยาว (ลูกบาศกเมตร)
6. ฝกปฏิบัติการสรางฝายชะลอน้ําไหล มีวิธีการดังนี้
6.1 ทําการปรับพื้นที่บริเวณพื้นลําหวยใหเรียบเสมอ เพื่อสะดวกตอการจัดวาง
กระสอบ
6.2 ตักทรายจากลําหวยบริเวณหนาฝายใสกระสอบบรรจุอาหารสัตวที่ใชแลว
หรือกระสอบขนาด 20x30 นิ้ ว ประมาณ ¾ ของกระสอบ แลวมัดปาก
กระสอบในตําแหนงหางจากปากกระสอบประมาณ 3 นิ้ว หรือ 1 กํามือ
ดวยเชือกฟางใหแนน
6.3 กระสอบบรรจุทรายที่มัดปากเสร็จเรียบรอยแลว ใหนํามาเรียงไวบริเวณ
แนวตลิ่งจนกระทั่งไดจํานวน 250-300 กระสอบตอ 1 ฝาย ปกติเลือกสราง
ฝายในลําหวยที่มีความกวางไมเกิน 5 เมตร
6.4 นํากระสอบทรายที่ไดมาวางเปนฐานชั้นที่ 1 โดยวางกระสอบในระดับความ
สูงและความหนาที่เทากันทั้งหมด กระสอบทรายแตละกระสอบใหวางพับ
จุ กของกระสอบซอนไว ทางดานลาง ใหจุกกระสอบหัน ไปทางหนาฝาย
สวนทายกระสอบหันไปทางดานหลังฝาย ชั้นที่ 1 มีความยาวประมาณ 5
เมตร
6.5 ชั้นที่ 2 วางกระสอบทรายใหมีความลาดเอียง โดยใหสวนหนาของกระสอบ
ทรายแถวหนาหนาที่สุด สวนแถวตอๆ มาคอยๆ ลดความหนาลงตามลําดับ
การปู กระสอบทรายชั้น ที่ 2 ทับ ชั้น แรก ใหปูทับ แบบกออิฐ โดยวางทั บ
รอยตอระหวางกระสอบทรายสองกระสอบ ในชั้นนี้จะมีความยาวประมาณ
3 เมตร
6.6 ชั้นที่ 3 นํากระสอบทรายวางทับชั้นที่ 2 ใหมีความลาดเอียงเหมือนกับการ
วางชั้นที่ 2 แตใหมีความยาวเพียง 1 เมตร เมื่อวางกระสอบทรายชั้นนี้เสร็จ
ใหเปดชองทางสําหรับใหกระแสน้ําไหลผานบริเวณตรงกลางของฝายชะลอ
น้ําไหลประมาณ 2 กระสอบ
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เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ระหว า งสวนยางพาราเชิง เดี่ย ว และสวนยางพาราที่ ป ลูก ไมยื น ตน แซม พื้ น ที่ใ ดให
ประโยชนในเชิงคุณคาและมูลคามากนอยกวากันอยางไร
2. ทรัพยากรดิน น้ํา และปาไมมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางไร
3. ป าดิบ ชื้นเทือกเขาบรรทั ดมีความสํ าคัญและเกี่ยวของกับวิถีชีวิ ตของคนในชุมชนตะ
โหมด ดานใดบาง อยางไร
4. ความคิ ดเห็ นเกี่ย วกั บ ฝายชะลอน้ํ าไหล ดานความรูสึก ดานความคุมทุน ดานความ
เปนไปไดถึงการใชประโยชน ดานความเหมาะสมของรูปแบบ
5. จากความคิดเห็นของผูเรียน รูปแบบของตัวฝายชะลอน้ําไหลมีความเหมาะสมหรือไม
หากไมเหมาะสมรูปแบบนาจะเปนแบบใด
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ฐานการเรียนรู วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ปจจุบันผืนดินและวิถีทํากินของชาวนาไดเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง จาก
การทํานาเพื่อเลี้ยงชีวิต เพื่อทําบุญ เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อขาย ใหคากับผลกําไร ศรัทธาในเงินทองที่ได
จากผืนนามากกวาการเคารพธรรมชาติและแมโพสพ เมื่อตองการผลผลิตที่สูงขึ้น จึงสงผลใหเกิดการขยาย
พื้นที่ทํานาและเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวจากนาปเปนนาปรังที่อาศัยระบบคลองชลประทาน ซึ่งดู
เหมือนจะดีแตหาดีไม เพราะการใชพื้นที่ปลูกขาว 2-3 ครั้งตอป โดยไมพักแปลงนา จะไมมีการฟนฟูสภาพ
และปรับปรุงบํารุงดินติดตอกันเปนเวลานาน ธาตุอาหารในดินยอมมีวันหมด สภาพดินยอมเสื่อมโทรม
ผลผลิตขาวที่ไดก็จะลดลง ชาวนาจึงหันมาพึ่งพาอาศัยปุยเคมีในการบํารุงตนขาวที่ปลูก สายพันธุที่เลือก
ปลูกจากเดิมเปนสายพันธทองถิ่นซึ่งทนตอโรคไดดี ก็เปลี่ยนเปนสายพันธุที่ผานการปรับปรุงพันธุกรรมให
ตอบสนองต อสารเคมี สงเสริ มให เกิ ดการสูญ พัน ธุของขาวพื้นเมืองบางชนิด ลดความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชทองถิ่นอยางหลีกเลี่ยงไมได ระบบการปลูกขาวที่ใชปุยเคมีและสารเคมีอยางเต็มรูปแบบ
สามารถชวยใหขาวเจริญเติบโตใหผลผลิตที่สูง แตจากการใชสารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป ทําใหสารเคมี
ตกคางในพืชและดิน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในทองนาจึงคอยๆ สูญพันธุไป สัตวและจุลินทรียที่กอโรคขาวบาง
