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กิตติกรรมประกาศ
สมาคมสร๎ างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม (Association for Community and Ecology
Development: ACED) และคณะผู๎วิจัยโดยนายเทวินฏฐ๑ อัครศิลาชัยและทีมงาน ขอขอบคุณสํานักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมาย
ให๎สมาคมฯเป็นผู๎ดําเนินการโครงการศึกษาวิจัยฯในครั้งนี้
ในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research : PAR) การจัดการศึกษาทางเลือก
เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ วิธีการ และแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎ เรียน
ตามนโยบายประเทศไทย๔.๐ โดยให๎กลุํมเปูาหมายและผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนได๎รํวมกันศึกษาเรียนรู๎และ
ถอดรหัสแกํนแกนองค๑ความรู๎ของการศึกษาทางเลือกและให๎ ข๎อเสนอแนะในการทดลอง ปฏิบัติขับเคลื่ อน
ยกระดับการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล๎องกับ ผู๎เรียน โดยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาวิจัย นํารํองจาก
ศูนย๑การเรียนทางเลือกของสถาบันสังคมที่จดทะเบียนรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎกระทรวงมาตรา๑๒ และมาตรา๑๘(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับ แก๎ไขเพิ่มเติม จํานวน ๕ กรณีศึกษาในภาคเหนือ (๒) ภาคกลาง(๑) และภาคใต๎ (๒) เพื่อเผยแพรํ เป็น
กรณีศึกษาในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางเลือกที่หลากหลายในสังคมไทยตามนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทย๔.๐ให๎ยั่งยืนตํอไป
รายงานการวิจัยครั้งนี้สําเร็จขึ้นมาได๎จากผลความรํวมมือของทุกทํานทุกฝุาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งจาก
ผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา เด็ก เยาวชน ผู๎ปกครองเด็กนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา/ศูนย๑การเรียน
ผู๎นําชุมชน ทั้ง ๕ กรณีศึกษารวมทั้งผู๎สํงเสริมและสนับสนุน ได๎แกํ นักวิชาการท๎องถิ่น เทศบาล/ผู๎นําท๎ องถิ่น
คณะเจ๎ า หน๎ า ที่ ฝุ า ยสํ ง เสริ ม การศึ ก ษา ผู๎ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา(สพป.),
ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ทุกเขตทุกพื้นที่จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จ.กาญจนบุรี ตลอดจนถึงผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ
เรี ย นรู๎ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา(สกศ.) รวมทั้ ง เครื อ ขํ า ยองค๑ ก รพั ฒ นาเอกชน โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษาในท๎องถิ่นตํางๆ ครูทางเลือกทั้งครูอาสา ครูชุมชน นักวิชาการ คณะกรรมการและที่ปรึกษา
สมาคมสภาการทางเลือกไทย(สกล.)ที่ให๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน๑
ตํองานวิจัยครั้งนี้ สมาคมสร๎างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อมและผู๎วิจัยต๎องขอขอบคุณทุกทํานทุกฝุายเป็นอยํางสูง
หากกระบวนการศึกษาวิจัยและรายงานวิจัยฉบับนี้มีข๎อบกพรํองประการใด สมาคมฯและผู๎วิจัยขอ
น๎อมรับไว๎และขออภัยมา ณ ที่นี้ด๎วย
สมาคมสร๎างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม(ACED)
เทวินฏฐ๑ อัครศิลาชัย
ผู๎วิจัย/พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สภาวการณ๑การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในการเปลี่ยนผํานชํวงศตวรรษที่ ๒๐ สูํศตวรรษ
ที่ ๒๑เป็นป๓จจัยทั้งภายนอกและภายในที่สําคัญซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดันให๎มีการปฏิรูปประเทศไทยใน
ทุกด๎าน ซึ่งเป็นที่มาและกํอให๎เกิด”นโยบายประเทศไทย ๔.๐”ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่
ต๎องการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ซึง่ หัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย”
Thailand ๔.๐”ให๎สําเร็จได๎นั้นคําตอบคือ”การศึกษา”เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญการสร๎างคน สร๎าง
สังคม สร๎างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนให๎มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูํรํวมกับบุคคลอื่นใน
สังคมได๎อยํางเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่๒๑
”การศึกษาทางเลือก(Alternative Education)”เป็นระบบการจัดการศึกษาทางเลือกของภาคสังคมที่
รัฐบาลได๎กระจายอํานาจไปให๎สถาบันสังคม ได๎แกํ บุคคล ครอบครัว องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กร
วิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ ซึ่งกฎหมายได๎รับรองไว๎ทั้ง
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ประกาศ และคําสั่งตํางๆในทุกระดับ โดยมีพัฒนาการ ประสบการณ๑ บทเรียน และ
ผลงานมายาวนานไมํน๎อยกวํา ๓๗ ปี จุดเดํนที่สําคัญของการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมที่ ถือได๎วํา
มีคณูปการตํอเด็กและการศึกษาไทย คือการจัดการศึกษาให๎กับกลุํมเด็กที่ เรียกวํา”กลุํมเปูาหมายเฉพาะ”ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ๑และแนวทางการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ เชํน กลุํมเด็กด๎อยโอกาส ยากไร๎ เด็กนอกระบบ เด็กชาติ
พันธุ๑ชนเผําพื้นเมือง เด็กชุมชนบนพื้นที่ สูง ไร๎สัญชาติ กําพร๎า เด็กกลุํมเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระทํา
ความรุนแรง เด็กพิการ ตลอดจนถึง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตํางๆด๎วย ดังนั้น การศึกษาทางเลือกของ
สถาบันสังคม จึงเป็นอีก”ลูํ”หนึ่งของระบบการศึกษาไทยที่จะเข๎ามาชํวยเติมเต็มในการขับเคลื่อนการศึกษา
ไทยที่จะสร๎างและพัฒนาคนในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ให๎สําเร็จและเป็นจริงได๎โดยไมํทอดทิ้ง
ใครไว๎ข๎างหลังในการก๎าวสูํโลกและประเทศไทย ๔.๐
งานวิจัยฉบับนี้ได๎ลงพื้นที่ทําการสํารวจข๎อมูล สภาพจริง สังเกต สัมภาษณ๑ จัดประชุมสนทนากลุํม
ให๎คําแนะนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทดลอง ปฏิบัติ สรุปวิเคราะห๑ สังเคราะห๑อยํางมีสํวนรํวมกับผู๎เกี่ยวข๎อง
ของศูนย๑การเรียนทางเลือกของสถาบันสังคม ๓ ประเภท ๕ กรณีศึกษา คือ
ประเภทองค์กรชุมชน
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ
ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ประเภท องค์กรเอกชน
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ประเภท บุคคล
ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
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ต้นทุนทางสังคมของการจัดการศึกษาทางเลือก
เมื่อได๎วิเคราะห๑ ข๎ อมูล ด๎ว ยวิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) และศึกษาจากผลการ
ปฏิบัติการ จาก ๕ กรณีศึกษาและเวทีการประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เกี่ยวข๎องสรุป สามารถสรุปต๎นทุนทาง
สังคมที่สําคัญของสถาบันสังคมในการจัดการศึกษาทางเลือกให๎มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนได๎ ดังนี้
๑.ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคือรากฐานของ
หลักสูตรและพื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิตและยั่งยืน
การจัดการศึกษาที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถาบันสังคมให๎ความสําคัญกับการออกแบบหลักสูตรและ
กระบวนการและพื้นที่การเรียนรู๎ยึดโยงกับวิถีธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน เพราะธรรมชาติ ปุา ดิน น้ํา
อากาศ พืช สัตว๑ และสรรพชีวิตในธรรมชาติคือ ”ครู”ที่สําคัญของเด็ก/ผู๎เรียนที่ศูนย๑การเรียนฯตํางๆนํามา
ออกแบบหลักสูตรรํวมกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและองค๑กรท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง
๒.ภู มิ ปัญ ญา วัฒ นธรรม ประเพณี ของชุ ม ชน คื อ กระบวนการเรี ย นรู้ ที่มี ชี วิ ต ชีว า ก่ อให้ เ กิ ด
ความสุข สนุกสนาน ก่อให้เกิดกัลยาณมิตรที่หลากหลายและสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้อื่นๆได้
การศึกษาที่ตั้งอยูํบนฐานชุมชนและขํายใยของนิเวศการเรียนรู๎ “ภูมิป๓ญญา วิถีวัฒนธรรม”ของชุมชน
และชาติพันธุ๑ที่เป็นรากเหง๎าของผู๎เรียนมีความสําคัญและสามารถเปิดโลกของการเรียนรู๎ที่หลากหลายซับซ๎อน
ไปอยูํในใจของผู๎เรียนได๎โดยงําย มีชีวิตชีวา มีความมั่นคงในจิตใจที่กํอให๎เกิดการกระบวนการเรียนรู๎ที่เรียกวํา
ระเบิดจากภายในอยํางมีพลังและตํอเนื่อง
๓.มีเครือข่ายพหุภาคีของสถาบันสังคมที่หลากหลาย กว้างขวางทั้งปริมาณและคุณภาพ
ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท๎องถิ่นสภาพแวดล๎อม สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร การศึกษาที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และด๎วยแนวคิดที่วํา
การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้นการมีเครือขํายบุคคล องค๑กร/หนํวยงานตํางๆทั้งภายในชุมชนท๎องถิ่นและ
ภายนอกในทุกระดับของสถาบันสังคมตํางๆทุกประเภทจึงมีความจําเป็นและสําคัญ ที่จะชํวยหนุนเสริมการ
กํอตั้งสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ การวัดประเมินผล การระดมทุนทรัพยากรตํางๆ
เพื่อการพัฒนาให๎ยั่งยืนและมั่นคงตํอไป
๔.มีฐานข้อมูลเชิงวิชาการ แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานที่สะสมมาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจนพอสมควร การจัดการศึกษาไมํใชํเกี่ยวข๎องเฉพาะผู๎เรียนกับผู๎จัดกระบวนการศึกษาเทํานั้น แตํ
เกี่ยวข๎องกับบุคคล องค๑กร หนํวยงาน ชุมชน สังคมและสาธารณะทั้งป๓จจุบันและอนาคต ซึ่งฐานข๎อมูลวิชาการ
ที่ได๎จากการศึกษาวิจัย การรวบรวม รวมทั้งแนวคิด ทักษะ กระบวนการจัดการตํางๆของสถาบันสังคมและ
ผู๎จัดการศึกษามีผลตํอการสร๎างความมั่นใจทั้งตํอตนเองและผู๎เกี่ยวข๎องในการหนุนเสริมการจัดการศึกษาให๎
ก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืนได๎

นวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ต๎นทุนทางสังคม แตํละองค๑ประกอบของศูนย๑การเรียน ที่นําไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎ตามระบบ
นิเวศการเรี ย นรู๎ ได๎กํอให๎ เกิดกระบวนการจัดการศึกษาที่งอกงาม เติบโตเป็นนวัตกรรมแหํ งการเรียนรู๎ที่
หลากหลายเป็ นเครื่ องมือในการยกระดับคุณภาพของการศึกษาทางเลื อก และการศึกษาไทยโดยรวมเพื่อ
ขับเคลื่อนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ สามารถสรุปเป็นภาพรวมได๎ดังนี้ :-
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๑.เปิดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้เต็มพื้นที่สังคมและธรรมชาติ
การพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให๎ ”ผู๎เรียน” สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลความรู๎ตํางๆได๎โดยงําย แม๎วําป๓จจุบันในความเป็นจริงโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านเทคโนโลยีและการ
สื่อสารจะยังไมํสามารถเข๎าถึงพื้นที่ตํางๆทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูง แนวตะเข็บชายแดนและ
พื้นที่ชนบททุรกันดารก็ตาม แตํ ก็เป็นกระแสที่เหนี่ยวนําให๎สังคมและชุมชนต๎องปรับตัวและเรียนรู๎ให๎เทําทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในครั้งนี้
ดังนั้น ผู๎ที่จะให๎ความรู๎ ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง ทักษะวิธีการการประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและวิธีการ
แก๎ไขป๓ญหาตํางๆ ของชีวิตของมนุษย๑คนๆหนึ่งจึงไมํใชํมีแตํ เพียง”ครู” และสถานที่ที่จะให๎ความรู๎ก็ไมํใชํมีแตํ
เพียง”โรงเรียน”ตามความหมายเดิมๆอีกตํอไป ตัวอยําง ของศูนย๑การเรียนทั้ง ๕ กรณีศึกษาที่ผู๎เรียนและ
ผู๎จัดการศึกษาได๎รํวมกันออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนตั้งแตํตื่นนอนจนถึงเข๎านอนทุกวัน
อยํางมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู๎ตลอดเวลา หลากหลายพื้นที่ ทุกหนทุกแหํงตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
โลกการทํางานของตนเองซึ่งหมายความวํา”ภูมิทัศน๑การเรียนรู๎ “ของเด็ก/ผู๎เรียนได๎ทลายกรอบพื้นที่การเรียนรู๎
เดิมๆที่จํากัดขอบเขตอาณาบริเวณที่เรียกวํา “โรง-เรียน” “บ๎าน-เรียน” “ศูนย๑-การเรียน” ออกไปสูํโลกกว๎าง
กลายเป็นวําพื้นที่ทุกหนทุกแหํงตั้งแตํหนํวยเล็กๆใน”ครอบครัว-ชุมชน-สวนเกษตร –ปุา-แมํน้ํา-ไรํข๎าว-วัดโบสถ๑-มัสยิด-ห๎างสรรพสินค๎า -ร๎านอาหาร-ร๎านกาแฟ-ร๎านขนม- อูํซํอมรถ- โรงงาน ฯลฯ”คือพื้นที่แหํงการ
เรียนรู๎(Co-Learning Space :CLS) ซึ่งมีอยูํเต็มแผํนดินในสังคมและนิเวศธรรมชาติ
ขณะเดียวกัน”ผู๎เรียน”ก็เชื่อมโยง”ผู๎เรียน”ที่สนใจและชอบในสิ่งเดียวกันหรือตํางกันก็ได๎เป็นเครือขําย
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎(Co-Learning Community :CLC) ที่รํวมกันจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ลึก กว๎างไกลอยําง
เป็นระบบมากขึน้ ป๓จจุบัน พื้นที่แหํงการเรียนรู๎(CLS)และชุมชนแหํงการเรียนรู๎(CLC)คือภูมิทัศน๑การเรียนรู๎ใหมํ
ที่กําลังขยาย เติบโตและพัฒนาอยํางรวดเร็วของการศึกษาทางเลือกไทย
๒.เครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประเทศไทย ๔.๐ ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสถานศึกษาและ
ผู๎เรียนจําเป็นต๎องการใช๎เครื่องมือเพื่อการเข๎าถึงการเรียนรู๎ ที่หลากหลายสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน ชุมชน
วัฒนธรรม เนื้อหาและพื้นที่การเรียนรู๎( CLS) และชุมชนแหํงการเรียนรู๎(CLC)ที่เหมาะสมกับสถานการณ๑และ
โอกาสตํางๆ ประกอบด๎วย
๒.๑ เครื่องมือแบบออนไลน๑(On Line) เชํน โทรศัพท๑มือถือ แท๏บเล็ท(Tablet) คอมพิวเตอร๑ ฯลฯที่
สามารถค๎นคว๎าข๎อมูล ความรู๎และสามารถรับและสํงในการศึกษาเรียนรู๎และเผยแพรํสํงตํอได๎ทันที
๒.๒ เครื่องมือแบบออฟไลน๑(Off Line) เชํน หนังสือ กระดาษ ปากกา สมุดบันทึก สายวัด เครื่องชั่ง
ฯลฯในพื้นที่การเรียนรู๎(CLS)บางแหํง บางพื้นที่ และบางโอกาสการใช๎เครื่องมือแบบOff line ก็เหมาะสม
๒.๓ เครื่องมือแบบออนแอร๑(On Air) เชํน การศึกษาและการสื่อสารผํานสื่อสาธารณะ โทรทัศน๑ วิทยุ
ฯลฯก็มีความสําคัญที่สามารถเรียนรู๎ได๎เชํนเดียวกัน
๒.๔ เครื่องมือแบบออนกราวด๑(On Ground) เชํน การปฏิบัติจริง ทดลอง ฝึกฝนในพื้นที่การเรียนรู๎
(CLS)และในเครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎( CLC)ก็มีความสําคัญและจําเป็นในขํายในนิเวศการเรียนรู๎ป๓จจุบัน
และอนาคตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได๎ทุกหนทุกแหํงและทุกเวลาตามความเหมาะสม
๓.โรงเรียนทางาน( Working school )ภายใต๎พื้นที่แหํงการเรียนรู๎(CLS)ที่ขยายเติบใหญํ ทั้งเชื่อม/
รํวม(Co)และครอส(Cross)ไปมาที่ผู๎เรียนสามารถเลือกCLSที่จะเรียนได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งพื้นที่การเรียนรู๎(CLS)บาง
แหํงที่ผู๎เรีย นทํางาน อยูํก็สามารถยกระดับกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นโรงเรียน /ห๎ องเรียน/ฐานเรียนรู๎ที่
เหมาะสมของผู๎เรียนที่ทํางานอยูํและผู๎อื่นๆที่สนใจได๎ เชํน ตัวอยํางที่ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ตจัดให๎
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ร๎านขนมของผู๎เรียนคนหนึ่งกับครอบครัว เป็นหนํวยการเรียนรู๎หนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพผู๎เรียนไปสูํ
ทั ก ษะการเรี ย นรู๎ ตํ า งๆได๎ และอาจจะขยาย/เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ รี ย นรู๎ ( CLS)อื่ น ๆได๎ เชํ น โรงเรี ย นในฟาร๑ ม
โรงเรียนในอูํ โรงเรียนในร๎าน โรงเรียนในโรงงาน ฯลฯ
๔. ครูทางเลือก หมายถึง ครูภูมิปัญญา /ครูอาสาสมัคร/ครูชุมชน รวมทั้งครูวิชาชีพ ต๎องหลอม
รวมผนึกพลังกันเป็น “โค๎ช(Coach)”การศึกษาตลอดชีวิต” ให๎กับ”ผู๎เรียน”ข๎ามพ๎น”ใบประกอบวิชาชีพ”ที่
ขวางกั้นสัมพันธภาพและจิตวิญญาณของความ”ครู”ที่แท๎จริง โดยต๎องชํวยเด็ก/ผู๎เรียนที่กําลังกระโดดเข๎าไปใน
พื้น ที่แหํ งการเรี ย นรู๎ ( CLS)และเชื่อมประสาน ถัก ทอเป็น ชุมชนแหํ งการเรีย นรู๎( CLC)ที่ ต๎องเทํ าทัน รับ รุ ก
ปรับตัวและเป็นตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่จะเกิดขึ้นได๎
๕.สร้างผู้เรียนให้เป็น ”โค้ช” หรือเจ้าภาพ(Host) เป็นวิธีการหนึ่งที่ยกระดับ ”ผู๎เรียน”ให๎สามารถ
จัดการความรู๎ของตนเองที่มากมาย หลากหลายจากกระบวนการเรียนรู๎ทั้งจากการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎กับ
ผู๎อื่น/ศูนย๑การเรียนฯ/โรงเรียน /เรียนรู๎กับบริบทแวดล๎อม โดยฝึกจัดให๎เป็นระบบ และสามารถํายทอดให๎กับ
ผู๎อื่น เชํน เพื่อน น๎อง พี่ พํอแมํ ญาติ ชุมชน สาธารณะ ฯลฯสร๎างสํานึก รับผิดชอบตํอสังคมและสํานึกของการ
เป็น”ผู๎ให๎”เป็นวิถีชีวิตของการศึกษาเรียนรู๎เพื่อชีวิตและสังคมอยํางสมดุลและตํอเนื่องตลอดชีวิต
๖.”ศูนย์การเรียนผู้ประกอบการเพื่อสังคม(Social entrepreneurship) “เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่
ศูนย๑การเรียนตํางๆได๎ปรับตัวอยํางก๎าวกระโดดทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศ จังหวัด
และท๎องถิ่นทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นป๓จจัย ภายนอก
ขณะเดีย วกั น ป๓ จ จั ย ภายในทั้ งชุมชน ครอบครัว และผู๎ เรี ยนก็มี ความสนใจและมีการปรับ ตัว อยํ างรวดเร็ ว
เชํน เดียวกัน โดยได๎สํ งผลให๎ มีการจั ดกระบวนการสร๎างพื้นที่การเรียนรู๎( CLS)และชุมชนแหํงการเรียนรู๎
(CLC)ด๎านผู๎ประกอบการเพื่อสังคมทั้งการผลิต การแปรรูปและการตลาด ฯลฯอยํางกว๎างขวาง
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก
ต๎นทุนทางสังคมที่หลากหลายตามบริบททางธรรมชาติวัฒนธรรมและสถาบันสังคม ผํานเวลา ผําน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เสนอแนะ ทดลอง ฝึกฝนปฏิบัติของผู๎เรียนและผู๎จัดกระบวนการศึกษาเรียนรู๎
สามารถสรุปได๎ถึงองค๑ความรู๎ของการจัดการศึกษาทางเลือกโดยรวมได๎ ดังนี้:๑. กระบวนการที่จะทําให๎เด็กค๎นพบศักยภาพตนเองด๎วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล๎องกับเพศ วัย
วัฒนธรรม เป็นหัวใจและจุดเริ่มต๎นของการจัดการศึกษาให๎กับเด็ก/ผู๎เรียน โดยมีหลักการ/กระบวนการที่
สําคัญมากมายตามบริบทของผู๎เรียนรายบุคคลรวมทั้งต๎นทุนทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมของผู๎เรียน
๒. กระบวนการให๎เด็กได๎เรียนรู๎เต็มศักยภาพ เป็นกระบวนการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ครู/ผู๎จัดการ
ศึกษาและสถานศึกษาจะต๎องดําเนินการในการระดมทรัพยากรตํางๆมาหนุนเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู๎ให๎
เด็ก/ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เต็มศักยภาพ เชํน ทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทักษะการแสวงหาคําตอบ ทักษะการสร๎าง
ความรู๎ใหมํ ทักษะการคิด ทักษะการแก๎ไขป๓ญหา ทักษะการงานอาชีพ เป็นต๎น
๓. การศึกษาเพื่อสร๎างเสริมผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ประกอบการเพื่อสังคมบนฐานชุมชนท๎องถิ่น ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ในการสร๎างความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให๎กับตนเอง ชุมชนและประเทศชาติไปพร๎อมกัน
ซึ่งเป็นการยกระดับแนวความคิด สิทธิเชิงซ๎อนทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ที่มี ทักษะวิธีการและเป็น
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นวัตกรรมของผู๎ ป ระกอบการยุ ค ๔.๐ที่พัฒ นารายได๎เพื่อตนเองและแบํงป๓นชุมชน สั งคมและเป็ นมิตรกั บ
สิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นธรรมและเข็มแข็งไปพร๎อมกัน
๔. การระดมพลังป๓ญญาด๎วยการประสานพลังพหุภาคีในการสร๎างกระบวนการพหุป๓ญญาบนฐานพหุ
วัฒนธรรมและธรรมชาติ คือ รากฐานและกระบวนการจัดการการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งตอบโจทย๑ที่วํา
การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ทุกเพศ วัย และทุกระดับและเกิดขั้นได๎ทุกหนทุกแหํงทุกเวลาตั้งแตํอยูํในครรภ๑
จนถึงเชิงตะกอน
๕. การสร๎างสรรค๑และพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ครอบครัว สถานที่
ทํางานให๎ เหมาะสมกับ ผู๎เรีย นที่จะยกระดับการเรียนรู๎ในสิ่งที่ใกล๎ ตัว และขยายเชื่อมโยงไปสูํสิ่ งที่กว๎ างไกล
หลากหลาย ซับซ๎อนมากขึ้นเพื่อที่จะเติบโตพร๎อมเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
ท๎องถิ่น ภูมิภาค ประเทศชาติ อาเซียนและของโลก
๖.แนวคิดการศึกษาทางเลือกบนฐานนิเวศการเรียนรู๎ซึ่งเป็นเครือขํายความสัมพันธ๑ของชีวิตและบริบท
แวดล๎อมที่โยงใยกันไว๎ด๎วยขํายใยของการเรียนรู๎ ระบบนิเวศการเรียนรู๎หนึ่งๆจึงมีทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม วิถี
ชีวิตของผู๎คนภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา ประวัติศาสตร๑ การผลิต สัมมาชีพ และองค๑รวมทั้งหมดแหํง
การดํารงชีวิตของผู๎คนและสังคมถิ่นฐาน ภายในระบบนิเวศธรรมชาติคือความหลากหลาย สมดุล งอกงามและ
ยั่งยืน ภายในระบบนิเวศการเรียนรู๎คือการเคารพตํอองค๑รวมทั้งหมดแหํงการดํารงชีวิตของผู๎คนและสังคมถิ่น
ฐานเพื่อนําไปสูํการพัฒนา ที่ยั่งยืน และภูมิทัศน๑การเรียนรู๎ซึ่งเป็นภาพรวมของพื้นที่การเรียนรู๎รํวมของมนุษย๑
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่รับรู๎ด๎วยสายตา(Co-Learning Space: CLS) และพื้นที่รํวมของเครือขํายมนุษย๑ที่โยงใยใน
ระบบนิเวศการเรียนรู๎และพื้นที่การเรียนรู๎ตํางๆเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎( Co-Learning Community) ที่มีทั้ง
เชื่อม/รํวม/ผสาน/ถักทอ/ข๎าม/ตัด/ถํวงดุลกันอยํางสมดุลและเหมาะสม คือนวัตกรรมการศึกษาไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
๑. การ์ดเรียน (Co-Learning Card )
เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎”ผู๎เรียน”สามารถเข๎าถึงตลาดความรู๎ พื้นที่การเรียนรู๎(CLS) และ
เข๎าถึงชุมชนการเรียนรู๎( CLC) /แหลํงเรียนรู๎ตํางๆได๎ทุกหนทุกแหํง ทุกสถานที่ ตลอดเวลา รวมถึงป๓จจัย
เครื่ องมือตํางๆที่เกี่ย วข๎องในการเรี ยนรู๎ การสนับสนุนของรัฐ ควรสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหั วไปที่ผู๎เรียน
โดยตรง หรือผู๎ปกครอง โดยผู๎เรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณดังกลําวได๎ ภายใต๎เงื่อนไขที่เกี่ยวข๎อ ง
เฉพาะเพื่อการศึกษาของผู๎เรียนเทํานั้น ( โดยใช๎หลักการเหมือนบัตรคนจน)
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ตัวอย่าง รูปแบบ

CO-LEARNING CARD
การ์ดเรียน
ชื่อ-สกุล...................................
นามสกุล...................................
อายุ.........................................
สถานศึกษา.............................
ระดับการศึกษา.....................

รูปถําย

รหัสผู๎เรียน.........................

๒. โครงการบัณฑิตครูคืนถิ่น
เป็ น โครงการที่ชํว ยบั ณฑิตครู จํานวนมากที่จบการศึกษาวิช าชีพครู แล๎ วแตํ ยังไมํสามารถใช๎ทักษะ
ความรู๎ของตนเองไปจัดการศึกษาให๎กับเด็ก/ผู๎เรียนได๎ตามวิชาความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎มาเต็มศักยภาพ ดังนั้น รัฐโดย
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อ มหาวิทยาลั ยควรมีโครงการครูคืนถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให๎บัณฑิตครู ไปเป็น”ครู
อาสาสมัคร”หรือ”ครูผู๎ชํวยจัดกระบวนการเรียนรู๎”ในการชํวยจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก ชุมชน โรงเรียน
ขนาดเล็กและศูนย๑การเรียนของสถาบันสังคม โดยเฉพาะที่จัดการศึกษาโดยองค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน และ
บุคคล ที่ยั งต๎องการบุคลากรทางการศึกษาอีกจํานวนมาก ตลอดจนถึงสํงเสริมให๎บัณฑิตครูนําความรู๎และ
ประสบการณ๑การจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมนําไปจัดกระบวนการจัดการศึกษาให๎กับเด็กเยาวชน
รํวมกับองค๑กรชุมชนในท๎องถิ่นของตนเองได๎
๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาและนักศึกษาครูฝึกงานในศูนย์การเรียนสถาบันสังคม
ป๓จจุบันระบบการฝึกงานของนักศึกษาครูที่เรียนในมหาวิทยาลัยตํางๆยังไมํได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มีโอกาสไปฝึกงานกับสถานศึกษาทางเลือกขอสถาบันสังคม แม๎กระทั่งโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยเกิดจากกระบวนทัศน๑การศึกษาแบบเดิมๆที่คิดวํา การศึกษาทางเลือกและโรงเรียนขนาดเล็กไมํมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ดังนั้น ภายใต๎กระบวนทัศ น๑ใหมํการศึกษาและประเทศไทย ๔.๐ควรเปิดให๎นักศึกษาครูได๎ไป
เรียนรู๎และรํวมพัฒนา”คนไทย ๔.๐”ในทุกระดับโดยเฉพาะระดับลํางหรือชุมชนซึ่งมีความสําคัญและจําเป็น ที่
นักศึกษาครูควรลงไปชํวยและศึกษาเรียนรู๎กับระบบการศึกษาฐานราก
๔. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนชุมชนทางเลือก
โดยใช๎กระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมและหลักเกณฑ๑แนวทางการปรับใช๎
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะซึ่งมีประสบการณ๑ในการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติได๎ และเป็นสิทธิตามกฎหมายใน มาตรา๑๕
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พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติมที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดการศึ กษาได๎
พร๎อมกันทั้งในแบบในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อลดป๓ญหาการยุบ ควบ รวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ซึ่งไมํใชํทางออกและแก๎ไขป๓ญหาได๎จริงอยํางยั่งยืน
๕. ให้มีกลไกการจัดการศึกษาทางเลือกสถาบันสังคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับชาติและจังหวัด เพื่อทําหน๎าที่สํ งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยของสถาบันสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติอยํางมี คุณภาพตามสัญญาประชาคมโลก , ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ,แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ,กฎหมาย
การศึ กษาในประเทศ ,และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่ งอาจจะตั้ งเป็ น ”สานั กส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น
การศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคม(มาตรา๑๒ )”โดยเริ่มต๎นให๎เป็นหนํวยงานหนึ่งในสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา หรือ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อื่นๆตามความเหมาะสม
๖. ให้คืนสิทธิประโยชน์ให้กับศูนย์การเรียนของสถาบันสังคมทั่วประเทศ ซึ่งได๎รับสิทธิ
ตามกฎหมายเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไข
เพิ่มเติมมาตรา๑๘(๓)และมาตรา๑๒ โดยมีกฎกระทรวง,คูํมือการดําเนินงาน,ประกาศ/คําสั่ง ฯลฯรองรับ
ครบถ๎วนสมบูรณ๑ ซึ่งป๓จจุบันมีศูนย๑การเรียนประเภทบุคคล องค๑กรชุมชนและองค๑กรเอกชนที่รับอนุญาตแล๎ว
จํานวน ๓๑ ศูนย๑ฯมีเด็กนักเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา จํานวน ๑,๑๙๒ คน(ข๎อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๐)แตํ
ทั้งหมดยังไมํได๎รับสิทธิใดๆ เชํน รหัสสถานศึกษา รหัสนักเรียน เงินอุดหนุน อาหาร นม เครื่องแบบ หนังสือ
วัสดุอุปกรณ๑การเรียนและอื่นๆ อยํางเทําเทียมและเหมาะสมกับการศึกษาในระบบอื่นๆ
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แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
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ตารางสรุปแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
แนวนโยบายประเทศไทย๔.๐
วิสัยทัศน์

มั่นคง

จุดเน้นพัฒนา
บนฐานความ
ได้เปรียบเชิง
แข่งขัน
ความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพ

รูปแบบและ
องค์ประกอบ
การเปลีย่ นผ่าน
ใหม่และนวัตกรรม
(๑)เกษตรสมัยใหมํ
เป็นเกษตรกรแบบ
ผู๎ประกอบการที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
(Smart Farm
/Smart Farmers)

ศูนย์การเรียน
หญ้าแพรก
สาละวิน
-ต๎นทุนทางสังคม
ธรรมชาติลุํมน้ํา
สาละวินและ
วัฒนธรรม
ชนเผําปกา
เกอะญอ
(กะเหรี่ยง)
-สร๎าง/พัฒนา
หลักสูตรอาหาร ยา
ผ๎า บ๎าน
-วิธกี ารเรียนรู๎
แบบโครงงาน
เชื่อมโยงความ รู๎
ทักษะการผลิต
แปรรูป การตลาด
กับ8มหาวิทยาลัย
,ชุมชน เอกชน
ธุรกิจและสือ่
ออนไลน๑/เด็กมี
รายได๎ระหวําง
เรียน

องค์กรชุมชน
ศูนย์การเรียน
โจ๊ะมาโลลือ
หล่า
-ต๎นทุนทางสังคม
และธรรมชาติลุํม
น้ําแมํขานและ
วัฒนธรรมชนเผํา
พื้นเมือง
-สร๎าง/พัฒนา
หลักสูตรวิถีชีวิต
ชนเผําปกา
เกอะญอที่มีองค๑
ความรู๎คนอยูํกับ
ปุา/ธรรมชาติ/ไรํ
หมุนเวียน/
เกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวด ล๎อม
-วิธกี ารเรียนรู๎
แบบโครงงาน
กับผู๎ประกอบ
การมืออาชีพ
เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

ศูนย์การเรียน
ชุมชนวิถีไท
-ต๎นทุนทางธรรม
ชาติปุาพรุควน
เคร็งและลุํมน้ํา
ปากพนังและ
องค๑กรภาคสังคม
ทั้งในระดับท๎อง
ถิ่นและนานา
ชาติที่หนุนเสริม
-หลักสูตรชุมชน
วิถีไทด๎านสัมมา
ชีพบนฐานนิเวศ/
ภูมิป๓ญญท๎องถิ่น
-วิธกี ารเรียนรู๎
แบบโครงงาน
กับผู๎ประกอบ
การ /การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย๑
เกษตรธรรม
ชาติ /สมุนไพร
เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

องค์กรเอกชน
ศูนย์การเรียน
มัธยมหมู่บา้ นเด็ก

บุคคล
ศูนย์การเรียน
ชีวิตธรรมชาติ
ภูเก็ต

-ต๎นทุนทางสังคม
ขององค๑กรที่สะสม
มายาวนานและ
ธรรมชาตินิเวศลุํม
น้ําแควใหญํ
-หลักสูตรที่สํงเสริม
แนว คิดการดํารง
ชีวิตอยํางสมดุลกับ
ธรรมชาติ
-วิทยาศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อม
-พลังงานทางเลือก
-Smart farm
ที่ควบคุมด๎วย
โทรศัพท๑มือถือ
-วิธกี ารเรียนรู๎แบบ
โครงงานฯ
เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

-ต๎นทุนทางสังคม
ของผู๎จัดการศึกษา
ที่มีความรู๎/
ประสบการณ๑การ
สร๎างแรงบันดาลใจ
ให๎เด็กในการ
ทํางานและการ
เรียนรู๎ไปพร๎อมกัน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให๎
มั่นคงในเศรษฐกิจ
สังคมเมืองที่
แขํงขัน
-หลักสูตรอาชีพ
ผู๎ประกอบการน้ํา
หมักชีวภาพการ
ค๎าขายผลิต ภัณฑ๑
การเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
-วิธกี ารเรียนรู๎แบบ
โครงงานในสถาน
ประกอบการจริง
ทําให๎เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

ต้นทุนทางสังคม

๑.)ธรรมชาติ
สภาพแวดล๎อม
และความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพของ
ชุมชนคือราก
ฐานของหลัก
สูตรและพื้นที่
การเรียนรู๎ที่มี
ชีวิตและยั่งยืน
๒.)ภูมิป๓ญญา
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ชุมชน คือกระ
บวนการเรียนรู๎ที่
มีชีวิตชีวา กํอ ให๎
เกิดความสุข
สนุกสนาน และ
ให๎มีกัลยาณมิตร
ที่หลากหลาย
และสามารถตํอ
ยอดไปสูํการ
เรียนรู๎อื่นๆได๎

สรุปภาพรวม
นวัตกรรม

๑.)เปิดภูมิทัศน๑การ
เรียนรู๎ให๎เต็มพื้นที่
สังคมและธรรมชาติ
ทั้งพื้นที่รํวมการ
เรียนรู๎(Co-Learning
Space: CLS) และ
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
(Co-Learning
Community)
มีทั้งเชื่อม/รํวม/
ผสาน/ถักทอ/ข๎าม/
ตัด/ถํวงดุลกันอยําง
สมดุลและเหมาะสม
๒.)เครื่องมือการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ประเทศไทย ๔.๐ ใน
ศต วรรษที่ ๒๑ คือ ออนไลน๑(On Line)
-ออฟไลน๑(Off Line)
-ออนแอร๑ (On Air)
-ออนกราวด๑
(On Ground)
๓.โรงเรียนทํางาน
(Working school )

องค์ความรู้

๑.)กระบวนการที่จะ
ทําให๎เด็กค๎นพบ
ศักยภาพตนเองด๎วย
วิธีการที่หลาก หลาย
สอดคล๎องกับเพศ วัย
วัฒนธรรม เป็นหัวใจ
และจุดเริ่มต๎นของ
การจัดการ ศึกษา
ให๎กับเด็ก/ผู๎เรียน
๒.)กระบวนการให๎
เด็กได๎เรียนรู๎เต็ม
ศักยภาพ เป็นอีก
ประการหนึ่งที่ครู/
ผู๎จัดการศึกษาและ
สถานศึกษาจะต๎อง
ระดมทรัพยากรตํางๆ
มาหนุนเสริมทักษะ
กระบวนการเรียนรู๎ให๎
เด็ก/ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เต็มศักยภาพ
๓.)การศึกษาเพื่อ
สร๎างเสริมผู๎เรียนให๎
เป็นผู๎ประกอบการ
เพื่อสังคมบนฐาน

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

(๒)ธุรกิจขนาดยํอม
(SMEs)ซึ่งเป็น
ผู๎ประกอบการที่ใช๎
ความรู๎ เทคโนโลยี
ดิจิตอล(Smart
Enterprises) และ
ผู๎ประกอบการใหมํ
(Startups)

ความหลาก
หลายทาง
วัฒนธรรม

(๓)สร๎างเสริมและ
พัฒนาธุรกิจบริการ
ที่มีมูลคําสูง

หลักสูตร
ผู๎ประกอบการทาง
สังคม/จดทะเบียน
เป็นองค๑กรทาง
ธุรกิจขนาดเล็ก
(SMEs) ชื่อร๎าน
หญ๎าแพรกสาละวิน
เพื่อให๎เด็กได๎ฝึก
ปฏิบัติการจริงใน
การค๎าขาย/พัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ของชุม
ชนลุํมน้ําสาละวิน
รํวมกับ 8 มหา
วิทยาลัย,และ
เอกชนธุรกิจสูํ
ตลาดทั้งระดับ
ท๎องถิ่น /ในประ
เทศ/และตําง
ประเทศตัวอยําง
ผลิตภัณฑ๑ เชํน
น้ําผึ้งปุา บุกอบ
แห๎ง น้ําหอมจาก
กล๎วยไม๎ปุา ผ๎าทอ
ย๎อมสีธรรมชาติ
ไวน๑มะเดื่อ ฯลฯ
หลักสูตรอาหาร ยา
ผ๎า บ๎าน บนฐาน
นิเวศลุํมน้ําสาละ
วินและวัฒนธรรม
ชนเผําปกาเกอะ
ญอที่จัดกระ บวน

พัฒนาหลัก สูตร
ผู๎ประ กอบการ
ทางสังคมและ
กระบวนการ
เรียนการสอน
แบบโครงงานที่
ปฏิบัติจริงโดยให๎
เด็กรวมกลุํมกัน
ทํา เชํนโครงการ
พัฒนาและ เพิ่ม
มูลคําผลิตภัณฑ๑
ชุมชน(ผ๎าทอ)
โครงการสหกรณ๑
โรงเรียนและ
ชุมชนฯ โดยใช๎
เครื่องมือการ
ออกแบบ/สื่อ
สาร/การตลาด
สมัยใหมํที่เข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายใน
เมืองโดยการรํวม
มือกับภาคธุรกิจ
เอกชนมืออาชีพ
และภาครัฐที่
เกี่ยวข๎อง
หลักสูตรวิถีชีวิต
การศึกษาแบบ
องค๑รวมฯที่มี
กระบวน การ
เรียนการสอนที่
มุํงการปฏิบัติจริง