ชนิดเพิ่มความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้การใชเครื่องทุนแรงแทนคน เชน รถไถ รถแทรกเตอร เครื่องสูบน้ํา
เครื่องนวดขาว ฯลฯ ทําใหชาวนาผลิตขาวเพื่อปอนระบบตลาดไดมากขึ้น บทบาทของการแลกเปลี่ยน
แรงงานโดยใชระบบความสัมพัทธแบบ “ลงแขกหรือออกปาก” และการใชแรงงานวัวควายในการทํานาจึง
หายไปจากทองนาปจจุบัน
จากการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวแบบดั้งเดิมสูระบบใหม ทําใหชาวนาพึ่งพาปจจัยการผลิต
จากภายนอกในการทํานาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับชาวนาสวนใหญยังขาดความรูในการใชเทคโนโลยีและ
การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมแบบใหม สงผลทําใหตนทุนการผลิตขาวของชาวนาเพิ่มสูงขึ้นเปนเงาตามตัว
เพราะคาใชจายจากเมล็ดพันธุขาว คาปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาจางเก็บเกี่ยวจึงเริ่มเสี่ยงตอการขาดทุน
จากปญญาการทํานาที่มีตนทุนการผลิตที่สูง ผลตอบแทนจากการทํานาไมเพียงพอตอการครองชีพของ
ชาวนา อาชีพทํานาจึงเปนอาชีพที่เปราะบางตอภาวะความยากจน
สําหรับภาคใต จังหวัดพัทลุงถือไดวาเปนเมืองอูขาว ซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมตอ
การปลูกขาว เปนแผนดินที่ราบระหวางเทือกเขาบรรทัดกับแผนน้ําทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อาชีพทํานาจึง
ถือไดวาเปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัดพัทลุง วิถีชีวิตชาวนาที่นี่ก็ไมแตกตางจากที่กลาวขางตน แมวา
จั งหวั ด พั ทลุ ง จะมี ขา วพั น ธุ ทองถิ่ น ที่ มีชื่ อเสีย ง คือ “ขาวสังขห ยด” ซึ่งได ขึ้น ทะเบี ย นเป น สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) โดยใชชื่อในการผลิตเปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรวา “ขาวสังข
หยดเมืองพัทลุง” ทองทุงนาในชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ยังคงมีชาวนาที่ยังคงไว
ซึ่งวิถีทํา นาแบบดั้ งเดิ มปลูกขา วสั งข หยดในระบบนาปรั ง คูขนานกับ การปลูกขาวนาปเพื่อให มีร ายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต
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ฐานการเรียนรูนี้จึงจัดขึ้นเพื่อใหนิสิตไดปฏิบัติจริงในการทํานา ในขั้นตอนการดํานา และการเก็บ
ขาวดวยแกะ รวมพิธีทําขวัญขาว และการลงแขก เพื่อสืบสานวิถีชีวิตการทํานาของบรรพชน ใหสัมผัสและ
ตระหนักและเห็น คุณคา ของอาชีพทํา นา รักษาภูมิปญ ญาทองถิ่น คน หาสิ่งที่แฝงอยูในภูมิปญญาและ
พิธีกรรมของชาวนา รวมทั้งมีสวนรวมในการสืบสานวิถีการทํานาและพิธีทําขวัญขาวใหคงอยูตอไป
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น หัวขอ แนว
ทางการจั ด การผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ สํ า คั ญของภาคใต ที่ ส อดคล อ งกั บ พลวั ต และการเปลี่ ย นแปลงของ
ธรรมชาติ
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
ฐานการเรียนรูนี้เปนการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) ที่ผูสอนจัดกิจกรรม
เพี่อสรางประสบการณชีวิตใหกับผูเรียน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ คือการดํานา เก็บขาว ไดมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมคือ ทองทุงนา และพิธีกรรมทําขวัญขาว ใชสัมผัสทางกายเพื่อสงผลไปยังจิตใจ สรางความเจริญ
งอกงามใหเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ กิจกรรมที่เกิดขึ้นผูเรียนจะตองมี “สติสัมปชัญญะ” อยูตลอดเวลา เนื่องจาก
เปนการลงมือปฏิบัติในเรื่องใหมที่ตนเองไมถนัด จึงเปนการฝกใจใหจดจออยูกับการเรียนรู มีสมาธิ และอดทน
การถอดความรูจากครูชาวนาและนํามาวิเคราะห จะทําใหผูเรียนไดทราบถึงความยาก ลําบากของ
คนอีกอาชีพหนึ่งในสังคม ในขณะที่ภูมิปญญาที่แฝงอยูในอาชีพชาวนา จะชวยสอนใหผูเรียนทราบวาหาก
เราสังเกตและไตรตรองจะพบความรูอยูทุกหนแหง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาเรีย นรูภูมิปญญาวิธีการทํานาของชาวนาชุมชนดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง
2. เพื่อใหนิสิตเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา
3. เพื่อใหคนในชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา
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

21. นางบุญให พูลจันทร
22. นางอากร อินเอียด
23. นางสาวนอม ทองศรี
24. นายเจือ ไหมขาว
25. นางสาวจําเนียร พุทธโกศา
26. นางแวว ยานะวิมุติ
27. นางผาด ทองไทย
28. นางสมศรี สุขนุน
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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

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางเคลื่อน นําแกว
นางคลาย นวลดุก
นางชิต หนูมาก
นางสมปอง ชูโชติ
นางปน คงเนียม
นางจบ วกกุม
นางชม วกกุม
นางหนูจิต 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
เปนมิตรกับธรรมชาติและผูบริโภค
1.4 ความรูสึกที่มีตออาชีพทํานา
1.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําอาชีพทํานาในอนาคต
1.8 อื่นๆ ที่ผูเรียนสนใจ
2. ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจะขึ้นอยูกับชวงเวลา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมดํานา
ภาคเรียนที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมเก็บขาวดวยแกะ และรวมพิธีทําขวัญขาว โดยพื้นที่นา 1 ไร ใหผูเรียนทํา
กิจกรรมประมาณ 50-60 คน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 4 ชั่วโมง
ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ในระหวางทีป่ ฏิบัติกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบาง
2. ไดเรียนรูอะไรบางจากกิจกรรมดังกลาว
3. ภูมิปญญาของชาวนาที่ไดพบเห็นคืออะไร
4. บอกเลาประสบการณที่สามารถนําไปปรับ ใช ในชีวิ ตประจํ าวั น หรื อการขยายผลไปสู
ครอบครัวและชุมชนของผูเรียน
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หนึ่งของครูชาวนาชุมชนดอนประตู ผูสืบทอดและถายทอดวิถีชาวนาดั้งเดิมสูคนรุนหลัง

ฐานประวัติชุมชน สังคมสองศาสนา และสภาลานวัดตะโหมด

คําอธิบายฐานการเรียนรู
“ตะโหมด” เปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน นับไดวาเปนชุมชนที่เขมแข็งมาก
ชุมชนหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง สามารถนําสมาชิกในชุมชนใหเกิดพลังที่จะ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง สามารถรวมมือเพื่อพิทักษสิทธิของชุมชนเองได ประสบการณจากการตอสู และ
แกไขปญหาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนชุมชนในหลายมิติ เชน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตและการจัดการผลผลิต ระบบสุขภาพ ระบบ
ความสัมพันธศาสนา และความเชื่อภายในชุมชน เปนตน
ชุมชนแหงนี้กอตั้งขึ้นโดยผูนําที่เปนคนมุสลิม จึงมีคนศาสนาอิสลามอยูเปนจํานวนมาก ตอมาเมื่อ
คนไทยพุทธเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็ไดมีการแตงงานระหวางคนสองศาสนา จึงเกิดความสัมพันธแบบเครือ
ญาติของคนทั้งสองศาสนา และมีการใชชีวิตอยางผสมกลมกลืน มีการจัดพิธีกรรมเพื่อรําลึกและทําบุญ
ใหกับบรรพบุรุษพรอมๆ กัน ในสถานที่เดียวกัน เรียกวาประเพณีสองศาสนา ถือเปนเอกลักษณหนึ่งของ
ชุมชนตะโหมด และจากลั กษณะความสัมพัน ธทางสังคมเป นแบบเครือญาติ สงผลให มีการจัด ตั้งกลุ ม
ภายในชุมชนอยางหลากหลาย สวนใหญกลุมที่จัดตั้งจะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งดานอาชีพ
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน สภาลานวัดตะโหมด กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด กลุม
ปาชุมชนเขา หัวชาง กลุมปลูกปาในสวนยางพารา สหกรณกองทุนสวนยาง ฯลฯ โดยสภาลานวัดตะ
โหมด ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่มีการจัดโครงสรางองคกรอยางเปนระบบ จะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยง
สมาชิกและการทํากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน จึงยังคง