พัฒนาหลัก สูตร
และกระ บวน
การเรียน
วิสาหกิจชุมชน
ให๎เด็กได๎เรียนรู๎
การจัดการตลาด
การเป็น
ผู๎ประกอบการ
ค๎าขาย ความรู๎
จากโครงงาน
ปฏิบัติจริงด๎าน
การรักษา
สุขภาพ การใช๎
สมุนไพร
และการฝึก
ปฏิบัติจริงในการ
ผลิตแผง วงจร
คอมพิวเตอร๑และ
เทคโนโลยี
ดิจิตอลตํางๆ
ตั้งแตํเด็กประถม
และให๎เด็กที่รู๎
สอนเด็กคนอื่นๆ
ด๎วย
เปูาหมายสําคัญ
ที่จะสร๎างชุมชน
วิถีไทซึ่งเป็น
ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎และมี
ความสุขได๎

พัฒนาหลัก สูตรผู๎
ประ กอบการที่
ยกระดับความ รู๎
ทางวิทยา ศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว
และทําผลิตภัณฑ๑
ตํางๆโดยมีการ
พัฒนาห๎องเรียน
วิทยาศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อมที่ให๎ครู
และเด็กรํวมกัน
พัฒนาและรับผิด
ชอบ รวมทั้งการ
สร๎างแรง จูงใจให๎
เด็กประหยัดและ
ออมทรัพย๑ผําน
ระบบธนาคารโรง
เรียนเพื่อให๎เด็ก
นําไปศึกษาตํอหรือ
นําไปลงทุน
ประกอบอาชีพได๎
เมื่อจบการศึกษา

พัฒนากระบวน
การจัดการศึกษาที่
ครูภูมิป๓ญญา/
ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
อาชีพและ ผู๎จัด
การศึกษาเป็น”
โค๎ช”ที่เข๎าไปชํวย
เด็กที่ออกจาก
สถานพินิจและ
กําลังทํางานใน
สถานประกอบการ
หรือทําธุรกิจที่บ๎าน
ของตนเองตํางๆให๎
สามารถยกระดับ
คุณภาพการผลิต
การตลาด ทักษะ
ของการเป็นผู๎ประ
กอบการในยุค ๔.๐
และการเปิดพื้นที่
ให๎เด็กได๎มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู๎กับ
ภาคสํวนทางสังคม
อื่นๆและทํางานจิต
อาสา /แบํงป๓น
สังคมไปพร๎อมกัน
นโยบายขององค๑กร การโค๎ชของครูและ
ที่มุํงเสริมกระบวน ผู๎จัดกระ บวน
การเรียนรู๎ที่เป็น
การศึกษา เรียนรู๎ที่
วิทยา ศาสตร๑และ ฝึกให๎เด็กได๎เรียนรู๎
การมีจิตอาสา
บนฐานหน๎าที่การ
ในการดํารง ชีวิตใน งานที่ตนเองรัก

๓.)มีเครือขําย
พหุภาคีของ
สถาบันสังคมที่
หลากหลาย
กว๎างขวางทั้ง
ปริมาณ และ
คุณภาพ
๔.)มีฐานข๎อมูล
เชิงวิชาการ
แนวความคิด
ประสบการณ๑
และผลงานที่
สะสมมาอยําง
เป็นระบบชัดเจน
พอสมควร

สร๎างที่ทํางานให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎
ห๎องเรียนและ
โรงเรียนที่มีชีวิต
ชีวาของผู๎เรียน
๔.) ครูทางเลือก
ได๎แกํ ครูภูมิป๓ญญา /
ครูอาสาสมัคร/ครู
ชุมชน /ครูศูนย๑การ
เรียน และครูวิชาชีพ
ต๎องหลอมรวมผนึก
พลังเป็น“โค๎ชการ
ศึกษาตลอดชีวิต”
ให๎กับ”ผู๎เรียน”ข๎าม
พ๎น”ใบประกอบ
วิชาชีพที่ขวางกั้น
สัมพันธภาพและจิต
วิญญาณของความ
”ครู”ที่แท๎จริง
๕.)สร๎างผู๎เรียนให๎
เป็น”โค๎ช” หรือ
เจ๎าภาพ(Host) เป็น
วิธีการหนึ่งที่ยกระดับ
”ผู๎เรียน”ให๎สามารถ
จัดการความรู๎ของ
ตนเองที่มากมาย/
หลากหลายจาก
กระบวนการเรียนรู๎
ทั้งจากการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง เรียนรู๎กับ
ผู๎อื่น/ศูนย๑การเรียน/
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ชุมชน ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม ในการ
สร๎างความเข็มแข็ง
มั่นคง และยั่งยืน
ให๎กับตนเอง ชุมชน
แลประเทศชาติไป
พร๎อมกัน
๔.)การระดมพลัง
ป๓ญญาด๎วยการ
ประสานพลังพหุภาคี
ในการสร๎างกระ บวน
การพหุป๓ญญาบน
ฐานพหุวัฒนธรรม
และธรรมชาติ คือ
รากฐานและกระบวน
การจัดการศึกษาที่
มั่นคงและยั่งยืน
๕.)การสร๎าง สรรค๑
และพัฒนาสถาน
ศึกษา ชุมชน
สภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ครอบครัว
สถานที่ทํางานให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียนที่
จะยกระดับการ
เรียนรู๎ในสิ่งที่ใกล๎ตัว
และขยายเชื่อมโยง
ไปสูํสิ่งกว๎างไกล
หลากหลาย ซับซ๎อน
มากขึ้นเพื่อทีจ่ ะ
เติบโตพร๎อมเป็น

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

(๔)สร๎างเสริมและ
พัฒนาแรงงานที่มี
ความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญและมี
ทักษะสูง

การให๎เด็กได๎เรียน
รู๎และเข๎าใจผําน
การปฏิบัตจิ ริง
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ๑ปุา ดิน น้ํา
และพันธุกรรมพืช
สมุนไพรผึ้งปุา ผ๎า
ทอและการเรียนรู๎
ผํานโครงงาน
ทํองเที่ยวชุมชนฯที่
ฝึกให๎เด็กและ
ชุมชนยก ระดับ
การจัดการธุรกิจ
ทํองเที่ยวชุมชนให๎
มีมูลคําที่สูงขึ้น
กวําเดิม

และให๎เด็กเห็น
ความสําคัญใน
คุณคําของ
วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ธรรมชาติ
ของชุมชนอยําง
ลึกซึ้งและการ
เรียนรู๎ผํานระบบ
โครงการทํอง
เที่ยวชุมชนฯ
โครงการนิเวศ
ภาวนาต๎นน้ําแมํ
ขานซึ่งเป็นหลัก
สูตรผู๎ประกอบ
การ ที่เป็นสนาม
ให๎เด็กได๎ฝึก/
ทดลอง/สือ่ สาร
และการบริการ
กับลูกค๎าในเมือง
อยํางมืออาชีพ

หลํอหลอมให๎
เด็กเป็นผู๎มี
ความคิดเสียสละ
อดทน และ
บริการผู๎อื่นโดยมี
หลักสูตรกลุํม
ประสบการณ๑
เรียนรู๎ด๎าน
สุขภาพที่ต๎อง
ดูแลสุขภาพ
ตนเองและ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎
คือกระ บวนการ
ที่ทําให๎เด็กได๎
ยกระดับความรู๎/
ทักษะการดูแล
สุขภาพตนเอง
และบริการผู๎อื่น
ได๎อยํางมี
คุณภาพ

สังคมให๎สมดุล
ได๎ฝึกฝนผําน
กระบวนการเรียน
การสอนที่ฝึกความ
สามารถในอาชีพให๎
เป็นผู๎ที่รู๎จริงและมี
ความเชี่ยว ชาญใน
เรื่องนั้นๆทั้งการ
ผลิตและการ ตลาด
ได๎เป็นกระบวนการ
หลํอหลอมให๎เด็ก
ได๎ทํางานอาชีพ
และบริการอยํางมี
คุณภาพที่จะเพิ่ม
มูลคําให๎สูงขึ้นอีก
ด๎วย

ชอบ สนใจและ
ถนัดคือพื้นฐานที่
สําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตผลิตภัณฑ๑
และทักษะฝีมอื ของ
เด็กในการผลิตและ
บริการให๎สูงขึ้นมี
ความชํานาญและ
คุณภาพมากขึ้น

กระบวนการ
จัดการศึกษาแบบ
พหุภาคีโดยการ
ระดมความรํวมมือ
จากทุกฝุายใน
สังคมทุกระดับ
สํงผลให๎เด็กมี
โอกาสได๎เรียน รู๎
กับองค๑กร
หนํวยงานและ

กระบวนการ
เรียนรู๎ผําน
โครงการ
ผู๎ประกอบการ
ทางสังคมฯของ
เด็กนอก จากจะ
ฝึกฝนให๎เด็กมี
ทักษะและความ
มั่นใจในการ
ทํางาน สื่อสาร

กระบวนการ
เรียนรู๎ตาม
หลักสูตรที่
ออกแบบให๎เด็ก
ได๎เรียนรู๎ด๎วยการ
ปฏิบัติ การจริง
ตั้งแตํกับ
ครอบครัวกับ
ศูนย๑ฯ และ
เรียนรู๎ด๎วย

ด๎วยหลักการ
ที่ให๎สิทธิและ
เสรีภาพเด็กใน
การศึกษาอยําง
เต็มที่ทําให๎เด็กได๎มี
โอกาสได๎เรียน รู๎
ฝีกปฏิบัติการจริง
กับผู๎เชี่ยวชาญ/
ผู๎ประกอบการ/
อาสาสมัคร

กระบวนการ
จัดการศึกษาที่
มุํงเน๎นการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง โดยเริ่ม
เรียนรู๎จากสิ่งที่รัก
และชอบสํงผลให๎
เด็กได๎สะสมความรู๎
ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆอยําง

โรงเรียน /เรียนรู๎กับ
บริบทแวดล๎อม
๖.)ศูนย๑การเรียน
ผู๎ประกอบการเพื่อ
สังคม(Social
entrepreneurship)
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาเพือ่ เด็ก
และชุมชนอยํางยั่งยืน
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มนุษย๑ที่สมบูรณ๑
๖.)แนวคิดและ
กระบวนการจัด
การศึกษาทางเลือก
บนฐานนิเวศการ
เรียนรู๎ และภูมิทัศน๑
การเรียนรู๎คือ
นวัตกรรมการศึกษา
ทางเลือกไทย
ที่ควรได๎รับการ
พัฒนาตํอไป

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

บุคคลที่มีความรู๎
ความ สามารถใน
วิชาชีพซึ่งเป็น
ผู๎ประกอบการจริง
ทั้งด๎านธุรกิจการ
ศึก ษาและพัฒนา
สังคม ดังนั้น จึงชี้
วัดได๎จากเด็กของ
ศูนย๑ฯสามารถมี
ความรู๎ในการ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพอาหาร
ยา ผ๎า บ๎านได๎
อยํางมีคุณภาพ

กลไกการ
ขับเคลื่อน
ด๎วยกระบวนการ
ประชารัฐ และการ
มีสํวนรํวมในทุก
ระดับโดยยึด
ประชาชนเป็น
ศูนย๑กลางและ
มีธรรมาภิบาล

สาธารณะอยําง
มืออาชีพแล๎ว ยัง
สะสม
ประสบการณ๑
และความ
เชี่ยวชาญให๎กับ
เด็กในการ
ทํางานที่เกี่ยว
ช๎องและ
รับผิดชอบได๎
อยํางมีคุณภาพ
และเป็นพื้นฐาน
ที่จะให๎เด็กยก
ระดับทักษะ
ความรู๎ตํางๆให๎
สูงขึ้นตํอไปอีก
ด๎วย

ตนเองจะสะสม ตํางประเทศ
ตํอเนื่อง จากนั้นก็
ความมั่นในใน
ตลอดจนถึงการได๎ ให๎เด็กได๎ฝึกการ
การเรียนรู๎ในสิ่ง ไปเรียนรู๎ทัศน
ถํายทอดให๎กับ
ที่ตนเองรัก ชอบ ศึกษานอกสถานที่ เพื่อนและรุํนน๎องก็
อยํางตํอเนื่อง
และการฝึกปฏิบัติ จะสํงผลให๎เด็กมี
และจริงจังแล๎ว งานจริงในชํวงปิด ความเชี่ยวชาญ
ศูนย๑ฯยังมี
เทอมทําให๎เด็ก
และเพิ่มพูนทักษะ
อาสาสมัคร
เพิ่มพูนความรู๎มี
การปฏิบัติใน
นานาชาติ มา
ประสบการณ๑ใน
อาชีพ/การงานที่
ชํวยเติมเต็ม
การทํางานจริงและ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
ประสบการณ๑
เป็นต๎นทุนให๎เด็กได๎
และทักษะ
พัฒนาตํอยอดให๎มี
ความรู๎ทางด๎าน ทักษะที่สูงและ
ภาษาตําง
กว๎างขวางมากขึ้น
ประเทศให๎กับ
ตํอไป
เด็กอีกด๎วยทําให๎
เด็กมีทักษะการ
เรียนรูท๎ ี่สูงและ
กว๎างขวางมาก
ขึ้น
กระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกศูนย๑การเรียนใช๎กระบวนมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนทั้งภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน ท๎องถิ่น ท๎องที่ ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มี
จิตศรัทธากุศลเข๎ามารํวมขับเคลื่อน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา หนุนเสริมทรัพยากร
ตํางๆ โดยยึด”เด็ก/ผู๎เรียน”เป็นสําคัญ และมุํงมั่นที่จะสร๎างสรรค๑พัฒนาองค๑กร/สถาบันสังคมที่จัดการศึกษา
ให๎สามารถพึ่งตนเองได๎โดยสามารถดูแลการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ มั่นคงและ
ยั่งยืนตํอไปด๎วย

ที่มา : ผู้วิจัย เทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม/
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แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสําหรับผู๎บริหาร
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค๑
๑.๓ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ
๑.๔ กรอบแนวคิดการวิจัย
๑.๕ กระบวนการศึกษาวิจัย
๑.๖ ๕ กรณีศึกษาศูนย๑การเรียนทางเลือกไทย
๑.๗ เครื่องมือการวิจัย
๑.๘ การวิเคราะห๑ข๎อมูล
๑.๙ คําสําคัญ
๑.๑๐ การนําผลงานวิจัยไปประยุกต๑ใช๎
๑.๑๑ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรม
๒.๑ สภาวการณ๑เปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑
สูํนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่มีผลตํอการพัฒนาการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
๒.๒ การจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมในประเทศไทย
บทที่ ๓ ๕ กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนทางเลือกของสถาบันสังคม
๓.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
:อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน ผู๎ประกอบการสังคมลุํมน้ําสาละวิน
๓.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือล่า จ.เชียงใหม่ :
จัดการความรู๎ได๎ถํายทอดเป็นวิถีชีวิตชนเผําปกาเกอะญอ
ผู๎ประกอบการสังคมลุํมน้ําแมํขาน
๓.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท จ.นครศรีธรรมราช :
พุทธวิถีแกรํงทุกด๎านจากภายในสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎สูํความเป็นไทและความสุข
๓.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี :
เสรีภาพการศึกษา ธรรมชาติ ความรัก ชุมชนแหํงการเรียนรู๎การศึกษาทางเลือกไทย
๓.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต :
เรียนไปกับงานจัดการความรู๎ที่หลากหลายชีวิตที่เลือกได๎ด๎วยตนเอง ตนเอง

ก
๓
๔
๑๗
๑๗
๒๑
๒๑
๒๑
๒๓
๒๔
๒๗
๒๘
๒๘
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๔๑
๔๔
๔๔
๖๘
๙๑
๑๐๕
๑๒๐
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แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

บทที่ ๔ ผลการศึกษา
สํวนที่ ๑ ต๎นทุนทางสังคมของการจัดการศึกษาทางเลือก
สํวนที่ ๒ นวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกที่ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนเพื่อการพัฒนา
สํวนที่ ๓ องค๑ความรู๎เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑๓๑
๑๓๑
๑๔๓
๑๔๕
๑๕๑

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๘
ภาพที่ ๙
ภาพที่ ๑๐
ภาพที่๑๑
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม

แผนภาพที่ตั้งศูนย๑การเรียน ๕ กรณีศึกษา
ประเทศไทยเป็นกับความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นทีโ่ ลก
แผนที่แสดงตําบลแมํสามแลบ อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน
ตัวอยํางพันธุ๑ข๎าวพื้นบ๎านลุํมน้ําสาละวินผลงานที่ผู๎เรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎และพัฒนา
เครือขํายนิเวศการเรียนรู๎แมํฮํองสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
แผนงานขับเคลื่อนการเรียนรู๎และศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาลุํมน้ําแมํลามาน๎อย
กรอบคิดการจัดการศึกษาทางเลือกของศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท
พัฒนาการและแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือกของมูลนิธิเด็ก
ตัวอยําง แบบประเมินผลการเรียนรู๎ รายบุคคล
ตารางสรุปแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนฯ
ข๎อเสนอนโยบาย ตัวอยํางรูปแบบ”การ๑ดเรียน”

๒๔
๓๖
๔๖
๕๗
๖๗
๘๔
๙๔
๑๐๖
๑๒๕
๑๔๗
๑๕๑
๑๕๓
๑๖๐

16

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ด๎วยสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงระดับโลกในศตวรรษที่๒๑ที่เปลี่ยนแปลงสูํอุตสาหกรรม๔.๐ที่มีการ
ใช๎ไฟฟูาเป็นพลังงานหลักในการผลิตโดยอาศัยความความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ผสมผสานกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการผลิต สํงผลให๎พฤติกรรมการบริโภคสินค๎าและ
บริการของประชาชนเปลี่ยนไป ผู๎ผลิตสินค๎าและการบริการจึงจําเป็ นต๎องปรับตัวสูํการพัฒนาบนฐานความรู๎
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี สิ่งแวดล๎อม และนวัตกรรม ทําให๎ทุกประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวและพัฒนาตนเองใน
ทุกๆด๎านเพื่อให๎เทําทันและอยูํในกลุํมนําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกบริบทของโลก เชํนเดียวกับประเทศ
ไทยที่รัฐบาลได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลําวจึงได๎มีการปรับเปลี่ยนประเทศไปสูํประเทศไทย ๔.๐และ
กําหนดแผนยุ ทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง ประเทศไทย ๔.๐เป็นโมเดลการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ที่เปลี่ ย นเศรษฐกิจ แบบเดิมไปสูํ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด๎วยนวัตกรรมที่เน๎นเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค๑ และภาคบริการ ซึ่งภายใต๎หลักการดังกลําวการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ จึงมุํงยกระดับ ๔
องค๑ประกอบหลักด๎านเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ คือ
๑. ภาคเกษตรกรรม โดยมุํงยกระดับให๎เป็นเกษตรสมัยใหมํ /เกษตรอินทรีย๑/Smart Farmers
๒. ภาคธุรกิจSMEs โดยมุํงยกระดับให๎เป็น Smart Enterprises /Start up ที่มีศักยภาพสูง
๓. ภาคบริการ โดยมุํงยกระดับการบริการที่มีมูลคําสูงในทุกด๎านและทุกระดับ
๔. ภาคแรงงาน โดยมุํงยกระดับแรงงานที่มีความรู๎และทักษะสูง
โดยมีเปูาหมายตามยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปีและการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ที่จะนําพาประเทศให๎
หลุดพันจากความเป็นประเทศไทย ๓.๐ โดยพ๎นจากกับดักรายได๎ปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความไมํสมดุล
ในการพัฒนา พร๎อมกับการปฏิรูปประเทศในทุกด๎านไปสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการ
สร๎างความเข็มแข็งจากภายในด๎วยความคิดศาสตร๑พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
ผํานกลไกการขับเคลื่อนผํานการสร๎างและยกระดับผลิตภาพ กลไกการขับเคลื่อนใหมํๆที่คนสํวนใหญํมีสํวนรํวม
และทั่วถึง กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน จนสามารถเป็นประเทศโลกที่ ๑ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
จากนโยบายและแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ดังกลําว ซึ่งจะประสบความสําเร็จได๎นั้น
นอกจากกลไกประชารัฐ องค๑กร หนํวยงานจากทุกภาคสํวนจะต๎องรํวมมือกันอยํางเต็มที่แล๎ว การพัฒนา”คน”
ให๎มีความรู๎ ความสามารถ และมีศักยภาพพร๎อมกับมีสํานึกความรับผิดชอบตํอสังคมและประเทศชาติและเข๎า
มาเป็ น แรงผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสูํ เ ปู า หมาย ๔.๐ ดั ง กลํ า วอยํ า งเข็ ม แข็ ง ตํ อ เนื่ อ งด๎ ว ย จึ ง มี
ความสําคัญอยํางยิ่งตามเปูาหมายแผนยุทธศาสตร๑การศึกษาแหํงชาติ ๒.๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ) รวมทั้ง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ที่มุํงหวังที่จะให๎คนไทยทุกคน
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต อยํางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยํางเป็นสุขสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ด๎วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ และการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ โดยได๎กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนเป็น ๖ ยุทธศาสตร๑ ๕ เปูาหมายอยํางชัดเจน
สํงผลให๎มีการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในทุกสํวนทุกระดับทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการในสถานศึกษา
ทุกระดับ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากัน
ทั่วประเทศ อยํางจริงจัง
“การศึกษาทางเลือก(Alternative Education)”เป็นอีกรูปแบบหนึ่งชองระบบการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยที่มีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สําหรับการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กกลุํมเปูาหมายเฉพาะของสถาบันสังคม(บุคคล ครอบครัว องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กร
วิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคมอื่น) ที่กฎหมายได๎รับรองสิทธิไว๎ในมาตรา๑๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม และในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา
๔๙ และรัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และคําสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง”ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ”ที่กําหนดบทบาทหน๎าที่ของกศจ.ไว๎ในข๎อ ๘(๒) ที่
รองรับการการจัดการศึกษาของสถาบันทางสังคมตามมาตรา๑๒ ดังกลําวไว๎อยํางชัดเจน
กลําวคือนับตั้งแตํรัฐธรรมนูญไทยพ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ ที่ถือได๎วําประชาชนมีสํวนรํวมมาก
ที่สุดแม๎วําจะไมํมีคําวํา “การศึกษาทางเลือก”บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแตํก็ได๎บัญญัติถึงเสรีภาพทางการศึกษา
ที่ต๎องได๎รับการคุ๎มครอง(มาตรา๔๒) สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบ สองปีที่รัฐจะต๎องจั ดให๎
อยํ างทั่ว ถึงและมีคุณภาพโดยไมํ เก็บ คําใช๎จําย(มาตรา๔๓)และรัฐต๎องจัดให๎ มีกฎหมายการศึกษาแหํงชาติ
(มาตรา๘๑ ) จึงเป็นที่มาให๎เกิด พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม ซึ่ง
สอดคล๎องกับหลักการ/ปรัชญาของการศึกษาทางเลือกที่บัญญัติไว๎ในหมวดที่ ๑ บททั่วไป ความมุํงหมายและ
หลักการ ในมาตรา ๖ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้,และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” มาตรา ๗ บัญญัติวํา “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง...ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อัน เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้แ ละเรียนรู้ด้ว ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง” และมาตรา ๘ “การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(๒) ให้ สั งคมมีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึกษา (๓) การพั ฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใ ห้ เป็นไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ในหมวดที่ ๒ สิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษานอกจากมาตรา๑๐ และมาตรา๑๑ ที่บัญญัติ
ให๎ บุ ค คลมี สิ ท ธิ และโอกาสเสมอกั น ในการรั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานอยํา งทั่ว ถึง และมีคุ ณภาพโ ดยไมํเ ก็ บ
คําใช๎จํายแล๎วในมาตรา๑๒ บัญญัติวํา “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม

18

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

อื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งได๎กระจายอํานาจให๎
สถาบันสังคมเข๎ามารํวมเป็นผู๎จัดการศึกษาด๎ วย โดยป๓จจุบันมีกฎกระทรวงจํานวน ๖ ฉบับออกมารับรอง การ
จัดการศึกษาของสถาบันสังคม ตามมาตรา๑๒ ดังกลําวนี้เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
ตํอมา“การศึกษาทางเลือก”ได๎ถูกบรรจุไว๎ในรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.๒๕๕๐ สํวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา ระบุใน มาตรา ๔๙ (วรรค ๓) บัญญัติวํา ”การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ” นอกจากนั้น ในรัฐธรรมนูญฉบับป๓จจุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติไว๎ในมาตรา ๕๔
(วรรค๓) บัญญัติวํา “รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ให้ มีก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต และจั ดให้ มี การร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ...” แม๎วําจะไมํระบุชัดเจนถึงการศึกษาทางเลือกแตํโดยหลักการแล๎ว
ก็ถือวําสอดคล๎องกับการศึกษาทางเลือกทั้งการศึกษาตลอดชีวิตและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของสถาบันทาง
สั ง คมในการจั ด การศึ กษา ที่ไ ประบุ ไ ว๎ ในคํ า สั่ ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ การปฏิ รู ป การศึ กษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้. คือ (1) กาหนดยุทธศาสตร์ แนว
ทางการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม
การบริห าร และการจั ดการศึกษาขององค์กรปรกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมทั้งส่ งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย” ซึ่งเป็นคําสั่งที่รองรับมาตรา ๑๒
ของพ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติมนั่นเอง
ป๓จจุบันทํามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ที่รวดเร็ว รุนแรง
และ ซับซ๎อนกํอให๎เกิดป๓ญหาทางสังคมทุกกลุํม เพศ วัยในทุกระดับ แตํขณะเดียวกันอีกด๎านหนึ่งเด็ก/ผู๎เรียนก็
สามารถเข๎ าถึง การศึ กษาได๎งํา ย และมีท างเลื อกในการศึกษาเรี ยนรู๎ม ากยิ่ งขึ้น ด๎ว ยเครื่อ งมือ และวิ ธีการ
การศึกษาด๎วยตนเองมากมาย “การศึกษาทางเลือก”จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เด็ก/ผู๎เรียนให๎ความสนใจ และ
เป็นป๓จจัยหนึ่งที่สํงผลให๎การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งโรงเรียนเอกชนทางเลือก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ๎านเรียน(Home school) และ ศูนย๑การเรียนโดยสถาบันสังคมที่ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา๑๒ และมีสถานภาพเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา ๑๘ (๓) , ศูนย๑การเรียนของ
ครูภูมิป๓ญญา รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กทางเลือก ที่แม๎จะเป็นโรงเรียนในระบบของรัฐแตํโรงเรียนได๎บูรณาการ
หลักคิดและกระบวนการจัดการศึกษาทางเลือก ที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยได๎มีการจัดการศึกษาที่สอดคล๎อ ง
กับบริบทของผู๎เรียนและกฎหมายได๎รับรองสิทธิไว๎ในมาตรา๑๕ “การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ..........สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน
หรือต่างรูปแบบก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอก
ระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน “
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แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

อยํางไรก็ตามได๎มีการศึกษาถึง พัฒนาการระบบการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย ซึ่งพบวําโรงเรียน
หมูํบ๎านเด็กที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกํอตั้งโดยมูลนิธิเด็กในปี พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นที่ยอมรับกันวํา เป็นโรงเรียน
ทางเลือกแหํงแรกของประเทศไทย โดยนําแนวความคิดระบบการศึกษาทางเลือกแบบซัมเมอร๑ฮิลล๑ (Summer
Hill School) จากประเทศอังกฤษมาประยุกต๑ใช๎กับเด็กในบริบทสังคมไทย และตํอมาก็มีกลุํม /องค๑กร/
ภาคเอกชน/สถาบันสังคมหรือภาคสังคมตํางๆตื่นตัวและสนใจจัดการศึกษาทางเลือกด๎วยแนวคิด ปรัชญาและ
รูปแบบการจัดการที่แตกตํางหลากหลายมากมายมากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงป๓จจุบัน โดยเป็นที่ประจักษ๑วํา การจัด
การศึกษาทางเลือกในประเทศไทยมีรูปแบบแตกตํางจากการศึกษาในระบบทั่วไป โดยเป็นการจัดการศึกษาบน
พื้น ฐานความเชื่ อ ที่ วําธรรมชาติของมนุ ษย๑มี ความแตกตํ างหลากหลาย การจัด การศึกษาจึ งต๎อ งมีค วาม
หลากหลาย ยืดหยุํน สอดคล๎องกับธรรมชาติ และความต๎องการของผู๎เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรู๎ จุดเน๎น และสาระที่เรียนรู๎จะตั้ง อยูํบนฐานภูมินิเวศ ภูมิสังคม พหุวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่น
หรือที่เรีย กวําศึกษาจากภายในออกสูํ ภายนอก และให๎ ความสําคัญกับการที่จะให๎ ผู๎เรียนมีสํ วนรํวมในการ
ออกแบบการเรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ ให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและ
การเรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติจริง การฝึกคิดวิเคราะห๑แก๎ไขป๓ญหาและการทํางานเป็นทีมผํานรูปแบบโครงงาน
ตํางๆ รวมทั้งเรียนรู๎กับแหลํงเรียนรู๎/สถานประกอบการ ผู๎เชี่ยวชาญ/ครูภูมิป๓ญญาด๎วย
ซึ่งป๓จจุบันสถานศึกษาที่ได๎รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให๎จัดการศึกษาระดับขั้นพื้ นฐานและ
ดําเนินการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาทางเลือกแบํงออกเป็น ๒ กลุํมใหญํๆคือ โรงเรียนเอกชน
ทางเลือก และ ศูนย๑การเรียนทางเลือก ซึ่งข๎อมูลป๓จจุบัน (ตุลาคม ๒๕๖๐) มีศูนย๑การเรียนทางเลือกที่ได๎รับ
อนุญาตแล๎วทั่วประเทศจํานวน ๓๑ ศูนย๑ฯ จํานวนเด็กประมาณ ๑,๑๙๒ คน ซึ่งผู๎รับอนุญาตจัดการศึกษามีทั้ง
ประเภทบุคคล องค๑กรชุมชน และองค๑กรเอกชน โดยมีแนวโน๎มจะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
จากการที่รัฐบาลกําลังขับเคลื่อนประเทศไทยสูํเปูาหมาย๔.๐ และการศึกษา ๔.๐ ที่ให๎ความสําคัญกับ
ผู๎เรียนในการสร๎างนวัตกรรมโดยมุํงพัฒนา”คน”ให๎มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ พร๎อมคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะ
เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย๔.๐ ดังกลําว ดังนั้น การจัดการศึกษาทางเลือกของศูนย๑การเรียน
ทางเลือกตํางๆซึ่งสํวนใหญํจัดการศึกษาให๎กับเด็กกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่ยากไร๎ด๎อยโอกาส ตกหลํน หลุดรอด
จากระบบการศึกษาปกติ รวมทั้งเด็กที่มีความต๎องการเรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจอยํางแท๎จริงแตํระบบ
การศึกษาปกติไมํสามารถรองรับได๎ จึงเป็นระบบการศึกษาและผู๎จัดการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกวําสถาบัน
สังคม(มาตรา๑๒)ซึ่งมีความสําคัญเชํนเดียวกับการศึกษาในระบบปกติทั่วไป ที่จะรํวมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ดังกลําวได๎อยํางมีคุณภาพ
ดังนั้น เพื่อความเข้าใจถึงระบบการศึกษาและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การเรียน /ผู้จัดการ
ศึกษาทางเลือก ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้บนฐานภูมินิเวศ พหุวัฒนธรรม ระบบประกัน
คุณภาพ รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนตามบริบท/สภาพจริงของแต่ล ะพื้นที่ที่หลากหลายมิติ เพื่อหา
แนวทาง/รู ป แบบการพัฒ นาการเสริ มสร้ างผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้และทักษะด้านต่ างๆ สามารถก้าวสู่
การศึกษาประเทศไทย 4.0ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางเลือก
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ประเทศไทยต่อไปอีกด้วย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)จึงได้เห็นควรให้จัดทาโครงการวิจัย เรื่อง
แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขึ้นดังกลําว.
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.) เพือ่ ศึกษากระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกในศูนย๑การเรียน /โรงเรียนทางเลือก เกี่ยวกับ
กระบวนการ วิธีการจัดการศึกษา/จัดการเรียนรู๎ กิจกรรม และด๎านอื่นที่เกี่ยวข๎อง
จํานวน ๕ กรณีศึกษา
๒.) เพื่อทดลองนํารํองในศูนย๑การเรียน/โรงเรียนทางเลือกในภูมิภาค จํานวน ๕ กรณีศึกษา
๓.) เพื่อวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และจัดทําแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ สําหรับใช๎เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางเลือก
ในระยะตํอไป
๑.๓ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ
๑.) รายงานผลการศึกษาฉบั บ สมบูรณ๑ที่ประกอบด๎วย สภาวการณ๑การเปลี่ ยนแปลงประเทศไทย
ที่กํอให๎เกิดการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคม แนวทางการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียนทางเลือก
ของสถาบันสังคม หลักสูตร กระบวนจัดการศึกษา การวัดประเมินผล ที่รองรับและสอดคล๎ องกับนโยบาย
ประเทศไทย๔.๐ นวัตกรรมแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ และ องค๑ความรู๎เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการทางเลือกที่เหมาะสมกับผู๎เรียนของสถาบัน
สังคมในประเทศไทย และข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึ กษาทางเลือกในการ
ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๔ กรอบแนวคิดการวิจัย
จากสภาวการณ๑การเปลี่ยนแปลงของโลกอยํางรวดเร็วทั้งความก๎าวหน๎าการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบก๎าวกระโดดสูํการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่สํงผลตํอระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษาที่ประเทศตํางๆในโลกต๎องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแขํงขั นอยํางเสรีและไร๎พรมแดน
อยํ า งไมํ อ าจจะหลี ก เลี่ ย งได๎ และสั ญ ญาประชาคมโลกจากเปู า หมายการพั ฒ นาแหํ ง สหั ส วรรษ ๒๕๕๘
(Millennium Development Goals : MDGs 2015) สูํเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค๑การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs2030) รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคม
อาเซียนตํอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ประชากรโลกที่เข๎าสูํศตวรรษสังคมผู๎สูงวัย(พ.ศ.๒๕๔๔-๒๖๔๓)ที่กํอให๎เกิดวิกฤติป๓ญหาการขาดแคลนแรงงาน
และเกิดการเคลื่อนย๎ายแรงานระหวํางประเทศมากขึ้น และทั่วโลกต๎องการทักษะของประชากรในศตวรรษที่
๒๑ ที่มีสมรรถนะระดับสูง มีทักษะในการแก๎ไขป๓ญหา มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น
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ซึ่ ง มู ล เหตุ ป๓ จ จั ย ภายนอกดั ง กลํ า วกดดั น ให๎ ทุ ก ประเทศทั่ ว โลก รวมทั้ ง ประเทศไทยที่ มี ป๓ จ จั ย
ภายในประเทศด๎วยที่มีผลกระทบจากการพัฒนาประเทศในชํวงยุค ๓.๐ ที่ผํานมาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมที่กํอให๎เกิดป๓ญหาสะสมมากมาย จนกํอให๎เกิดกระแสการ
เรียกร๎องจากประชาชนทุกภาคสํวนให๎มีการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาในทุกระดับและกระทั่งให๎มีกลไกการมีสํวน
รํว มของประชาชนในการขับ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศอยํางกว๎างขวาง นํามาซึ่งนโยบายการปรับเปลี่ ยน
ประเทศไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ,ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งป๓จจัยภายนอกและป๓จจัยภายในประเทศดังกลําว
สํ ง ผลให๎ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต๎ อ งจั ด ทํ า แผนการศึ กษาแหํ ง ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๘) ขึ้ น เพื่ อ
ขับเคลื่อนปฏิรูปและปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศอยํางเป็นระบบในทุก
ระดับอยํางแท๎จริงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนถึงการศึกษา
ตลอดชีวิตของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและเปูาหมายการศึกษาชาติด๎วย
ดังนั้น ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิรูปการศึกษาและอยากเห็ น
ประเทศไทยยุค๔.๐ในสังคมโลกและประชาคมอาเซียนแหํงศตวรรษที่๒๑เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และต๎องการ
เห็นและใช๎การศึกษาเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดพรมแดนของการเรียนรู๎ให๎กว๎างขวางยาวนานตลอดชีวิตและ เป็น
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมให๎ทะลุทะลวงป๓ญหาและเทําทันการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด๎านได๎อยําง
สมดุล เหมาะสมและยั่งยืน ซึ่ง”การศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคม”ในประเทศไทยที่จัดการศึกษาให๎กับ
ผู๎เรียนที่เป็นกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่ผู๎เรี ยนไมํสามารถเรียนตามระบบการศึกษาปกติในสถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แม๎กระทั่งสถานศึกษาเอกชนที่มีคําใช๎จํายสูงได๎ ตลอดจนถึงเด็กที่
มีความสนใจพิเศษที่จะเรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด และสนใจด๎วย
ในประเทศไทยมีสถานศึกษาซึ่งนอกจากบ๎านเรียน(Home school)ที่พํอแมํผู๎ปกครองจัดการศึกษาให๎
บุ ตรหลานตนเองที่คนสํ ว นใหญํรู๎ จั กกัน ดี และมีรายงานวิจัยที่เผยแพรํสูํ ส าธารณะพอสมควรแล๎ ว รวมทั้ ง
โรงเรียนเอกชนทางเลือกที่มีชื่อเสียงที่จัดการศึกษาตามปรัชญาแนวทางการศึกษาทางเลือกตํางประเทศ เชํน
มอนเตสซอรี่ วอลดอร๑ฟ นีโอฮิวแมนนิส ซัมเมอร๑ฮิลล๑ และบางสํวนก็ นํามาผสมผสานกับแนวคิดวิถีพุทธแบบ
ตะวันออก เป็นต๎นด๎วยแล๎ว พบวํายังมีสถานศึกษาของสถาบันสังคมที่เป็น ”บุคคล องค๑กรชุมชน และองค๑กร
เอกชน”ที่ตื่นตัวลุกขึ้นมามีสํวนรํวมเพื่อชํวยแบํงเบาภาระของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาให๎กับ
เด็ก/ผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายเฉพาะเป็นสถานศึกษาตามมาตรา๑๘(๓)ประเภทศูนย๑การเรียน โดยได๎รับอนุญาต
นับตั้งแตํปีพ.ศ.๒๕๕๕จนถึงป๓จจุบัน และมีแนวโน๎มจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะทั้งเหตุป๓จจัยภายนอกในบริบทตํางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการบริโภค สิ่งแวดล๎อม และความก๎าวหน๎า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆและเหตุป๓จจัยภายในที่หลากหลายป๓ญหาและซับซ๎อนที่สํงผลให๎เด็ก/ผู๎เรียน
จํานวนหนึ่งได๎รับผลกระทบเข๎าไมํถึงและหลุดรอดออกจากระบบการศึกษาปกติ และบางสํวนก็มีความตื่นตัว
และสนใจในการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความฝ๓น ความต๎องการในอาชีพ และสังคมสุขภาวะที่เหมาะสมกับตนเอง
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ตามเปูาหมายและความคาดหวังตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และแผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปีที่
เป็นธงนําขบวนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศและการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ที่ยั่งยืน ที่ต๎องการ
ให๎คนไทยและประเทศเติบโตไปพร๎อมกันโดยไมํทอดทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกของ
สถาบันสังคม จึงเป็นความหวังหากมีการศึกษาต๎นทุนทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมที่กํอให๎เกิดศูนย๑การ
เรียนหรือสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการของผู๎เรียน กระบวนการจัดการศึกษา(หลักสูตร
วิธีการ การวัดประเมินผล) นวัตกรรม องค๑ความรู๎ และแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องตามนโยบาย
ประเทศไทย๔.๐ ที่เกิดขั้นจากการปฏิบัติจริงของศูนย๑การเรียนตํางๆที่จัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนที่หลากหลาย
ได๎อยํางมีคุณภาพและเป็นฐานข๎อมูลที่จะให๎สถาบันสังคมและศูนย๑การเรียนตํางๆนําไปศึกษาพัฒนาตํอยอดให๎
เหมาะสมกับบริบทของตนเองและข๎อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมให๎มี
คุณภาพเป็น ทางเลื อกของผู๎ เรี ย นกลุํ มเปู าหมายเฉพาะที่หลากหลายได๎ อยํางแท๎จริง และกว๎างขวางทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณมากยิ่งขึ้นตํอไป.
๑.๕ กระบวนการศึกษาวิจัย
ดําเนิน การศึกษาวิจัย ตามกระบวนการวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํว นรํว ม(PAR) และ
ข๎อกําหนดลักษณะเงื่อนไขการดําเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อ ยกระดับ
คุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย๔.๐
๑.) ศึกษา รวบรวมข๎อ มูล ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข๎ องกับ การศึก ษาทางเลื อ กและนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐
๒.) ลงพื้นที่ รวบรวมข๎อมูลเอกสาร หนังสือ หลักสูตร แผนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล สื่อ
สัมภาษณ๑รายบุคคล รายกลุํม สังเกต และบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย๑การเรียนตัวอยําง ๕ กรณีศึกษา
๓.) ลงพื้นที่จัดประชุมสนทนากลุํม(Focus group)ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ผู๎จัดการ
ศึกษา กลุํมผู๎เรียน(เด็กเยาวชน) , ผู๎ปกครองเด็ก/เยาวชน ,ผู๎สํงเสริมและสนับสนุน(สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ(สพป.,สพม.สช.) นักวิชาการ/นักการศึกษา ,องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น,
ครูอาสาสมัครตํางประเทศ ที่เกี่ยวข๎องในแตํละศูนย๑การเรียนเพื่อรํวมสังเคราะห๑ข๎อมูลและ
ข๎อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกฯตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๔.) สรุปสังเคราะห๑และยกรํางรายงานการวิจัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย๔.๐ พร๎อมทั้งข๎อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมตามนโยบายประเทศไทย๔.๐อยํางมี
คุณภาพและยั่งยืน
๕.) เข๎ารํวมประชุมตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)กําหนด
๖.) นําเสนอ(รําง)รายงานการวิจัย ตํอผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา รับฟ๓งข๎อคิดเห็นและปรับแก๎ไข
รายงาน/ข๎อเสนอของผู๎ทรงคุณวุฒิ
๗.) จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ๑ สํงตํอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)
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๑.๖ ๕ กรณีศึกษาศูนย์การเรียนทางเลือกของสถาบันสังคม
ศูนย๑การเรียนของสถาบันสังคม ที่จัดตั้งขึ้น โดยรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา๑๒
และมาตรา๑๘ (๓) ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบด๎วย ศูนย๑
การเรียนประเภทบุคคล ครอบครัว(Home School) องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ และ สถาบั น ศาสนา สํ า หรั บ โครงการวิจั ยครั้ งนี้ไ ด๎ทํา การศึกษาแนวทางการจัด การศึกษา
ทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จากตัวอยํางการจัดการศึกษาทางเลือก
จํานวน ๕ กรณีศึกษาโดยเลือกศึกษาศูนย๑การเรียนประเภทองค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน และบุคคล ดังนี้ :ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือลํา
อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ (องค๑กรชุมชน)

ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน
อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน
(องค๑กรชุมชน)

ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก
มูลนิธิเด็ก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(องค๑กรเอกชน)

ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต (บุคคล)

ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
(องค๑กรชุมชน)

ภาพที่ ๑ ที่ตั้งศูนย์การเรียน ๕ กรณีศึกษา /
ที่มา : สมาคมสร๎างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม /เทวินฏฐ๑ อัครศิลาชัย
๑. ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ประเภท องค์กรชุมชน
๑.) ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน : รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยองค๑กรชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนชน
เผําปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)ลุํมน้ําสาละวิน ตั้งอยูํที่บ๎านแมํลามาน๎อย ตําบลแมํสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด
แมํ ฮํอ งสอน โดยสถาบั น ป๓ ญ ญาปิ ติ ( องค๑ก รสาธารณะประโยชน๑ )รั บมอบอํ านาจจากองค๑ก รชุ มชนในการ
ดําเนินการจดทะเบียนรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต ๒ ซึ่งได๎รับ
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อนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นระดับประถมศึกษา(ป๓จจุบันได๎รับอนุญาตให๎ขยายเพิ่มถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยชื่อ“ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน” หมายถึง”เด็กเยาวชนที่เรียนรู๎เพื่อการมี
ชีวิตที่ดีงามบนวิถีนิเวศลุํมน้ําสาละวิน ” โดยหลักสูตรและการกํอตั้งศูนย๑การเรียนเป็น ผลจากกระบวนการ
ดําเนินงานอยํางเข็มแข็งของ”กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน”ซึ่งเป็นกลุํมแกนนําเยาวชนรวมกลุํมกันทําหน๎าที่เป็นครู
จิตอาสาชํวยศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แมํฟูาหลวง”(ศศช.)”สังกัดสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอสบเมย(กศน.)จังหวัดแมํฮํองสอน โดยมีสถาบันป๓ญญาปิติ และนายนิติศักดิ์ โตนิติ ผู๎อํานวยการสถาบันฯ
ทีเ่ ข๎ามาทํางานพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กในพื้นที่ตั้งแตํพ.ศ.๒๕๕๒ ได๎รํวมหนุนเสริมกํอตั้งขึ้น
ตํอมาในปีพ.ศ.๒๕๕๖ ศูน ย๑ศศช.ได๎ยุ ติการสอนเด็กอายุต่ํากวํา ๑๕ปีได๎สํ งผลกระทบให๎ เด็กในชุมชนได๎รับ
ผลกระทบจํานวนมาก องค๑กรชุมชนโดยการขับเคลื่อนของกลุํมหญ๎าแพรกสาละวินและการหนุนเสริมทุกๆด๎าน
จากสถาบันป๓ญญาปิติจึงได๎กํอตั้ง”ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน”ขึ้นดังกลําว
๒.) ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า : รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยองค๑กรชุมชนเผําปกาเกอะญอ
(กะเหรี่ยง)ลุํมน้ําแมํขานและแมํปิงตั้งอยูํทบี่ ๎านสบลาน ตําบลสะเมิงใต๎ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํ โดยการ
สนับสนุนเริ่มต๎นจากมูลนิธิโรงเรียนรุํงอรุณ โดยมีนางสาวอรพินทุ๑ กุศลรุํงรัตน๑(ครูนิด)เป็นผู๎จัดการศึกษา จด
ทะเบียนรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มต๎นครั้งแรกจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาป๓จจุบันได๎ขยายเพิ่มจนถึง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับกํอนวัยเรียน(อนุบาล๑ – ๓) ด๎วย ซึ่ง “โจ๊ะมาโลลือหล่า”หมายถึง โรงเรียนวิถีชีวิต ที่
พัฒ นาการมาจากโครงการงานวิจั ย และพัฒ นาการจัดการศึกษาที่ส อดคล๎ องกับวิถีชีวิตชนเผํ าปกากะญอ
กรณีศึกษา ชุมชนปกากะญอ บ๎านสบลาน จังหวัดเชียงใหมํ โดยประสานความรํวมมือจากหนํวยงานตํางๆใน
ทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน สร๎างศูนย๑การศึกษาและจัดทําโครงรํางหลักสูตรรํวมกับ ชุมชนเพื่อ
เปิดดําเนินการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตให๎กับนักเรียนในชุมชนบ๎านสบลาน โดยมีชื่อวํา โจ๏ะมาโล
ลือหลํา ขยายเติบโตมาจนถึงป๓จจุบัน
๓.) ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท รับผิดชอบจัดการศึกษาโดย องค๑กรชุมชน ตั้งอยูํที่บ๎านทําสะท๎อน
ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวธิดารัตน๑ รัดไว๎ เป็นผู๎จัดการศึกษา จด
ทะเบียนรับอนุญาตจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต๎นจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต ๓ และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ “ชุมชนวิถีไท”เกิดจากการรวมตัวของผู๎ปกครองที่จัดการศึกษาให๎ลูกหลานของตนเองใน
รูปแบบบ๎านเรียนที่ต๎องการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ให๎ลูกหลานของตนเองได๎เรียนรู๎รํวมกันและเรียนรู๎รํวมกับ
ผู๎อื่น สังคมและ เชื่อมตํอกับโลกภายนอกโดยผู๎เรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ทั้งเรียนรู๎กับวิถีชีวิตการงาน
อาชีพกับครอบครัว เรียนรู๎กับศูนย๑การเรียน และออกแบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
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๒.ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ประเภท องค์กรเอกชน
๔.) ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก : รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยมูลนิธิเด็กซึ่งเป็นองค๑กรพัฒนา
เอกชนสาธารณกุศลกํอตั้งขึ้ นตั้งแตํ พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิเด็กแหํงองค๑การ
สหประชาชาติ และเพื่อรณรงค๑ให๎สังคมตระหนักถึงป๓ญหาความเหลื่อมล้ํา ทําให๎เด็กยากจนขาดสารอาหารกวํา
ครึ่งประเทศ พร๎อมๆกับเห็นวําเด็กควรมีสิทธิ เสรีภาพในการเรียนรู๎อยํางมีความสุขและมีทางเลือกในการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามที่ตนเองชอบ ถนัดและสนใจจึงได๎กํอตั้ง ”โรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก”ขึ้น โดยนําแนวคิดการศึกษา
ทางเลือกแนวคิดซัมเมอร๑ฮิลล๑ ของเอ.เอส.นีลจากประเทศอังกฤษนํามาประยุกต๑ใช๎กับบริบทสังคมไทย ซี่งเป็น
ที่ยอมรับกันวําเป็นโรงเรียนทางเลือกแหํงแรกของประเทศไทย โดยจดทะเบียนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการศึกษาเอกชน(สช.)โดยมี การพั ฒ นาแนวคิดปรั ช ญาและแนวทางการศึกษา
ทางเลือกเพื่อสร๎างเด็กเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความรู๎ด๎วยด๎วยตนเองได๎ มี ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพที่พึ่งพาตนเอง ครอบครัวและแบํงป๓นสังคมได๎ เมื่อกฎกระทรวงมาตรา๑๒วําด๎วยสิทธิขององค๑กรชุมชน
และองค๑กรเอกชนในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย๑การเรียนประกาศใช๎จึงได๎ทําการจดทะเบียน
เป็นศูนย๑การเรียนมัธยมศึกษาหมูํบ๎านเด็ก ขึ้น โดยรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘ กาญจนบุรี เมื่อพ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นสถานศึกษาทางเลือกรองรับเด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
จากโรงเรียนหมูํบ๎านเด็กและที่อื่นๆทั่วประเทศ โดยตั้งอยูํที่เดียวกันกับโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก หมูํที่ ๒ ตําบลวัง
ด๎ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๓.ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ประเภทบุคคล
๕.) ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต : รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยนางสาวจีราพัชร จันทร๑แก๎ว
ตั้งอยูํที่หมูํที่ ๑๐ ถนนเจ๎าฟูาตะวันตก ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยจดทะเบียนรับอนุญาตจัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเมื่อวันที่ ๑๐
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ และตํอมาได๎ทําการจดทะเบียนรับอนุญาตจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ เป็นศูนย๑การเรียนที่ผู๎จัดการศึกษาใช๎ประสบการณ๑ที่ประสบ
ความสําเร็จด๎วยตนเองในการจัดการศึกษาให๎กับลูกด๎วยรูปแบบบ๎านเรียน(Home school) โดยรํวมกับ
เครือขํายผู๎ปกครองบ๎านเรียนในพื้นที่และครูภูมิป๓ญญาที่มี่ความรู๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านมากมายเข๎ามาชํวย
จัดกระบวนการศึกษาเรียนรู๎ให๎กับเด็ก/ผู๎เรียนที่ประสบภาวะความยากลําบาก เด็กที่ออกจากสถานพินิจและ
กําลังทํางานอยูํในสถานประกอบการตํางๆในสังคมเมืองของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเด็กกลุํมเสี่ยงที่จะถูกละเมิด
สิทธิและหลุดรอดออกจากระบบการศึกษาปกติด๎วย
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ประเภท
องค๑กรชุมชน

องค๑กรชุมชน

องค๑กรชุมชน

องค๑กรเอกชน

สรุปข้อมูลพื้นฐานศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ๕ กรณีศึกษา
ชื่อ ที่อยูํ
โทรศัพท๑ อีเมลล๑
ผู๎จัดการศึกษา
๑.ศู น ย๑ ก ารเรี ย นหญ๎ า แพรก ๐๘๑-๖๒๕๗๘๑๑
น.ส.อําภา ธวัชวิฑูรย๑
สาละวิน : บ๎านแมํลามาน๎อย ต. panyapeti@gmail.com ที่ปรึกษา
แมํ ส า ม แ ล บ อ . ส บ เ ม ย จ .
นายนิติศักดิ์ โตนิติ
แมํฮํองสอน ตู๎ ปณ.๓๒ ปทจ.
สถาบันป๓ญญาปิติ
แมํ ส ะเรี ย ง อ.แมํ ส ะเรี ย ง จ.
แมํฮํองสอน ๕๘๑๑๐
๒.ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือ
๐๘๑-๙๒๐๙๘๙๖
น.ส.อรพิ น ท๑ กุ ศ ลรุํ ง
หลํา : บ๎านสบลาน หมูํ ๖
Orapin.nid@gmail.com รัตน๑
ต.สะเมิงใต๎ อ.สะเมิง
จ.เชียงใหมํ ๕๐๒๕๐
๓.ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท
๐๘๖-๓๓๓๒๖๕๓
น.ส.ธิดารัตน๑ รัดไว๎
: เลขที่ ๑๓๙/๓ หมูํที่ ๒ บ๎า น W_katechoo@hotmail.com
ทําสะท๎อน ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก ๐๓๔-๕๔๐๙๐๐-๓
นางรัชนี ธงไชย
:เลขที่ ๑๖/๑ หมูํที่ ๒ ต.วังด๎ง ๐๘๙-๔๑๐๔๔๒๗
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ ๐๘๙-๔๑๐๔๔๒๙
Pom.2504@hotmail.com

บุคคล

ศู น ย๑ ก ารเรี ย นชี วิ ต ธรรมชาติ ๐๘๑-๕๓๗๙๙๐๖
ภูเก็ต : เลขที่๑๖๔/๕๔ หมูํที่
๑๐ ถ.เจ๎าฟูาตะวันตก ต.ฉลอง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

น.ส.จีราพัชร จันทร๑แก๎ว

๑.๗ เครื่องมือการวิจัย
๑.แบบศึกษา แบบรวบรวมข๎อมูล สัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ ประชุมสนทนากลุํมสรุปสงเคราะห๑
๒.แบบบันทึกการลงพื้นที่ศึกษาตามสภาพจริง บันทึกการสังเกตุ การสัมภาษณ๑ผู๎เกี่ยวข๎อง
จัดประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิ และเข๎ารํวมการประชุมตามที่สกศ.กําหนด
๓.นําผลการศึกษามาจัดทําเป็นรายงานการวิจัย
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๑.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเชิงคุณภาพ โดยการลงพื้นที่ตามสภาพจริงของกรณีศึกษา
และวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการวิเคราะห๑เนื้อหาสาระ การสนทนาแลกเปลี่ยน ข๎อสังเกต จากกระบวนการจัด
การศึกษา ทดลองปฏิบัติ รํองรอยการเรียนรู๎ สื่อ ข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎อง หลักสูตร นวัตกรรม องค๑ความรู๎
และนําข๎อมูลที่ได๎รับทั้งหมดมาวิเคราะห๑และและสังเคราะห๑เพื่อจัดทําเป็นรายงานและข๎อเสนอเชิงนโยบาย
๑.๙ คาสาคัญ
การศึกษาทางเลือก หมายถึง การจัดการศึกษาที่เคารพในคุณคําความเป็นมนุษย๑และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะเลือกการศึกษาให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติและศักยภาพของผู๎เรียนที่มีความหลากหลาย เพื่อ
พัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยมีลักษณะสร๎างสรรค๑
กํอให๎เกิดนวัตกรรม และมีความแตกตํางจากการศึกษาตามแนวกระแสหลัก
ศูนย์การเรียนสถาบันสังคม หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดตั้งและดําเนินการโดยสถาบันสังคม
ได๎แกํ บุคคล องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคม
อื่น ตามสิ ทธิในมาตรา๑๒ และมาตรา๑๘(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก๎ไข
เพิ่มเติม ป๓จจุบันศูนย๑การเรียนสถาบันสังคมทั่วประเทศได๎รวมตัวกันเป็น ”เครือขํายศูนย๑การเรียนไทย” เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และหนุนเสริมกระบวนการศึกษาในศตวรรษใหมํ แสดงความหลากหลายของการออกแบบ
หลักสูตรตามบริบทเปูาหมายที่ เป็นเอกลักษณ๑ของศูนย๑การเรียน และอัตลักษณ๑ของผู๎เรียนด๎วยความรํวมมือ
ของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง
โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือกที่มีความเป็นอิสระ โดยมีแนวคิด
ปรัชญา จุดมุํงหมายตํางไปจากการศึกษาในระบบเดิม โดยจัดการศึกษาแบบก๎าวหน๎า มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
และพยายามนําเสนอและพัฒนารูปแบบวิธีการศึกษาเรียนรู๎แบบใหมํที่เกิดจากการวิเคราะห๑แยกแยะป๓ญหา
และข๎อจํากัดของการศึกษากระแสหลัก
บ้านเรียน(Home School) หมายถึง มีบ๎านเป็นฐานของการศึกษาเรียนรู๎ โดยพํอแมํผู๎ปกครอง
รับผิดชอบจัดการศึกษาให๎กับบุตรหลานของตนเองแทนการสํงเข๎าเรียนในโรงเรียน รับรองสิทธิตามมาตรา๑๒
และมาตรา๑๘(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก๎ไขเพิ่มเติม ป๓จจุบันครอบครัวบ๎าน
เรียนทั่วประเทศรวมตัวกันเป็น “เครือขํายบ๎านเรียน”หนุนเสริมกันเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎รํวมกันหลาย
เครือขํายทัง้ ระดับจังหวัด/ภาค/ประเด็น ที่มีเปูาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน การ
เรียนรู๎รํวมกันระหวํางครอบครัวและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนสิทธิทางการศึกษาของผู๎เรียนและครอบครัว
รํวมกับภาครัฐ
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ศูนย์การเรียนครูภูมิปัญญา (พ่อครู -แม่ค รู) หมายถึง แหลํ งเรียนรู๎ซึ่งอาจจะเป็น บ๎าน วัด โบสถ๑
มัสยิด ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน พื้นที่ในสวน-ไรํ-นา รวมทั้งลานกิจกรรม/ห๎องฝึกอบรมของสถาบัน องค๑กร/
หนํ วยงานตํางๆด๎วย ที่ครูภูมิป๓ ญญาหรือ ที่ช าวบ๎านเรียกวํา ”พํอครู-แมํครู”จัดการศึกษาเรียนรู๎ให๎กับเด็ก
เยาวชน และผู๎สนใจทั่วไปเพื่อถํายทอดภูมิป๓ญญาของชุมชนท๎องถิ่นและชาติพันธุ๑ชนเผําพื้นเมืองตํางๆซึ่งเป็น
องค๑ความรู๎ ทักษะ ความสามารถอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ๑ผํานกระบวนการเรียนรู๎ เลือกสรร ปรุง
แตํง พัฒ นา และถํายทอดสื บ ตํอกันมาจนสามารถแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให๎ ส มดุล กับ
สภาพแวดล๎อมและเหมาะสมกับยุคสมัยได๎อยํางตํอเนื่อง
การศึกษาบนฐานชุมชน หมายถึง การศึกษาที่ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้ง สอดคล๎องกับพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิป๓ญญา ประวัติศาสตร๑ชุมชน ภูมิสังคม ภูมินิเวศวัฒนธรรม และบริบททั้งหมดของท๎องถิ่นโดยการมีสํวนรํวม
ของภาคีสถาบันสัง คมในชุมชนท๎องถิ่น ป๓จจุบันได๎รวมตัวกันเป็น ”เครือขํายการศึกษาบนฐานชุมชน” เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และหนุนเสริมกัน
การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง หมายถึง การศึกษาเพื่อการพัฒนากลุํมชาติพันธุ๑และชนเผําพื้นเมืองที่มีอยูํ
อยํางหลากหลายในชุมชนท๎องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งเชิงประวัติศาสตร๑ ภูมิป๓ญญา ภาษา (การเรียนรู๎แบบทวิภาษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ) วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทตํางๆทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายกลุํมชาติพันธุ๑ฯและสถาบัน
สังคมในชุมชนท๎องถิ่น ป๓จจุบันมีองค๑กร/หนํวยงานที่สนใจประเด็นนี้ได๎รวมตัวกันเป็น ”เครือขํายการศึกษาชาติ
พันธุ๑”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และหนุนเสริมกัน
โรงเรียนขนาดเล็กทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบของรัฐ สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่มี
จํานวนนักเรียนอยูํในเกณฑ๑ที่จะถูกยุบ ควบ รวมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนสังกัด
องค๑กรปกครองสํว นท๎องถิ่น (อปท.) แตํส นใจนําแนวทางการจัดการศึกทางเลื อกที่ยึดผู๎ เรียนเป็นสํ าคัญมา
ประยุกต๑ใช๎ตามคูํมือหลักเกณฑ๑และวิธีการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับ
กลุํมเปูาหมายเฉพาะ และสิทธิตามมาตรา 15 พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม
สถาบันอุดมศึกษาทางเลือก หมายถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่ง หลักสูตร กระบวนการ
เรี ย นการสอน สอดคล๎ อ งกับ ปรั ช ญา แนวคิด การศึกษาทางเลื อ ก ซึ่งป๓ จจุ บันสถาบัน อุดมศึก ษาที่ ทํา งาน
เชื่อมโยงกับเครือขํายการศึกษาทางเลือกไทย ได๎แกํ สถาบันอาศรมศิลป์ ,โพธิวิชชาลัย เป็นต๎น
นวัตกรรมการศึกษานอกระบบ หมายถึง กลุํมผู๎ จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยพลังคนรุํนใหมํ ที่กําลั ง
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู๎สูํทักษะศตวรรษใหมํสําหรับพัฒนาครู บุคลากรการศึกษา นิสิต
นักศึกษา ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนทุกสาขาอาชีพในสังคมไทย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรทุกวัย
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เด็กและเยาวชนการศึกษาทางเลือก หมายถึง ผู๎เรียนที่จบการศึกษาหรือเข๎ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถานศึกษา/สถาบันที่จัดการศึกษาทางเลือก ได๎แกํ โรงเรียนทางเลือก บ๎านเรียน
ศูนย๑การเรียนสถาบันสังคม หรือในอนาคตอาจมีผู๎เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากศูนย๑การเรียนครูภูมิ
ป๓ญญา การศึกษาบนฐานชุมชน การศึกษาชนเผําพื้นเมือง โรงเรียนขนาดเล็กทางเลือก สถาบันอุดมศึกษา
ทางเลือก ด๎วยก็ได๎
ผู้จัดการศึกษาทางเลือก หมายถึง ผู๎จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค๑กรชุมชน
องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา ที่ รับผิดชอบจัดการศึกษาทางเลือกและ
รั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานตามหลั ก สู ต ร เนื้ อ หา กระบวนเรี ย นรู๎ และการวั ด ประเมิ น ผล ตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่จดทะเบียนรับอนุญาตตามกฎกระทรวงมาตรา๑๒ โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ใช๎นวัตกรรม
การจัดศึกษาทางเลือก รวมทั้งผู๎จัดการศึกษาทางเลือกที่ ยังไมํได๎จดทะเบียนเป็นสถานศึกษากับหนํวยงาน/
องค๑กรของรัฐด๎วย เชํน ศูนย๑การเรียนครูภูมิป๓ญญา(พํอครู-แมํครู) ศูนย๑การเรียนบนฐานชุมชน ศูนย๑การเรียน
ชาติพันธุ๑และชนเผําพื้นเมือง กลุํมนวัตกรรมการศึกษานอกระบบ เป็นต๎น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การศึกษาที่เชื่อมั่นวําผู๎เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได๎ตามธรรมชาติของตน
มีแผนการเรียนรู๎รายบุคคลที่มาจากบริบท ความสนใจ ความต๎องการ ความถนัดของผู๎เรียนแตํละคน ผู๎เรียน
สามารถเป็ น ผู๎ ว างแผนออกแบบโปรแกรมการเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยตนเองได๎ และยั ง หมายรวมไปถึ ง การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางเชํนเดียวกัน ประเมินโดยคุณภาพการเรียนรู๎จากตัวผู๎เรียนเอง
อยํางสร๎างสรรค๑ตามสภาพจริงรํวมกับครู/ผู๎จัดการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง
การศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึง การศึกษาหลังปี ค.ศ.๒๐๐๑ หรือ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมาก การศึกษาก็ต๎ องปรับตัวเพื่อให๎สอดคล๎องกับโลกศตวรรษใหมํ ทั้งในทางความรู๎
ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิต และทัศนคติในการดํารงชีวิต โดยมุํงสูํการพัฒนาความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เทําทันบริบทของโลกอนาคตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว ไมํแนํนอน ซับซ๎อน และคาดเดายาก
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ หมายถึง การศึกษาที่มีศรัทธาเชื่อมั่นวํามนุษย๑มีศักยภาพที่จะ
เรี ย นรู๎ และพั ฒ นาตนไปสูํ คุณ คํ า อั น สู ง สํ ง คื อความเป็น มนุ ษ ย๑ที่ ส มบู ร ณ๑ มี อิ ส รภาพ มี ความสุ ข และความ
สร๎ า งสรรค๑ อ ยํ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ให๎ พ๎ น จากความคั บ แคบของการศึ ก ษาแบบบริ โ ภคนิ ย มที่ ม องมนุ ษ ย๑ ใ นฐานะ
ทรัพยากรที่ผลิตคนเข๎าสูํตลาดแรงงาน การแขํงขันและการบริโภคนิยม
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่ให๎ความสําคัญกับการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต และให๎คุณคําตํอจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ใฝุสันติ ซื่อตรง พอเพียง สมดุลและเป็นมิตร
ตํอตนเอง ผู๎อื่น และสิ่งแวดล๎อม ทั้งในระดับป๓จเจกและระดับสังคมสํวนรวมที่เจริญงอกงามไปพร๎อมกันอยําง
สมดุลยั่งยืนจากป๓จจุบันถึงอนาคต
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ระบบนิเวศการเรียนรู้ หมายถึง เครือขํายความสัมพันธ๑ของชีวิตและบริบทแวดล๎อมที่โยงใยกันไว๎ด๎วย
ขํายใยของการเรียนรู๎ ระบบนิเวศการเรียนรู๎หนึ่งๆจึงมีทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิตของผู๎คนภูมิสังคม ภูมิ
วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา ประวัติศาสตร๑ การผลิต สัมมาชีพ และองค๑รวมทั้งหมดแหํงการดํารงชีวิตของผู๎คนและ
สังคมถิ่นฐาน ภายในระบบนิเวศธรรมชาติคือความหลากหลาย สมดุล งอกงามและยั่งยืน ภายในระบบนิเวศ
การเรียนรู๎คือการเคารพตํอองค๑รวมทั้งหมดแหํงการดํารงชีวิตของผู๎คนและสังคมถิ่นฐานเพื่อนําไปสูํการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
สิท ธิ เ ชิง ซ้อ นทางการศึ กษาและการพั ฒนา หมายถึง วิ ธีคิ ดของชุม ชนและชาวบ๎า นที่ เป็ นแบบ
ผสมผสานเป็ น พหุ ป๓ ญญาและพหุ วัฒ นธรรมที่ ห ลากหลายตามขํา ยระบบนิ เวศการเรีย นรู๎ใ นการแสวงหา
ทางเลือกและทางออกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งเพื่อในระดับป๓จเจกและเพื่อสํวนรวมที่ผสมผสาน
ซ๎อนทับให๎คุณประโยชน๑หนุนเสริมไปพร๎อมกัน ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ตรงข๎ามกับวิธีคิดการจัดการศึกษาและการพัฒนา
แบบเชิงเดี่ยวที่เป็นอยํางใดอยํางหนึ่งและเป็นกระแสหลักของระบบการศึกษาและการพัฒนาในป๓จจุบัน
ภูมิทัศน์การเรียนรู้ หมายถึง ภาพรวมของพื้นที่การเรียนรู๎ รํวมของมนุษย๑พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่รับรู๎ด๎วย
สายตา(Co-Learning Space: CLS) และพื้นที่รํวมของเครือขํายมนุษย๑ที่โยงใยในระบบนิเวศการเรียนรู๎ และ
พื้นที่การเรียนรู๎ตํางๆเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎(Co-Learning Community) ที่มีทั้งเชื่อม/รํวม/ผสาน/ถักทอ/
ข๎าม/ตัด/ถํวงดุลกันอยํางสมดุลและเหมาะสม
๑.๑๐ การนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
ใช๎ เ ป็ น กรอบคิ ด แนวทางการพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษาและเรี ย นรู๎ ข องศู น ย๑ ก ารเรี ย น
สถานศึกษาของสถาบันสังคม โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็กและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาให๎กับ
ผู๎เรียนที่เป็นกลุํมเปูาหมายเฉพาะให๎ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมเชิงคุณภาพตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐และ
แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี ได๎อยํางตํอเนื่องในทุกระดับ
๑.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการศึกษาจะได้แนวทางการส่งเสริม และ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาทางเลือก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สาหรับศูนย์การเรียน โรงเรียนทางเลือก และผู้จัดการศึกษาทางเลือก สามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรม
๑. สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ สู่นโยบายประเทศไทย ๔.๐
ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
ประเทศไทยกําลังเข๎าสูํยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํโดยมีแรงขับเคลื่อนและแนวโน๎มสําคัญ
(Forces and Trend) ที่กระทบตํอภาพคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งในระดับมหภาค(Macro Level)และ
ระดับ จุ ล ภาค(Micro Level) ซึ่งแรงขับ เคลื่ อนและแนวโน๎ม สํ าคั ญที่เป็ นป๓จ จัยภายนอกและป๓จจั ย
ภายในประเทศได๎กํอเกิดการปฏิรูปประเทศที่เรียกได๎วําเป็นการ”ยกเครื่อง”ประเทศครั้งสําคัญนับตั้งแตํการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ (๑)เป็นต๎นมา โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได๎นํามาซึ่งนโยบาย
และแผนการพั ฒ นาประเทศที่ เ ป็ น ”พิ ม พ๑ เ ขี ย วประเทศไทย”ที่ เ ชื่ อ มร๎ อ ยการพั ฒ นาทุ ก ด๎ า นเข๎ า ด๎ ว ยกั น
ประกอบด๎วย แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๗๙) ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายประเทศไทย
๔.๐ ซึ่งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยบนวิสั ยทัศน๑ที่วํา ”มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตํางๆเพื่อการพัฒนาประเทศให๎เจริญ เตรียมพร๎อม
ที่จะรับมือกับ”โอกาส การแขํงขัน และภัยคุกคามแบบใหมํๆ ”ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ ๒๑
ปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงขับเคลื่อนและแนวโน๎มสําคัญที่สํงกระทบตํอประเทศไทยและนํามาซึ่ง การ
ปฏิรูปประเทศและนโยบายประเทศไทย ๔.๐ คือ
๑. ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก๎าวกระโดด หรือที่เรียกวําการ
ปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ที่สํงผลให๎ประเทศตํางๆในโลกต๎องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการ
แขํงขันอยํางเสรีและไร๎พรมแดนที่ไมํอาจจะหลีกเลี่ยงได๎ ความท๎าทายใหมํในกระแสโลกาภิวัฒน๑รอบใหมํของ
โลกคือ การก๎าวเข๎าสูํยุคอินเตอร๑เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งอุปกรณ๑ตํางๆมีโปรแกรมใช๎รํวมกับคอมพิวเตอร๑ทั้งนี้รวมถึง
โทรศัพท๑เคลื่อนที่ ซึ่งมนุษย๑สามารถพกพาติดตัวด๎วยตลอดเวลาสํงผลให๎ปริมาณการใช๎อินเตอร๑เน็ตเพิ่มมากขึ้ น
อยํางรวดเร็ว และมีการเคลื่อนย๎ายตลาดทุนและตลาดเงินเป็นไปอยํางเสรีและรวดเร็ว ซึ่งทําให๎ตลอดเงินของ
โลกมีความเชื่อมโยงกันเสมือนเป็นตลาดเดียวกัน(One World One Market) การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ
ระหวํางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่ อขยายตลาดการค๎าและการ
ลงทุนระหวํางประเทศสํงผลให๎เกิดระบบการค๎าเสรีและการแขํงขันที่รุนแรงมากขึ้น รูปแบบการค๎ามีแนวโน๎ม
เปลี่ยนแปลงไปสูํการค๎าผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผู๎ซื้อและผู๎ขายไมํต๎องพบกัน ซึ่ง
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผสมผสานกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการผลิตที่ใช๎พลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานหลักในกระบวนการผลิตทั้งหมด สํงผลให๎พฤติกรรมการ
บริโภคสินค๎าและบริการของประชาชนเปลี่ยนไป ผู๎ผลิตสินค๎าและการบริการจึงจําเป็นต๎องปรับตัวสูํการพัฒนา
บนฐานความรู๎ วิ ท ยาศาสตร๑ เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล๎ อ ม นวั ต กรรม รวมทั้ ง เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
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๒. สัญญาประชาคมโลก จากเปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ ๒๕๕๘ (Millennium
Development Goals : MDGs 2015) สูํเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ๒๕๗๓
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) การประชุมสุดยอดแหํงสหัสวรรษของประเทศตํางๆทั่ว
โลกที่เป็นสมาชิกองค๑การสหประชาชาติเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๓ ได๎มีการให๎สัตยาบันในข๎อตกลงเปูาหมายการพัฒนา
แหํงสหัสวรรษ ๒๕๔๘ (DMGs 2015)(๒) ที่ทุกประเทศต๎องดําเนินการให๎บรรลุผลตามเปูาหมายการพัฒนาทั้ง
๘ ประการ ภายในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเปูาหมายด๎านการศึกษาเป็นเปูาหมายที่ ๒ ได๎กําหนดไว๎วํา “ให๎เด็กทุกคน
ได๎รับการศึกษาระดับประถมศึกษา”ซึ่งประเทศไทยสามารถดําเนินการบรรลุผลตามเปูาหมายในภาพรวมเกิน
ร๎อยละ๑๐๐ และตํอมาในการประชุมสมัชชาใหญํแหํงสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ที่
ประชุมได๎มีการับรองเปูาหมายการพัฒนาของโลกชุดใหมํ โดยใช๎ชื่อ วํา เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030)(๓) เพื่อดําเนินการตํอเนื่องจาก MDGs2015รวมทั้ง
เปูาหมายบางด๎านที่ยังไมํบรรลุเปูาหมายด๎วย จึงเป็นทิศทางการพัฒนาของโลก ๑๕ ปีตํอจากนี้ โดยกําหนด
เปูาหมายการพัฒนาไว๎ ๑๗ เปูาหมาย ๑๖๙ วัตถุประสงค๑ โดยเปูาหมายที่ ๔ เป็นเปูาหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษา คือ “สร๎ างหลั กประกัน วําทุกคนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเสมอภาคและเทําเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต”
โดยเปูาประสงค๑สําคัญของ SDGs 2015 คือการสร๎างหลักประกันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค
และเทําเทียมสําหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแตํปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณภาพ เพิ่มจํานวน
เยาวชนและผู๎ใหญํที่มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานและการเป็นผู๎ประกอบการรวมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวํางเพศ การสํงเสริมวัฒนธรรมแหํงความสุขและ
การเป็นพลเมืองของโลก
๓. ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียนตํอระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม
สิ่งแวดล๎อม การเมือง และความมั่นคง สืบเนื่องจากการประชุมผู๎นําอาเซียน ครั้งที่ ๙ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖ได๎มี
การลงนามในปฏิญญาวําด๎วยความรํวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali
Concord II )ที่ส มาชิก ๑๐ ประเทศ ได๎แกํ บรูไน(Brunei) ,กัมพูช า(Cambodia), อินโดนีเซีย
(Indonesia),ลาว (PDR/Laos),มาเลเซีย (Malaysia), เมียนมําร๑(Myanmar), ฟิลิปปินส๑ (Philippines) ,
สิงคโปร๑(Singapore) ,ไทย (Thailand) , เวียดนาม(Vietnam) ได๎เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)ขึ้นซึ่งมีผลตั้งแตํวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี ๓ เสาหลักสําคัญ คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนกํอให๎เกิดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎และสํงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ ในด๎านเศรษฐกิจจะเห็นวําตลาดการค๎าของภูมิภาคมีขนาดเพิ่มขึ้นเกือบ๑๐ เทําประชากรรวมกันกวํา๖๐๐
ล๎านคนเมื่อเทียบกับขนาดตลาดของประเทศไทยในป๓จจุบัน มีการไหลเวียนอยํางเสรีของแรงงาน สินค๎า บริการ
การลงทุน และเงินทุน ในด๎านการเมืองและความมั่นคง การเปิดชายแดนและการเคลื่อนย๎ายประชาชนข๎าม
แดนสํงผลตํอภัยคุกคามข๎ามชาติ และจากการที่อาเซีย นใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการทํางานคนไทย
จําเป็นต๎องเรียนรู๎และปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลําวทั้งทักษะความรู๎ความสามารถในการ
ทํางานและภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งเพื่อความรํวมมือในการพัฒนาภายใต๎กรอบข๎อตกลงตํางๆและสามารถ
ดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียนได๎อยํางมั่นคงและสันติ
นอกจากนี้ในด๎านการศึกษาในแผนการศึกษาอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (The ASEAN EWork
Plan on Education 2016-2020) ได๎กําหนดประเด็นสําคัญไว๎ ๘ ประการ คือ (๑)สํงเสริมให๎เกิดความ
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ตระหนักรู๎เกี่ยวกับอาเซียนผํานการการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑และความรู๎พื้ นเมือง (๒) ยกระดับโอกาสและการ
เข๎าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคน โดยไมํละเลยผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส (๓)พัฒนาการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชิต (๕) สํงเสริมการ
ดําเนินงานของทุกภาคสํวนในการพัฒนาคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย
ของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๖)เสริมสร๎างความเข็มแข็งให๎กับอุดมศึกษาด๎วยการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (๗) สํงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาให๎เข็มแข็งด๎วยการสร๎าง
เครือขํายระหวํางผู๎ประกอบการกับมหาวิทยาลัย (๘)ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา
๔. ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ประชาคมโลกต๎องการกําลังคนในยุคโลก ๔.๐
อัน เนื่องมากจากผลของการเปลี่ ย นแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม จํานวนผู๎ สูงวัยมีมากขึ้นและ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํงผลให๎ทุกประเทศทั่วโลกกําหนดทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคนของ
ประเทศตนให๎มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาใน
ป๓จจุบันจึงต๎องปรับเปลี่ยนให๎ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคนดังกลําว โดยมุํงเน๎นเพื่อให๎
ผู๎เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให๎ได๎ความรู๎และทักษะจําเป็นในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่
๒๑ ที่ทุกคนจะต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู๎ 3R x 8C ซึ่ง 3R คือ Reading (อํานออก), (W)Riting
(เขียนได๎), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 8C คือ
(๑) Critical Thinking and Problem Solving
ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะใน การ แก๎ป๓ญหา
(๒) Creativity and Innovation
ทักษะด๎านการสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรม
(๓) Cross-cultural Understanding
ทักษะด๎านความเข๎าใจความตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน๑
(๔) Collaboration, Teamwork and Leadership
ทักษะด๎านความรํวมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู๎นํา
(๕) Communications, Information, and Media Literacy
ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ
(๖) Computing and ICT Literacy
ทักษะด๎านคอมพิวเตอร๑ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) Career and Learning Skills
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎
(๘) Compassion
ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรมจริยธรรม
๕. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นกระทบ
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองสํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรมลงอยําง
รวดเร็ว สร๎างมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ปลํอยก๏าซเรือนกระจกทําให๎ เกิดภาวะโลกร๎อนสูงขึ้นรวมทั้งการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นด๎วย ซึ่งสถานการณ๑ดังกลําวนี้ล๎วนสํงผลกระทบตํอความ
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มั่นคงทางอาหารของโลกและนํามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมและทุกประเทศต๎องใช๎ทรัพยากรใน
การแก๎ ไขป๓ ญ หาและผลกระทบที่ ตํอเนื่ อ งอยํา งไมํมี ที่สิ้ น สุ ด ด๎ว ยเหตุนี้ ระบบการศึ กษาต๎อ งปรับ เปลี่ ย น
หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาใหมํที่ให๎เด็กและเยาวชนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง มีสํวนรํวม สามารถ
คิดวิเคราะห๑เพื่อปูองกันภัยธรรมชาติ บริหารจัดการ พัฒนา และรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางยั่งยืน
๖. การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสาธารณะสุข คนมีอายุยืนยาวขึ้น คนวัยแรงงานลดน๎อยลง ในขณะที่
เกิดโรคระบาดใหมํๆเกิดขึ้นและแพรํกระจายอยํางรวดเร็ว โดยองค๑การสหประชาชาติได๎ประเมินสถานการณ๑
โครงสร๎างของประชากรโลกวําในชํวงปีพ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๖๔๓ จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ ซึ่งจะสํงผลกระทบ
ตํอระบบเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ เชํน ป๓ญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ การเคลื่อนย๎าย
แรงงานตํางด๎าว รวมทั้งมีความต๎องการสินค๎าและบริการสําหรับผู๎สูงอายุมากขึ้นด๎วย ซึ่งโลกได๎เริ่มเข๎าสูํสังคม
สูงวัยตั้งแตํพ.ศ.๒๕๓๘ กลํ าวคือมีป ระชากรที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ๑๐ หรืออายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
มากกวําร๎อยละ ๗ ซึ่งประเทศที่เข๎าสูํสังคมผู๎สูงวัยดังกลําวแล๎วคือ ญีปุน สําหรับประเทศในกลุํมอาเซียนคือ
สิงคโปร๑ และไลํตามมาคือ ไทยและเวียดนาม โดยมีสัดสํวนประชากรอายุ ๖๐ ปีขั้นไปร๎อยละ ๑๒.๕ และ ๙.๕
ตามลําดับ (World Population Prospective , the 2012 Revision ,United Nations)
ซึ่งการเป็นสังคมสูงวัยสํงผลให๎อัตราการพึ่งพิงสูงขึ้น กลําวคือวัยแรงงานต๎องแบกรับภาระการดูแลผู๎สูง
วัยเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งอัตราการเกิดที่ลดลงสํงผลให๎จํานวนนักเรียนที่อยูํในวัยเรียนมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง
ด๎วย ดังนั้น การพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญเติบโตด๎านเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องจําเป็นต๎องเตรียมกําลังคนให๎
มีทักษะและสมรรถนะสูง รวมทั้งต๎องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตเพื่อพร๎อมรับการพัฒนาประเทศอยํางตํอเนื่อง
๗. แนวโน๎มความขัดแย๎งและความรุนแรงในสังคมเพิ่มสูงขึ้น ด๎วยสภาวการณ๑การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วไร๎ขีดจํากัด กระทั่งชํองวํางทางสังคมและเศรษฐกิจ
ขยายกว๎างมากขึ้น ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็น ของคนในสังคมมีมากขึ้น การไมํยอมรับในความคิดเห็น
แตกตํางกัน มีก ารใช๎ความรุ น แรงเพื่อแก๎ไขป๓ญหาแพรํกระจายไปสูํ นานาประเทศมากขึ้น ประชาชนเริ่ ม
หวาดระแวง และขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ซึ่งระบบการศึกษาจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรี ย นการสอนให๎ ป ระชาชนสามารถคิดวิเคราะห๑ มีเหตุมีผล เข๎าใจและยอมรับความคิดเห็ นที่แตกตํางแตํ
สามารถอยูํรํวมกันได๎ รวมทั้งการแก๎ไขป๓ญหาด๎วยสันติวิธีและสมานฉันท๑
๘. แนวโน๎มระบบการศึกษาโลกเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและตลอดชีวิตมากขึ้น ด๎วย
สภาวการณ๑การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อยํางรวดเร็ว แตํระบบการศึ กษากระแสหลักในโรงเรียนตํางๆ(Mainstream Education and School)ไมํ
สามารถตอบโจทย๑ความต๎องการของผู๎เรียนและยึดโยงกับสภาพป๓ญหาที่เป็นจริง วิถีชีวิต ความเป็นมนุษย๑ และ
บริบ ทสภาพแวดล๎อมและวัฒ นธรรมของชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ จึงทําให๎เกิดแนวคิดการศึกษาทางเลื อกและ
โรงเรียนทางเลือก(Alternative Education and School)ขึ้นมากมายในหลายประเทศทั่วโลก กระทั่งมี
แนวคิดและโรงเรียนทางเลือกที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจํานวนมาก เชํน ศานตินิเกตัน โรงเรียนใต๎รํมไม๎ โดย
รพินทรนาถ ฐากูร ชาวอินเดีย ซึง่ ตัง้ ขึน้ ตัง้ แตํปคี .ศ.๑๙๐๑ , นีโอฮิวแมนนิสต๑ โดย พี.อาร๑.สาร๑คา ชาวอินเดีย
ซัมเมอร๑ฮิลส๑ โดย เอ.เอส.นีล ชาวอังกฤษ , วอลดอร๑ฟ โดย ดร.รูดอร๑ฟสไตเนอร๑ ชาวออสเตรีย ,มอนเตสซอรี่
โดย แพทย๑หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ ,และโฮมสคลู โดยจอห๑น โฮลท๑ผู๎มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอแนวคิด
การศึกษาแบบโฮมสคูลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในปี๒๐๐๘ประมาณการวํามีเด็กอเมริกันเรียนอยูํที่บ๎านราว
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๗ ล๎ า นคน เชํ น เดี ย วกั บ ในแคนาดา ออสเตรเลี ย อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส ที่ มี เ ด็ ก โฮมสคลู อ ยูํ เ ป็ น จํ า นวนมาก
เชํนเดียวกัน โดยแนวคิดและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกตํางๆเหลํานี้ ได๎เป็นต๎นแบบให๎
ระบบการศึกษาและโรงเรี ย นกระแสหลั กของประเทศตํางๆมีการปรับเปลี่ ยนพัฒ นาระบบการศึกษาและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มุํงพัฒนาความเป็นมนุษย๑ ที่สมบูรณ๑ ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยมุํงเน๎นให๎ความ
สําคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของทักษะการ
เรียนรู๎ของคนในศตวรรษที่ ๒๑จนมีชื่อเสียงและเป็นกระแสแนวโน๎มของการศึกษาโลกในป๓จจุบัน
ปัจจัยภายในที่เป็นแรงขับเคลื่อนและแนวโน๎มสําคัญที่สํงผลกระทบตํอประเทศไทยและนํามาซึ่งการ
ปฏิรูปประเทศและนโยบายประเทศไทย ๔.๐ คือ
๑.ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต๎นทุนทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ๑ อีก
แหํงหนึ่งที่สําคัญของโลก เนื่องจากตั้งอยูํในภูมินิเวศปุาเขตร๎อน(Tropical Forest) ซึ่งเป็นพื้นที่ปุาที่เกิดขึ้น
บริเวณเส๎นศูนย๑สูตรของโลก ระหวํางเส๎น Tropic of Cancer (๒๓ องศา ๒๗ ลิปดา เหนือ) กับเส๎น Tropic of
Capricorn (๒๓ องศา ๒๗ ลิปดา ใต๎)คล๎ายกับ”เข็มขัดสีเขียวของโลก” ซึ่งมีปุาหลากหลายประเภทประกอบ
กันขึ้น อาทิ ปุาดงดิบชื้น ปุาดงดิบเขา ปุาดงดิบแล๎ง ปุาสนเขา ปุาชายเลน ปุาพรุ ปุาเต็งรัง และปุาเบญจพรรณ
เป็น ต๎น ปุาแตํล ะประเภทนั้น มีเอกลักษณ๑พิเศษเฉพาะตัว รวมทั้งมีป๓จจัยกําหนดการเกิดและการดํารงอยูํ
แตกตํางกันหลายประการ ทําให๎สามารถแบํงปุาเขตร๎อนได๎เป็น ๒ กลุํมใหญํ คือ ปุาไมํผลัดใบ(Evergreen
Forest) และปุาผลัดใบ (Deciduous Forest) โดยพิจารณาแบํงแยกได๎จากทั้งลักษณะทางกายภาพเชํนรกทึบ
เขียวครึ้มตลอดปี ฝนตกชุก มีปริมาณน้ําฝนมากกวํา ๑๕,๐๐๐ มิลลิเมตรตํอปีลักษณะเชํนนี้คือปุาไมํผลัดใบ ซึ่ง
จะมีพันธุ๑พืชและสัตว๑ปุาหลากหลายชนิดจํานวนมาก แตํถ๎าหากพื้นที่ปุาเขตร๎อนบริเวณใดที่มีลักษณะอากาศ
แบบมรสุม คือมีฤดูแบํงแยกชัดเจน มีฤดูแล๎งยาวนานต๎นพืชต๎องพักตัวลงหัวหรือผลัดใบทิ้งเพื่อลดปริมาณการ
คายน้ําในฤดูแล๎ งลักษณะเชํนนี้คือปุาผลัดใบ นอกจากนี้ยังมีป๓จจัยทางด๎านความสูงจากระดับน้ําทะเลเป็น
ตัวกําหนดลักษณะของปุาเขตร๎อนด๎วย