อยูและสามารถใหผูสนใจไดเรียนรูจับตองได โดยมีสภาลานวัดตะโหมดเปนศูนยกลางเชื่อมโยงไปสูขอมูล
ในทุกมิติ การที่ไดเรียนรูเรื่องราวและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณกับผูมีปญญาปฏิบัติใน
ชุมชนแหงนี้ จะชวยสรางกรอบคิดในการดําเนินชีวิต การพิจารณาเพื่อแกปญหาและการตัดสินใจใหกับ
ผูเรียน
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น
หัวขอ ภูมิปญญาและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมสูความเขมแข็งของชุมชน
การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด เปนเครื่องมือในการพัฒนาปญญา
ด ว ยการเรี ย นรู จ ากประสบการณ ของคนอื่ น เรี ย นรู จ ากป ญหา วิ ธี การแก ป ญหา และผลมาจากการ
แกปญหา ความสําเร็จหรือบทเรียนแหงความลมเหลวจากประสบการณของชุมชน เปนกรณีศึกษาที่ดีที่จะ
ชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับองคความรูเชิงทฤษฎี ซึ่งในการจัดการเรียนรูที่อยูในรูปแบบของ
รายวิ ช า ผู ส อนได ปู พื้ น ฐานความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บริ บ ทของกรณี ศึ ก ษาให กั บ ผู เ รี ย นแล ว การจั ด
ประสบการณตรงตามสภาพจริงในพื้นที่ชุมชน จะกระตุนใหผูเรียนนําความรูมาเชื่อมโยงกับสถานการณที่
พบเห็นดวยตัวผูเรียนเอง ทั้งยังไดเรียนรูแนวทางการพิจารณาปญหาจากมุมมองที่หลากหลายในชุมชน
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ดวย นอกจากนี้ กิจกรรมประจําฐานการเรียนรูที่จัด ยังเปนการฝกทักษะที่จําเปนตอการเรียนรู อาทิ การ
คิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การตัดสินใจ และการสื่อสาร

ไดแก

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
ฐานการเรียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด แบงเปน 5 ฐานการเรียนรูยอย
1) ฐานการเรียนรูยอย สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน
2) ฐานการเรียนรูยอย เศรษฐกิจพอเพียง
3) ฐานการเรียนรูยอ ย ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาติสัมพันธ สราง
ความสมานฉันทสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข
4) ฐานการเรียนรูยอย การเสริมสรางสุขภาพของชุมชน
5) ฐานการเรียนรูยอย กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด

ฐานการเรียนรูยอย
สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ในสมัย ก อนที่จ ะมีการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด ผูนําชุมชนจะนัดหมายชาวบานมา
พบปะพูดคุย รวมหารือ แสดงความคิดเห็นตางๆ กันในวัด เชน เรื่องการสรางถนนหนทาง การสรางอาคาร
การดูแลปาสงวน เปนตน การพูดคุยกันนั้นจะไมเปนรูปแบบที่แนนอน แลวแตใครมีประเด็นก็นํามาพูดคุย
กันได จากการพูดคุยในลักษณะดังกลาวก็ไดมีพัฒนาการขึ้น เมื่อชุมชนพบวารูปแบบการสนทนาอยางไม
เปนทางการนั้นเริ่มไมเหมาะสม เนื่องจากสมาชิกในชุมชนมีเพิ่มขึ้น มีองคกร หนวยงานหลากหลายขึ้น อีก
ทั้งผูคนมีการศึกษามากขึ้น กลุมผูนําในชุมชนจึงไดปรึกษาหารือถึงการจัดตั้งกลุมองคกรที่เปนรูปแบบ และ
มีมติรวมกัน ตั้งชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด ขึ้นในป พ.ศ. 2538 การที่ใชชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด
ดวยเพราะการรวมตัวพบปะพูดคุยกันเกิดขึ้นลานใตตนไมใหญภายในวัดตะโหมดนั่นเอง
การบริ ห ารจั ด การของสภาลานวัดตะโหมด มีรูป แบบที่ชั ดเจน และกึ่ง เปน ทางการ กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด 5 ประการ คือ 1) เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนา
หมู บ า น 2) เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของรัฐ และองคกรตางๆ ในพื้น ที่ 3) เพื่ อรักษาและสง เสริ ม
ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของทองถิ่น 4) เพื่อสรางความรักความสามัคคีในหมูบานและเนนใหทุกคน
มีสวนรวมรับผิดชอบตอหมูบาน และ 5) เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของชุมชน แบงการบริหารงานออกเปน