ภาพที่ ๒ : ประเทศไทยเป็นพื้นที่หนึ่งของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มา : https://sites.google.com/a/silpakorn.edu/biodiversity/khwam-hlak-hlay-thang-chiwphaph-niprathesthiy
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พื้นที่ปุาเขตร๎อนทั้งหมดมีเนื้อที่รวมกันเพียงร๎อยละ ๗ ของพื้นดินทั้งหมดบนโลกซึ่งได๎รับการยอมรับ
วําเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ๎อนมากที่สุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก
และการที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยูํในเขตเข็มขัดสีเขียวและพื้นที่ร๎อยละ ๗ของโลกดังกลําว จึงอุดม
ไปด๎วยปุาเขตร๎อนอยูํทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งปุาเขตร๎อนไมํผลัดใบ และปุาเขตร๎อนผลัดใบ ซึ่งเมื่อพิจารณา
สภาพภูมิประเทศและที่ตั้งแล๎วจะพบวําประเทศไทยมีความหลายของระบบนิเวศปุาและชนิดพันธุ๑สัตว๑สูงมากมี
เพราะประเทศไทยตั้งอยูํบนคาบสมุทรที่เป็นรอยตํอของเขตวนภูมิศาสตร๑ถึง ๓ เขต คือ เขตอินโด-พมํา เขตอิน
โดจีน และเขตมาเลเซีย ซึ่งต๎นทุนทางธรรมชาติ ภูมินิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวจึงเป็นพื้นที่
ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของยาสมุนไพรรักษาโรคและพื้นที่ภูมิอากาศที่ดีของโลกอีกด๎วย
พร๎อมกันนี้ภายใต๎ต๎นทุนทางธรรมชาติที่ดีดังกลําว ประเทศไทยจึงเป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนกลุํมชาติพันธุ๑
และชนเผําพื้นเมือง(๔) จํานวนถึง ๕๖กลุํมกระจายอยูํใน๖๗จังหวัดมีประชากรประมาณ ๖,๐๙๗,๔๒๗ คนหรือ
ร๎อยละ9.68ของประชากรในประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอยูํรํวมกันเป็นชุมชนตํางๆทั้งในบนนิเวศ
ชุมชนพื้นที่สูงของภาคเหนือ นิเวศชุมชนพื้นที่ราบลุํมแมํน้ําภาคกลาง พื้นที่นิเวศชุมชนปุาลุํมน้ําตะวันตก พื้นที่
ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชุมชนนิเวศชายฝ๓่งทะเลทางภาคใต๎และภาคตะวันออก ซึ่งด๎วยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตํางๆที่ผูกพันและพึ่งพาวิถีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ของปุาเขตร๎อนได๎
สะสมเป็นองค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญาของการพึ่งพาธรรมชาติเป็นระบบนิเวศวัฒนธรรมที่ผูกพันระหวํางคนกับ
ธรรมชาติอยํางลึกซึ้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงป๓จจุบัน
๒.ศาสตร๑พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่๙ คือ”มรดกของ
พํอหรือ ๙ ความดีที่พํอสอน”(๕) ที่พระองค๑ทํานได๎วางแนวทางการพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศที่ยึดโยงกับ
วิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมไทย ที่ ขับเคลื่อนจุดแข็งที่โดดเดํนของ”ความหลากหลายทางชีวภาพ”
และ”ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”และวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทยมานานแล๎ว ซึ่งชุมชนในชนบทและกลุํม
ชาติพัน ธุ๑ช นเผํ าพื้น เมืองได๎ยึ ดถือปฏิบั ติมาโดยตลอด ซึ่ง ศาสตร๑พระราชาและหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกลําวได๎วําเป็นต๎นทุนทางสังคมที่สําคัญและเป็นกระแสขับเคลื่อนที่สําคัญในป๓จจุบัน ดังเชํน พระ
บรมราโชวาทในการเสด็ จ ออกมหาสมาคมเกี่ ย วกั บ การจัด การทรัพ ยากร ในงานพระราชพิธี เฉลิ มพระ
ชนมพรรษาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ดังความตอนหนึ่งวํา
”....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ปุาไม้ แม่น้า ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง
สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดารงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย......”
“ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรา
สามารถนามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อ
สาคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือ
ได้ป ระโยชน์ ไม่ คุ้ม ค่า หากแต่ร ะมั ดระวัง ใช้ ด้ว ยความประหยัด รอบคอบ ประกอบด้ว ยความคิ ด
พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”
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และพระราชดํ า รั ส เกี่ ย วกั บ เกษตรกรและอาชี พ เกษตรกรรมในโอกาสที่ ค ณะกรรมการสหกรณ๑
การเกษตร สหกรณ๑นิคม สหกรณ๑ป ระมง และสมาชิกผู๎รับนมสดเข๎าเฝูาฯ ณ โครงการสํว นพระองค๑ สวน
จิตรลดา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ดังกลําวตอนหนึ่งวํา.....
“…เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นสาคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและ
ต้องยึดอาชีพนี้มาและไม่ใช่เพราะเหตุนั่นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามี
กสิกรรม การประกอบอาชีพ ในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูก
พืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือทามาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง…”
“…การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่า งย่อมต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหลายด้าน ด้านหนึ่งก็
คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้น และ
เมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลิตผลแล้วก็จะต้องสามารถดัดแปลงและขายจาหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทา ฉะนั้น
ทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน ความขยั นหมั่นเพียรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ในการ
เป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจาหน่าย ล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด…”
สุวิทย๑ เมษินทรีย๑ (๒๕๖๐ : หน๎า๑๕-๑๘).ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน:
กระบวนทัศน๑การพัฒนาสูํประเทศไทย 4.0 .ได๎อธิบายวํา....หลักคิดของ Thailand 4.0 ตั้งอยูํบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง....เพราะแต่เดิมมาเราไม่สมดุลเราถึงติด อยู่ในกับดัก คือเราเทใจในเรื่องของเศรษฐกิจ
แต่เราไม่มอง ในมิติของเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณค่าของความเป็น มนุษย์ด้วย เราพัฒนาประเทศโดยเน้น
ความเติ บ โตทาง เศรษฐกิ จ อย่ า งเดี ย ว ณ วั นนี้ เรากาลั ง มองว่ าเป็ นกระบวน ทัศ น์ก ารพั ฒ นาที่ ผิ ด พลาด
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ถูกต้อง คือ 1) การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสิ่งที่ เราเรียกว่า “การ
พัฒนาที่สมดุล” ที่มีความสมดุลระหว่าง มิติทางด้านเศรษฐกิจ คือ เรื่องของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม คือ เรื่องของความอยู่ดีมีสุขทางสังคม ด้าน สิ่งแวดล้อม คือ เรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศักดิ์ศรีและภูมิปัญญามนุษย์ ไปพร้อม ๆ กัน 2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรารู้จัก “การพึ่งพา
ตนเอง” แต่เราไม่ได้พึ่งพาตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์ โลกในสมัยนี้พึ่งพาตนเองก็ไม่ทันกิน ต้องพึ่งพาตนเองใน
ระดับหนึ่งเป็นบันไดขั้นแรกของปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง บันไดขั้นที่สองจากพึ่งพาตนเองมาพึ่งพากันเอง
แล้วรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนนี้ซ่อนเรื่องของการสร้างสั งคมที่ยืนอยู่
บนขา ของตนเองในระดับ หนึ่งและสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันหรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Caring and
Sharing Society” เพราะฉะนั้นบันไดสามขั้นของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเชื่อมต่อ โดยไม่ต้องยืมจมูกของคนอื่น
หายใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พร้อม กันนั้นรวมกันเป็นกลุ่มอย่ างมีพลัง Caring and Sharing Society ที่ซ่อนอยู่
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ่งบอก อะไรบางอย่างถึงการเหลื่อมล้ าเพราะเป็นเรื่องของการ แบ่งปัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราอาจจะถามว่า ความพอเพียงคืออะไร หลายคนพูดถึงความพอเพียงในต่าง
ระดับ บางคนเข้าใจผิดว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น เพียงแค่ตอบโจทย์เรื่องของการเกษตร เรื่องของ
ทฤษฎีใ หม่ ซึ่ งจริ งเป็ น แค่ ส่ ว นหนึ่ ง ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเป็น ปรั ช ญาสากล ที่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในบริบทของตนเอง องค์กร หรือประเทศ หรือทั้งในระบบของโลก ความพอเพียงนั้น เมื่อไม่พอ
ต้องรู้จักเติม เมื่อพอแล้วต้องรู้จักหยุด แต่เมื่อมี เกินต้องรู้จักปัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น ปรัชญา
ในเชิงพลวัตคือเป็น Dynamic Concept ของ การรู้จักพอ รู้จักเติม รู้จักปัน...”
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๓.ผลกระทบและปัญหาจากผลการพัฒนาที่สุดโต่งในยุคประเทศไทย ๓.๐ ที่ผ่านมา
๓.๑ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปุา ดิน น้า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ป๓จจุบันพื้นที่ปุาและแหลํงทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย มีการลดจํานวนลงเป็นจํานวนมาก
จากเดิมที่มีมากถึงร๎อยละ ๗๐ ของพื้นที่ ป๓จจุบันเหลือเพียงร๎อยละ ๒๖ ของพื้นที่(๖) สาเหตุของการสูญเสียพื้น
ที่มาจากหลายประการ เชํน การบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อการเกษตร การลักลอบตัดไม๎ การตัดถนน ซึ่งสํงผลกระทบ
ตํอสภาพแวดล๎ อม ทําให๎เกิดวิกฤตการณ๑ทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสร๎างความเสียหายแกํเศรษฐกิจ
บ๎านเรือน มนุษย๑ และสิ่งมีชีวิตอีกเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสร๎างความเสียหายตํอโครงสร๎าง บทบาทหน๎าที่และความสมดุลของระบบ
นิเวศ สํงผลให๎ระบบนิเวศมีความเสี่ยงตํอการถูกทําลายมากขึ้น และมีความสามารถในการให๎ผลผลิตและ
บริการที่จําเป็นตํอมนุษย๑ลดลงตามไปด๎วย ซึ่งผลกระทบจากการที่ผืนปุาถูกทําลาย สํงผลให๎ระบบนิเวศมีการ
เสื่อมสภาพ และสิ่งมีชีวิตหลายชนิดได๎มีการสูญพันธุ๑ไปจากประเทศไทยแล๎วเชํน สมัน (Cervus schomburgk)
นกช๎อนหอยใหญํ (Pseudibis gigantea) และนกพงหญ๎า (Graminicola bengaiensis) อีกหลายชนิดตกอยูํ
ในสถานภาพถูกคุกคาม หายากและใกล๎สูญพันธุ๑ พืชพรรณกวํา ๔๐๐ ชนิดของประเทศไทยอยูํในสภาวะใกล๎
สูญพันธุ๑ และประมาณ ๖๐๐ ชนิด เป็นพืชหายาก สถานการณ๑ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
ขณะนี้ ยังนําเป็นหํวงอยํางยิ่ง เพราะยังการขยายพื้นที่ปุาธรรมชาติในรูปแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจและใช๎
สารเคมีทางการเกษตรจํานวนมากและยังมีการลักลอบตัดไม๎และใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจํากัด ในขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดน๎อยลงสํงผลให๎ความหลากหลายทางชีวภาพมีการลดจํานวนลงอยํางรวดเร็ว
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทและระบบเกษตรกรรมพื้นบ้าน พันธุกรรมพืชและ
สัตว์พื้นเมือง ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีวิถีชีวิตเชิงนิเวศวัฒนธรรม ปุา ดิน น้ํา ผูกพันกัน
อยํางลึกซึ้ง โดยมีพันธุกรรมพืชอาหารในประเทศไทย เชํน พันธุกรรมข๎าวกวํา ๒๐,๐๐๐ สายพันธุ๑ ข๎าวโพด
ถั่ว พริก พืชผัก พืชผัก ผลไม๎ สัตว๑พื้นบ๎านอีกมากมาย แตํเมื่อระบบการเกษตรแบบพื้นบ๎านและผสมผสาน
ดั้งเดิมของไทยได๎ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบเกษตรสมัยใหมํแบบเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญํและใชํสารเคมี
ทางการเกษตรจํานวนมากนับตั้งแตํพ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต๎นมา ในปีพ.ศ.๒๕๑๔ ประเทศไทยใช๎ปุ๋ยเคมี ๑๒๘,๑๓๙
ตันและเพิ่มขึ้นเป็น๓๒๑,๗๐๐ ตัน ในปีพ.ศ.๒๕๒๕ หลังจากนั้นเป็นต๎นมาการใช๎ปุ๋ยเคมีในประเทศไทยได๎เพิ่ม
สูงขึ้นอยํางก๎าวกระโดด โดยเพิ่มสูงถึง ๑,๗๖๓,๐๒๘ ตัน ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ และในปีพ.ศ.๒๕๕๐พบวํามีการ
นําเข๎าปุ๋ยเคมีปีละ ๓.๔ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา ๔๕,๑๓๖ ล๎านบาท มีการนําเข๎าสารกําจัดศัตรูพืชปีละ
๑๑๖,๓๒๒ ตัน มูลคํา ๑๕,๐๒๕ ล๎านบาท ซึ่งสินค๎าเกือบทั้งหมดนําเข๎าจากตํางประเทศ เมื่อระบบการผลิต
เกษตรกรรมของเกษตรกรในชนบทมีการเปลี่ยนแปลงดังกลําวนอกจากจะทําให๎ต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและมี
ความยากลําบากมากขึ้นแล๎วเทํานั้นระบบนิเวศทางธรรมชาติ พันธุกรรมพืชอาหาร สัตว๑พื้นบ๎านที่สามารถเก็บ
ขยายพันธุ๑ในท๎องถิ่นก็สูญหายและเสื่อมโทรมลงไปด๎วย
๓.๓ การเปลี่ยนแปลงวิถีวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของระบบนิเวศวัฒนธรรมทีด่ ํารงชีพและพึ่งพิงธรรมชาติ ปุา ดิน น้ําซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ของวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย ซึ่งผลกระทบจากระบบการผลิตในพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงมาเป็น
ระบบเกษตรเคมีและการปลูกพืช เลี้ยงสัตว๑แบบเชิงเดี่ยว ตลอดจนถึงนโยบายการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่แยก
คนออกจากปุาที่ยังขาดการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยํางถูกต๎อง สํงผลให๎วิถีวัฒนธรรมชุมชนและภูมิ
ป๓ญญาพื้นบ๎านของชาติพันธุ๑และชนเผําพื้นเมืองตํางๆในการดํารงชีพอยูํกับธรรมชาติ เชํน ระบบเกษตรไรํ
หมุนเวียนของชนเผําปกาเกอะญอ เป็นต๎น ได๎รับผลกระทบมากขึ้น
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๓.๔ สภาวะความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรซึ่งกลุํมคนสํวนใหญํของประเทศ โดย
พบวําผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรแบบพื้นบ๎านและผสมผสานมาเป็นเกษตร
เคมีเชิงเดี่ยวและใช๎สารเคมีอยํางรุนแรง นอกจากจะทําลายระบบนิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
พันธุกรรมพืช สัตว๑ ดิน น้ํา ปุา และนิเวศวัฒนธรรมแล๎ว ยังให๎เกิดสภาวะความยากจน และมีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น
โดยเกษตรกรร๎อยละ ๘๐ เป็นหนึ้ที่ยังไมํมีหนทางชดใช๎
๓.๕ ผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย จากการสรุปรายงานของสํานักงานสํงเสริมสังคม
แหํงการเรียนรู๎และคุณภาพเยาวชน(สสค.)ในปี๒๕๕๔ ที่ระบุอยํางชัดเจนวําจํานวน”เด็กนอกระบบ”ที่ด๎อย
โอกาสทางการศึ ก ษาในประเทศไทยซึ่ ง อยูํ ใ นภาวะเสี่ ย งที่ จ ะถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ มี จํ า นวนกวํ า ๕ ล๎ า นคน
ประกอบด๎วย (๑) กลุํมเด็กยากจนพิเศษ (รายได๎ครอบครัวไมํเกิน๒๐,๐๐๐บาท/ปี) ๓ ล๎านคน (๒) กลุํมเด็กแมํ
วัยรุํน ๑ แสนคน(เด็กท๎องในวัยเรียน) (๓)เด็กไร๎สัญชาติ ๓ แสนคน (๔)เด็กเหยื่อความรุนแรง3จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ 5 หมื่นคน (๕) เด็กชนบทหํางไกล ๑.๖ แสนคน (๖) เด็กบกพรํองการเรียนรู๎(เด็กออทิสติค/
เด็กสมาธิสั้น/เด็กพิการ) ๑.๗ ล๎านคน (๗) เด็กในสถานพินิจ ๕ หมื่นคน ซึ่งข๎อมูลดังกลําวสอดคล๎องกับราย
งานประจําปีพ.ศ.๒๕๔๙ ของสํานักงานสถิติแหํงชาติที่ระบุตัวเลขของเด็กอายุ ๔-๑๗ ปี ที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษาไปกํอนจบการศึกษาภาคบังคับ(ม.๓)จํานวนเกือบ ๓ล๎านคนหรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของเด็กในระบบ
การศึกษาทั้งหมดและบํงชี้วํานับวันจํานวนของเด็กที่จะตกหลํนหรือหลุดรอดออกไปจากระบบการศึกษาจะยิ่ง
สะสมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขนาดใหญํของภาคตํางๆที่มีโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
สํงผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมอยํางรุนแรงและจังหวัดชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงและงําย
ตํอการเคลื่อนย๎ายของเด็กซึ่งเด็กจะถูกละเมิดสิทธิในทุกๆด๎านอยํางรวดเร็ว
๓.๖ ระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กและการพัฒนาประเทศ
ผลการทดสอบPISAของประเทศไทยในปี2555 พบวําได๎คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วิชาอยูํในลําดับที่ 48-49 และผล
สอบครั้งลําสุดปี2558 ประเทศไทยอยูํในลําดับที่ 55ซึ่งตกต่ําลงกวําเดิม และจากข๎อมูลของWorld Economic
Forum (WEF)ที่ได๎ศึกษาเทียบคุณภาพการศึกษาในกลุํมประเทศอาเซียนในปี 2555-2556 ประเทศไทยอยูํใน
ลําดับที่ 8 ซึ่งสวนทางกับงบประมาณด๎านการศึกษาของประเทศที่สูงเป็นอันดับ2ของโลก(ข๎อมูลจากองค๑การ
ยูเนสโกประเทศไทย) ซึ่งจากผลการประเมินสมรรถนะคุณภาพการศึกษาดังกลําว นอกจากข๎อมูลจะสะท๎อน
ความจริงของระบบการศึกษาไทยที่พบวําคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยยังขาดสมรรถนะทางด๎านทักษะ
ชีวิตที่สามารถประยุกต๑กับชีวิตจริงและยึดโยงกับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของท๎องถิ่น สังคม ประเทศชาติ
และโลกป๓ จ จุบั น ที่สํ งผลกระทบเป็ น ระบบนิเวศการเรียนรู๎ซึ่งกันและกันแล๎ ว ผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขององค๑กรในระดับโลกดังกลําวที่เปิดเผยสูํสาธารณะได๎สํงผลให๎สังคมไทยทุกภาคสํวนตื่นตัว
เรียกร๎อง และให๎ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับอยํางจริงจังมากขึ้น
นอกจากนี้สถานการณ๑วิกฤติทางด๎านคุณภาพทางการศึกษาดังกลําวซึ่งเป็นผลกระทบจาก
ระบบการศึกษาทั้งหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการ
ที่เป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องของผู๎เรียน รวมทั้งความต๎องการของชุมชนและ
สังคมในโลกศตวรรษที่ 21ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและซับซ๎อน ซึ่งปรากฏข๎อมูลจากการศึกษาวิจัย
จํานวนประชากรเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอายุ 3-17 ปีเทียบกับจํานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2557
พบวํามีประชากรวัยเรียนที่ไมํได๎เรียนหนังสือ ไมํได๎เข๎าสูํระบบการศึกษา ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลากหลาย
ประการ รวมทั้งตกหลํนและหลุดรอดจากระบบการศึกษาปกติด๎วย จํานวนถึง 1.4 ล๎านคน(๗ กระแสสังคมจึง
เริ่มขานรับการปฏิรูปการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ
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อยํางไรก็ตามการเรียกร๎องของประชาชนให๎มีการปฏิรูปการศึกษาไมํใชํเพิ่งเกิดขึ้นในชํวง
กระแสป๓ญหาจากผลการทดสอบPISAและWEFนี้เทํานั้น แตํได๎เกิดขึ้นมานานแล๎วในสังคมไทยทั้งนี้เพราะ
คุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ผู๎ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทยสามารถรับรู๎และพิสูจน๑ได๎จาก
การรับรู๎และสัมผัสได๎จริงที่พบเห็นเด็กและลูกหลานของตนเองเรียนจบการศึกษาไมํวําจะระดับใดก็ตามไมํ
สามารถพึ่งพาตนเองได๎ยิ่งเรียนยิ่งหํางไกลชุมชน หลงลืมรากเหง๎าชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง เด็กขาดทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพที่เหมาะสมและขาดแรงบันดาลใจที่จะสร๎างสรรค๑การดํารงชีวิตในท๎องถิ่นที่หลากหลาย
ด๎วยทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางธรรมชาติ
๒. การจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมในประเทศไทย
๒.๑ พัฒนาการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
ยุทธชัย เฉลิมชัย(๒๕๖๐:หน้า๒๙-๓๑) –ได๎เขียนรายงานการวิจัย เรื่องแนวทางจัดการศึกษา
และพัฒนามนุษย๑ด๎วยการศึกษาทางเลือก โดยสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได๎แบํง
พัฒนาการการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยไว๎เป็น ๓ ชํวง คือ
ช่วงการตื่นรู้
ทํามกลางเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเข๎าสูํยุคอุตสาหกรรม การศึกษาคือแบบแผน
เครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ผํานระบบโรงเรียนเปลี่ยนลูกหลานเกษตรกรให๎เป็นแรงงานรับจ๎างใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาแบบฝรั่ง รวมศูนย๑อํานาจการบริหารจัดการไว๎ที่ศูนย๑กลาง ยึดวิชาการและ
มาตรฐานกลางเป็นตัวตั้ง ไมํให๎ความสําคัญกับภูมิป๓ญญา ความหลากหลายในพหุวัฒนธรรมและธรรมชาติที่
เป็ นต๎นทุน สําคัญของสังคมไทย ซึ่งชํว งนี้คกวํา ”การศึกษาทางเลือก”ยังเป็นเพียงแนวคิดและวาทกรรมที่
ปรากฏอยูํในงานเขียนบทความ/หนังสือ /วารสาร/นิตยสารบางเลํม เชํน สังคมศาสตร๑ปาริทัศน๑ ปาจารสาร
วารสารครุศาสตร๑ คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย และมีการแผยแพรํแนวคิดปรัชญาการศึกษา
ทางเลือกทั้งทางตะวันออกและตะวันตกมากมาย เชํน ศานตินิเกตัน โรงเรียนใต๎รํมไม๎ ,นีโอฮิวแมนนิสต๑ ,
ซัมเมอร๑ฮิลส๑ ,วอลดอร๑ฟ,มอนเตอสวอนรา ,โฮมสคลู เป็นต๎น และในทางปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๒๒ มูลนิธิเด็กโดย
พิภพ –รัชนี ธงไชย ได๎ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก ขึ้นเพื่อชํวยเหลือเด็กที่ยากไร๎ด๎อยโอกาสที่จังหวัด
กาญจนบุรีโดยนําแนวคิดซัมเมอร๑ฮิลส๑มาประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ซึ่งถือได๎วําเป็นโรงเรียน
ทางเลือกแหํงแรกของประเทศไทย
ช่วงมีศักดิ์และสิทธิในการกฎหมายแห่งชาติ
ภายใต๎รัฐธรรมนูญไทยพ.ศ.๒๕๔๒ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือได๎วําประชาชนมีสํวนรํวมมากที่สุด
แม๎วําจะไมํมีคําวํา”การศึกษาทางเลือก”บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแตํพบวําในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการ/ปรัชญาของการศึกษาทางเลือกที่บัญญัติไว๎ใน
หมวดที่ 1 บททั่วไปความมุํงหมายและหลักการ ในมาตรา ๖ บัญญัติวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒ นาคนไทยให๎ เป็ น มนุ ษย๑ ที่ ส มบู ร ณ๑ ทั้งรํ า งกาย จิตใจ สติป๓ญ ญา ความรู๎, และคุณ ธรรมมี จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ” มาตรา ๗ บัญญัติวํา”ในกระบวนการ
เรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกฝ๓งจิตสํานึกที่ถูกต๎อง..................ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และความรู๎อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ๑ทรัพยากร ธรรม ชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร๎างสรรค๑ ใฝุรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง” และมาตรา ๘ “การจัดการศึกษาให๎ยึดหลัก
ดังนี้(๑)เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (๒)ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา (๓)การพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง”
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นอกจากนี้ในหมวดที่ ๒ สิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษานอกจากมาตรา๑๐ และมาตรา๑๑ ที่
บัญญัติให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บ
คําใช๎จํายแล๎ว ในมาตรา๑๒ บัญญัติวํา “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎บุคคล
ครอบครัว องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามที่กําหนดในกฎทรวง” ซึ่งได๎กระจายอํานาจให๎
สถาบันสังคมเข๎ามารํวมเป็นผู๎จัดการศึกษาด๎วย โดยป๓จจุบันมีกฎกระทรวงจํานวน ๖ ฉบับออกมารับรองการจัด
การศึกษาของสถาบันสังคมตามมาตรา๑๒นี้เรียบร๎อยแล๎ว
ตํอมา”การศึกษาทางเลือก”ได๎ถกู บรรจุไว๎ในรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.๒๕๕๐ สํวนที่๘สิทธิและ
เสรีภาพในการ ศึกษาระบุในมาตรา๔๙(วรรค๓)บัญญัติวํา”การจัดการศึกษาอบรมขององค๑กรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตยํอมได๎รับการ
คุ๎มครองและสํงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ” เป็นเครื่องมือยืนยันวําการศึกษาไมํมีได๎มีเพียงการศึกษาตามแบบ
แผนอยํางเป็นทางการในระบบแตํอยํางเดียว ทั้งมีความจําเป็นที่จะต๎องเปิดพื้นที่ให๎ความคุ๎มครองและสํงเสริม
แกํการศึกษาทางเลือก การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานทาง
การศึกษาของประชาชน และเพื่อทําให๎จุดมุํงหมายตามอุดมคติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑” สามารถพัฒนาปรากฏผลเป็นจริง
โดยชํวงนี้มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยทําให๎งาน
วิชาการและในทางปฏิบัติได๎มีการเกิดขึ้นของศูนย๑การเรียนโดยครอบครัว บุคคล องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน
สถานประกอบการ ตลอดจนถึงเครือขํายองค๑กรการศึกษาทางเลือกที่รวมตัวกันเป็นเครือขํายเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และรํวมกันทํางานทั้งในระดับจังหวัด ภาคและประเทศอยํางกว๎างขวาง โดยมี”สมาคมสภา
การศึกษาทางเลือกไทย(สกล.)เป็นองค๑กรประสานงานกลางที่คอยเชื่อมโยง ประสานงาน และหนุนเสริม
การศึกษาทางเลือกของภาคสังคม/สถาบันสังคมอยํางตํอเนื่องจนถึงป๓จจุบัน
ช่วงสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
สรุปวําเกือบสองทศวรรษของการปฏิรูปการศึกษาภายหลังจากกฎหมายของชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ที่ยังถือวําไมํบรรลุผลสําเร็จ เนื่องจากป๓ญหาความ”ติดตัน”ของระบบการศึกษาในระบบกระแสหลัก คุณภาพ
การศึกษายังคงตกต่ํา เด็กและเยาวชนยังคงหลุดรอดออกจากระบบการศึกษา หรือถูกทอดทิ้งมีปริมาณที่เพิ่ม
สูงขึ้น ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของโลกในศตวรรษที่๒๑ ทั้งในระดับโลก อาเซียน และประเทศไทยกําลัง
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและมีความซับซ๎อนมากขึ้น ซึ่งสภาพการณ๑เชํนนี้ลําพังการศึกษาในระบบและ
มาตรฐานกลางเพียงรูปแบบเดียวคงไมํสามารถแบกรับ เทําทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงตํางๆได๎
ดังนั้น การศึกษาทางเลือกซึ่งในชํวงสองทศวรรษที่ผํานมาก็ได๎มีการพัฒนาเติบโตอยําง
รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบการศึกษาใหมํทั้งในสถานศึกษาโรงเรียน บ๎านเรียน ศูนย๑การเรียนสถาบันสังคมตํางๆ
ตลอดจนถึงศูนย๑การเรียนภูมิป๓ญญาไทยด๎วย ที่ได๎เข๎ามาชํวยแบํงเบา รับภาระจัดการศึกษาให๎กับเด็ก/เยาวชน
ในสังคมไทยทั้งเด็กที่อยูํในเมืองและชนบทในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งชํวงตํอไปนี้จะเป็นชํวงของการพัฒนา
คุณภาพและขยายปริมาณให๎เข็มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็น”ลูํ”การศึกษาอีกลูํหนึ่งให๎กับการศึกษาไทยตํอไป.
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๒.๒ การจัดการศึกษาทางเลือกระดับขั้นพื้นฐานของสถาบันสังคม ตามกฎกระทรวงมาตรา๑๒
ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จากแตํเดิมระบบการศึกษา
ทางเลือกที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๒เป็น”โรงเรียน”ทางเลือก คือโรงเรียนหมูํบ๎านเด็กโดย
จดทะเบียนเป็น โรงเรียนเอกชนสังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน(สช.)จังหวัดกาญจนบุรี ตํอมาในปีพ.ศ.
๒๔๓๑ เริ่มมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home School)ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยครอบครัวนายแพทย๑โชติชํวง
นิติน ธร ซึ่งในชํว งนั้น การจั ดการศึกษาโดยครอบครัวยังไมํมีกฎหมายออกมารองรับ กระทั่งปีพ.ศ.๒๕๔๗
รัฐบาลได๎ออกกฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ขึ้นมาสํงผลให๎
การจั ดการศึกษาโดยครอบครั ว มีการขยายตัว เพิ่มมากขึ้น และเมื่อกฎกระทรวงประเภทตํ างๆทั้ง หมด ๖
กฎกระทรวง (๘) ภายใต๎มาตรา๑๒ ได๎แกํ บุคคล สถานประกอบการ องค๑กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา และ
กฎกระทรวงขององค๑กรชุมชนองค๑กรเอกชน”วําด๎วยสิทธิองค๑กรชุมชนและองค๑กรเอกชนในการจัดการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานในศูน ย๑การเรียน” ได๎ประกาศออกมาเป็นฉบับที่ ๖ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต๎นมา
ประกอบกับสถานการณ๑ป๓จจัยภายนอกและป๓จจัยภายในประเทศรวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศที่ต๎องการการมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย ได๎สํงผลให๎มีสถาบันทางสังคมตํางๆโดยเฉพาะองค๑กรชุมชนและ
องค๑กรเอกชนตํางๆโดยเฉพาะองค๑กรที่ทํางานเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาและชํวยเหลือคุ๎มครองสิทธิ
เด็กเยาวชนที่ยากไร๎ด๎อยโอกาส สงเคราะห๑ เด็กไร๎สัญชาติ เด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กที่มีความต๎องการพิเศษ
ฯลฯ ได๎ตื่นตัวเข๎าไปรํวมขับเคลื่อนปฏิบัติโดยจดทะเบียนรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาตํางๆทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศตามระเบียบและคูํมือการดําเนินงานในกฎกระทรวง และมี
แนวโน๎มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
๓. สรุป
ป๓จจัยภายนอก และป๓จจัยภายในประเทศ คือแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันให๎มีการปฏิรูปประเทศไทยและ
โดยได๎มีการสร๎าง”พิมพ๑เขียว ” ที่เรียกวํา “นโยบายประเทศไทย ๔.๐”ที่จะเป็นธงนําการพัฒนาประเทศในทุก
ด๎านโดยมีเครื่องมือที่สําคัญ คือ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่
๑๒ และ แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมาย
หัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย”Thailand ๔.๐”ให๎สําเร็จได๎นั้นคือ”การศึกษา”
ซึ่ง”การศึกษาทางเลือก”เป็นระบบการจัดการศึกษาทางเลือกของภาคสังคมที่รัฐบาลได๎กระจายอํานาจไปให๎
สถาบันสังคมมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ ซึ่งกฎหมายได๎รับรองไว๎ทั้งในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
ประกาศ และคําสั่งในทุกระดับ โดยมีพัฒนาการ ประสบการณ๑ บทเรียน และผลงานมายาวนานไมํน๎อยกวํา
๓๗ ปี โดยเฉพาะอยํางยิ่งจุดเดํนที่สําคัญของการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมที่มีคณูปการตํอเด็ก
และการศึกษาไทย คือการจั ดการศึกษาให๎กับกลุํ มเด็ก ที่เรียกวํา ”กลุํ มเปูาหมายเฉพาะ”ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ๑และแนวทางการปรับใช๎หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ อาทิ เชํน กลุํมเด็กด๎อยโอกาส ยากไร๎ เด็กนอกระบบ เด็กชาติพันธุ๑ชนเผํา
พื้นเมือง เด็กชุมชนบนพื้นที่สูง ไร๎สัญชาติ กําพร๎า เด็กกลุํมเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระทําความรุนแรง
เด็กพิการ ตลอดจนถึง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตํางๆด๎วย
ดังนั้น การศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคม จึงเป็นอีก ”ลูํ”หนึ่งของระบบการศึกษาไทยที่จะเข๎ามา
ชํวยเติมเต็มในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่จะสร๎าง/พัฒนาคนในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
ให๎สําเร็จและเป็นจริงได๎โดยไมํทอดทิ้งใครไว๎ข๎างหลังในการก๎าวสูํโลกและประเทศไทย ๔.๐
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บทที่ ๓
๕ กรณีศึกษาศูนย์การเรียนทางเลือกของสถาบันสังคม
๑. ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน ผู๎ประกอบการสังคมลุํมน้ําสาละวิน
ข้อมูลพื้นฐาน : ต้นทุนทางสังคม สถาบันสังคม นิเวศวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน : สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทศูนย๑การเรียนโดยองค๑กรชุมชน
บ๎านแมํลามาน๎อย หมูํ ๘ ต.แมํสามแลบ อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน โดยการสนับสนุนของสถาบันป๓ญญาปิติ(๙)
โดยมอบอํานาจให๎”กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน ”องค๑กรสาธารณประโยชน๑ทะเบียนเลขที่ ๓๗๓๕ เป็นผู๎จัดการ
ศึกษา โดยมีนางเกศสุดา โตนิติ และนางสาวอําภา ธวัชวิฑูรย๑ เป็นผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎หลัก/ผู๎จัดการศึกษา
สถานที่ตั้ง : หยํอมบ๎านแมํลามาน๎อย(Cluster) หมูํที่ ๘ ต.แมํสามแลบ อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน
การจัดการศึกษา : ได๎รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต ๒
(สพป.แมํฮํองสอน เขต ๒) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ให๎จัดการศึกษาระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา
๑.ความเป็นมา /พัฒนาการและเครือข่าย
“ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ”เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ของ”องค๑กรชุมชน”บ๎านแมํลามาน๎อย ซึ่งเป็นหยํอมบ๎าน(สาขา)ของบ๎านห๎วยกระตําย หมูํที่ ๘ ต.แมํสามแลบ
อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน” โดยมีนายนิติศักดิ์ โตนิติ ผู๎อํานวยการสถาบันป๓ญญาปิติ เป็นผู๎รับมอบอํานาจจาก
คณะบุคคลขององค๑กรชุมชนในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย๑การเรียนตามกฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิขององค๑กร
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย๑การเรียนพ.ศ.๒๕๕๕ เป็นไปตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม โดยได๎รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต ๒ เมื่อวัน ที่ ๔ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยองค๑กรชุมชนที่ รับผิ ดชอบเป็น
ผู๎จัดการศึกษา คือ “กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน”ซึ่งได๎จดทะเบียนเป็นองค๑กรสาธารณะประโยชน๑รับอนุญาตจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑(ทะเบียนเลขที่ ๓๗๓๕) โดยการหนุนเสริมของ ผู๎นําชุมชน
ปราชฏ๑ชาวบ๎าน ผู๎ปกครองเด็ก องค๑กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น นักวิชาการ สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษา
ตํางๆโดยมีสถาบันป๓ญญาปิติเป็นองค๑กรพี่เลี้ยง หนุนเสริม ประสานงาน ระดมทุนหาทรัพยากรจากเครือขําย
ทุกภาคสํวนทั่วประเทศมาชํวยเหลือ รวมทั้งคอยยกระดับชํวยจัดการข๎อมูลและการะบวนการจัดการศึกษาของ
องค๑กรชุมชนและครูชุมชนอาสาตํางๆ
กวําจะมาเป็นศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ซึ่งเป็นสถานศึกษาตามมาตรา๑๒ขององค๑กรชุมชน
แหํงแรกของจังหวัดแมํฮํองสอนมีพัฒนาการที่เริ่มต๎นจุดประกายจากความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาในเดือนพฤษภาคมปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แมํฟูา
หลวง”(ศศช) โดยสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต (กศน.อําเภอสบเมย
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จังหวัดแมํฮํองสอน) ได๎ยุติการจัดการเรียน การสอน ตํอ กลุํมเปูาหมายเด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ํากวํา ๑๕ ปี
สํงผลให๎เด็กนักเรียน ในบ๎านแมํลามาน๎อย และบ๎านห๎วยมะโอ ระดับประถมศึกษาจํานวน ๓๕ คน (อายุ ๗ ๑๒ ปี) ต๎องออกจากชุมชน ไปเรียนหนังสือนอกหมูํบ๎าน โดยอาศัยอยูํในหอพัก หรืออาศัยอยูํกับญาติ ไมํได๎
อาศัยอยูํกับพํอ แมํ พี่ และน๎อง และมีเด็กระดับปฐมวัย จํานวน ๒๔ คน (อายุ ๓ - ๗ ปี) ที่ขาดโอกาสในการ
พัฒนาการเรียนรู๎ โดยสถานการณ๑เชํนนี้เกิดขึ้นทั่วไปทั้งตําบลแมํสามแลบอยํางฉับพลัน ผู๎ปกครองและโรงเรียน
ในกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไมํได๎รับรู๎มากํอน จึงเกิด
ความเดือดร๎อนจากการปรับเปลี่ยนดังกลําวในพื้นที่ อําเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งมีอยูํ ๖ ตําบล
ตําบลละ ๑๐หยํอมบ๎านโดยประมาณ เด็กผู๎เรียนได๎รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงหยํอมบ๎านละประมาณ
๒๐ คน (๒๐๐ คน ตํอ ๑ ตําบล) ทั้งอําเภอ ไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ คน
จากสถานการณ๑ป๓ญหาดังกลําว “กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน ” ซึ่งเป็นกลุํมเยาวชนจิตอาสาที่ตั้งขึ้นโดย
การสนับสนุนจากสถาบันป๓ญญาปิติตั้งแตํปีพ.ศ.๒๕๕๔ ได๎พยามหาแนวทางให๎เด็กผู๎เรียนในบ๎านแมํลามาน๎อย
และบ๎านห๎วยมะโอ ได๎มีโอกาสได๎เรียนรู๎ในชุมชนของตนเอง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุํมหญ๎าแพรกสาละ
วินและสถาบันป๓ญญาปีติได๎ประสานความรํวมมือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและผู๎ปกครอง ตลอดจนสมาชิกใน
ชุมชนตํางๆ เพื่อจัดเวทีหาแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกํเด็กผู๎เรียน ณ ห๎องประชุม องค๑การบริหาร
สํวนตําบลแมํสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ทําให๎เกิดโอกาสในการดูแลเด็กเล็ก ๒-๕ ปี ภายใต๎
องค๑การบริหารสํวนตําบลแมํ สามแลบ ได๎จัดสรรงบประมาณจัดจ๎างเยาวชนในแตํละหยํอมบ๎านทําหน๎าที่เป็น
ผู๎ดูแลเด็กเล็ก (ผดด.) และสนับสนุนคําอาหารกลางวันด๎วย
สํวนเด็กผู๎เรียนระดับประถมศึกษาจํานวนหนึ่งที่ไมํยอมไปเรียนนอกชุมชนของตนเอง ก็เสียโอกาสที่จะ
ได๎รับการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ตํอมาเมื่อองค๑กรชุมชนได๎รับทราบข๎อมูลจากสมาคมสภาการศึกษา
ทางเลือกไทย(สกล.)และจากสื่อเผยแพรํตํางๆวําองค๑กรชุมชนมีสิทธิและสามารถขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
ของชุมชนประเภทศูนย๑การเรียน เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกํเด็กผู๎เรียนได๎ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน ได๎การรับรองจากองค๑กรชุมชน ให๎เป็นคณะบุคคลในการขอจัดตั้งศูนย๑การเรียนโดย
มอบอํานาจให๎สถาบันป๓ญญาปีติ เป็นผู๎ดําเนินการขอจัดตั้งศูนย๑การเรียนฯดังกลําว
วันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต ๒ ได๎ให๎ความ
เห็นชอบในการจัดตั้ง”ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ”มีสิทธิสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค๑กร
ชุมชนในศูนย๑การเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ (ป๓จจุบันได๎รับอนุญาตถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย)ด๎วย
รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา๑๘(๓)ซึ่ ง มีศักดิ์แ ละสิ ทธิ์ ร วมทั้งเงื่อนไขตํางๆที่ค วรจะได๎รับสิ ทธิ ประโยชน๑ตามกฎหมายเหมือน”
โรงเรียน”มาตรา๑๘ (๒) และ”สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”มาตรา๑๘(๑)ทุกประการ
ป๓จจุบันศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวินภายใต๎สถาบันป๓ญญาปิติซึ่งเป็นองค๑กรที่ปรึกษาที่ได๎ประสาน
หนุน-เสริม-สร๎างเครือขํายเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎(Co-Learning Community)ที่เชื่อมโยงเครือขํายขํายทั้ง
ภาครัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อ พัฒนาจังหวัด
แมํฮํองสอน:เมืองพิเศษทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เป็นแรงเข๎ามาหนุนเสริมบทบาทของศูนย๑การ
เรียนฯให๎สามารถดําเนินงานให๎เติบโตและเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น
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๒.บริบทชุมชน นิเวศวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
บ๎านแมํลามาน๎อย เป็นหยํอมบ๎าน(Cluster)ของบ๎านห๎วยกระตําย หมูํ ๘ ตําบลแมํสามแลบ อําเภอแมํ
สะเรียง จังหวัด แมํฮํองสอน เป็นชุมชนเผําปกาเก๏อะญอ(กระเหรี่ยง)มีประชากรประมาณ ๕๐๐ คนใน๑๐๐
ครัวเรือน ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูํในพื้นที่ราบลุํมน้ําแมํลามาน๎อย ประกอบด๎วยทิวเขาสูงสลับซับซ๎อน ตั้ง
เรีย งขนานกันเป็ นแนวเหนือจรดใต๎ มีความสูงตั้งแตํ ๑ ,๐๐๐ เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางในด๎านทิ ศ
ตะวันตก และคํอยๆ เรียงตัวลดหลั่นกันลงมา ถึงระดับ ๒๐๐เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ด๎วยลักษณะ
ดังกลําว จึงได๎ชื่อวํา เป็นแหลํงกําเนิดลําห๎วยหลายสาขา โดยลําห๎วยทั้งหมดในพื้นที่ลุํมน้ําแมํลามาน๎อย จะไหล
ลงสูํลําน้ําแมํลามาหลวง และไหลลงสูํแมํน้ํายวม แมํน้ําเมยและแมํน้ําสาละวินตามลําดับ ได๎กํอให๎เกิดเป็นพื้นที่
ทางนิเวศที่อุดมสมบูรณ๑ทางธรรมชาติทั้งพันธุกรรมพืช สมุนไพร และสัตว๑ปุานานาชนิดที่ผูกพันเป็นวัฒนธรรม
ในวิถีชีวิตสืบทอดกันมายาวนาน

บ๎านห๎วยกระตําย
บ๎านแมํลามาน๎อย

บ๎านห๎วยมะโอ

ภาพที่ ๓ : แผนที่แสดงตาบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ที่ตั้งของชุมชนบ้านแม่ลามาน้อย (หย่อมบ้านของบ้านห้วยกระต่าย)ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
ที่มา : ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
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สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร๎อนชื้น แบํงเป็น 3 ฤดู อยํางชัดเจน คือ มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว มีฝน
ตกชุ ก ในฤดู ฝ น ซึ่ ง มี ป ริ ม าณน้ํ า ฝนมากที่ สุ ด ในเดื อ นสิ ง หาคม และมี อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ในฤดู ร๎ อ น คื อ เดื อ น
พฤษภาคม จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง ตั้งอยูํบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ําทะเล ทําให๎มีอุณหภูมิสูงใน
เวลากลางวัน และตอนเย็นลดลงอยํางรวดเร็ว เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากลมภูเขาในเวลากลางคืน จึงทําให๎เกิด
หมอกปกคลุมโดยทั่วไปพื้นที่ในเวลากลางคืน การประกอบอาชีพสํวนใหญํคือเกษตรกรรม ทําไรํหมุนเวียน ไรํข๎าว
และพืชผลอื่นๆ เชํน พริกกะเหรี่ยง งา มะเขือ ผักกาด ฟ๓กทอง ถั่วพู ฯลฯ และชุมชนยังมีองค๑ความรู๎ในการพึ่งพิง
อาหารจากปุา แมํน้ํา ลําห๎วย อาทิ เชํน ผักหนาม เห็ด หนํอไม๎ มะเดื่อปุา น้ําผึ้ง เป็นต๎น ซึ่งเป็นมีวิถีชีวิตเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมทีผ่ ูกพันกับปุา ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติอยํางลึกซึ้งและสืบทอดกันยาวนาน
โดยภาพรวมบริบททางธรรมชาติของพื้นที่ชุมชนท๎องถิ่นบ๎านแมํลามาน๎อยและบ๎านห๎วยกระตํายเป็น
พื้นที่หนึ่งของลุํมน้ําสาละวินที่มี ต๎นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่ น คงทางอาหารที่ สํ า คั ญ ที่ อ งค๑ ก รชุ ม ชนและองค๑ ก รสนั บ สนุ น รํ ว มกั น ศึ ก ษาวิ จั ย ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตเชิงนิเวศวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และระบบ
สุขภาพ และนํามาวิเคราะห๑ การดํารงชีวิตเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร โดยรํวมกันวิเคราะห๑ป๓จจัยภายใน
(จุดแข็ง /จุดอํอน) และป๓จจัยภายนอก (โอกาส/ข๎อจํากัด) ซึ่งเป็นข๎อมูลพื้นฐานที่เป็นบริบทของชุมชนที่นํามา
จัดทําเป็นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ดังนี้ :ปัจจัยภายในของความมั่นคงทางอาหาร
จุดแข็ง
- ชุมชนสามารถใช๎พิธีกรรม และความเชื่อในการดูแลปุาชุมชน
- ชุมชนมีความรู๎ด๎านยาสมุนไพร
- ชุมชนมีความชัดเจนเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตในป๓จจุบัน ไมํต๎อพึ่งพายาฆําหญ๎า
- ชุมชนมีความรํวมมือและมีความเชื่อถือกันและกัน
- สมาชิกในชุมชนมีภูมิป๓ญญาในการรักษาเมล็ดพันธุ๑
- กลุํมแมํบ๎านมีการรวมตัวกันอยํางเข๎มแข็ง
- ในชุมชนมีระบบน้ําดี
- ผื น ปุ า มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ๑ ม าก สามารถเก็ บ หน๎ า ดิ น (ฮิ ว มั ส ) ในผื น ปุ า มาปลู ก ผั ก ใน
รางไม๎ไผํได๎
- ในชุมชนมีมูลสัตว๑ปริมาณมากสามารถทําปุ๋ยหมักได๎
- สามรถปลูกผักบริโภคเองได๎ เชํน ผักกาด กะเพา โหรพา ผักชี กระเทียม หอมแดง
- สมาชิกในชุมชนมีความสนใจในการลดปริมาณการใช๎เครื่องปรุง (พริก ผงชูรส เกลือ)
- ชาวบ๎านมีความรู๎ ความสามารถ ในการปลูกข๎าวนาและข๎าวไรํ
- ชาวบ๎านมีความรู๎ ความสามารถในการทําปุ๋ยจากหนํอไม๎
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- ชาวบ๎านมีการประกอบพิธีกรรมควบคูํกับการผลิต
- หมูํบ๎านมีความสมบูรณ๑ของแหลํงน้ํา
- ชุมชนมีความพร๎อมด๎านแรงงาน
- ชาวบ๎านมีกําลังใจไมํยํอท๎อกับการตํอสู๎กับอุปสรรค
- ชาวบ๎านมีความตั้งใจในการทําเกษตรอินทรีย๑
- มีอุปกรณ๑ที่จําเป็นในการผลิต
- สามารถวางแผนปรับการผลิตได๎ในระดับครอบครัว
จุดอ่อน
- ลูกหลานในป๓จจุบัน เริ่มขาดความเชื่อถือตํอผู๎ใหญํ ผู๎รู๎ ความเชื่อของชุมชน
- สมาชิกในชุมชนยังขาดความรู๎เกี่ยวกับปุาชุมชน
- ชุมชนขาดผู๎นําที่เป็นแบบอยํางในการดํารงชีวิตแกํลูกหลาน
- ชุมชนยังไมํเคยตั้งกฎกติกา ในการดูแลปุาชุมชนรํวมกัน
- บางครั้งชาวบ๎านขาดความรํวมมือ เสียสละในการทํางานของสํวนรวม
- ขาดความรู๎ในการทําผงชูรสที่ไมํสํงผลกระทบตํอสุขภาพ
- ขาดความรู๎เรื่องการปลูกผักตามฤดูกาล (ฤดูหนาว ฤดูร๎อน)
- ขาดการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร (ปลูกผัก)
- ขาดความรู๎และทักษะความสามารถ ในการแปรรูปอาหาร
- ไมํรู๎วิธีกําจัดศัตรูพืช(โดยวิธีธรรมชาติ)
- ไมํมีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการแมลงในนาข๎าว
- พื้นที่ปุาต๎นน้ําด๎านหมูํบ๎านห๎วยกระตํายมีการใช๎ยาคุมหญ๎า
- พิธีกรรมในการผลิตข๎าวนา ข๎าวไรํ น๎อยลง
- ขาดการคัดเลือกพันธุ๑ข๎าวปลูก พันธุ๑ข๎าวที่ปลูกในป๓จจุบันยังไมํดี
- ขาดความรู๎เรื่องการทําปุ๋ยหมัก/ต๎องการเรียนรู๎การทําปุ๋ยหมัก
- ยังไมํสามารถวางแผนปรับการผลิตในระดับชุมชนได๎
ปัจจัยภายนอกของความมั่นคงทางอาหาร
โอกาส
- มีพระราชบัญญัติปุาชุมชน เอื้อตํอการจัดตั้งการดูแลปุาชุมชน โดยชุมชนสามารถกําหนด
กติกาในการดูแลปุาของตนเองได๎
- การมีปุาชุมชนของหมูํบ๎าน จะสร๎างโอกาสให๎เกิดการเชิญชวนกลุํมผู๎สนใจจากภายนอกชุมชน
มาเรียนรู๎สวนพฤกษศาสตร๑พื้นบ๎านปกาเกอะญอลุํมน้ําสาละวิน
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- มีเครือขํายองค๑กร เชํน มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล องค๑กร
สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าฯ องค๑การบริหารสํวนตําบลแมํสามแลบ
ทีค่ อยสนับสนุนสร๎างการมีสํวนรํวมในการดูแลปุาของชุมชน
- มีปุาชุมชนบ๎านแมํกองคา ตําบลแมํยวม อําเภอแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน เป็นตัวอยําง
ของชุมชนปกาเกอะญอที่มีภูมิป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถในการจัดการปุาของชุมชนจน
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
- สามารถเสนอของบประมาณ ในการพัฒนากิจกรรมการผลิตและการแปรรูปอาหารจาก
องค๑การบริหารสํวนตําบลแมํสามแลบ
- โรงเรียนประถมขยายโอกาสในพื้นที่ ต๎องการผักสดอินทรีย๑
- ศูนย๑พักพิงผู๎อพยพลี้ภัยสงครามฯ แมํละอูน ต๎องการผักสดปริมาณมาก
- โครงการหลวงสนับสนุนองค๑ความรู๎ อุปกรณ๑ งบประมาณ
- เครือขํายเกษตรยั่งยืนจังหวัดแมํฮํองสอน มีองค๑ความรู๎สนับสนุนการดําเนินงาน
- มูลนิธิสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน มีองค๑ความรู๎สนับสนุนการดําเนินงาน
- อาจารย๑พันศักดิ์ จิตสวําง มีความรู๎ความสามารถในเรื่องข๎าว (การผลิต การปรับปรุงพันธุ๑
การควบคุมจัดการโรคพืช) ที่พร๎อมให๎ความรู๎เป็นครูภูมิป๓ญญาและเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎วย
- โครงการหลวงสนับสนุนการพัฒนาพันธุ๑ข๎าว
- เกษตรอําเภอให๎ความสนใจ
- เภสัชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาข๎าวที่มีสารอาหาร สูํ
การฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู๎ปุวย
- ศูนย๑เกษตรกรรมยั่งยืนโขงสาละวิน สนับสนุนการแปรรูปข๎าวกล๎องงอก
- สามารถเชื่อมตํอกับเครือขํายเกษตรยั่งยืนจังหวัดแมํฮํองสอน
ข้อจากัด
- การประสานงานกับหนํวยงานภายนอก มีความลําช๎าความสนใจของกลุํมเปูาหมายภายนอกมี
ข๎อจํากัด ด๎านการประสานงานกับพื้นที่และชุมชน (ด๎านระยะทางในการเดินทางเข๎าถึง)
- การคมนาคมไกล เข๎าถึงยาก โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝน
- ขาดวิทยากรด๎านการปูองกันศัตรูพืช
- อากาศเปลี่ยน เกิดเชื้อราดํา โรคระบาด แมลงศัตรูพืชพัฒนามากขึ้น
- ขาดการประสานงานกับศูนย๑วิจัยพันธุ๑ข๎าวจังหวัดแมํฮํองสอน
- ฤดูกาลเปลี่ยน วางแผนการผลิตยากขึ้น
- แมลงพันธุ๑ใหมํมีมากขึ้นในพื้นที่
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นอกจากนีจ้ ากการที่ตําบลแมํสามแลบเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีชายแดนติดตํอกับประเทศเมียนมําร๑ รวม
ความ ยาวถึง ๕๓ กิโลเมตร โดยมีแมํน้ําสาละวินเป็นแนวชายแดนจึงทําให๎ยากตํอการควบคุมและตรวจสอบ
การเคลื่อนย๎ายอพยพของประชาชนตามแนวชายแดน และยิ่งในอดีตที่ผํานมามีการสูํรบของทหารพมํากับชน
กลุํมน๎อยตามแนวชายแดนตลอดเวลา นอกจากจะสํงผลกระทบตํอความปลอดภัย และชีวิตความเป็นอยูํของ
ประชาชนที่อยูํตามแนวชายแดนและประชาชนพมําที่อพยพหนีภัยสงครามเข๎ามาในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ และ
ในปีพ.ศ.๒๕๔๘ ได๎มีการย๎ายศูนย๑อพยพผู๎ลี้ภัยสงครามจากบ๎านแมํกองคา ตําบลแมํยวม อําเภอแมํสะเรียง
จังหวัดแมํฮํองสอน มายังบ๎านแมํตอละ บริเวณลําห๎วยแมํละอูน ตําบลแมํสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด
แมํฮํองสอน มีผู๎อพยพลี้ภัยจํานวนประมาณ๒๐,๐๐๐ คน จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ ทําให๎เกิด
ป๓ญหากับชุมชนหลากหลายประการ ที่สํงผลกระทบให๎พื้นที่ปุาไม๎ที่เคยอุดมสมบูรณ๑ถูกทําลายเสื่อมโทรมลง
อยํางรวดเร็ว อาหารจากปุาและน้ําตลอดจนผลผลิตในไรํลดลง สํงผลตํอคําใช๎จํายด๎านอาหารของชุมชนใน
ระดับครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นด๎วย
ตลอดจนถึงด๎วยสภาพภูมิประเทศของชุมชนเป็นภูเขา และภาวะความยากลําบากในระบบการบริการ
พื้นฐานของรัฐ ที่ยังไมํสะดวกและทั่วถึงทั้งระบบการสื่อสาร ถนน การเดินทางสัญจร และการสื่อสารระหวําง
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐกับชาวบ๎าน/ชุมชนที่เป็นไปด๎วยความยากลําบาก ประกอบกับความแตกตํางในด๎านภาษา
วัฒนธรรมด๎วย จึงสํงผลให๎ชุมชนขาดแคลนบุคลากรทางด๎านการแพทย๑ สาธารณะสุข และการศึกษาที่จะเข๎า
มาชํวยเหลือชุมชนอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงในรอบ๑๐ปีทีผํานมามีความซับซ๎อนและสร๎างผลกระทบแกํชุมชนที่สําคัญ ได๎แกํ
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ปุา แมํน้ํา ลําห๎วยที่ไมํยั่งยืน จากคนที่เข๎า
ไปใช๎ประโยชน๑ทั้งคนในชุมชนและตํางถิ่นนอกชุมชน รวมทั้งมีการบุกเบิกพื้นที่ปุาต๎นน้ําเพื่อทํา
การเกษตรเชิงเดี่ยว เชํน พริกกะเหรี่ยง ข๎าวโพด ฯลฯ และใช๎สารเคมีทางเกษตร ยาฆําหญ๎า สาร
กําจัดแมลงในการเพาะปลู กเพื่อให๎เทําทันความต๎องการของตลาดและครอบครัวก็ขาดแคลน
แรงงานวัยหนุํมสาวที่ทิ้งชุมชนไปเรียนหนังสือและทํางานรับจ๎างในเมืองมากขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาได๎เริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปโดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข๎องกับการดูแล รักษาปุา ธรรมชาติตํางๆ
- การเปลี่ยนแปลงทางด๎านระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยหันไปพึ่งระบบบริการสุขภาพที่
เน๎นการรักษาของรัฐเป็นหลัก โดยละเลยทอดทิ้งภูมิป๓ญญาของชุมชนที่ให๎ความสําคัญกับการ
ปูองกัน การพึ่งพาตนเอง การใช๎สมุนไพรและศาสตร๑การแพทย๑พื้นบ๎าน
- การเปลี่ยนแปลงทางด๎านวัฒนธรรมการบริโภคตามกระแสการบริโภคนิยม ซึ่งนอกจากจะทําให๎
คําใช๎จํายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นแล๎ว ยังทําให๎เงื่อนไขความสัมพันธ๑ของคนในครอบครัวและชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปโดยให๎ความสําคัญตํอระบบมูลคํา มากวําคุณคําในการรํวมมือดูแลแบํงป๓นกัน
- การเปลี่ยนแปลงทางด๎านการศึกษา จากการที่ศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แมํฟูาหลวง”
(ศศช.) บ๎านแมํลามาน๎อยได๎ยุติการเรียนการสอนแกํเด็กอายุต่ํากวํา ๑๕ ปี สํงผลให๎เด็กตั้งแตํ ๓ –
๗ ปีในชุมชนไมํได๎รับการพัฒนาเรียนรู๎ โดยต๎องออกไปศึกษานอกชุมชนซึ่งอยูํหํางไกลออกไปมาก
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จากสถานการณ๑เปลี่ยนแปลงของชุมชนดังกลําวจึงเป็นแรงผลักดันให๎องค๑กรชุมชน”กลุํมหญ๎าแพรก
สาละวิน”ต๎องการทีจ่ ะฟื้น”พลังของชุมชน”ขึ้นมาในการรํวมกันขับเคลื่อน”ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ”
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู๎แกํบุตรหลานของตนให๎เกิดการทบทวน ร๎อยเรียงและถํายทอด ด๎วยหัวใจแหํงการ
เรียนรู๎จากพํอแมํ ญาติพี่น๎อง สูํบุตรหลาน ซึ่งจะสํงผลตํอการสร๎า งความสามารถในการรับมือ และเทําทันตํอ
วิกฤติการณ๑ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากป๓จจัยภายนอกและป๓จจัยภายในของชุมชนเอง ที่กําลังเกิดขึ้น
หลายประการของชุมชน โดยศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน คือความหวังและเป็นที่พึ่งของชุมชนที่จะก๎าว
เดินตํอไปในโลกและประเทศไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงสูํยุค ๔.๐ ซึ่งชุมชนก็เตรียมความพร๎อมที่จะปรับตัวให๎เทํา
ทันในการขับเคลื่อนอยํางมีคุณภาพบนความได๎เปรียบที่มั่นคงและยิ่งใหญํของฐานทรัพยากรที่หลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชนปกาเกอะญอลุํมน้ําสาละวิน
๓.แนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก
ชีวิต คือ การศึกษา และองค๑ความรู๎ หรือวิชาความรู๎ทั้งหลายล๎วนมีที่มาจากการศึกษาชีวิต การ
ดํารงชีวิต และการสัมพันธ๑กับสิ่งตํางๆ ในชีวิตทํามกลางบริบทตํางๆ กัน ดังนั้นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
ชุมชน จึงเต็มไปด๎วยองค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญา อันมีคําที่สั่งสมสืบตํอกันมาเพื่ อการดํารงอยูํอยํางมีคุณภาพของ
ชุมชนนั้นๆ
การศึกษาจึงควรตั้งอยูํบนวิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู๎การดําเนินชีวิตที่
ดี เพื่อ “พัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ” สํวนวิชาความรู๎ตํางๆนั้นเป็นสํวนที่เข๎ามาประกอบ
เพื่อชํวยตํอยอดความรู๎ ให๎เกิดความเข๎าใจที่กว๎างขวางและลึกซึ้งขึ้น และสามารถนําไปพัฒนาชีวิต ชุมชนและ
สังคมให๎เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
การเรียนรู๎ที่อยูํบนฐานของวิถีชีวิต นิเวศวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา จะพาไปสูํการมีชีวิตอยูํอยํางผู๎มี
การศึกษาไปตามลําดับ คือ อยูํรอดอยํางเรียบงําย เป็นการพึ่งพาตนเองได๎ทางกาย ทํามาหากินและอยูํรํวมกัน
จนเกิดเป็นวิถีชีวิต เกิดวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาตํางๆ ไปสูํการอยูํอยํางรํมเย็น ลุํมลึก ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเอง
ได๎ทางจิตใจ ไมํไหลไปตามสิ่งยั่วเย๎า มีความสุขจากการทําการงานให๎ดีขึ้น รู๎จักหาวิธีแก๎ป๓ ญหาให๎เกิดการ
พัฒนาขึ้นไปสูํการอยูํอยํางรู๎เทําทัน รู๎รอบ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได๎ทางความคิด เมื่อรับรู๎สถานการณ๑และเทํา
ทันผลกระทบตํางๆ ที่เกิดขึ้น ก็เห็นความสัมพันธ๑เชื่อมโยงถึงกันของสิ่งทั้งหลาย อันพาไปสูํการ อยูํอยํางมี
สํานึกตํอสํวนรวม ถือเป็นที่พึ่งให๎กับสังคมได๎ พร๎อมทําประโยชน๑ตํอสํวนรวมในด๎านต่างๆได๎อยํางมีความสุข
โดยสอดคล๎องกับภาษาปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)ที่วํา “ตํามาโล๏ะ ตําโอมู” ซึ่งหมายถึง การเรียนรู๎เพื่อ
การมีชีวิตที่ดีงาม หรื อ ชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้ นได๎จากการเรียนรู๎ ศูนย๑การเรียนหญ๎าหญ๎าแพรกสาละวินจึง มี
เปูาหมายจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนในชุมชนออกเป็น ๓ ระดับดังนี้
ระดับประถมศึกษา เรียนรู๎เพื่อดูแลตนเอง
ระดับมัธยมศึกษา เรียนรู๎เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว
ระดับอุดมศึกษา เรียนรู๎เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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๔.หลักสูตรการจัดการศึกษา : วิถีชีวิตปกาเกอะญอลุ่มน้าสาละวิน”อาหาร ยา ผ้า บ้าน”
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน บ๎านแมํลามาน๎อย ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษารํวมกับชุมชน
ปกาเกอะญอลุํมน้ําสาละวิน รํวมกับเด็กเยาวชน/ผู๎เรียนทุกเพศ วัย พัฒนาหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุํมน้ํา
สาละวิน “อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน” เป็นพื้นฐานการเรียนรู๎หลัก ให๎กับผู๎เรียน โดยนําเอาองค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญาที่
สืบทอดกันมาของชุมชน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม๎ ภูเขา แมํน้ํา ผืนดิน สมุนไพร พืชพรรณธัญญาหาร
ไรํข๎าว และสรรพสัตว๑สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต๎นทุ นสําคัญในการออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ เป็นกลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ เพื่อสร๎างโอกาสในการพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ให๎เกิดโอกาสในการ
พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และความแตกฉานทางป๓ญญา เป็นกําลังสําคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให๎
มีความพร๎อมด๎านคุณภาพของจิตใจ มีความรู๎ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก อันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามแผนการศึกษา
แหํงชาติ โดยแนวทางการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ได๎แบํงออกเป็น ๖ กลุํมประสบการณ๑ คือ
๑) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบการผลิตการเกษตรเชิงนิเวศวัฒนธรรม
(ไรํหมุนเวียน นาข๎าว) ในวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ
๒) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบธรรมชาติ (การจัดการดิน-น้ํา-ปุา)ในวิถีชีวิตของชุมชน
ปกาเกอะญอ (ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับธรรมชาติ และ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ)
๓) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมของ
ชุมชนปกาเกอะญอ (ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับคน คนกับคน และคนกับธรรมชาติ /
งานศิลปวัฒนธรรมทางด๎านประเพณี หรือลักษณะอันบํงบอกอัตลักษณ๑ของชุมชน)
๔) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบสุขภาพองค๑รวม (สุภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ
สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางป๓ญญา)
๕) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน งานหัตถกรรม การทอผ๎า
การแปรรูปจักสาน การจัดการระบบอาหาร การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเกื้อกูลกันในชุมชน
๖) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบภูมิป๓ญญาทางภาษา ภาษากะเหรี่ยง-ภาษาไทย
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ
- การรับรู๎อยํางถูกต๎อง
- การพิจารณาโดยไมํเอนเอียง
การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสามารถพื้นฐาน (พฤติกรรม) ในการดาเนินชีวิต
- การกระทําอยํางถูกต๎อง ตํอสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพและทางสังคม (ชํองทางรับรู๎ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ / ชํองทางการกระทํา กาย วาจา ใจ) โดยไมํเบียดเบียนตนเอง และ สิ่งแวดล๎อม
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ตลอดจนพัฒนาสูํความสามารถในการสร๎างโอกาสเพื่อการเกื้อกูล ตํอการเรียนรู๎ ฝึกฝนตนเอง
และผู๎อื่น โดย
o การบริโภค ใช๎สอย “ป๓จจัย ๔” อยํางถูกต๎อง “กินอะไร ใช๎สอยอะไร”
o การมีกฎเกณฑ๑กติกา ในการดํารงอยูํรํวมกัน
การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
- การสร๎างศรัทธา แรงจูงใจและบํมเพาะคุณธรรมในจิตใจ
- การสร๎างสมรรถภาพของจิตใจ ให๎เกิดความสามารถในการรับ รู๎อยํางมีสติ และ มีสมาธิจดจํอ
ตํอเนื่องไมํยํอท๎อ ตํอการงานที่ยากลําบาก
๕.กระบวนการ/วิธีการเรียนรู้
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน บ๎านแมํลามาน๎อยจัดการศึกษาทางเลือก ด๎วย รูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผสมผสานการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบ ซึ่งมีความ
ยืดหยุํนตํอการกําหนดจุดมุํงหมาย รูปแบบวิธีการ และระยะเวลาในการจัดการศึกษา เพื่อสร๎างโอกาสให๎
ผู๎เรียน ได๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ตามความสนใจ ความพร๎อมและศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งสามารถเรียนรู๎จาก
ตนเอง เรี ย นรู๎ จ ากผู๎ อื่ น และเรี ย นรู๎ จ ากบริบ ทแวดล๎ อ มทั้ง ในและนอกพื้ น ที่ เพื่ อ ให๎ เ กิด ความเหมาะสม
สอดคล๎องกับสภาพป๓ญหาและความต๎องการของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและบูรณาการความรู๎ ทักษะ เจตคติ
สมรรถนะสําคัญในการเรียนรู๎ และ คุณลั กษณะที่พึงประสงค๑ ที่ครอบคลุม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยํางเป็นองค๑รวมดังกลําวของศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ประกอบด๎วย :๑. เรียนรู๎ผํานกิจวัตร วิถีชีวิตและการงานในชุมชน ได๎แกํ การทํานา การนวดข๎าวและตําข๎าว
๒. เรียนรู๎จากธรรมชาติ ได๎แกํ สมุนไพร ผักพื้นบ๎าน
๓. เรียนรู๎ภูมิสังคมจากสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวสูํเรื่องไกลตัว เชํน บ๎าน หมูํบ๎านของเรา ศูนย๑การเรียน นา
ไรํ ปุาต๎นน้ํา ชุมชนเมืองเล็ก เมืองใหญํ จังหวัด ประเทศ และ ภูมิสังคมโลก
๔. เรียนรู๎จากป๓ญหาและสถานการณ๑จริง ที่เกิดขึ้นในชุมชน
๕. บูรณาการสาระวิชาตํางๆ สูํชีวิต เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ๑ของสรรพสิ่ง เชํน คนกับปุา
๖. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผํานพิธีกรรมปกาเกอะญอ ศึกษาความเชื่อและการให๎คุณคําความหมาย
ความงาม ความดี ความจริง
๗. พัฒนาจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ศิลปะหลากหลายด๎านเป็นสื่อ ในการเรียนรู๎
อยํางบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระตํางๆ
พร๎อมทั้งสร๎างทักษะการเรียนรู๎อยํางมีแบบแผนและพัฒนาวิธีคิดอยํางเป็นระบบ โดยฝึกการสังเกต
และบันทึก ฝึกการฟ๓ง พูด อําน เขียน ฝึกการตั้งคําถาม-หาคําตอบ ฝึกการวิเคราะห๑ -สังเคราะห๑ ฝึกการ
นําเสนอ ฝึกการทํางานกลุํมทบทวนและประมวลความรู๎ด๎วยกระบวนการจัดการความรู๎ การทําแผนภาพ