3 สวน คือ สมาชิกสภา ประกอบดวยตัวแทนหมูบานตางๆ ในตําบล คณะกรรมการบริหาร คัดเลือกจาก
ตัวแทนของหมูบาน และฝายที่ปรึกษา มาจากตัวแทนภาคราชการ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด ไดมาจากเงินทุนของชุมชน และงบ
สวนตัวของผูนําในชุมชน สวนใหญกิจกรรมตางใชการมีสวนรวมของชาวบานทั้งในรูปแบบแรงงาน การ
ชวยขาวปลาอาหาร และเพื่อเปนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนอยางครบถวน สภาลานวัดตะโหมดแบง
การทํางานออกเปน 4 ดาน คือ
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1. ด า นสั งคม ดู แ ลสาธารณะสุ ข สุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณภาพชี วิ ต ของเด็ ก เยาวชน ผู ใหญ
ผูสูงอายุ ในชุมชน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน
2. ดานเศรษฐกิจ ดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ การตลาด การคาขาย กลุมธุรกิจชุมชน การ
ออมทรัพย ฯลฯ
3. ด า นการศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม ดูแลและสงเสริมเรื่องการศึกษา ประเพณี วัฒ นธรรม
คุณธรรม จริยธรรม เชน จัดงานวันสําคัญของศาสนา จัดงานยอนยุควิถีชุมชนบานตะโหมด เปนตน
4. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว ดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยว
เชนการจัดการสิ่งแวดลอม การตั้งกลุมองคกรดูแลทรัพยากรปาไม การสงเสริมการปลูกปาในสวนยางพารา
การอนุรักษดินและน้ําดวยการลดปริมาณการใชสารเคมีในการทําการเกษตร
ฐานการเรี ย นรู จ ะเป น กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ข องการส ง เสริ ม การพั ฒ นาแบบมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
เนื่องจากสภาลานวัดตะโหมดเปนองคกรชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการรวมกลุม สามารถพัฒนาชุมชน
อยางรอบดาน และมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนนี้จึงเปนประเด็นที่
ควรนํามาถอดความรูถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อสรางกรอบคิดใหกับผูเรียนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาแบบมีสวนรวมในชุมชน
2. สรางความรู ความเขาใจการบริหารจัดการองคกรชุมชน กรณีศึกษา สภาลานวัดตะโหมด
3. เพื่อใหผูเรียนถอดความรูจากชุมชน เพื่อการวิเคราะหและสังเคราะห สูการประยุกตใชทั้ง
ในชีวิตประจําวันปจจุบันและอนาคต
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
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
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ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด
2. ผลงานที่ ผ า นมาของสภาลานวั ด ตะโหมดประสบความสํ า เร็ จ มากน อ ยแค ไ หน ให
ยกตัวอยางประกอบ
3. จุดเดนของสภาลานวัดตะโหมดที่แตกตางจากองคกรอื่นๆ
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ฐานการเรียนรูยอย ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาติสัมพันธ สรางความ
สมานฉันท สูก ารอยูรวมกันอยางสันติสุข
คําอธิบายฐานการเรียนรู
ชุมชนตะโหมด เปนตัวอยางที่ดีของการอยูรวมกันของคนสองศาสนา คือ ไทยพุทธ และ
ไทยมุสลิมที่ไดตั้งรกรากดํารงชีวิตรวมกันอยางสงบสุขมาอยางยาวนาน มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามความศรัทธาและตามหลักปฏิบัติของแตละศาสนาอยางเครงครัด แตก็สามารถปรับเขาหากันไดอยาง
ความกลมกลื น อยู ร ว มกั น ไดอย า งปกติ สุ ข มีการชว ยเหลือเกื้อกูล กัน ระหวางสองศาสนา เห็น ไดจ าก
ประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนทั้งสองศาสนา เชน
- ประเพณีทําบุญรวมกัน ในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกป เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลและ
รําลึกถึงบรรพบุรุษ ที่ควนโตะหมาด ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยนําขาวปลาอาหารที่ไมขัดตอ