53

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

การทําแผนภาพความคิด (Mind mapping) ทําแบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบ มีแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
วิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ สัมพันธ๑อยูํกับปุาและการหาป๓จจัยสี่ อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน เพื่อการ
ดํารงชีวิตให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติต ามฤดูกาล การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในวิถีชีวิตของศูนย๑การเรียนหญ๎า
แพรกสาละวินจึงสัมพันธ๑กับชํวงเวลาตามฤดูกาลนั้นๆ
 ช่วงภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของชุมชน คือ การทําไรํ ทํานา กิจกรรมอื่นๆที่แทรกอยูํ
ในวิถีชีวิตชํวงนี้ ก็คือเรื่อง อาหาร เก็บผัก เห็ด หนํอไม๎ จากแหลํงตํางๆ วันพระก็ไปทําบุญกันที่
วัด (ชาวพุทธ) / เข๎าโบสถ๑นมัสการวันอาทิตย๑(ชาวคริสต๑) ในชํวงที่ลงข๎าวไรํแล๎วและดํานาก็เสร็จแล๎ว
ก็จะพอมีเวลาให๎ ย๎อมผ๎า ทอผ๎า จักสาน หรือทํางานอื่นๆ บ๎าง นอกจากกิจกรรมเหลํานี้แล๎ว ก็
อาจเลือกกิจกรรมอื่นๆที่เสริมเข๎าไปได๎ตามความเหมาะสม เชํน ทําของเลํน หรือทํากิจกรรมศิลปะ
ร๎องเพลง อํานหนังสือ เลํานิทาน ตํานาน สังเกตและบันทึกธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมโยงอยูํกับกิจกรรม
หลักได๎และแยกเป็นบางสํวนก็ได๎
 ช่วงภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมหลักจะเป็นเรื่องเข๎าปุา เพื่อหาอาหาร หรือสมุนไพร และของปุา
บางอยําง อาจหาไม๎มาปลูกสร๎างหรือซํอมแซมบ๎านเรือน หาใบไม๎มาซํอมแซมหลังคา หรือหาปลา
ตามแหลํงน้ํา เพราะหมดฤดูทํานาแล๎ว ไรํ นาก็จะถูกปลํอยไว๎เพื่อให๎กลับสูํสมดุลธรรมชาติ ให๎วัว
ควายได๎ใช๎เป็นแหลํงอาหาร มีพิธีเฉลิมฉลองข๎าวใหมํ มีงานบุญที่ วัด มีการผูกมือปีใหมํ สํวนพิธีกรรม
ตํางๆจะมีตลอดปี นอกจากนี้ ยังเป็นชํวงเวลาที่จะได๎ไปมาหาสูํกับญาติมิตรหรือทํากิจกรรมอื่นๆนอก
หมูํบ๎าน และเปิดโอกาสให๎คนนอกหมูํบ๎านได๎มาเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันอีกด๎วย
๔PBL เครื่องมือสาคัญจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เชื่อวํา”การเรียนรู๎จะเกิดขึ้น เมื่อผู๎เรียนได๎สร๎างความรู๎ที่เป็นของตนเองขึ้นมา จากความรู๎ที่มีอยูํเดิม
หรือจากความรู๎ที่รับเข๎ามาใหมํ ” จากแนวคิดดังกลําวจึงนําไปสูํการปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน แนวใหมํ
ห๎องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ครูไมํใชํผู๎จัดการทุกสิ่งทุกอยําง ผู๎เรียนต๎องได๎ลงมือปฏิบัติเอง สร๎างความรู๎ ที่เกิด
จากความเข๎าใจของตนเอง และมีสํวนรํวมในการเรียนมากขึ้น หรือที่เรียกวํา “Active learning”นั้นเอง ซึ่ง“๔
PBL” เป็น เครื่องมือชํว ยครูในการพัฒนาการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครู และสถานศึกษาตํางๆนําไป
ประยุกต๑ใช๎ทั่วโลก คือ
- 1st PBL = Pattern –Based Learning
- 2nd PBL = Project –Based Learning
- 3rd PBL = Problem –Based Learning
- 4th PBL = Phenomenon - Based Learning
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ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ได๎มีการศึกษา อบรม เตรียมการในการนํา เครื่องมือ”๔PBL”มา
ประยุกต๑ใช๎เป็นเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาแบบองค๑รวมเชิงบูรณาการ โดยการมี
สํวนรํวมของชุมชน ปกาเกอะญอลุํมน้ําสาละวิน ผํานการทดลอง ปฏิบัติ ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํการเปลี่ยนแปลงทีด่ ีที่ยั่งยืนซึ่งมีกระบวนการและตัวอยําง ดังนี้
๑. กระบวนการเรียนรู้จากตนเอง สูํ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เรียนรู๎จากข๎อเท็จจริงในธรรมชาติ
/ ใสํใจเรียนรู๎ (Deep Questioning) ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ตามแนวทาง Pattern-based Learning (1stPBL)
ได๎แกํ การเรียนรู๎ในรูปแบบ โดยใช๎แบบฟอร๑มใบงาน หรือการตั้งคําถามจากครู โดยมีเปูาประสงค๑เพื่อทําให๎
นักเรียนหรือผู๎เรียน ได๎ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารญาณ การประเมินคํา และเสริมสร๎างความ
มั่นใจในตนเองของผู๎เรียนให๎กล๎าคิดกล๎าพูด
๒. กระบวนการเรียนรู้จากผู้อื่น (ผู้เกี่ยวข้อง) สูํ การสร๎างความรํวมมือ / อุทิศตน ชํวยเหลือผู๎อื่น
อยํางถึงที่สุด (Deep Commitment) ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ตามแนวทาง Project-based Learning (2stPBL)
ได๎แกํ การเรียนรู๎จากการทําโครงงาน หรือกิจกรรมตํางๆมีเปูาประสงค๑เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะการทํางาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การแก๎ป๓ญหาและทักษะการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. กระบวนการเรียนรู้จากบริบทแวดล้อมและการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสูํ การสร๎าง
แนวทางในการดําเนินงานรํวมกัน / ปฏิบัติการอยํางใสํใจ (Deep Experience) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู๎ใน
แบบ Problem-based Learning (3stPBL) และ Phenomenon-based Learning (4stPBL) ได๎แกํ การ
เรียนรู๎บนฐานป๓ญหาหรือโครงงาน มีวัตถุประสงค๑ให๎นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุํงเน๎นการสร๎าง
แรงบันดาลในการเรียนรู๎ การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ และการเรียนรู๎เป็นทีม ที่ผู๎เรียนได๎ คิดเอง ทําเอง แก๎ป๓ญหา
เอง และนําเสนอผลงานด๎วยตนเอง
โดย ๓ กระบวนการเรียนรู๎ ๔ รูปแบบPBL บูรณาการเป็นไปอยํางสอดคล๎องและหนุนเสริมกัน ได๎แกํ
เมื่อผู๎เรีย นค๎น พบความสนใจของตนเอง และเริ่มออกแบบการเรียนรู๎ของตนเองได๎ ก็จะสามารถถํายทอด
ความเห็นพร๎อมไปกับเรียนรู๎จากผู๎อื่นเพื่อพัฒนาเป็นโครงงานรํวมกัน เพื่อสร๎างประสบการณ๑ในการดําเนินงาน
จากนั้นจึงยกระดับไปสูํการเรียนรู๎จากข๎อเท็จจริงที่ดํารงอยูํรอบตัว เพื่อเรียนรู๎และพัฒนาขีดความสามารถใน
การก๎าวข๎ามข๎อจํากัด ซึ่งมีความจําเป็นต๎องทบทวนและสร๎างองค๑ความรู๎ สร๎างความรํวมมือ และสร๎า งแนวทาง
ในการดําเนินงาน อันนําไปสูํการปฏิบัติการจริงในการดําเนินชีวิต

ตัวอย่าง ๑ Problem –Based Learning
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “ข้าว ในวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุ่มน้าสาละวิน”
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เวลาเรียนรวมไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎เกิดความรู๎ ความสามารถ สําหรับการดํารงวิถีชีวิต ให๎
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ (ป๓ญญา) / และความดีงาม (ปุญญัง) ผํ านกระบวนการ
เรียนรู๎ที่มีชีวิตเป็นตัวตั้ง
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เนื้อหาการเรียนรู้ เรื่อง ข้าว ในวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุ่มน้าสาละวิน
๑. ชนิดพันธุ๑ของข๎าว
- ข๎าวไรํ (ข๎าวเจ๎า/ข๎าวเหนียว)
- ข๎าวนา (ข๎าวเจ๎า/ข๎าวเหนียว)
๒. การผลิตข๎าวและขั้นตอนการผลิต(ข๎าวไรํ/ข๎าวนา)
- การเลือกพื้นที่ทําไรํหมุนเวียน / การฟื้นฟูบํารุงดินกํอนทํานา
- การเตรียมพื้นที่ (ฟ๓นไรํ/เผาไรํ/เก็บฟืน) / การเตรียมแปลงนา(ทําคันนา)
- การจัดการระบบน้ํา (เหมืองฝาย) สําหรับการทํานา
- การคัดเลือกพันธุ๑ข๎าวปลูกทั้งข๎าวไรํ และข๎าวนา
- การหยอดข๎าว/พืชผักตํางๆ / การเตรียมกล๎าข๎าว / การดํานาปลูกข๎าว
- การจัดการหญ๎าในไรํหมุนเวียน และแปลงนา
- การจัดการบํารุงดินและการจัดการศัตรูพืช ในไรํและในแปลงนา
- การเก็บเกี่ยวผลผลิต (เกี่ยวข๎าว/ตากข๎าว/ตีข๎าว/ขนข๎าว)
- การเก็บเกี่ยวพืชผักตํางๆ ในไรํหมุนเวียน
- การจัดการผลผลิต (การตําข๎าว/การสีข๎าว)
- การกระจายผลผลิตสูํการเกื้อกูลผู๎อื่นในสังคม
๓. ข๎อห๎าม/พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการผลิต
๔. การชํวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ในการผลิต
๕. ชนิดพันธุ๑พืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถปลูกรํวมกับข๎าว
๖. เครื่องมือ/เครื่องใช๎ ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตข๎าวไรํ และข๎าวนา
๗. การจัดการผลผลิตข๎าว
๗.๑ การบริโภคในครัวเรือน
- การนํามากินเป็นอาหาร (ขั้นตอน/วิธีการ และเครื่องมือ/อุปกรณ๑ที่จําเป็น)
- การนํามาใช๎เลี้ยงสัตว๑ เชํน หมู ไกํ วัว ควาย แพะ (ขั้นตอน/วิธีการ และเครื่องมือ/
อุปกรณ๑ที่จําเป็น)
- การนํามาต๎มเหล๎าสําหรับทําพิธีกรรม(ขั้นตอน/วิธีการ เครื่องมือ/อุปกรณ๑ที่จําเป็น)
- แนวทางการทําผลิตภัณฑ๑จากข๎าว (ข๎าวกล๎องงอก / น้ํามันรําข๎าว /ผลิตภัณฑ๑อื่นๆ )
๘. ข๎าวกับการดูแลสุขภาวะองค๑รวม
(สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางป๓ญญา)
๙. บทกวี สุภาษิต บทธา นิทาน ตํานาน เรื่องข๎าว
๑๐. ประเพณี วัฒนธรรมสําคัญ ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตและการบริโภคข๎าว
๑๑. วัฒนธรรมข๎าว ศักยภาพของสังคมไทย และสังคมโลกภูมิภาคตํางๆ

56

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

การจัดกระบวนการเรียนรู้
๑. วางแผนและออกแบบการเรียนรู๎ โดยผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ จัดกระบวนการให๎เกิดกระบวนการ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมแกํเด็กผู๎เรียน ตั้งแตํขั้นตอนการคิด(กําหนดหัวข๎อ วิธีการและระยะเวลา ใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ความสําคัญและสภาพป๓ญหาเรื่องข๎าวกับการดํารงชีพ การแบํงงานกันทํา
การรับผิดชอบ ตลอดจนการทบทวนการเรียนรู๎ ทั้งด๎านข๎อมูล และกระบวนการเรียนรู๎ที่ได๎เรียนรู๎
สูํการออกแบบยกระดับการดําเนินงานในรอบตํอไป
๒. รวบรวมข๎อมูล ทบทวนข๎อมูล ทดลองปฏิบัติการ รวบรวมข๎อมูลเพิ่มเติม และสรุปข๎อมูล
๓. สร๎างเครื่องมือในการนําเสนอข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางชุมชนใน / นอกพื้นที่
๔. นําเสนอข๎อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แลกเก็บบันทึกข๎อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับการเรียนรู๎
ช่วงเวลาการเรียนรู้
1. ธันวาคม-มกราคม รวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น
2. กุมภาพันธ๑-พฤศจิกายน ทดลองปฏิบัติการ รวมข๎อมูลเพิ่มเติม (ตามปฏิทินการผลิต)
3. (ม.ค./มิ.ย.) สร๎างเครื่องมือ สื่อในการนําเสนอข๎อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในและนอกพื้นที่
4. (ก.พ./พ.ค./ตามวาระโอกาสตํางๆ) นําเสนอข๎อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในพื้นที่ / นอกพื้นที่

ภาพที่ ๔ : ตัวอย่างพันธุ์ข้าวพื้นบ้านลุ่มน้าสาละวินผลงานที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ที่มา : ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน

57

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

ตัวอย่าง ๒ Project –Based Learning
โครงงานเมล็ดพันธุ์ปันรัก
การเรียนรู๎การค๎นหาแรงบันดาลใจ เรียนรู๎การเสาะแสวงหาข๎อมูลจากผู๎รู๎ เรียนรู๎การทดลองปฏิบัติการ
“ลงมือทาจริง ทาอย่างต่อเนื่อง” เรียนรู๎การนําเสนอ เรียนรู๎การรับฟ๓ง การปรับปรุงให๎ดีขึ้นกวําเดิม
ผู๎รับผิดชอบโครงงาน : เด็กหญิงพิมลรัตน๑ นราภรณ๑กุล และเพื่อน
ทําอะไร : เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ๑ผักและพันธุ๑ข๎าว
เพื่ออะไร : ประโยชน๑ตน : ได๎รู๎จักวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ๑ผักและพันธุ๑ข๎าว
ประโยชน๑ผู๎อื่น : ได๎เก็บเมล็ดพันธุ๑ผักและพันธุ๑ข๎าวให๎คนที่สนใจ
ขั้นตอน : ๑.หาข๎อมูลเมล็ดพันธุ๑ผักและพันธุ๑ข๎าววํามีกี่ชนิด แล๎วก็ไปเก็บจากไรํของตนเอง และไปขอ
จากไรํของเพื่อนบ๎าน จากนั้นกลับมาตากให๎แห๎ง แกะเอาเมล็ดออกใสํผ๎าไว๎วางบนเจาไฟ
เพื่อจะไมํให๎เสียหาย
๒.แจกเมล็ดพันธุ๑ให๎คนที่อยากได๎
ทําเมื่อไหรํ : เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ปรึกษาโครงงาน : นางสุจิตรา นราภรณ๑กุล (แมํ)
ข้อค้นพบสรุปผลโครงงาน :
- ภูมิป๓ญญาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ๑ผัก คือ หํอผ๎าเก็บไว๎บนเตาไฟ เพื่อปูองกันมอด แมลง
มากัดกิน
- การที่ไ ด๎นํ าเมล็ ดพัน ธุ๑ ที่คัดดีแ ล๎ ว ไปมอบให๎ ” ลุ งโจน จันได”ที่ส วนพันพรรณ จ.เชียงใหมํ
นอกจากจะได๎ความรู๎เพิ่มขึ้นในเก็บเมล็ดพันธุ๑ผักแล๎ว ยังได๎เมล็ดพันธุ๑ผักมาปลูกในสวนของ
ตนเองด๎วย
ข้อค้นพบประสบการณ์การจัดการโครงงาน
- การเริ่มโครงงานหลังจากฤดูการผลิต ทําให๎เก็บภาพ กับเก็บเมล็ดพันธุ๑ได๎ไมํครบทุกชนิด
- เก็บเมล็ดพันธุ๑ไว๎ขณะที่ยังไมํแห๎ง มดกิน
- พืชผักบางชนิดมีหลายพันธุ๑ ต๎องอาศัยผู๎รู๎ บอกชื่อ ปกาเกอะญอ
เชํน ถั่ว มะเขือ ผักกาด มีหลายพันธุ๑

58

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

แผนการศึกษาต่อในฤดูกาลผลิตปีหน้า
- ออกแบบการศึกษาข๎อมูล การปลูกพืชผักแตํละชนิด วําปลูกชํวงไหนของการหยอดข๎าวไรํ
กํอนพร๎อม หรือหลัง
แตํละชนิดมีอายุ ตั้งแตํปลูก ได๎เก็บผลผลิตกี่วัน วันที่ปลูกถึงวันออกดอก วันที่ออกผลผลิต
และอายุในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- เก็บภาพในแตํละชํวง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คือ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสาธารณประโยชน๑ ซึ่งมุํงให๎
ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎าน เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํางกาย
สติป๓ญญา อารมณ๑ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝ๓งและสร๎าง
จิตสํานึกของการทําประโยชน๑เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข ตามที่
กําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางนั้นโดยได๎ถูก ได๎ถูกหลอมรวมอยูํในหนํวยบูรณาการกลุํมประสบการณ๑การด๎วย
เนื่องจากเป็นการเรียนรู๎บนฐานชีวิตจริง ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกด๎านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แตํอยํางไรก็ตาม อาจมีบางสํวนที่เพิ่มเติม เชํน เป็นกิจกรรมที่เป็นโอกาสเฉพาะหน๎า หรือเป็น
กิจกรรมตามความสนใจเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุํมของนักเรียน ซึ่งต๎องให๎เวลากับการเรียนรู๎นั้นๆเป็นพิเศษ
ก็สามารถนํามาจัดรวมไว๎ในสํวนของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนี้ได๎ โดยแยกอออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
๑) กิจ กรรมโครงงานและอาชี พตามความสนใจ เปิดโอกาสให๎ ผู๎ เรียนเกิดประสบการณ๑ ที่
หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง ผํานการสืบค๎นเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองและการเรียนรู๎รํวมกับผู๎อื่น กํอให๎เกิดความรับผิดชอบ รู๎จักวางแผน สามารถวิเคราะห๑
ประเมินสถานการณ๑ เรียนรู๎ เผชิญและแก๎ป๓ญหา
๒) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบําเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน๑ตํอครอบครัว สังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ เชํน กิจกรรมอาสา
พัฒนาตําง ๆ กิจกรรมสร๎างสรรค๑สังคม
๓) กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม โดยจัดให๎ผู๎เรียนได๎มีประสบการณ๑ในการดูแล
รักษาปุาต๎นน้ํา อนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รํวมกับชุมชนและหนํวยงานอื่นๆในสังคมบน
สถานการณ๑จริง ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกทักษะชีวิตและสร๎างจิตสํานึกผํานกระบวนการซึมซับ
แล๎ว ยังเป็นโอกาสในการได๎รับรู๎และเรียนรู๎ป๓ ญหา ผํานกระบวนการเรียนรู๎จากภายในอยําง
ลึกซึ้ง ไปสูํกระบวนการแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑
๔) กิ จ กรรมด้ า นพิ ธี ก รรมตามประเพณี ชุ ม ชน ให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ รํ ว มกิ จ กรรมทางพิ ธี ก รรม ตาม
ขนบธรรมเนี ย มจารี ต ประเพณี อั นดี งาม ตามความเชื่ อความศรั ทธาของท๎อ งถิ่น ตลอดจน
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กิ จ กรรมภาวนา บริ ห ารจิ ต เจริ ญ ป๓ ญ ญา(ชาวพุ ท ธ) / นมั ส การในโบสถ๑ วั น อาทิ ต ย๑
(ชาวคริ ส ต๑ ) ซึ่ ง เป็ น กระบวนการพัฒ นาจิ ต วิญ ญาณ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม บนวิถี ป ฏิ บั ติ อั น
กํอให๎เกิดการพัฒนาจากภายในสูํภายนอก เพื่อการพัฒนาตนเองในการอยูํรํวมกับชุมชนและ
สังคมด๎วยหลักคุณธรรม
สื่อการเรียนรู้
สื่ อ การเรี ย นรู๎ ถื อ เป็ น ตั ว กลางซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนการเรี ย นรู๎ เ พื่ อ ให๎ เ กิ ด การเรี ย นรู๎ ที่ มี
ประสิทธิภาพและลึกซึ้งตํอผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการกับชีวิตอยํางเป็นองค๑รวม บนการงานและวิถี
การดําเนินชีวิตจริงในชุมชน จึงมีสื่อการสอน แหลํ งเรียนรู๎และครูภูมิป๓ญญาอันหลากหลาย นอกเหนือไปจาก
สื่อตํางๆที่ใช๎ในห๎องเรียนด๎วย ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวินได๎จําแนกสื่อการเรียนรู๎เพื่อการเตรียมการ
และการพัฒนาไว๎อยํางเป็นชัดเจน ดังนี้
- สื่อที่เป็นวัสดุ เชํน หนังสือ เอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ๑ตําง ๆ ฯลฯ รวมถึงวัสดุธรรมชาติรอบตัว
และวัสดุอื่นๆ ที่นํามาใช๎ทํากิจกรรม เชํน ไม๎ ดิน หิน ทราย ผ๎า
- สื่อที่เป็นอุปกรณ๑ เชํน อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํางานจริง เชํน จอบ เสียม มีด
พร๎า เลื่อย ตลับเมตร เครื่องครัว ฯลฯ อุปกรณ๑การเรียนตํางๆ เชํน สมุด ดินสอ ปากกา
สีตํางๆ กรรไกร ฯลฯอุป กรณ๑ที่เป็นสื่อการเรียนการสอน เชํน หุํนจําลอง ลูกโลกจําลอง
เครื่ อ งเลํ น เทปเสี ย ง เครื่ อ งเลํ น วี ดี ทั ศ น๑ คอมพิ ว เตอร๑ รวมถึ ง อุ ป กรณ๑ แ ละเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร๑ เชํน แมํเหล็ก เครื่องชั่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ แวํนขยาย ฯลฯ
- สื่อที่เป็นเทคนิคหรือวิธีการ เชํน การสาธิต การอภิปรายกลุํม การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
จัดนิทรรศการ และสถานการณ๑จําลอง
- สื่อการเรียนรู๎ เชํน บทเพลง นิทาน ภาพยนตร๑ ละคร แบบฝึกหัด ใบงาน ฯลฯ ซึ่งมีทั้งสํวน
ที่จัดหามาจากที่มีผู๎ทํามาสําเร็จแล๎ว และสํวนที่จัดทําขึ้น โดยอาจนําสื่อที่มี ผู๎ทํามาแล๎วมา
ปรับบางสํวน หรืออาจทําขึ้นมาใหมํทั้งหมดเพื่อให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียนมากขึ้น
- สื่อที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ เชํน หมูํบ๎าน ไรํหมุนเวียน นาขั้นบันได ปุาประเภทตํางๆ แมํน้ํา
ตํางๆ วัด รวมทั้งแหลํงเรียนรู๎อื่นๆนอกหมูํบ๎าน เชํน วัด พิพิธภัณฑ๑ ศูนย๑ศิลปวั ฒนธรรม
ชุมชนอื่นๆตลาด ร๎านค๎า ฯลฯ
- สื่อที่เป็นบุคคล เชํน ครู ผู๎เฒําผู๎แกํและครูภูมิป๓ญญาทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ผู๎ปกครอง
และวิทยากรอื่นๆ ฯลฯ
๖.การประเมินผลผู้เรียน
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน บ๎านแมํลามาน๎อยจัดการประเมินผลผู๎เรียนด๎วยกระบวนการมีสํวน
รํวม จากผู๎เรียน ผู๎ปกครองและผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎เกิดผลในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน ในด๎านพฤติกรรม (การกิน การอยูํ การดู การฟ๓ง) ด๎านจิตใจ (มีความเพียร มีสติและสมาธิ) ด๎านป๓ญญา
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(ความรู๎รอบ / รู๎ลึก ความเทําทันในการคิดวิเคราะห๑ ความฉลาดทางอารมณ๑ในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และการสร๎างความรู๎ใหมํ ในการจัดการเพื่อพึ่งพาตนเอง)
จัดทํารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนและสภาพ
ป๓ญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให๎สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยการวัดและประเมิน ผลครอบคลุม
ด๎านความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูต รฯศูนย๑การเรียนหญ๎า
แพรกสาละวิน มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ คือ
๑. ให๎ความสําคัญในการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
๒. ประเมินผลจากผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงานหรือ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนรายบุคคลเพื่อ
การพัฒนา(Formative Assessment)
๓. จัดให๎มีการประเมินผลอยํางสร๎างสรรค๑โดยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๔. อื่นๆ ตามความเหมาะสม/สอดคล๎องกับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎
การประเมินผล แบํงเป็น ๒ แบบ ได๎แกํ
๑. การประเมินระหวํางเรียน
๒. การประเมินเมื่อสิ้นการเรียนแตํละภาคการเรียน หรือ สิ้นสุดปีการศึกษา
รูปแบบการประเมิน
ประเมิน ตามสภาพจริ ง จากแบบทดสอบ การสั งเกต การสั ม ภาษณ๑ การตรวจสอบ
รายการ (Check List) การลงมือปฏิบัติ กระบวนการทํางาน รายงาน การนําเสนอ แฟูม
งาน ใบงาน สมุด และ ชิ้นงาน ทั้งนี้ให๎ผู๎เรียน เพื่อน ผู๎ปกครอง และผู๎จัดกระบวนการ
เรียนรู๎รํวมกันประเมิน
๗.ระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย๑การเรียนเพื่อ
สร๎ า งความมั่ น ใจให๎ กั บ ผู๎ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งวํ า ผู๎ เ รี ย นทุ ก คนจะได๎ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให๎ ผู๎ เ รี ย นมาความรู๎
ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ในหลักสูตรของศูนย๑การเรียน ดังนี้
๑.กําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๒.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย๑ฯที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย๑การเรียน
๓.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๕.จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด๎วย
๕.๑ ติดตามกลุํมยํอย อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ ๑ครั้ง(บุคลากรศูนย๑การเรียนกับผู๎ปกครอง)
๕.๒ ติดตามกลุํมใหญํอยํางน๎อยเดือนละ๑ครั้ง(คณะกรรมการศูนย๑ฯกับบุคลากรศูนย๑ฯ)
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๖.จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘.จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๘.การเทียบโอนผลการเรียน
อาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ได๎ระบุให๎มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ระหวํางการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู๎นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ๑การทํางาน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย๑การเรียน สามารถดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนได๎ตามข๎อกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ของศูนย๑การเรียน ให๎ใช๎ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้งจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ๑การทํางาน หรือการดําเนินชีวิต มาเทียบโอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎
ระหวํา งรู ป แบบเดีย วกั น หรื อ ตํา งรู ป แบบ ซึ่ง สามารถเทีย บโอนผลการเรี ยนได๎ใ นกรณี ที่ผู๎ เรี ย นยั งไมํจ บ
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน พิจารณาดําเนินการได๎ ดังนี้
๑.) การเทียบโอนผลการเรียน กรณีผู๎เรียนยังไมํจบชั้นปีสุดท๎ายของระดับการศึกษา หรือย๎ายสถานศึกษา
กลางคัน ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎ และประสบการณ๑ของผู๎เรียนจากเอกสารการศึกษา หรือ
หลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดให๎เข๎าเรียนใน
ชั้นที่ขอเทียบโอน
๒.) การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกตํางจากระบบชั้นปี เชํน จัดเป็นชํวงชั้น
หรือชํวงเวลาตามกลุํมประสบการณ๑ตํางๆ ให๎ผู๎ ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎และทักษะจากเอกสาร
การศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช๎การประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อ
พิจารณาให๎เข๎าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๓.) ผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หากมีความประสงค๑ขอเข๎ารับการเทียบ
โอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของตน ให๎สถานศึกษา / ผู๎จัดการศึกษาที่รับเข๎าเรียนแตํงตั้ง
คณะกรรมการ และจัดให๎มีการประเมินตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย๑การเรียนสูํสถานศึกษาในระบบ และจากสถานศึกษาในระบบสูํ
ศูนย๑การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา / ศูนย๑การ
เรียนที่รับเข๎าเรียน ทั้งนี้ให๎ดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายตามวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรํวมกัน ดังนี้
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๑.) พิจารณาจากเอกสารการศึกษา เชํน ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล
การศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎ขอ
เทียบโอน เป็นต๎น
๒.) พิจารณาและประเมินความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ที่มีมากํอนของผู๎ขอเทียบโอน
ซึ่งสามารถประเมินด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชํน แบบทดสอบ การปฏิบัติ การ
สัมภาษณ๑ แฟูมสะสมงาน เป็นต๎น
๓.) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ให๎ความสําคัญและเห็นวําหลักการและแนวทางดังกลําวในการ
เทีย บโอนมีสํวนชํวยให๎ ผู๎เรี ยนมีความสนใจและมุํงมั่นในสิ่ งตนเองเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนให๎มีคุณภาพที่มั่นคงตํอไปได๎
แนวทางและนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน :
นวัตกรรมการเรียนรู้ อาหาร ยา ผ้า บ้าน สู่ ผู้ประกอบการสังคมลุ่มน้าสาละวิน
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข๎อมูล บันทึก สัมภาษณ๑ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นแล๎วยังมีการจัดประชุม
สนทนากลุํมผู๎เกี่ยวข๎องทั้งผู๎เรีย น ผู๎จัดการศึกษาผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองเด็ก และผู๎สนับสนุนทั้งในสํวนภาครัฐ/
สํวนราชการ/สถาบันการศึกษา/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่เกี่ยวข๎อง เชํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต๒ ,นักวิชาการจากวิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอน,ปลัดเทศบาลตําบลทําผาปุูม ,
นักวิจัยชุมชน เป็นต๎น
ได๎มีการรํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงในรอบ ๑๐ ปีที่ผํานมาของชุมชนและแนวโน๎มที่
จะเกิดขึ้น และอาจจะรุนแรงและซับซ๎อนมากขึ้น ในอนาคต ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งจากป๓จจัยภายในของชุมชน
และป๓ จ จั ย ภายนอกทั้ ง จากนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การศึก ษา เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทิศทางใหมํของประเทศตามนโยบายประเทศไทย๔.๐ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙),แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่๑๒ ซึ่งพบวําศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวินได๎ปรับตัวยกระดับแนวทางการเรียนรู๎
และกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอ”อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน สูํ”ผู๎ประกอบการสังคม”
ลุํมน้ําสาละวิน โดยได๎จัดทําแนวทางและทดลองปฏิบัติจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนและชุมชนที่ตํอ
ยอดจากต้ น ทุน เดิ ม ของชุ มชนผสานกับ ความรู้ ใ หม่ รํว มกับเครือขํายองค๑กรตํางๆทั้งในระดับท๎องถิ่นและ
ระดับ ประเทศอยํ างเป็ น ระบบและนํ า สนใจ โดยมีก ารแลกเปลี่ ยนเรีย นรู๎ และเสนอแนะเพิ่ มเติ ม ทั้ งจาก
ผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรงและผู๎ที่ให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง ดังนี้
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๑.) จากการที่บ๎านแมํลามาน๎อยและศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ตั้งอยูํในพื้นที่ภูมินิเวศลุํมน้ํา
เมย ลุํมน้ําสาขาสําคัญของลุํมน้ําสาละวิน ที่มีความอุดสมบูรณ๑ของทรัพยากรปุาไม๎ พันธุกรรมพืชและสัตว๑ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูเขา แมํน้ํา และผืนดินที่สมบูรณ๑ด๎วยแรํธาตุที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
มีความมั่นคงทางอาหาร จึงที่เป็นที่อยูํอาศัยของชุมชนบ๎านแมํลามาน๎อย และบ๎านห๎วยกระตําย ซึ่งเป็นชน
เผําปกาเกอะญอ(กะเหรี่ ยง)ที่มีต๎นทุน วิถีทางนิเวศวัฒนธรรมของชนเผําปกาเกอะญอที่มีวิถีชีวิต ผูกพันกับ
ธรรมชาติอยํางลึกซึ้งโดยดํารงชีพด๎วยการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว๑ และพึ่ง พาอาศัยอาหาร ยาสมุนไพรรักษา
โรค เครื่องใช๎ไม๎สอยในการสร๎างบ๎านที่อยูํอาศัย เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือหาปลา และสําหรับใช๎เป็นสี
ย๎อมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํมดํารงชีวิตตามวิถีนิเวศวัฒนธรรม ผูกพันเป็นวัฒนธรรมสะสมเป็นองค๑ความรู๎ภูมิป๓ญญา
ของชุมชนสืบทอดกันมายาวนาน และยังมีกลุํมเยาชนจิตอาสาในนาม”กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน”ได๎รวมตัวกัน
เข๎ามาจัดการศึกษาให๎กับเด็กเยาวชนและสืบทอดองค๑ความรู๎ภูมิป๓ญญาที่ดีงามของชุมชนด๎วย
ต๎นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของชุมชนนิเวศลุํมน้ําสาละวินที่อุดมด๎วยความหลากหลายทาง
ชีว ภาพและวัฒ นธรรมชนเผํ า พื้ น เมื อ งปกาเกอะญอที่ มี วิ ถีชี วิ ต องค๑ ค วามรู๎ /ภู มิ ป๓ ญ ญาในการอยูํรํ ว มกั บ
ธรรมชาติอยํางสมดุลและยั่งยืน นอกจากจะเป็นป๓จจัยภายในที่องค๑กรชุมชน”กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน)และ
องค๑กรพี่เลี้ยง”สถาบันป๓ญญาปิติ”ได๎นํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอ”อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน”แล๎ว
ยังเป็ นจุดแข็งและโอกาสที่ดีที่องค๑กรภายนอกให๎ความสนใจที่จะเข๎ามาหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในกระบวนการเรียนรู๎และผลที่ได๎รับนอกจากจะเกิด
ขึ้นกับตัวผู๎เรียนโดยตรงแล๎วยังเป็นฐานที่สําคัญของการการขับเคลื่อนประเทศไทย๔.๐ด๎วย
ภาพที่ ๕ : เครือข่ายนิเวศการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ที่มา : ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน
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๒.) การประสานทรัพยากร วิทยาการ และองค๑ความรู๎จากบุคคลและองค๑กรจากภายนอกในการ
หนุนเสริมการจัดการศึกษา โดยความรํวมมือกับสถาบันคลังสมองแหํงชาติและเครือขําย ๘ สถาบันอุดมศึกษา
ในการยกระดั บ หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู๎ ข องผู๎ เ รี ย นในการเรี ย นรู๎ ร ะดั บ พื้ น ฐานก๎ า วสูํ เ ป็ น ”
ผู๎ประกอบการสังคม”โดยเริ่มต๎นจากการพัฒนาสินค๎าชุมชน”น้าผึ้งปุา”ของบ๎านแมํลามาน๎อย พื้นที่ปุาชุมชน
ลุํมน้ําสาละวินจากกระบวนการเรียนรู๎วิถีชีวิตจากภูมิป๓ญญาชุมชนของชนเผําปกาเกอะญอในการเก็บหาน้ําผึ้ง
นํามากรอกใสํขวดบรรจุภัณฑ๑ที่หาได๎ในครัวเรือ นและจําหนํายแบบงํายๆในท๎องถิ่น นํามายกระดับการเรียนรู๎
ใหมํให๎กับผู๎เรียนและชุมชนในโดยการพัฒนาใสํบรรจุภัณฑ๑ที่ออกแบบและสนับสนุนโดยภาควิชาออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ทําให๎เดิมมูลคําของน้ําผึ้งราคา 150 บาท / 750 cc) แตํ
เมื่อมีการจัดการเรียนรู๎ใหมํ สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มได๎ เป็น180บาท / 750 cc) ป๓จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตได๎เข๎ามาเชื่อมตํอและหนุนเสริมในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและชุมชนบ๎านแมํลามาน๎อยในการนําน้ําผึ้งปุา
ของชุมชนไปบรรจุในบรรจุภัณฑ๑ใหมํทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งสร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํๆด๎วย เชํน สบูํ เครื่องดื่ม
เป็นต๎นและขณะนี้กําลังตํอ ยอดไปสูํสินค๎าตัวใหมํอื่นๆของชุมชน /ศูนย๑การเรียนฯ เชํน ข๎าว ไผํ พริก เป็นต๎น
ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนเรียนรู๎เรื่องน้ําผึ้งปุาได๎กํอให๎เกิดแนวความคิดของผู๎เรียน ศูนย๑ฯและชุมชน ใน
การสร๎าง”กองทุนในการดูแลปุาของชุมชน”จากผลิตภัณฑ๑ดังกลําวโดยหักรายได๎ ขวดละ 20 บาท / 750
สมทบเข๎ากองทุนฯ ด๎วยเปูาหมายการเรียนรู๎เพื่อชีวิตที่ดีงาม ผู๎เรียน ศูนย๑ฯ และชุมชนเติบโตไปพร๎อมกัน
๓.)โครงการเศรษฐศาสตร๑ชุมชนเรียนรู๎จัดทําบัญชีครัวเรือน เป็นผลจากสภาพการเปลี่ยนแปลงในรอบ
๑๐ ปีที่ผํานมาและป๓จจุบันที่คําใช๎จํายของครอบครัวสูงขึ้นจากวัฒนธรรมการบริโภคและคํานิยมบริโภคสินค๎า
จากในเมือง รวมทั้งระบบสุขภาพที่ต๎องพึ่งพาโรงพยาบาลและแพทย๑แผนป๓จจุบันเป็นหลัก ในขณะที่รายได๎
ของครอบครั ว และชุมชนยั งเทําเดิมและไมํแนํนอน กระบวนการเรี ยนรู๎การจัดทําบัญชีครัว เรือนของเด็ก
นักเรียนที่บูรณการให๎เด็กได๎เรียนรู๎ป๓ญหาของครอบครัวและชุมชนได๎กํอให๎เกิดทักษะการจัดการความรู๎ด๎วย
ตนเองให๎กับเด็ก/ผู๎เรียน ตั้งแตํรํวมกันคิดวิเคราะห๑ป๓ญหา (Problem-Based Learning) ออกแบบเครื่องมือ
บันทึกข๎อมูลรายวัน รายรับ-รายจําย-คงเหลือ การบันทึก การวิเคราะห๑ /สังเคราะห๑ และสรุปผลข๎อมูล และ
นําผลข๎อสรุปไปขยายผล และทํากิจกรรมสํงเสริมเพื่อลดรายจํายและเพิ่มรายได๎ และนํามาซึ่งกระบวนการ
เรียนรู๎แบบโครงงาน(Project-Based Learning)อยํางมากมาย เชํน โครงงานเมล็ดพันธุ๑ป๓นรัก โครงงานเลี้ ยง
หมูหลุม โครงงานขนมพื้นบ๎านจากกล๎ว ย โครงงานปลูกผักบนล๎อยาง โครงงานปลูกไผํ โครงงานปลูกพริก
กะเหรี่ยง เป็นต๎น
๔.)โครงการทํองเที่ยวชุมชน การเรียนรู๎ของเด็ก/ผู๎เรียนในศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวินนอกจาก
เด็กจะได๎ทักษะทางด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยตนเองแล๎ว เด็กยังได๎เรียนรู๎ทักษะการสื่อสารด๎วย “โครงงานการ
ทํ อ งเที่ ย วชุ ม ชน”เป็ น อี ก รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ ห นึ่ ง ที่ ศู น ย๑ ฯ ใช๎ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการให๎ เ ด็ ก ได๎ ฝึ ก
ประสบการณ๑จากสถานการณ๑จริงที่ศูนย๑การเรียนฯได๎ประชาสัมพันธ๑ในสื่อสังคมออนไลน๑ให๎ผู๎สนใจมาทํองเที่ยว
ชุมชนหมูํบ๎านแมํลามาน๎อยและศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน โดยให๎เด็กฝึกการเรียนรู๎เป็น
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”ผู๎ประกอบการ”นําเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ฝึกเป็นมัคคุเทศก๑ในการสื่อสารข๎อมูลวิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ
และโครงงานประกอบการอาชีพตํางๆ เชํน การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกผักบนล๎อยาง การเผาข๎าวหลาม การทํา
ฝายชะลอน้ํา และการเลํานิทาน
๕.)โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น เพื่อสร๎างความมั่นคงในการดําเนินชีวิต”ปุาดี น้ําดี มีอยูํ มี
กิน มีรายได๎” โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)โดยศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรก
สาละวินดําเนินงานรํวมกับโรงเรียนห๎ วยกระตําย ศกร.ตชด.โดแฮ และโรงเรียนบุญเลอ ในการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา เรียนรู๎ ยกระดับและขับเคลื่อนปฏิบัติจริง ดังนี้ :- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อน “บุก”พืชเศรษฐกิจของชุมชนจาก”บุกอบแห๎ง”ให๎
เป็น”บุกผง”ที่งํายตํอการขนสํง จําหนําย และราคาดีกวํา ซึ่งมีปริ มาณการผลิต ๕ ตัน/ปี
และขยายการปลูกบุกในปุาเพื่อให๎คน/ชุมชนดูแลปุาอยํางยั่งยืน
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงผึ้งและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผึ้งปุาสาละวิน
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการขยายพันธุ๑ ”ห่อทีหละ”พืชชนิดหนึ่งในพื้นที่ปุาต๎น
น้ําและการแปรรูปอบแห๎งใช๎แทนผงชูรส
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการสํารวจ”ต๎นมะเดื่อ” ขยายพันธุ๑ ปลูกเสริม และการ
แปรรูปจากยางมะเดื่อมาทําแยมและทําไวน๑มะเดื่อ
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการเพาะขยายพันธุ๑”เขียดแลว”นําไปปลํอยในปุา
รวมทั้งการฝึกเพาะเลี้ยงกบ ปลา หมูหลุม ไกํ ให๎เป็นอาหารทดแทนการซื้อจากภายนอก
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อน”วํานค๎างคาวดํา”ซึ่งเป็นสมุนไพรรักษาโรคความดัน
โลหิตด๎วยการเพาะขยายพันธุ๑นําไปปลูกในปุาและนํามาแปรรูปเป็นยาสมุนไพร
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาสี จากธรรมชาติ(เปลือกไม๎ ใบไม๎ ราก เครือ
เถา ผล ฯลฯ)นํามาย๎อมเส๎นด๎ายผ๎าฝูาย และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าฝูายทอมือ
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนางานไม๎ไผํ เป็นงานจักสานที่มีคุณภาพ การ
ฝึกฝนการเผาถํานจากไม๎ไผํอุณหภูมิสูง และการขยายพันธุ๑ไมํไผํในพื้นที่ปุา
- การเรียนรู๎เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการขยายพันธุ๑เพาะเลี้ยง”กล๎วยไม๎เอื้องแซะหมํน”ใน
พื้นที่ปุาต๎นน้ําเพื่อนํามาผลิตเป็นน้ําหอม
อุปสรรคปัญหา
๑)ผู๎เรียนในศูนย๑การเรียนฯยังขาดการสนับสนุนทั้งด๎านทรัพยากร เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน๑อื่นๆ
ที่ควรได๎รับตามกฎหมายอยํางเหมาะสมจากรัฐ ทําให๎ศูนย๑ฯมีความยากลําบากในการจัดการศึกษาตามแผนงาน
ตํางๆได๎อยํางตํอเนื่อง และมีคุณภาพเต็มศักยภาพตามเปูาหมายอยํางแท๎จริง
๒.)โครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ถนน ไฟฟูา คลื่นสัญญาณโทรศัพท๑ และการสื่อสารตํางๆ ฯลฯยังไมํสะดวก
ผู๎เรียนต๎องที่ต๎องการศึกษาค๎นคว๎าจากสื่อ/อินเตอร๑เน็ตต๎องมาเชํา/ใช๎บริการในตัวเขตเมือง /อําเภอ
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๓.)ชุมชนบางสํวนยังไมํเข๎าใจระบบการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษา การประเมินผล
ของศูนย๑การเรียนและวิตกกังวลวําเป็นสถานศึกษาเถื่อน ผู๎ปกครองเด็กก็วิตกวําเมื่อลูกเรียนเรียบจบการศึกษา
วําจะได๎วุฒิการศึกษาหรือไมํ?และจะนําไปสมัครเรียนตํอที่อื่นได๎หรือไมํ?
ภาพที่ ๖ : แผนงานขับเคลื่อนการเรียนรู้และศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้าแม่ลามาน้อย

ที่มา : ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน
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๒. ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
วิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอจัดการความรู้ได้ถ่ายทอดเป็นสู่ผู้ประกอบการสังคมลุ่มน้าแม่ขาน
ข้อมูลพื้นฐาน : ต้นทุนทางสังคม นิเวศวัฒนธรรม สถาบันสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา : สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทศูนย๑การเรียนโดยองค๑กรชุมชนบ๎าน
สบลาน ต.สะเมิงใต๎ อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ โดยมีนางสาวอรพินท๑ กุศลรุํงรัตน๑ เป็นผู๎จัดการศึกษา
สถานที่ตั้ง : บ๎านสบลาน หมูํที่ ๖ ต.สะเมิงใต๎ อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ
การจัดการศึกษา : ได๎รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒
(สพป.เชียงใหมํ เขต ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให๎จัดการศึกษาระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา และในปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ได๎รับอนุญาตขยายการจัดการศึกษาในระดับกํอนปฐมวัย/อนุบาลได๎ด๎วย
๑.ความเป็นมา/พัฒนาการและเครือข่าย
ชุมชนปกาเกอะญอบ๎านสบลาน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํ เป็นหนึ่งในชุมชนปุาต๎นน้ําที่ทําหน๎าที่
ดุจดังผู๎พิทักษ๑รักษาปุาและต๎นน้ําลําธารให๎กับสังคมด๎วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย๑และสํานึกที่มีตํอธรรมชาติ
ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จึงเป็นสถานที่ซึ่งสถาบันการศึกษาตําง ๆ เชํน โรงเรียนรุํงอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์
ศูนย๑จิตตป๓ญญาศึกษา เสมสิกขาลัย จัดให๎เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎และพัฒนาตนเองของบุคลากรนักเรียนและ
นั ก ศึ ก ษาให๎ มี ป ระสบการณ๑ ต รงในการเรี ย นรู๎ แ ละซึ ม ซั บ จิ ต วิ ญ ญาณจากชุ ม ชนปุ า ต๎ น น้ํ า ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป๓ญญาที่มีคุณคํา บนวิถีการพึ่งพาตนเองและอยูํรํวมกับธรรมชาติได๎อยําง
ยั่งยืน เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก ผํานการซึมซับและใครํครวญให๎เห็นถึงความงาม
ความดี และความจริงตามธรรมชาติของสิ่งตําง ๆ ซึ่งกํอให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางเป็นองค๑รวมจากภายในไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยํางรอบด๎านทั้งทางกาย ทางความคิด และจิตใจ
แตํทวํา ชุมชนกลับต๎องประสบป๓ญหาในการให๎การศึกษาแกํลูกหลานเพื่อรักษาภูมิป๓ญญาของตน
เนื่องจากเด็กต๎องไปโรงเรียน ซึ่งหํางจากหมูํบ๎านไปตามปุาเขา ๗-๘ ก.ม. จึงต๎องไปอยูํประจําที่หอพักตั้งแตํยัง
เล็ ก สํ งผลให๎ เกิดป๓ ญหาตาม มามากมาย ทั้งป๓ญหาการเรียน ขาดความอบอุํน อันตรายจากการเดินทาง
โรงเรียนอยูํนอกชุมชน ทําให๎ปรับกระบวนการเรียนรู๎ให๎เชื่อมโยงกับชีวิตได๎ยาก สํงผลให๎ผู๎เรีย น ไมํเห็นคุณคํา
ของวิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาในชุมชน เป็นเหตุให๎ชุมชนอํอนแอลง สูญเสียรากฐานทางวัฒ นธรรมและภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น แม๎วิถีในการรักษาปุาและต๎นน้ําก็อาจสูญหาย สํงผลกระทบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมตํอไป
ทางชุมชนบ๎ านสบลานตระหนั กถึงป๓ญหาการศึก ษาดังกลํ าว จึงได๎พยายามหาหนทางในการจั ด
การศึกษาเพื่อรักษาภูมิป๓ญญาของชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับการขับเคลื่อนทางนโยบายตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มี
มติ เรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ลงนามวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ได๎กําหนดชัดเจนวํา “ให๎ชุมชนมี
สํวนในการกําหนดหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล๎ องกับวิถีชีวิตและ วัฒนธรรม รวมทั้งสามารถจัดการศึกษาได๎
ด๎วยตนเอง” ซึ่งถือเป็นการรับรองสิทธิและความชอบธรรมในการจัดการศึกษาของชุมชนอันเป็นนโยบาย
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สนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐ จึงได๎ประสานขอการสนับสนุนไปยังหนํวยงานตํางๆ รวมถึงมูลนิธิ
โรงเรียนรุํงอรุณ ซึ่งเป็นภาคีเครือขํายการเรียนรู๎ของชุมชนมาอยํางตํอเนื่อง
มูลนิธิโรงเรียนรุํงอรุณ ได๎เห็นป๓ญหาและความตั้งใจของชุมชนที่จะมีสถานศึกษาของตนเองในชุมชน
และตระหนักถึงคุณคําการศึกษาของเยาวชน ที่ควรจะต๎องเป็นผู๎สืบสานและอนุรักษ๑ธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิ
ป๓ญญาในการพัฒนามนุ ษย๑อยํางเป็นองค๑รวม ด๎วยจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมปุาและน้ํา ให๎แกํ
สังคมไทยและโลก จึงได๎จัดทําโครงการงานวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชนเผําปกา
เกํอญอ กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอบ๎านสบลาน จ.เชียงใหมํ โดยประสานความรํวมมือจากหนํวยงานตํ างๆ
ในทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน รํวมกันสร๎างศูนย๑การศึกษาโจ๏ะมาโลลือหลํา และจัดทําโครงรําง
หลักสูตรรํวมกับชุมชน เพื่อเปิดดําเนินการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตให๎กับเด็กในชุมชนบ๎านสบลาน
โจ๏ะมาโลลือหลํา จึงเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ ที่จัดการศึกษา
โดยความรํว มมือแบบพหุภ าคีจ ากทุกภาคสํว น ภายใต๎โ ครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการการศึกษารํว ม
ระหวําง มูลนิธิโรงเรียนรุํงอรุณและสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด๎วยการมี
สํวนรํวมของชุมชนปกาเกอะญอบ๎านสบลาน ที่ถือได๎วําเป็นศูนย๑การเรียนรู๎เคลื่อนที่ของโรงเรียนบ๎านแมํลาน
คํา และเป็นหนึ่งในศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน ที่อยูํในโครงการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาสํ าหรั บ เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต ของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหมํเขต ๒ ซึ่งเปิด
ดําเนินการจัดการเรียนรู๎ให๎กับเด็กนักเรียนในวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนบ๎านสบลาน สังกัด
โรงเรียนบ๎านแมํลานคําในฐานะโรงเรียนแมํขํายในการรับเด็กลงทะเบียนเรียนอยํางเป็นทางการ มาตั้งแตํปี
การศึกษา ๒๕๕๓ จึงเกิดแนวทางในการพัฒ นาหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้น ในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมํเขต ๒ ได๎เล็งเห็นความสําคัญ จึงจัดทําโครงการวิจัย
การจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ๒ ระบบในหนึ่งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ๎านแมํลานคําขึ้น โดยให๎ศูนย๑
โจ๏ะมาโลลือหลํา เป็นสํวนหนึ่งในโครงการวิจัยดัง กลําว เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบองค๑รวมเชิงบูรณา
การอิงถิ่นฐานอยํางมีสํวนรํวมกับชุมชนปกาเกํอญอ ให๎เป็นหลักสูตรต๎นแบบการศึกษาทางเลือกที่อิงระบบ
โรงเรียน ซึ่งสามารถวัดผลประเมินผลและเทียบโอนสูํมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางได๎ โดยมีแนวทางในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนดังนี้
๑. การศึกษาจะต๎องพัฒนาความเป็นมนุษย๑ไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑
๒. จัดการศึกษาที่อยูํบนรากฐานภูมิป๓ญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยบูรณาการวิชาสูํชีวิต
อยํางเป็นองค๑รวมเชื่อมโยงคุณคําและองค๑ความรู๎ตําง ๆ จากบริบทในชุมชนสูํสังคมภายนอก
๓. หลักสูตรสอดคล๎องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน โดยชุมชนมีสํวนรํวมจัดการศึกษา
๔. พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรียนวิชาพื้นฐานควบคูํกับภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผํานการปฏิบัติ
บนการงานจริง จากผู๎เฒําผู๎แกํ ผู๎รู๎ในชุมชน รํวมรับรู๎ เทําทันสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
และนอกชุมชน สามารถปรับตัวในการเผชิญและแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางเหมาะสม
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๕. มีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันอยํางกัลยาณมิตร เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ รํวมแลกเปลี่ยนเป็น
เครือขํายกับแหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตํอเนื่อง
ทั้งนี้ได๎พบวําการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โดยใช๎กิจกรรมตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมและองค๑ความรู๎ภูมิ
ป๓ญญาชุมชนเป็นตัวตั้งนั้น สามารถเชื่อมโยงความรู๎ทางวิชาการตํางๆได๎อยํางกว๎างขวาง โดยเทียบเคียง
ครอบคลุมสาระวิชาที่มีในหลักสูตรแกนกลางได๎เกือบทั้งหมด สํวนกิจกรรมตามวิถีชี วิตวัฒนธรรมของชุมชน
นั้นก็สามารถนํามาใช๎เป็นกระบวนการเรียนรู๎ในหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงความรู๎ในชีวิตจริง
และความรู๎ทางวิชาการ โดยสามารถจัดลําดับเนื้อหาจากงํายไปยากเพื่อให๎เหมาะสมกับศักยภาพตามวัยของ
ผู๎เรียน ตลอดจนทําการวัดและประเมินผลเทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางได๎ สํงผลให๎เกิดคุณภาพในการ
พัฒนาผู๎เรียนที่เป็นจริงตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร
นอกจากนี้ยังพบวําชุมชนมีศักยภาพในการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎ เนื่องจากแบบแผนวิถีชีวิต
ของชุมชนบ๎านสบลาน มีวัฒนธรรมและประเพณี องค๑ความรู๎ภูมิป๓ญญาที่มีลักษณะของการพึ่งพาตนเอง และ
สัมพันธ๑อยูํรํวมกับธรรมชาติแวดล๎อมซึ่งยังคงรักษาและสืบทอดกันมาอยูํมากมายหลายด๎าน โดยมีกลุํมผู๎เฒําผู๎
แกํและผู๎รู๎ในชุมชน มีแหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่หลากหลายในชุมชนซึ่งล๎วนเป็นแหลํงทรัพยากรสําคัญที่มีสื่อการ
เรียนรู๎ สื่อวัสดุที่สามารถนํามาใช๎เพื่อการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพที่สูงโดยไมํมีคําใช๎จําย ซึ่งนอกจากจะมีความ
หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงความรู๎ได๎หลากหลายมิติแล๎ว ยังเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีความสัมพันธ๑เชื่อมโยง
ตํอชีวิตผู๎เรียนอยํางลึกซึ้ง
ยิ่งไปกวํานั้น การจัดทําหลักสูตรและการจัดการศึกษาโดยที่ชุมชนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในทุก
กระบวนการนี้ ยังทําให๎ชุมชนรํวมเรียนรู๎ไปพร๎อมๆกับครูและนักเรียน สามารถจัดปรับหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู๎และการประเมินผล ให๎มีความยืดหยุํนสอดคล๎องกับสถานการณ๑จริงของชุมชนในขณะนั้นๆ อันจะเป็น
ฐานไปสูํชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็งตํอไป
อยํางไรก็ตาม การจัดการศึกษาของศูนย๑โจ๏ะมาโลลือหลํา ที่มีสถานะเป็นการจัดการศึกษาทางเลือก
ซึ่งอยูํภายใต๎โครงการวิจัยที่อิงอยูํกับการจัดการศึกษาในระบบนั้น ก็พบวํามีประเด็นป๓ญหามากมายอันเกิดจาก
ความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อน และข๎อติดขัดด๎วยกฏระเบี ยบปฏิบัติตํางๆในการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการ
ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการดําเนินการและความยั่งยืนในการจัดการศึกษาของชุมชน
การจัดตั้ง”ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา”โดยองค๑กรชุมชนบ๎านสบลานจึงถือเป็นทางออกหนึ่งในการ
แก๎ป๓ ญหาความเข๎าใจที่คลาดเคลื่ อนในการบริห ารจัดการให๎ ส ามารถขับเคลื่ อนการจัดการศึกษาได๎อยํา ง
คลํองตัวและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนตามความต๎องการของทั้งของผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ลงนามวันที่๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ได๎กําหนดชัดเจนวํา “ให๎
ชุมชนมีสํ ว นในการกําหนดหลั กสู ตรการศึกษาที่ส อดคล๎ องกับวิถีชีวิตและ วัฒ นธรรม รวมทั้งสามารถจั ด
การศึกษาได๎ด๎วยตนเอง” โดยการขอจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงวําด๎วย สิทธิขององค๑กรชุมชนและองค๑กรเอกชน
ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในศู น ย๑ ก ารเรี ย น ซึ่ ง ประกาศใช๎ ใ นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อ ตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และแก๎ไขเพิ่มเติม
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องค๑ กรชุ มชนบ๎ า นสบลานรํ ว มกับ มูล นิธิโ รงเรีย นรุํง อรุ ณ โดยนางสาวอรพิ นท๑ กุศ ลรุํง รัต น๑ จึ งได๎
ดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา โดยขออนุญาตจัดการศึกษาตั้งแตํระดับประถมวัย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได๎รับอนุมัติจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ป๓จจุบันองค๑กรชุมชนบ๎านสบลานได๎เข๎ามาดูแลรับผิดชอบการดําเนินงาน”ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือ
หลํา” อยํางเต็มกําลังโดยมอบหมายให๎ นางสาวอรพินท๑ กุศลรุํงรัตน๑(ครูนิด)”ทําหน๎าที่เป็นผู๎จัดการศึกษาของ
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือ หลําและประสานองค๑กรเครือขํายทุกภาคสํวนจากภายนอกด๎วย เพื่อมาชํวยองค๑กร
ชุมชนในการจัดการเรียนรู๎ของศูนย๑ฯให๎เข็มแข็งตํอไป.
๒.บริบทชุมชน นิเวศวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
บ๎านสบลานมีฐานะทางการปกครองเป็นหยํอมบ๎าน(Cluster)หนึ่งที่ขึ้นกับหมูํบ๎านแมํล านคํา หมูํ ๖
ตําบลสะเมิงใต๎ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํที่ประกอบด๎วย ๕ หยํอมบ๎าน คือ หยํอมบ๎านแมํลานคํา สบลาน
ห๎วยเฮี้ยะ ห๎วยหญ๎าไทร และบ๎านใหมํ ซึ่งในอดีตประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ปีกํอนหน๎านี้เคยเป็นที่อยูํอาศัยของชน
เผําลั๊วะตามหลักฐานที่มีซากวัดเกําอยูํโดยสันนิษฐานวําเกิดโรคระบาดจึงได๎ย๎ายออกไป ตํอมาชนเผําปกา
เกอะญอจึงได๎เข๎ามาตั้งถิ่นฐานแทน ด๎วยสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติของชุมชนเป็นพื้นที่ปุาต๎นน้ําแมํขานซึ่ง
เป็นลําน้ําสาขาของแมํน้ําปิง ซึ่งในอดีตมีความอุดมบู รณ๑และสวยงามของลําน้ํา พันธุ๑ปลา มี ปุาและพันธุ๑ไม๎ที่
หลากหลายทางชีวภาพ เชํน ปุาดิบชื้น ปุาดิบเขา ปุาดิบแล๎ง ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง พันธุ๑ไม๎ที่พบเห็น
ทั่วไป ได๎แกํ พืชตระกูลไม๎กํอ กํอเดือย กํอหมู ทะโล๎ พะยอมประดูํ ยาง ฯลฯ สัตว๑ปุาที่พบเห็นและอาศัย
อยูํ เชํน หมูปุา เก๎ง กระรอก นก ไกํปุา กระแต ตุํน ฯลฯ ทั้งนี้โดยวิถีวัฒนธรรมของชนเผําปกา
เกอะญอจะมีค วามเชื่อและวิถีช ีวิต ในการดํา รงชีพ ในการพึ่งพาธรรมชาติ ปุา แมํน้ํา ลํา ธาร และการทํา
เกษตรกรรมที่เคารพธรรมชาติ ผืน ดิน และสิ่งมีชีวิตโดยไมํใช๎สารเคมี การทําไรํหมุนเวี ยน ฯลฯ โดยมีองค๑
ความรู ๎และภูมิป๓ญญาถํายทอดผํานบทธา(บทลํานํา )ที่ส ะท๎อนจิตสํ านึก และจิตวิญ ญาณในการอยูํรํว มกับ
ธรรมชาติอยํางลึกซึ้ง
ตํอมาได๎มีการให๎สัมปทานปุาทั้งแกํบริษัทตํางชาติและบริษัทไทย โดยในครั้งแรก บริษัทตํางชาติได๎
สัมปทานไม๎สัก และในครั้งที่ส องบริษัทของไทยได๎สัมปทานไม๎กระยาเลย สูญเสียปุาไม๎ไปเป็น จํานวน
มาก จนมีก ารปิด ปุา ในปีพ .ศ.๒๕๑๖ หลัง จากนั้น หนํว ยจัด การต๎น น้ํา แมํล านได๎เ ข๎า มาปลูก ปุา เสริม
เชํน กระถินณรงค๑ ยูคาลิปตัส ในพื้นที่ไรํเหลําซึ่งเป็นไรํที่ทิ้งไว๎พักฟื้นดิน ตามระบบของการทําไรํหมุนเวียน
ของชุมชนทําให๎พื้นที่ทําไรํลดลง นอกจากนี้การปลูกปุาเสริมยังมีการตัดต๎นไม๎ธรรมชาติออกด๎วย ทําให๎
สภาพปุาเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ๎านจึงรวมตัวกันคัดค๎านการปลูกปุาเสริม จึงล๎มเลิกไปในที่สุด
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พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมปุาไม๎มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปุา โดยเตรียมประกาศเขตอุทยานแหํงชาติ ออบขาน
ซึ่งขอบเขตทับซ๎อนกับพื้นที่อยูํอาศัย ที่ทํากินและปุาชุมชนของชาวบ๎าน ชาวปกาเกอะญอที่อยูํในบริเวณลุํม
น้ําขานจึงได๎รวมตัวกันกํอตั้ง ”เครือขํายลุํมน้ําขาน” รํวมกับเครือขํายกลุํมเกษตรกรภาคเหนือ สหพันธ๑
เกษตรกรภาคเหนือ(๑๐) ซึ่งชุมชนบ๎านสบลานก็ได๎เข๎ารํ วมเป็นสมาชิกเครือขํายด๎วย โดยเสนอให๎มีการแก๎ไข
ป๓ญหาที่ทํากินซ๎อนทับกับที่ปุาของรัฐ ในระดับนโยบายของประเทศ เพื่อเปูาหมายที่จะรักษาทรัพยากรปุาให๎
ยั่งยืน รวมทั้งทําความเข๎าใจกับคนภายนอกให๎รับรู๎ถึงวิถีการอยูํรํวมและดูแลปุาของชุมชน มีการตั้ง
คณะกรรมการปุาชุมชน ออกกฎระเบียบปุาชุมชนในเรื่องที่ดินและปุา เริ่มมีการสํารวจข๎อมูลโดยชาวบ๎าน
ในทุกครัวเรือน ทําปูายแสดงแนวเขต ทําแนวปูองกันไฟปุา ออกระเบียบการทําแนวเขตปุาเพื่อการอนุรักษ๑
และการใช๎สอย โดยแตํละหยํอมบ๎านทั้ง ๕ คือ หยํอมบ๎านแมํลานคํา สบลาน ห๎วยเฮี้ยะ ห๎วยหญ๎าไทร และ
บ๎านใหมํ ได๎มีการแบํงเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแลรักษาปุาอยํางชัดเจน ซึ่งหยํอมบ๎านสบลานมีพื้นที่ที่
จะต๎องรับผิดชอบทั้งหมด ๑๑,๘๐๐ ไรํ แบํงเป็นพื้นที่ทํากิน ๑,๐๐๐ ไรํ พื้นที่ปุาอนุรักษ๑และปุาความเชื่อ
ประมาณ ๗,๐๐๐ ไรํ และที่เหลือเป็นพื้นที่ปุาใช๎สอย
การจัดแบํงพื้น ที่ปุาซึ่งมีผ ลในการชํวยอนุรักษ๑ปุาที่ชุมชนรํว มกันกําหนดขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นผู๎ดูแล
รักษาและใช๎ประโยชน๑รํวมกันมาแตํเดิม โดยกําหนดเป็นขอบเขตปุาชุมชน คือ
๑.ปุาความเชื่อ เป็นปุาที่สัมพันธ๑กับความเชื่อประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้
- ปุาเดปอ เป็นปุารอบๆบ๎านโดยเด็กที่เกิดใหมํจะมีกานนําสายสะดือใสํในกระบอกไม๎
ไผํไปแขวนไว๎ต๎น เดปอ เป็นการฝากขวัญของเด็กไว๎กับต๎นไม๎ในปุาหากต๎นไม๎ถูก
ทําลายเด็กก็จะเป็นอันตรายด๎วยจึงถือวําเป็นปุาที่เป็นของขวัญของคนในหมูํบ๎าน
ห๎า มตัด ต๎น ไม๎ใ นพื ้น ที ่โ ดยเด็ด ขาด แม๎ต ํอ มาจะไปทํ า คลอดที ่ โ รงพยาบาลแตํ
ชาวบ๎านจะขอสายสะดือกลับมาทําพิธีกรรมนี้เพื่อสืบทอดประเพณีที่งามนี้ตํอไป
- ปุาดําวีโดะ เป็นปุาที่ใช๎ฝ๓งศพเด็กแรกเกิดชาวบ๎านจะเกรงกลัวปุานี้มากและไมํกล๎า
เข๎าไปใช๎ประโยชน๑เพราะเชื่อวํามี ผีร๎ายสิงสถิตอยูํ
- ปุาตาชัวโขํ(ปุาช๎า) เป็นที่ฝ๓งหรือเผาศพของคนตาย จะไมํมีการเข๎าไปใช๎ประโยชน๑
เพราะเชื่อวําจะเป็นการรบกวนวิญญาณคนตาย ของปุาที่เก็บจากปุาช๎านี้ก็จะไมํดี
- เดํะหมื่อเบอ เป็นพื้นที่ที่มีลําห๎วยรอบภูเขาสํวนใหญํจะไมํเข๎าไปใช๎ประโยชน๑เพราะ
เป็นบริเวณทแหลํงน้ําที่มีสัตว๑น้ําสําคัญอยูํต๎องรักษาไว๎
- ตําเดโดะ เป็นกิ่วเขาหรือมีทางเดินทางกลางระหวํางภูเขาสองลูกที่อยูํติดกัน คนจะ
ไมํเข๎าไปใช๎ประโยชน๑เพราะเชื่อวําเป็นทางเดินของผี
๒.ปุาใช๎สอย เป็นปุาเบญจพรรณที่อยูํรอบๆหมูํบ๎านซึ่งสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ทุกอยําง แตํห๎ามขาย
โดยเด็ดขาด ยกเว๎นรังมดแดงและน้ําผึ้งแตํจะต๎องไมํตัดรหืทําลายต๎น ไม๎ สํวนการลําสัตว๑ให๎ทําเพื่อ
การยังชีพเทํานั้นและห๎ามลําในชํวงที่สัตว๑ออกลูกและวางไขํ
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๓.ปุาอนุรักษ๑ เป็นพื้นที่ปุาที่มีต๎นไม๎อยูํมากๆและอยูํไกลออกไปซึ่งจะรักษาไว๎เป็นแหลํงต๎นน้ําและที่
อยูํของสัตว๑ปุา ห๎ามตัดไม๎และลําสัตว๑ แตํสามารถเข๎าไปหาเก็บของปุาได๎ เชํน หนํอไม๎ เห็ด น้ําผึ้ง
สมุนไพร หวาย ใบก๏อเพื่อยังชีพและใช๎สอยได๎
๔.ปุาอนุรักษ๑ยั่งยืน เป็นพื้นที่ปุาที่อนุรักษ๑ไว๎โดยไมํให๎คนเข๎าไปตัดไม๎ ลําสัตว๑หรือใช๎ประโยชน๑ใดๆ
ไร่หมุนเวียน เป็นภูมิป๓ญญาการจัดการทรัพยากรของชนเผําปกาเกอะญอที่สืบตํอกันมาที่แสดงให๎
เห็นถึงวิถีของการอยูํรํวมกับธรรมชาติ มีการใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติอยํางสมดุล โดยจัดการพื้นที่ทํากินให๎
มีเวลาได๎พักฟื้นจนกลับสูํสภาพสมดุลด๎วยตนเอง โดยการแบํงพื้นที่ไรํเป็นเจ็ดแปลงวนใช๎แปลงที่พักฟื้นจน
ครบเจ็ดปีดินก็จะอยูํในสภาพที่สมดุล สามารถปลูกพืชได๎งอกงามดีโดยไมํต๎ องใช๎ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ แตํทั้งนี้
การเลือกพื้นที่ต๎องไมํใช๎พื้นที่ปุาความเชื่อ/ปุาต๎องห๎ามตามประเพณีดังกลําว ซึ่งการทําไรํหมุนเวียนนอกจาก
จะเป็นระบบของการจัดการทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพของคนเทํานั้น แตํยังเป็นการรักษาพันธุ๑พืชและพันธุ๑
สัตว๑ด๎วยเพราะพื้นที่ปุา ที่ปลํอยให๎เกิดการฟื้นตัวโดยธรรมชาติจะมีพันธุ๑พืชที่มีความหลากหลายตามสภาพ
พื้นที่ซึ่งจะเป็นทั้งอาหารสัตว๑ รวมทั้งสภาพพื้นที่ปุาที่มีอายุแตกตํางกันก็จะชํวยรักษาพันธุ๑สัตว๑เนื่องจากสัตว๑
แตํละชนิดต๎องการพื้นที่ปุาที่มีอายุตํางๆกันเพื่อเป็นแหลํงอาหาร แหลํงขยายพั นธุ๑และอยูํอาศัย นอกจากนี้ยัง
เป็นแหลํงชํวยดูดซับก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ได๎เป็นอยํางดีเพราะต๎นไม๎ที่มีอายุระหวําง ๒ – ๑๐ ปีซึ่งกําลัง
เติบโตจําเป็นต๎องใช๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑จํานวนมากในการสร๎างอาหารจึงมีสํวนชํวยลดภาวะโลกร๎อนได๎
ด๎วย
ชุมชนบ๎านสบลานมี ๒๔ ครัวเรือน ประชากรประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบอาชีพทําไรํหมุนเวียน ทํา
นา ทําสวน เพื่อการดํารงชีพพออยูํพอกิน หากเหลือก็นําไปแบํงป๓นกันและหากเหลือกินก็จะขายในท๎องถิ่น
การทําเกษตรก็จะปลูกพืชแบบผสมผสานและเป็นพันธุ๑พื้นเมืองเป็นหลัก ไมํปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และ
ไมํใช๎สารเคมี นอกจากนี้ก็เลี้ยงสัตว๑ ได๎แกํ ไกํ หมู วัว ควาย เพื่อใช๎ในการประกอบพิธีกรรมทางวัฒนธรรม
และเป็นทรัพย๑สินเพื่อขายในยามที่จําเป็น นอกจากนี้ก็จะทํางานจักสาน ทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ เพื่อใช๎สอย
และขาย ตลอดจนถึงการหาของปุาที่ไมํกระทบตํอการรักษาปุา เชํน รังมด น้ําผึ้ง เป็นต๎น และมี บางคนก็ไป
รับจ๎างนอกหมูํบ๎านเพื่อหารายได๎บ๎าง และขณะนี้ในชํวงปลายปีพ.ศ.๒๕๕๙ บ๎านสบลานเริ่มสวํางไสวด๎วยแสง
ไฟฟูา ซึ่ง จากเมื่อ กํอนมีเพีย ง ๑๓ ครอบครัว เทํา นั้น ที่ได๎ใ ช๎ไ ฟฟูา จากพลัง งานแสงอาทิต ย๑ แตํข ณะนี้ทุก
ครัวเรือนได๎มีโอกาสใช๎พลังงานจากไฟฟูาในระบบปกติแล๎ว
ชาวบ๎านสํว นใหญํเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธรํว มกันกับนับถือผีที่มีความเชื่อคําสอนตํางๆที่
สัมพันธ๑แนบแนํนกับการดํารงชีวิตของคนที่อยูํรํวมกับธรรมชาติตั้งแตํเกิดจนตาย โดยความเชื่อที่มีผลอยําง
ลึกซึ้งตํอจิตวิญญาณและจิตสํานึกในการอยูํรํวมกับธรรมชาติ เชํน ความเชื่อเรื่ อง”ขวัญ” ชนเผําปกาเกอะญอ
เชื่อวําคนเรามีขวัญ ๓๗ ขวัญ แตํมีเพียง ๕ ขวัญเทํานั้นที่อยูํกับรํางกายที่เหลืออีก ๓๒ ขวัญนั้นอยูํในสัตว๑ใน
ธรรมชาติ หากขวัญใดเสียหายก็จะทําให๎คนๆนั้นปุายไข๎หรือตายได๎ ซึ่งเป็นการแสดงให๎เห็นวํามนุษย๑ สัตว๑
และธรรมชาติมีความเชื่อมโยงสั มพันธ๑เป็นหนึ่งเดียวกัน หากสิ่งใดเสียหายไมํสมดุลก็จะสํงผลกระทบถึงกัน
ทั้งสิ้น หากมนุษย๑ทําลายธรรมชาติก็จะเหมือนกับเป็นการทําลายตนเองไปด๎วย ดังนั้น ชุมชนจึงมีประเพณีที่
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เกี่ยวกับขวัญอยูํในวิถีชีวิตตลอดตั้งแตํเกิดจนตาย เชํน พิธีผูกมือเรียกขวัญซึ่งอยูํในวิถีชีวิต ประจําวัน พิธีผูก
มือ ปีใหมํปกาเกอะญอ พิธีเลี้ยงผีน้ําผีไฟเจ๎าปุาเจ๎าเขา เป็นต๎น
“อํอทีเกํอตํอทีอํอกํอเกํอตํออํอ ” หมายถึง กินน้ําให๎รักษาน้ํา กินกับปุาให๎รักษาปุา นี่คือตัวอยํางคํา
สอนและองค๑ความรู๎ตํางๆที่สืบทอดผํานบทธา(บทลํานํา)และนิทานปกาเกอะญอที่สัมพันธ๑เชื่อมโยงอยูํในวิถี
ชีวิตประจําวันตลอดเวลา เป็นการสอนที่ให๎ข๎อคิดอยํางลึกซึ้ง ผํานการบอกเลําทั้งการพูดและเสียงร๎องที่มีมิติ
มีเนื้อหาที่สอนเรื่องการดําเนินชีวิตตั้งแตํเกิดจนตาย การอยูํรํว มกันของคนกับคน คนกับสัตว๑ และคนกับ
ธรรมชาติ
ซึ ่ง ภูม ิป ๓ญ ญาและองค๑ค วามรู ๎ช ุม ชนชนเผํา ปกาเกอะญอบ๎า นสบลานเกี ่ย วกับ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุา ดิน น้ํา วิถีชีวิตที่อยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางยั่งยืน ที่ผนึกหลํอหลอมเป็นวัฒนธรรม
แหํงจิตวิญญาณ รวมทั้งการถํายทอดผํานบทธา /บทเพลง นิทานปกาเกอะญอจากรุํนสูํรุํนเป็นต๎นทุนสําคัญ
ของชุมชนที่เป็นฐานหลักสูตรวิถีชีวิตของศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา ซึ่งหมายถึง ”โรงเรียนวิถีชีวิต”นั่นเอง
๓.แนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก
ชีวิต คือการศึกษา และ องค๑ความรู๎หรือวิชาความรู๎ทั้งหลายล๎วนมีที่มาจากการศึกษาชีวิต การ
ดํารงชีวิต และการสัมพันธ๑กับสิ่งตํางๆในชีวิตทํามกลางบริบทตํ างๆกัน ดังนั้น ในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมใน
ชุมชน จึงเต็มไปด๎วยองค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญาอันมีคําที่สั่งสมสืบตํอกันมาเพื่อการดํารงอยูํอยํางมีคุณภาพของ
ชุมชนนั้นๆ
การศึกษาจึงควรตั้งอยูํบนวิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู๎การดําเนินชีวิต
ที่ดี เพื่อพัฒนามนุษย๑ไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ สํวนวิชาความรู๎ตํางๆนั้นเป็นสํวนที่เข๎ามาประกอบ เพื่อ
ชํวยตํอยอดความรู๎ ให๎เกิดความเข๎าใจที่กว๎างขวางและลึกซึ้งขึ้น และสามารถนําไปพัฒนาชีวิต ชุมชนและ
สังคมให๎เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
การเรีย นรู๎ที่อยูํ บนฐานของวิ ถีชีวิตและภูมิป๓ญญา จะพาไปสูํการมีชีวิตอยูํอยํางผู๎มีการศึกษาไป
ตามลําดับ คือ อยู่รอดอย่างเรียบง่าย เป็นการพึ่งพาตนเองได๎ทางกาย ทํามาหากินและอยูํรํวมกันจนเกิดเป็น
วิถีชีวิต เกิดวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาตํางๆไปสูํการ อยู่อย่างร่มเย็น ลุ่มลึก ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได๎ทางจิตใจ
ไมํไหลไปตามสิ่งยั่วเย๎า มีความสุขจากการทําการงานให๎ดีขึ้น รู๎จักหาวิธีแก๎ป๓ญหาให๎เกิดการพัฒนาขึ้นไปสูํการ
อยู่อย่างรู้เท่าทัน รู้รอบ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได๎ทางความคิด เมื่อรับรู๎สถานการณ๑และเทําทันผลกระทบ
ตํางๆที่เกิด ก็เห็นความสัมพันธ๑เชื่อ มโยงถึงกันของสิ่งทั้งหลายอันจะพาไปสูํการ อยู่อย่างมีสานึกต่อส่วนรวม
ถือเป็นที่พึ่งให๎กับสังคมได๎ พร๎อมทําประโยชน๑ตํอสํวนรวมในด๎านตํางๆ
สํวนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช๎เนื้อหาวิชาจากตําราและประเมินความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการสอบนั้น จะทําให๎ผู๎เ รียนถอยหํางออกจากความเป็นมนุษย๑ เพราะชีวิตถูกแยกออกจาก
การศึกษา อันจะพาไปสูํการมีชีวิตอยํางผู๎ไร๎การศึกษาไปตามลําดับ คือ อยูํอยํางเอาตัวรอด หรือสอบให๎ผําน
เมื่อรอดแล๎วก็ต๎อง อยูํอยํางแกํงแยํงแขํงขัน หรือสอบให๎คะแนนดีๆจะได๎มีโอกาสที่ดีกวําใคร เมื่อได๎ดี แล๎วก็
ต๎องอยูํอยํางดิ้นรนปรนเปรอสุข ต๎องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให๎ได๎รับความสะดวกสบาย ได๎เสพตามที่อยากจึงเป็นสุข สุข
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เทํ า ไหรํ ก็ ไ มํ พ อจึ ง ต๎ อ งอยูํ อ ยํ า งกอบโกยโดยไร๎ สํ า นึ ก ใครจะเป็ น ตายร๎ า ยดี ไ มํ ส นใจ ขอเพี ย งให๎ ต นได๎
ผลประโยชน๑ก็พอแล๎ว จึงพาไปสูํวิกฤตการณ๑ตํางๆในป๓จจุบัน
๔. หลักสูตรการจัดการศึกษา
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลําจัดการศึกษาทางเลือก ด๎วย รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย โดยผสมผสานการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบ ซึ่งมีความยืดหยุํนตํอการกําหนดจุดมุํงหมาย
รูปแบบวิธีการ และระยะเวลาในการจัดการศึกษา เพื่ อสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียน ได๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ตาม
ความสนใจ ความพร๎อมและศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งสามารถเรียนรู๎จากตนเอง เรียนรู๎จากผู๎อื่น และเรียนรู๎จาก
บริบทแวดล๎อมทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพป๓ญหาและความต๎องการ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบองค๑รวมเชิงบูรณาการอิงถิ่นฐาน สร๎างการเรียนรู๎โดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู๎ บนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาชุมชนอยํางเป็นองค๑รวม มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มี
จริยธรรม คุณธรรม และมีป๓ญญาในการดํารงชีวิตอยูํรํวมกับสรรพสิ่งอยํางมีความสุขและเกื้อกูล มีทางเลือกใน
การศึกษาอยํางมีคุณภาพตามศักยภาพของตน มีความเทําทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็น ใฝุเรียนรู๎
และสามารถนําความรู๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวมได๎
หลักการ
๑. การศึกษาที่อยูํบนรากฐานภูมิป๓ญญาและวิ ถีวัฒนธรรมชุมชน โดยบูรณาการวิชาสูํชีวิตอยํางเป็น
องค๑รวม เชื่อมโยงคุณคําและองค๑ความรู๎ตํางๆจากบริบทในชุมชนสูํสังคมภายนอกเพื่อพัฒนามนุษย๑ไปสูํความ
เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑
๒ หลั กสูตรสอดคล๎ องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน โดยชุมชนมีสํวนรํวมจัดการศึกษาพัฒนา
หลักสูตรท๎องถิ่น เรียนวิชาพื้นฐานควบคูํกับภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผํานการปฏิบัติบนการงานจริง จากผู๎
เฒําผู๎แกํ ผู๎รู๎ในชุมชน รํวมรับรู๎ เทําทันสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกชุมชน สามารถปรับตัวใน
การเผชิญและแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางเหมาะสม
๓. มีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันอยํางกัลยาณมิตร เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ รํวมแลกเปลี่ยนเป็น
เครือขํายกับแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตํอเนื่อง
จุดมุ่งหมายหลักสูตร
๑. รักท๎องถิ่น เห็นคุณคําและภาคภูมิใจในการสืบทอดภูมิป๓ญญาและวัฒนธรรมในท๎องถิ่นของตน
๒. มีจิตสํานึกวําตนเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน สังคมและธรรมชาติ เคารพในจารีตและประเพณีของ
ชุมชน พร๎อมทําประโยชน๑ให๎สํวนรวม
๓. มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น รับรู๎คุณคําและเคารพในความแตกตํางของมนุษย๑ มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และดําเนินชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข
๔. มีความรู๎พื้นฐานและทักษะชีวิตที่จําเป็นในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณภาพตามวิถีชีวิตในท๎องถิ่น
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๕.มีความรู๎พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นทางวิชาการและเทคโนโลยีในการนําไปใช๎พัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล๎อม
๖. มีวิธีคิดที่เป็นระบบ มีความรู๎เทําทันสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช๎ความรู๎
ความสามารถของตนเพื่อแก๎ป๓ญหาในทางที่สร๎างสรรค๑
๗. มีทักษะในการสัมพันธ๑และสื่อสารอยํางสร๎างสรรค๑ ทั้งกับคนในชุมชนและคนตํางภาษาตําง
วัฒนธรรม
ในสํวนสาระการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรใช๎ วิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิป๓ญญาของชุมชนเป็นตัวตั้งในการ
จัดเป็นกลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ตํางๆในลักษณะที่เป็นหนํวยบูรณาการ ซึ่งสามารถบูรณาการเอาสาระการ
เรียนรู๎ทั้ง ๘ สาระของหลักสูตรแกนกลางเข๎ารวมไว๎ในหลักสูตรด๎วยตาม”หลักเกณฑ๑และแนวทางการปรับใช๎
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ” โดยการจัดสาระวิชาวิถีชีวิตชุมชน ให๎
เป็นกลุํมสาระวิชา ๖ กลุํมสาระการเรียนรู๎/กลุํมประสบการณ๑ คือ
๑. กลุ่มภาษา คือ ชุดวิชาที่เกี่ยวกับภาษาทั้งวิชาภาษาไทย ภาษาปกาเกํอญอและภาษาอังกฤษ
ซึ่งบูรณาการไปกับกิจกรรมในวิถีชีวิตอาจมีบางสํวนที่เรียนไปพร๎อมกันและที่แยกออกมาเป็นทักษะเฉพาะ
วิชาภูมิปัญญาชุมชน คือ ภาษาปกาเกอะญอ นิทานปกาเกอะญอ
สาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานแกนกลางในกลุํมวิชานี้ คือวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๒.กลุ่มสุขภาวะองค์รวม คือ ชุดวิชาที่เกี่ยวกับ ความรู๎และการดูแลรักษาสุขภาพให๎ดีทั้ง ๔ ด๎าน
คือ รํางกาย จิตใจหรืออารมณ๑ สังคม และจิตวิญญาณ โดยบูรณาการเรียนรู๎กับวิถีชีวิต กิจวัตร การกินการ
อยูํ การทํากิจกรรมรํวมกันการเลํนกีฬาไทยและกีฬาสากล
วิชาภูมิป๓ญญาชุมชน คือ อาหารท๎องถิ่น สมุนไพร คาถา ทักษะรํางกาย กระบี่กระบอง พยาบาล
สาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานแกนกลางในกลุํมวิชานี้ คือวิชาสุขศึกษา
๓.กลุ่มศิลปวัฒนธรรม คือ ชุดวิชาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถํายทอดความคิด ความรู๎สึกของ
มนุษย๑ทสี่ ัมผัสกับสิ่งตํางๆด๎วยใจที่ประณีต ละเอียดอํอนโดยแสดงออกผํานทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
ศิลปะหัตกรรม
วิชาภูมิป๓ญญาชุมชน คือ หัตถกรรม ทอผ๎า ย๎อมผ๎า จักสาน ดนตรีเตหนํา บทเพลง บทธา แกว
รําดาบ รํากระบอง รํากระด๎ง
สาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานแกนกลางในกลุํมวิชานี้ คือวิชาศิลปะ
๔.กลุ่มศาสนา สังคม ประเพณี ความเชื่อ คือ ชุดวิชาที่เกี่ยวกับวิถีความสัมพันธ๑ในการ
ดํารงชีวิต อยูํรํวมกันของมนุษย๑ ที่มีพัฒนาการด๎านตํางๆอยํางตํอเนื่องเชื่อมโยงกับยุคสมัย สภาพพื้นที่และ
บริบทแวดล๎อม
วิชาภูมิปัญญาชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมภูมิป๓ญญา วิถีไรํนาป
กาเกอะญอ ศาสนา คําสอน ความเชื่อและจารีตประเพณี
สาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานแกนกลางในกลุํมวิชานี้ คือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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๕. กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ชุดวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ๑ของมนนุย๑กับธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิตตํางๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องตํอกันเป็นระบบ สิ่งแวดล๎อม ปรากฏการณ๑ธรรมชาติ โลกและดวงดาวกับ
ชีวิตโดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ในการเรียนรู๎
วิชาภูมิป๓ญญาชุมชน คือ ไรํหมุนเวียน ความสมดุลของธรรมชาติ ภูมินิเวศปุาต๎นน้ําการจัด การ
ทรัพยากรและการอนุรักษ๑ปุาต๎นน้ํา การจับปลา การขึ้นผึ้ง
สาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานแกนกลางในกลุํมวิชานี้ คือวิชาวิทยาศาสตร๑
๖.กลุ่มคณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี คือ ชุดวิชาที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางความรู๎ การคิดค๎นวิทยาการ
ตํางๆ ทั้งทางคณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีด๎านตํางๆ เครื่องมือเครื่องใช๎ ซึ่งจะสัมพันธ๑กับเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
การแปรรูปซึ่งจะสัมพันธ๑กับสารและสมบัติของสาร และพลังงาน
วิชาภูมิป๓ญญาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผลิตภัณฑ๑และการแปรรูป เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในชีวิต การสร๎างบ๎าน ของเลํนจากวัสดุใกล๎ตัว
สาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานแกนกลางในกลุํมวิชานี้ คือวิชาคณิตศาสตร๑ วิชาการงาน
อาชีพ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร๑
สรุ ป สาระและประสบการณ์ ก ารการเรี ย นรู้ จ ากวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชน
ประกอบด๎วย
๑. ภาษาปกากะญอ
๒. นิทานปกาเกํอญอ
๓. อาหารท๎องถิ่น
๔. สมุนไพร – คาถา
๕. ทักษะรํางกาย-กระบี่กระบอง
๖. การพยาบาลและผดุงครรภ๑ชุมชน
๗. หัตถกรรม ทอผ๎า ย๎อมผ๎า จักรสาน
๘. ดนตรีเตหนํา บทเพลง บทธา แกว
๙. รําดาบ รํากระบอง รํากระด๎ง
๑๐. ประวัติศาสตร๑ชุมชน
๑๑. วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมภูมิป๓ญญาชุมชน
๑๒. ไรํหมุนเวียนกับวงจรสมดุลธรรมชาติ
๑๓. การทํานาขั้นบันได
๑๔. ศาสนา คําสอนความเชื่อและจารีตชุมชน
๑๕. ภูมินิเวศน๑ปุาต๎นน้ํา
๑๖. การจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ๑ปุาต๎นน้ํา
๑๗. การจับปลา
๑๘. เครื่องมือเครื่องใช๎ในวิถีชีวิต
๑๙. สร๎างบ๎าน
๒๐. ของเลํนจากวัสดุรอบตัว
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๒๑. การขึ้นผึ้ง
จุดเน้น
การจัดการศึกษาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการอิงถิ่นฐาน สร้างการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้
บนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจริ ยธรรม คุณธรรม
และมีปัญญาในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุขและเกื้อกูล มีทางเลือกในการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามศักยภาพของตน มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ใฝุเรียนรู้และสามารถนา
ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้
๕.กระบวนการ/วิธีการเรียนรู้
ทั้ง ๖ กลุํมประสบการณ๑ที่นํา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯบูรณาการร่วมกับวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน เมื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้หลอมรวมให้เกิดการเรียนรู้ที่
บูรณาการกับชีวิตอย่างเป็นองค์รวม บนการงานและวิถีการดาเนินชีวิตจริงในชุมชน ตามแหล่งเรียนรู้อัน
หลากหลาย โดยจัดเป็นหน่วยบูรณาการตามวิถีชีวิตชุมชน ๙ หน่วย ประกอบด้วย
หน่วยบูรณาการตามวิถีชีวิตชุมชน
๑. ไร่-นา ปกาเก่อญอ กับวิถีวัฒนธรรมชุมชน สังคม
๒. ภูมิปัญญาทางภาษา
๓. เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
๔. ชีวิตสัมพันธ์
๕. วิถีสุขภาวะองค์รวม
๖. ศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม
๗. ภูมินิเวศน์ปุาต้นน้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
๘. เท่าทันเทคโนโลยีวิถีพหุวัฒนธรรม
๙. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย
หน่วยบูรณาการตามวิถีชีวิตชุมชน ๙ หน่วยนี้ จะจัดลงในการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็น ๒
ภาคเรีย น โดยคานึ งถึงวิถีชีวิตของชุมชนปกาเก่อญอ ที่สัมพันธ์อยู่กับปุาและการหาปัจจัย ๔ เพื่อการ
ดารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมในวิถีชีวิตจึงสัมพันธ์กับช่วงเวลาตาม
ฤดูกาลนั้นๆ หน่วยบูรณาการของทั้ง ๒ ภาคเรียนจึงต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกิจกรรมของชุมชน
ตามช่วงเวลาต่างๆ
ภาคเรียนที่ ๑ กิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของชุมชน คือ การทาไร่ ทานา กิจกรรมอื่นๆที่แทรกอยู่
ในวิถีชีวิตช่วงนี้ ก็คือเรื่อง อาหาร เก็บผัก เห็ด หน่อไม้ จากแหล่งต่างๆ วันพระก็ไปทาบุญกันที่วัด
ในช่วงว่างจากไร่นาจะ ย้อมผ้า ทอผ้า จักสาน หรือทาการงานอื่นๆ
ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมหลักจะเป็นเรื่องเข้าปุา เพื่อหาอาหาร สมุนไพรและของปุา ปลูกสร้าง
หรือซ่อมแซมบ้านเรือน หาปลา มีงานวัฒนธรรมประเพณี พิธีเฉลิมฉลองข้าวใหม่ งานบุญที่วัด การผู กมือปี
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ใหม่ ส่วนพีธีกรรมต่างๆจะมีตลอดปี นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่จะได้ไปมาหาสู่กับญาติมิตรหรือทากิจกรรม
อื่นๆนอกหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้คนนอกหมู่บ้านได้มาเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เนื้อหา รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ตามหน่วยบูรณาการ
๑. หน่วยไร่-นา ปกาเก่อญอ กับวิถีวัฒนธรรมชุมชน สังคม
ในหนํวยไรํ-นา ปกาเกํอญอ กับวิถีวัฒนธรรมชุมชน สังคม เป็นการเรียนจากสังคมที่อยูํ
ใกล๎ตัว เชื่อมโยงไปสูํสังคมภายนอกที่ไกลตัวขึ้นตามลําดับ ประกอบด๎วยเนื้ อหายํอยๆ คือ วัฒนธรรมข๎าว
วิถีทําไรํนาปกาเกอะญอ และประวัติศาสตร๑ชุมชน-สังคม ซึ่งนอกจากจะเรียนรู๎ในสํวนของภูมิป๓ญญาการทําไรํ
นาของปกาเกอะญอแล๎ว ยังมีการตั้งคําถาม ให๎พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป ที่จะสํงผลกระทบ
อยํางไรตํอชุมชนและสิ่งแวดล๎อม รวมถึงแนวทางในการแก๎ป๓ญหา ไปสูํการออกไปเรียนรู๎เรื่องการทํานาปลูก
ข๎าวในแบบอื่นๆ ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร๑ – สังคม นักเรียนจะได๎เรียนรู๎จากสังคมที่ใกล๎ตัว
ที่สุดออกไปสูํสังคมอื่นๆ เริ่มจากรู๎จักตัวเอง ประวัติ ครอบครัว หมูํบ๎าน อําเภอ ประวัติเมืองเชียงใหมํไปสูํ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย โดยมีที่มาจากสังคมข๎าวซึ่งเป็นฐานในการสร๎างชุมชน สร๎างเมืองไปถึงความเป็น
ประเทศและสังคมโลก
๒. หน่วยภูมิปัญญาทางภาษา
ในหนํวยภูมิป๓ญญาทางภาษานี้ จะเป็นการเรียนทั้ง ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษา
ปกาเกํอญอ และภาษาอังกฤษ ซึ่งบูรณาการไปกับ กิจกรรมในวิถีชีวิตในแตํละชํวง โดยเน๎นที่วิชาภาษาไทย
เป็นหลัก ซึ่งจะบูรณาการอยูํในทุกหนํ วยการเรียนด๎ว ย แตํมีภาษาปกาเกอะญอ ซึ่งเป็นภาษาแมํที่จะเป็น
รากฐานความเข๎าใจภาษาที่ลึกซึ้งให๎กับเด็ก สํวนภาษาอังกฤษจะเรียนผํานกิจกรรมละคอน เกม เพลง นิทาน
การทําอาหาร และมีโอกาสได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับคนตํางชาติจริงผํานการทําละคอนนานาชาติ โดยอาจมี
บางสํวนที่เรียนไปพร๎อมกัน เทียบเคียงกัน และมีสํวนที่แยกออกมาเป็นทักษะเฉพาะของแตํละภาษาด๎วย
เชํน ในชํวงที่ทํานา จะมีนิทาน ตํานานข๎าว บทเพลงเกี่ยวกับข๎าวและการทําไรํนา ทั้งของไทยและของปกา
เกอะญอ ซึ่งถ๎าเป็นนิทานปกาเกอะญอก็จะเรียน ภาษาปกาเกํอญอและแปลเป็นภาษาไทยด๎วย ควบคูํกันไป
แตํถ๎าเป็นนิทาน ตํานาน บทเพลงไทย จะเน๎นไปที่การใช๎ภาษาไทย การจับประเด็น การตีความ ฯลฯ แตํอาจมี
คําศัพท๑ของภาษาไทยหรือประเด็นของเรื่องที่เชื่อมโยงกับภาษาปกาเกํอ ญอ และภาษาอังกฤษ โดยอาจมีการ
ทําเป็นบัตรคํา ๓ ภาษาที่สามารถใช๎เป็นสื่อการสอนได๎ด๎วย ผู๎เรียนจะมีสมุดสะสมคําของตนเอง ซึ่งเป็นคลัง
คําที่แตกตํางกันไป เพื่อสะสมคําที่นักเรียนสนใจแตํยังไมํรู๎จัก หรือยังไมํแมํนยํา เพื่อมาถามครูหรือหาความรู๎
เพิ่มเกี่ยวกับคํานั้นๆ แล๎ววาดภาพหรือให๎ความหมายเพื่อเตือนความจํา และสามารถนํามาใช๎ในการเขียน
บันทึกประจําวัน หรือเขียนงานอื่นๆได๎
ผู๎เรียนจะเขียนบันทึกประจําวันในเรื่องที่ตนสนใจทุกวัน และนํามาอํานให๎เพื่อนๆฟ๓ง
ในชั้นเรียน ได๎ฝึกการฟ๓ง จับประเด็น การพูดคุยแลกเปลี่ยน การอํานและการเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆ
การอํานอิสระ การอํานนิทานให๎น๎องฟ๓ง การเขียนจากการฟ๓ง การเขียนจับประเด็น การเขียนตํอยอดเรื่องราว