ประเพณีความเชื่อของทั้ง ๒ ศาสนา จัดแบงใหโตะอิหมามประกอบพิธีนุหรีตามหลักศาสนาอิสลาม และ
ถวายภัตตาหารพระสงฆตามประเพณีชาวไทยพุทธ รวมทั้งสั กการะสถานที่ฝงศพบรรพบุรุษ ทําความ
เคารพขอพรจากผูสูงอายุ และบุคคลสําคัญของหมูบานทั้งที่เปนไทยพุทธและมุสลิม
- การสนับสนุนใหชาวพุทธไปรวมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในงานมัสยิด
- การเชิญชาวมุสลิมมาชวยงานวันสําคัญที่วัดจัดขึ้น เชน งานบุญเดือนสิบ งานขึ้นบานใหม
- การประกาศเกียรติคุณยกยองคนดีศรีตะโหมดเพื่อเชิดชูยกยองประกาศเกียรติคุณบุคคล
ดีเดนจากการคัดเลือกของตัวแทนทั้ง ๒ ศาสนา
- การเชิญผูนําทางศาสนา เชน โตะอิหมาม มาเปนกรรมการรวมประชุมเพื่อแกไขปญหา
และวางแผนพัฒนาชุมชน
- การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชนที่เปนลูกหลานทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิม
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ปจจัยหลักที่ทําใหสังคมแหงนี้มีความผสมกลมกลืนแมนับถือศาสนาตางกัน คือความเปนเครือ
ญาติมาแตบรรพบุรุษ ปจจัยรอง คือการที่เรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อใหทํา
กิ จ กรรมร ว มกั น ได โ ดยไม ขั ด กั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ท างศาสนา รวมถึ ง การรั บ เอาวั ฒ นธรรมของอี ก ฝ า ยมา
ประยุกตใชโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูหลักคําสอนและหลักปฏิบัติที่สําคัญ ของศาสนาพุทธและศาสนา
มุสลิม
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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ฐานภูมิปญญาการจัดการสุขภาพชุมชน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
การมีสุขภาพที่ดีเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา จึงเปนเรื่องที่คนใหความสนใจมาทุกยุคทุก
สมัย ถึงแมวาในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการทางการแพทยจะล้ําสมัย แตโรคภัยก็มีพัฒนาการ
รายแรงขึ้นตามลําดับ จากเดิมการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมด มีหมอพื้นบานชวยดูแลรักษา
เชน หมอตําแย หมอยาตม หมอกระดูก หมองู เปนตน ใชสมุนไพรที่มีอยูในชุมชน ซึ่งสวนใหญไดมาจาก
ชิ้นสวนของพืช สัตว และแรธาตุตางๆ มารักษาตามอาการที่ปรากฏ โรครายแรงที่พบในอดีตมีไมมากนัก
เชน โรคทองรวง (อหิวาต) หรือโรคหา โรคไขทรพิษ (ไขน้ํา) โรคไขมาลาเรีย (ไขปาง) และอุบัติเหตุที่เกิด
จากสัตวมีพิษ ของมีคม ฯลฯ ในยุคตอมาเมื่อมีรูปแบบมากขึ้น มีการวางแผนการเสริมสรางสุขภาพใน
ชุ ม ชน โดยกลุ ม ผู มี ค วามรู มี ภู มิ ป ญ ญาในท อ งถิ่ น หลั ง จากป พ.ศ.2512 มี ก ารก อ ตั้ ง สถานบริ ก าร
สาธารณสุขขึ้น ซึ่งสมัยนั้นเรียกวา สํานักงานผดุงครรภ (ส.ผ.ค.) ตอมาในป พ.ศ.2522 รัฐบาลมีนโยบาย
จัดการคัดเลือกผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผ.ส.ส.) หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.)
จนถึงปจจุบัน ทุกวันนี้คนในชุมชนยังคงประยุกตใชภูมิปญญาการจัดการสุขภาพในอดีตรวมกับความรูทาง
วิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมของการแพทยแผนปจจุบัน หากไดเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของ
ชุมชนตะโหมดจะรูวาเปนแนวคิดของการรักษาสมดุล ใหกับรางกาย ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตอันเปนเหตุใหรางกายออนแอและเกิดโรคได โดยมีการดูแลทั้งสุขภาพภายใน ไดแก สุขภาพจิต
สุขภาพกาย และสุขภาพภายนอก คือ สุขภาพสังคม และสุขภาพสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการจัดการสุขภาพ
2. เพื่อเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน และสามารถเปรียบเทียบ
กับการจัดการสุขภาพในยุคปจจุบัน
3. สามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาปรับใชกับตนเอง
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. นางสาววานิด รอดเนียม
วิทยากรชุมชน
1.
นายสมบูรณ ปนสุวรรณ 2. นางมัณฑนา ณ นคร
3. นางวรรณี ดําเม็ง
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน
2. ใหผูเรียนแบงกลุม เพื่อคิดวิเคราะห และอภิปรายจากคําถามประจําฐานการเรียนรู
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 3 ชั่วโมง
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ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู
1. สมุนไพรใกลตัว มีอะไรบาง
2. สมุนไพรที่ใชปรุงอาหาร มีอะไรบาง
3. เปรียบเทียบการรักษาแบบแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย มีขอดีขอเสียอยางไร
4. เปรียบเทียบความเชื่อทางไสยศาสตรและวิทยาศาสตร ในการจัดการสุขภาพ
5. การจัดการสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมดอดีตและปจจุบัน มีความแตกตางกันอยางไร
6. แนวทางในการจัดการสุขภาพของตัวเองอยางไรเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน

ฐานปลูกความดีในใจตน
คําอธิบายฐานการเรียนรู
สังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อโลกไรพรมแดนจึงไมอาจตานทานการ
หลั่งไหลของวัฒนธรรมจากอีกซีกโลก อีกทั้งความเจริญทางดานวัตถุทําใหเกิดกระแสบริโภคนิยม สงผลตอ
ระบบความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ในขณะที่ความเจริญทางเศรษฐกิจและความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ทําใหเกิดการแขงขันชิงโอกาสและความไดเปรียบ จนบางครั้งละเลยเรื่องของคุณธรรมและ
จริยธรรม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นนับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น ภูมิตานทานที่ดีเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาคือ “สติปญญา” ที่จะ
เขาใจความหมายของชีวิตและคนหาตัวเอง เพื่อตั้งเปาหมายของชีวิต มีสติที่จะไตรตรองวิธีการดําเนินชีวิต
เพื่อไปสูเปาหมาย โดยมี “คุณธรรมและจริยธรรม 1 ” เปนเครื่องกํากับวิถีการดําเนินชีวิต ใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม รูจักผิดชอบชั่วดี มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ไมเอารัดเอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนผูอื่น พฤติกรรมที่แสดงออกภายใตกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม จึงเปนพฤติกรรมของ
ความเปนคนดีนั่นเอง
การพั ฒ นาความเป น คนดี ต องเริ่มจากภายใน โดยใหความสํ าคัญ กับ จิ ตใจและระบบของ
ความคิดเปนอันดับแรก แลวจึงพัฒนาภายนอกคือสติปญญาและความสามารถ เพื่อยกระดับการพัฒนา
ความเปนคนโดยสมบูรณ และการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกควร จะมีความสมดุลกัน หากสวนใด
สวนหนึ่งเกิดความไมสมดุลขึ้นก็จะนํามาซึ่งปญหา เชน การใช
1 คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เปนคําศัพททีมีความหมายใกลเคียงกันทั้งในภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีงาม จริยธรรม
หมายถึง ธรรมทีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม นอกจากนี้ไดมีผูมีผูใหความหมายอื่นๆ อีก แตรวมความโดย
สรุปแลว คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามและความถูกตองตามหลักเกณฑทางจริยธรรมศาสนาและทางวัฒนธรรม
ซึ่งบุคคลยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุขความสําเร็จของตนเองและสังคม จริยธรรม หมายถึง การแสดงออก
ทางการประพฤติปฏิบัติที่ ดีงาม ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม คุณธรรมจริยธรรมเปนของคูกันและมัก
ใชประกอบกัน คุณธรรมเปนปจจัยที่ทําใหเกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเปนผลของการมีคุณธรรม
โสเครตีส (Socrates) มีความเห็นวา คุณธรรมทีแทจริงมีคุณคาภายในตัวของมัน คือ ทําใหผูครอบครองความดี
เปนมนุษยทีสมบูรณ และ เพลโต แนะนําวา คุณธรรมตองตั้งอยูบนความรู สังคมที่คนในสังคมไมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะ
เปนสังคมไรระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแยงกัน
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สติปญญาอยางไมมีคุณธรรม จริยธรรมก็จะนํามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบ การคดโกง และนํามาซึ่งความ
ขัดแยงของสมาชิกในสังคมในที่สุด
ฐานการเรียนรูนี้ เปนการใหความรูในเรื่องจริยธรรม การอบรมบมนิสัยใหเรียนรูสิ่งที่ถูกผิด และ
การตักเตือนใหเกิดความสํานึกในความถูกตองและความผิดเนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรม ชี้แนะให
มองเห็นความผิด ชอบ ชั่ว ดี รูจักหนาที่และความรับผิดชอบเปนกิจกรรมขึ้นในรูปของฐานการเรียนรูสวน
หนึ่ง และไดสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนรูทั้งกระบวนการอีกสวนหนึ่ง (ทั้งในหองเรียนและนอก
ห องเรี ย น) โดยใช เ ทคนิ ค และวิ ธี การที่ เ หมาะสมในสถานการณ นั้น ๆ โดยหลักการแลว จะเปน เรื่องที่
เกี่ยวของกับหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
ชีวิต การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหตนเองไดดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เขาใจตนเอง
เขาใจความหมายและเปาหมายที่แทจริงของชีวิต มีหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
สังคม อริสโตเติล กลาวไววา มนุษยเปนสัตวสังคม คือตองอยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
การอยูรวมกันนี้จึงตองมีความสัมพันธกัน ตองยอมรับการเปนสวนหนึ่งของสังคม จะเอาตนเองเปนที่ตั้ง
เพียงฝายเดียวไมได การกระทําใดๆ จึงตองอยูในกรอบกติกาของสังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากมนุษยเปนแคเพียงสวนหนึ่งที่เล็กมากของธรรมชาติ มี
สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบของชีวิต เมื่อใดก็ตามที่มนุษยเบียดเบียนธรรมชาติ ทําลายสิ่งแวดลอม มนุษย
ก็ดํารงชีวิตอยางมีความสุขไมไดเชนกัน การเปนคนดีจึงตองใชหลักคุณธรรมจริยธรรมทั้งกับตนเอง สังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาความเปนคนดี ดวยการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม ที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการในชุมชน ใชวิธีการหลายประการรวมกันทั้งในชั้นเรียน และในกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
สรุปดังนี้
1) ให ผู เ รี ย นกํ าหนดพฤติ ก รรมของความเป น คนดี เพื่ อสร า งความเข า ใจร ว มกั น ถึ ง
พฤติกรรมของความเปนคนดีที่จะเขาสูกระบวนการพัฒนารวมกัน
2) ผูสอนสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชา
3) ใชพฤติกรรมที่กําหนด กํากับติดตามพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออกในหนึ่งภาคการศึกษา
ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น
4) ปราชญชุมชนซึ่งเปนผูครองตนในคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน
5) จัดกิจกรรมพัฒนาความเปนคนดีประจําฐานการเรียนรูพัฒนาคนดี
หัวขอหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู
1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น ทุกหัวขออยูใน
กรอบของชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไดแสอดแทรกกรอบคิดและแนวทางการจัดการที่ถูกตอง
เหมาะสม ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมกํากับการปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งหมด
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การพัฒนาทางปญญาที่ผูเรียนจะไดรับ
การพัฒนาความเปนคนดี เปนเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ซึ่งสงผลตอความประพฤติของ
ผูเรียน เปนลักษณะการเรียนรูที่ตองอาศัยการปลูกฝงแนวคิด วิธีปฏิบัติ เปนการใหปฏิบัติจนเคยชินเปน
นิสัย สําหรับกระบวนการที่ทําไดในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา สําหรับการจัดการเรียนรูหนึ่งรายวิชา
คือ การให แบบอยา งที่ ดี ทั้ งจากผู สอน วิทยากรชุมชน การใหความรูถึงหลักคุณธรรมจริย ธรรม การ
เตือนสติ และกํากับความประพฤติ เรื่องของการใหเกียรติและเคารพตนเองและเคารพผูอื่น เคารพกติกา
ของสังคม และเคารพสถานที่
นอกจากนี้ในฐานการเรียนรูยังมีการฝกสมาธิ เปนการฝกปฏิบัติที่เกิดผลดีทั้งตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต เปนการทําจิตใจใหผองใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปรง โลง สบาย ผูเรียนที่
ไดนําไปปฏิบัติเปนประจํา เชื่อวาจะชวยประสิทธิภาพการเรียนรู ทําใหมีความจํา และสติปญญาดีขึ้น และ
เนื่องจากจิตและกายมีความสัมพันธกัน การมีจิตใจที่ผองใสจะเสริมสมรรถภาพทางรางกายดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสอนหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขในสังคม
ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก
1. อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
วิทยากรชุมชน
1. พระครูสังฃรักษวิชาญ
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู
1. วิทยากรชุมชนบรรยาย และสอนหลักคุณธรรม จริยธรรมโดยใชวิธีการตางๆ ที่จะชวย
ใหเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่มีความหมายในเชิงนามธรรม ปรากฏความหมายเดนชัดขึ้นมา
และเขาใจไดงายยิ่งขึ้น เชน
1.1 การยกตัว อยาง หมายถึง การยกตัว อยางของคุณธรรม จริ ย ธรรมขึ้ น มา
ประกอบ ชี้ใหเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหเขาใจ
ในเนื้อหาสาระไดงายและชัดเจนมากขึ้น
1.2 การเปรียบเทียบ เปนการใหผูเรียนไดพิจารณาดวยตนเองใหเห็นถึงความ
แตกตางของผลดีและโทษที่จะไดรับจากการกระทํา ที่มีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขา
มาเปนตัวกําหนดการกระทํานั้นๆ
1.3 การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา หรือเรื่องที่แตงขึ้นที่
แฝงแงคิดดานคุณธรรม ในขณะเดียวกันผูเรียนจะไดรับความความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. วิทยากรชุมชนสอนและฝกสมาธิใหกับผูเรียน
เวลาที่ใชในฐานการเรียนรู
ใชเวลา 1 ชั่วโมง เปนกิจกรรมสุดทาย จํานวน 2 คืนกอนเขานอน
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