79

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

การเขียนอิสระ การเขียนบันทึกสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ไปจนถึงการเขียนเก็บองค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญาชุมชน ซึ่งจะได๎
ฝึกตั้งแตํการเขียนจับประเด็นจากการฟ๓งเรื่องราวที่ครูภูมิป๓ญญาพูดและนํามาเรียบเรียงใหมํตามหลักการเขียน
๓. หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ระบบเศรษฐกิจที่เริ่มต๎นจากเศรษฐกิจในครัวเรือนที่เชื่อมโยงไปสูํ
เศรษฐกิจของชุมชน ไปสูํระบบเศรษฐกิจในแบบตํางๆของสังคมและโลก ผํ านกระบวนการศึกษาเรียนรู๎
รวบรวม บันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ตั้งแตํสมาชิกในชุมชน รายรับรายจํายในครอบครัว แหลํงอาหารในชุมชน
ระบบการผลิตและการเกษตรของชุมชน โดยมองป๓จจัยและผลกระทบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเชื่อมโยงถึงระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมด แล๎วนําข๎อมูลวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ถึงคุณคําภูมิป๓ญญาและประเพณีพิธีกรรมตํางๆที่มีผลตํอ
ระบบการเกษตรและการผลิตที่เกื้อกูลตํอธรรมชาติแวดล๎อมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ป๓ญหาและผลกระทบในทุก
มิติของชีวิต ตลอดจนถึงการหาทางออกที่เหมาะสมในการเผชิญสถานการณ๑ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ให๎ก๎าวไปสูํสังคมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเริ่มจากตนเอง ซึ่งต๎องเรียนรู๎ที่จะเป็น
ผู๎ผลิตป๓จจัย ๔ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ทั้งเรื่องการเกษตร เลี้ยงสัตว๑ ทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ การสร๎างบ๎าน
การทําเครื่องมือเครื่องใช๎ และการใช๎สมุนไพรจากภูมิป๓ญ ญาของชุมชน ตลอดจนถึงการเรียนรู๎ชุดความรู๎ใน
การพึ่งพาตนเองเพิ่มเติมจากภายนอก เชํน การทําปุ๋ยหมัก การทําน้ํายาอเนกประสงค๑ และทําสมุดบันทึกทํา
มือ ตลอดจนถึงการทําผลิตภัณฑ๑ตํางๆเพื่อเพิ่มมูลคําและคุณคําด๎วย
๔. หน่วยชีวิตสัมพันธ์
จะเป็นการเรียนรู๎เกี่ยวกับวงจรและความสัมพันธ๑ของธรรมชาติและปรากฏการณ๑ธรรมชาติ ที่
เชื่อมโยงอยูํกับวิถีชีวิต ตั้งแตํธรรมชาติรอบตัว ปุารอบหมูํบ๎านและโรงเรียน ไรํ นา แปลงผัก จากกิจกรรมปลูก
ข๎าว ปลู ก ผั ก หาอาหาร ทํา ข๎าวของเครื่ องใช๎ จากธรรมชาติรอบตัว โดยใช๎ ส ายตาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ในการสังเกต ตั้งคําถาม เรียนรู๎และแก๎ป๓ญหา โดยตั้งสมติฐาน ศึกษา ค๎นคว๎า ทําการทดลอง
บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อหาคําตอบ
๕. หน่วยวิถีสุขภาวะองค์รวม
เป็นหนํวยบูรณาการที่สัมพันธ๑อยูํในชีวิตประจําวัน ซึ่งได๎รวมเอาสาระการเรียนรู๎ ทั้งสุข
ศึกษา พละศึกษา และศาสนา เข๎าไว๎เป็นหลัก และมีสาระที่มาเสริมคือสังคมศึกษา และศิลปะ จึงมีอยูํในทั้ง
สองภาคเรียน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได๎เรียนรู๎วิถีในชีวิตชุมชน การสวดมนต๑ไหว๎พระตามกิจวัตรประจําวัน
แล๎ว ยังเข๎ารํวมกิจกรรมตามวิถีของชุมชนและกิจกรรมงานบุญตามประเพณีของชุมชนในโอกาสตําง ๆ ซึ่ง
นอกจากจะทําขนมและเอาข๎าวไปรํวมทําบุญแล๎ว นักเรียนจะได๎เรียนรู๎ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
ในการเตรียมงานและรํวมทําบุญที่วัดตามประเพณี รวมถึงการสืบทอด และรื้อฟื้น ศิลปวัฒนธรรมการอื่อธา
และรําดาบในงานบุญตามประเพณีปกาเกอะญอที่ได๎หายไปแล๎วอีกด๎วย สํวนเรียนรู๎ผํานวิถีชีวิตและกิจวัตรใน
การอยูํรํวมกัน ดูแลสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน เข๎าแถวร๎องเพลงชาติ และร๎องบทธาซึ่งเป็นลํานําคําสอน ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมในวิถีชีวิตในชํวงนั้นๆ รํวมกันสวดมนต๑ ทําสมาธิและแผํเมตตา พูดคุยถึงสิ่งที่สําคัญ
ในวันนั้นๆโดยใช๎หลักธรรมงํายๆ แล๎วจึงเริ่มเข๎าสูํกิจกรรมการเรียนรู๎อื่นๆ ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมกีฬาไทย กีฬา
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สากลด๎วย ในชํวงพักทานอาหารวํางและอาหารกลางวันก็จะมีบทพิจารณาอาหารรํวมกัน ชํวยกันเก็บล๎างทํา
ความสะอาดจานช๎อน รํวมทําอาหารและของวํางที่มีประโยชน๑ตํอรํางกายและมีการแผํเมตตารํ วมกันในตอน
เย็น ทั้งหมดนี้เป็นวิถีชีวิตรํวมกันเพื่อให๎เป็นวิถีที่จะพาไปสูํสุขภาวะองค๑รวม ทั้ง ๔ ด๎าน คือ
๑. สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางกาย คือ ดูแลรักษารํางกายให๎แข็งแรงสมบูรณ๑ ไมํมีอันตราย
๒. สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางจิต คือดูแลรักษาจิตใจให๎มีความสุข มีสติ มีสมาธิ
มีความเมตตา
๓. สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางสังคม คือ การอยูํรวมกันด๎วยดี ทั้งครอบครัว ชุมชนและสังคม
มีความเป็นธรรม
๔. สุขภาวะที่สมบูรณ๑ทางจิตวิญญาณ คือ การมีป๓ญญาเข๎าถึงสิ่งที่มีคุณคําสูงสํง การเข๎าถึง
พระรัตนตรัย มีความสุขจากอิสรภาพภายใน
๖. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม
ผู๎เรียนจะเรียนรู๎การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม โดยเริ่มจากพิธีบูชาครู
เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาส แสดงความกตัญ๒ู ระลึกคุณตํอครูบาอาจารย๑และครูภูมิป๓ญญาและเห็นคุณคําของ
องค๑ความรู๎ที่ได๎รับการสืบทอดกันมา กํอนที่ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องภูมิป๓ญญาการ จักสาน การทําแกวเปุา
แกว และทอผ๎าย๎อมผ๎าสีธรรมชาติ จากผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน ในสํวนของงานจักสาน ครูภูมิป๓ญญาจะเป็น
ผู๎สอนเด็กๆสานก๐วย ซึ่งอาจจะนําไปใช๎ในชีวิต ในประเพณีพิธีกรรมรวมถึงใช๎ในงานบุญที่วัดด๎วย เด็กๆจะได๎
ฝึกตั้งแตํผําไม๎ไผํ จักตอก และสานเป็นก๐วยใบเล็ก และเด็กบางคนที่มีทักษะพอควรแล๎ว ก็จะได๎หัดสานเสื่อที่
เป็นลายที่ยากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนผู๎ชายจะได๎เรียนการทําแกวเปุาแกว ซึ่งต๎องใช๎ความประณีตในการขุด
ไม๎ด๎วยมีดแตํงรูปให๎มีลักษณะเหมือนเขาควายที่ข๎างในกลวง และต๎องใช๎ทักษะอยํางสูงในการสังเกต ทดลอง
ปรับลิ้น และใช๎ความเพียรในการแก๎ป๓ญหาจนกวําจะเปุาให๎เกิดเป็นเสียงได๎ สํวนเด็กผู๎หญิงจะไมํได๎ทําแกว
เนื่องจากมีข๎อห๎ามไว๎ ดังนั้นเด็กผู๎หญิงก็จะได๎เรียนเรื่องทอผ๎าซึ่งเด็กผู๎ชายก็จะไมํได๎เรียนเชํนกัน
๗. หน่วยภูมินิเวศน์ปุาต้นน้ากันการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับภูมินิเวศน๑ปุาต๎นน้ํา ภูมิศาสตร๑และโลกศาสตร๑ซึ่งบูรณา การ
เชื่อมโยงกับองค๑ความรู๎ของชุมชนบนพื้นที่จริง ผํานการสํารวจและเรียนรู๎เกี่ยวกับปุาและแหลํงน้ํารอบๆ
ชุมชน ทั้งจากการซึมซับรับรู๎สภาพปุาต๎นน้ําทั้งในป๓จจุบันและในอดีต ทั้งในมิติที่เป็นจิตวิญญาณของปุาต๎นน้ํา
และในมิติที่เป็นวิทยาศาสตร๑ควบคูํกันไป โดยมีการเชิญ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภูมิศาตร๑และโลกศาสตร๑จากสถาบัน
อาศรมศิลป์มาเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกับครูภูมิป๓ญญาในชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ในการเชื่อมโยงองค๑ความรู๎เรื่องปุาต๎นน้ํา กับความรู๎ตามหลักวิชาการจากบริบทจริง
ในพื้นที่ รวมทั้งมีการนํากระบวนการเรียนรู๎ของนักสืบสายน้ํามาใช๎รํวมด๎ว ย ในการสํารวจสภาพน้ําและ
สภาพแวดล๎อมของลําน้ําขาน
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นอกจากนี้นักเรียนยังได๎เรียนรู๎ถึงภูมิป๓ญญาการรักษาปุาต๎นน้ําและการจัดการทรัพยากร
ของปกาเกอะญอจากผู๎เฒํ าผู๎ แกํในชุมชนและเรียนรู๎การทําแผนที่ 3 มิติ พื้นที่ปุาของชุมชนและทําข๎อมูล
รํวมกับชุมชนโดยมีสถาบันป๓ญญาปิติมารํวมจัดกระบวนการเรียนรู๎ โดยนักเรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับพื้นที่ที่
สัมพันธ๑กับชุมชนในมิติตํางๆอยํางบูรณาการ ได๎เข๎าไปเดินสํารวจเก็บองค๑ความรู๎ด๎านตํางๆในพื้นที่จากของจริง
และได๎เห็นภาพพื้นที่ที่เป็น ๒ มิติในรูปแบบตํางๆ จนเกิดความเข๎าใจในการอํานแผนที่ และเข๎าสูํการทําแผน
ที่สามมิติ ซึ่งครอบคลุมแนวเขตที่เชื่อมตํอกันของหยํอมบ๎านสบลานและหยํอมบ๎านอื่นๆในหมูํบ๎านแมํลานคํา
ทั้งหมด ได๎เรียนรู๎การเข๎ามาตราสํวนและกระบวนการที่มีความซับซ๎อนที่ต๎องฝึกการจัดระบบความคิดและการ
ทํางาน อาศัยการคิดแก๎ป๓ญหาในการเลื่อยฉลุชิ้นสํวนตามรูปรํางที่อิสระ อีกทั้งยังต๎องใช๎สมาธิ และความเพียร
อยํางสูงในการตัดประกอบจนเกิดชั้นความสูงตามระดับ จนสําร็จเป็นพื้นที่จําลอง ๓ มิติ ที่ใช๎เพื่อการเรียนรู๎
และเป็ น สื่ อ แสดงข๎อมู ล ของชุมชน ตลอดจนมีการวิเคราะห๑ การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่
เชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับชีวิต ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล๎อม เพื่อไปสูํการตระหนั กถึงคุณคําของปุาต๎นน้ํา และลํา
น้ําจนเกิดจิตสํานึกที่จะชํวยกัน สืบทอดภูมิป๓ญญาในการดูแลรักษาปุาน้ําตํอไป
๘. หน่วยเท่าทันเทคโนโลยีวิถีพหุวัฒนธรรม
ในหนํวยเทําทันเทคโนโลยี วิถีพหุวัฒนธรรมนั้น นักเรียนจะได๎สังเกต วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปของชุมชนกับวิถีสมัยใหมํที่เข๎ามา เรียนรู๎และทําความเข๎าใจถึงวิทยาการ เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ๑
ใหมํๆที่เข๎ามาในวิถีชีวิต เชํน เทคโนโลยีการผลิตกระดาษและสี หนังสือ เทคโนโลยีกับเครื่องมือเครื่องใช๎ในวิถี
ชีวิตและการทํานา ได๎พูดคุยถึงป๓จจัยของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สิ่งแวดล๎อม ซึ่งสํงผลกระทบทั้งด๎านที่เป็น
คุณและโทษ ตลอดจนการหาแนวทางรับมือกับป๓ญหา เชํน ขยะซึ่งเป็นผลพวงจากวัฒนธรรมใหมํ และการ
จัดการขยะ
นอกจากนี้ ผู๎เรียนจะได๎รํวมคิดรํวมทําการงานเพื่อพัฒนาหมูํบ๎าน โรงเรียน และเป็น
ประโยชน๑ตํอสํวนรวม โดยใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑ เชํน โครงการพัฒนาอาคารที่ทรุดโทรม
ในหมูํบ๎าน ให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน นักเรียนได๎ฝึกการใช๎คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น
เพื่อทําโครงการขอทุนมาพัฒนาชุมชน และมีสํวนรํวมในการทํางานทุกขั้นตอน
๙. หน่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสได๎เรียนรู๎แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสังคมภายนอก ทั้งที่เป็นคนชน
เผําเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ และคนอื่นๆที่ตํางภาษา ตํางวัฒนธรรมรวมถึงชาวตํางชาตินานาประเทศ เชํน การไป
เรียนรู๎เรื่องภูมิป๓ญญาเรื่องเรื่องฝูาย โดยได๎เรียนรู๎ที่มาที่ไปของเส๎นฝูายที่นํามาทอผ๎า และได๎ลงมือปฏิบัติจริง
ด๎วยตนเองตั้งแตํการเก็บฝูาย ในไรํหมุนเวียน การบีบฝูาย ตีฝูาย ป๓่นฝูายจนเป็นเส๎นใย ไปสูํการ ย๎อมผ๎าทอผ๎า
สีธรรมชาติ ที่บ๎านแมํกองคา ซึ่งเป็นชุมชนปกาเกอะญอที่ อําเภอแมํสะเรียง โดยมีครูภูมิป๓ญญา ผู๎เฒําผู๎แกํ
ในชุมชนได๎ไปรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อการรื้อฟื้นและตํอยอดภูมิป๓ญญาชุมชนอีกด๎วย
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จากความรู๎เรื่องสีธรรมชาติ นักเรียนก็ได๎ตํอยอดความรู๎โดยนํามาทําเป็นเนื้อสีที่ใช๎เขียนรูป
เชื่อมโยงไปสูํการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายในสังคมไทยและโลก รวมไปถึงการเข๎ารํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในการทําละคอนนานาชาติ ซึ่งมีศิลปินจากหลายชาติหลายภาษา ทั้งฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย
กัมพูชา พมํา และไทย ที่มารํวมทําและแสดงละคอนสะท๎อนป๓ญหาสังคม ชึ่งนักเรียนจะมีโอกาสได๎ทํางาน
และรํวมแสดงละคอนที่สะท๎อนป๓ญหาของชุมชนอีกด๎วย
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรียนวิชาพื้นฐานควบคู่กับภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้รู้ในชุมชน ร่วมรับรู้ เท่าทันสถานการณ์ทั้งในและนอกชุม ชน สามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้ที่บูรณาการเป็นองค์รวมอาศัยเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้บน ๓
ฐานหลัก คือ ใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning)
,ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นฐาน (Problem-Based Learning)และ ใช้โครงงานเป็นฐาน เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Project-Based Learning) โดยเครื่องมือทั้ง ๓ ฐานจะอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิต
อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย
- เรียนรู้ผ่านกิจวัตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการงานในชุมชน
- เรียนรู้จากธรรมชาติ
- เรียนจากเรื่องใกล้ตัวสู่เรื่องที่ไกลตัว
- เรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
- เรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาต่างๆสู่ชีวิตอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่างๆ
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ มิติเชิงคุณค่าบนฐานภูมิปัญญาชุมชน
- พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- สร้างทักษะการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบโดยฝึกการสังเกต
และบันทึก ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ การทางานกลุ่ม การจัดการ
ความรู้ ทบทวน ประมวลความรู้ และการนาเสนอ
- พัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในบริบทต่างๆด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย
ตัวอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเครื่องมือการเรียนรู้ทั้ง ๓ ฐานหลัก คือ ฐานวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (Community-Based Learning) ฐานปัญหาและสถานการณ์จริง
(Problem-Based Learning) และฐานโครงงาน เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project-Based Learning)
1. โครงงานแหล่งอาหารปลูกผัก ได้ผลผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันได้ ๔๐%
ผู้เรียนสนใจพัฒนาโครงงานแหล่งอาหารต่อด้วยตนเอง เช่นปรึกษาผู้รู้ เพิ่มเติมพัฒนาโครงงานทาปุ๋ย ทาน้า
หมักไล่แมลงต่อ (Problem –Based Learning)
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2. การนาเสนอวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านสบลาน
ของนักเรียนระดับมัธยม ซึ่งส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จากมูลนิธิลูกโลกสีเขียว
3. โครงการของนักเรียนมัธยม 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสหกรณ์โรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อรื้อฟื้นวิถีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของ ด.ช. สุรชาติ สมณา โครงการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ทัวร์
ไพรตามแนวกันไฟ ของ ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ลุงต๊ะ และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน(ผ้าทอ) ของ
นางสาวนวรัตน์ ภาระษี ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินงานจากโครงการหนุนเสริมเยาวชน
จิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
4. นักเรียนสามารถสืบทอด เผยแพร่วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมชุมชนผ่านการนาเสนอละคร
หุ่ น จากนิ ทานชุมชน จนได้ รั บ เชิญเป็ น ศิ ล ปินเยาวชนเข้าร่ว มแสดงละครหุ่ นในงานเทศกาลหุ่ นโลก ที่ จ.
กาญจนบุรี และได้รับเชิญเป็นศิลปินเยาวชนเข้าร่วมงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ที่กรุงเทพ
๖.การประเมินผลผู้เรียน การวัดผลประเมินผลในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือ
หล่าโดยเทียบเข้าสู่มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯของหลักสูตรสถานศึกษานี้ ใช้กรอบจากเอกสารหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเปูา หมายเฉพาะ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า มี ๓ ระยะ คือ
๑.)การประเมินพื้นฐานความรู้และศักยภาพผู้เรียนก่อนสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
มอบภาระงานที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ที่มีศักยภาพและความถนัดในเรื่องต่างๆแตกต่าง
กัน โดยแบ่งเป็นการประเมินออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการทางาน ความถนัด และความสนใจ โดยการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการพูดคุยสอบถามความสนใจของนักเรียนทั้งจากตัว ผู้เรียนเองและจากเพื่อนรอบ
ข้าง และด้านพื้นฐานความรู้ ซึ่งจะประเมินใน ๒ วิชา เป็นหลักคือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
๒.) ดูผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ขณะสอน เพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริมต่อยอดการเรียนรู้
ในส่วนของการประเมินนี้ จะเป็นการประเมินในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ ๒ วิธีคือ ประเมินผลทันทีจากการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมในขณะเรียนรู้ ผลจากการประเมินในลักษณะนี้พบว่า เมื่อครูเห็นข้อติดขัดของผู้เรียนก็
สามารถเข้าไปช่วยเหลือ หรือปรับวิธีการสอน ตลอดจนการยืดหยุ่นคาสั่งในการทางานและการมอบหมาย
ภาระงานต่างๆให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนแต่ละคนได้ ส่วนนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ครูก็สามารถให้คาสั่งที่ซับซ้อน
ขึ้นหรือมอบหมายภาระงานที่ท้าทายเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน และประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
กิจกรรมในแบบประเมิน จากการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
๓.) ดูผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนหลังการสอน หรือผลที่เกิดจากการเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุ ดมุ่ งหมายที่ว างไว้ม ากน้ อยเพีย งใด ซึ่ง ประเมิ นได้จากความรู้ค วามเข้ าใจในการเรี ยนรู้ จากการพู ดคุ ย
แลกเปลี่ยน ตอบคาถาม ตั้งคาถาม การทาแบบฝึกหัด ใบงาน บันทึกการเรียนรู้ ผลงาน ชิ้นงาน การนาเสนอ
ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านต่างๆ พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งในขณะที่เรียนและการ
นาไปใช้ในชีวิต

84

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย
- ใบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน
- ใบบันทึกการสนทนา สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เรียน
- บันทึกการเรียนรู้ ใบงานและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ของผู้เรียน
- ชิ้นงาน และผลงานของผู้เรียน
- แฟูมสะสมผลงานผู้เรียน
- แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน
ผู้ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
๑.) ตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจากการทากิจกรรมต่างๆ
๒.) ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสอบถามสัมภาษณ์
๓.) ผู้สอน ประกอบด้วย ครู ครูภูมิปัญญา รวมถึงวิทยากรอื่นๆ
การประเมินผล เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ดังนี้
๑.) การสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งการประเมินใน
ส่วนนี้สามารถนาไปใช้ในการประเมิน ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้โดย
ประเมินจาก
- การสั ง เกตุ ท่ า ที แ ละพฤติ ก รรมในการเรี ย นรู้ข องผู้ เ รี ย น ทั ก ษะการท างาน การเผชิ ญ และ
แก้ปัญหาในขณะเรียนและทากิจกรรมต่างๆ
- การสังเกตท่าทีและพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะอยู่บ้าน/การใช้ชีวิตนอกเวลาเรียน
๒. การสนทนา สอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผลจากการประเมินนี้จะ
ปรากฎในบันทึกหลังการสอน และแบบประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งทาได้
หลายวิธี คือ
- การพูดคุยสนทนาหรือการถามตอบ ในระหว่างทากิจกรรมการเรียนการสอนและการทางาน
- การพูดคุยสนทนากับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังการเรียนการสอน
- การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการเรียน
๓. การตรวจจากบันทึกการเรียนรู้ ใบงานและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งสามารถประเมิน
ผู้เรียนได้ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ
- การตรวจแบบฝึกหัด ใบงานและการบ้าน
- การอ่านบันทึกประจาวันและการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน
- การตรวจจากบันทึกสรุปการเรียนรู้ของนักเรียน
๔. การตรวจชิ้น งานและผลงานของผู้ เรีย น ซึ่งมี ห ลากหลายจากการเรีย นการสอนผ่ านการ
ปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนจึงเป็นผู้รู้จริงจากเรื่องที่ทาไปสู่การเป็นผู้สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ผู้อื่นในการนาเสนอ
ผลงาน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ในระดับสูง
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- ชิ้นงานหรือผลงานรายบุคคล
- ชิ้นงานหรือผลงานกลุ่ม
- การนาเสนอผลงานหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ
๕. การตรวจแฟูมสะสมผลงานของผู้เรียน สามารถใช้ในการประเมินได้หลายด้าน ทั้งด้านความ
รับผิดชอบและวินัยในการทางาน ความเอาใจใส่ ความสนใจและความถนัด พัฒนาการด้านต่างๆ ตลอดจน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งในการทาวิจัยในครั้งนี้จะใช้การประเมินนี้ใน ๒ กิจกรรมหลัก คือ
- การทาโครงงานส่วนบุคคลของผู้เรียน เช่นโครงงานทอผ้าย้อมผ้าสีธรรมชาติ
- การเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน เช่น นิทาน ตานาน ประเพณีพิธีกรรม
ชุมชน ฯลฯ
๖. การตรวจผลการทดสอบของผู้เรียน ในการประเมินผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน ใช้ผล
จากการทดสอบในทุกระดับ ประกอบไปด้วย
- ผลการทดสอบระดับชั้นเรียน ออกแบบทดสอบและประเมินผลโดยผู้สอน
- ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา ออกแบบทดสอบและประเมินผลโดยผู้สอน
- ผลการทดสอบระดับชาติ ออกแบบทดสอบและประเมินผลโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (ตามความสมัครใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง)
ระบบการวัดประเมินผลนี้ สามารถประเมินผลผู้ เรียนได้อย่างรอบด้าน สามารถเทียบเข้าสู่
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางโดยประเมินผลเป็นคะแนนในรายวิชาต่างๆได้ตามรูปแบบของสถานศึกษา ส่วน
เกณฑ์การวัดประเมิน ผล และการายงานผลการเรียน ตลอดจนการประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนรวม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ซึ่งใช้ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน และการายงานผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละภาคการเรียน ใช้ตามรูปแบบของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามที่หลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางฯกาหนดไว้ รวมทั้งตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับ
กลุ่มเปูามายเฉพาะ
๗.ระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย๑การเรียนเพื่อสร๎าง
ความมั่นใจให๎กับผู๎ที่เกี่ยวข๎องวําผู๎เรียนทุกคนจะได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพให๎ผู๎เรียนมาความรู๎ ความสามารถ
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
ของศูนย๑การเรียน ดังนี้
๑.กําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๒.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย๑ฯที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย๑การเรียน
๓.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๕.จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด๎วย
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๕.๑ ติดตามกลุํมยํอย อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ ๑ครั้ง(บุคลากรศูนย๑การเรียนกับผู๎ปกครอง)
๕.๒ ติดตามกลุํมใหญํอยํางน๎อยเดือนละ๑ครั้ง(คณะกรรมการศูนย๑ฯกับบุคลากรศูนย๑ฯ)
๖.จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘.จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๘.การเทียบโอนผลการเรียน
อาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ได๎ระบุให๎มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ระหวํางการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู๎นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ๑การทํางาน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย๑การเรียน สามารถดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนได๎ตามข๎อกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ของศูนย๑การเรียน ให๎ใช๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้งจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ๑การทํางาน หรือการดําเนินชีวิต มาเทียบโอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎
ระหวํา งรู ป แบบเดีย วกั น หรื อ ตํา งรู ป แบบ ซึ่ง สามารถเทีย บโอนผลการเรี ยนได๎ใ นกรณี ที่ผู๎ เรีย นยั งไมํจ บ
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน พิจารณาดําเนินการได๎ ดังนี้
๔.) การเทียบโอนผลการเรียน กรณีผู๎เรียนยังไมํจบชั้นปีสุดท๎ายของระดับการศึกษา หรือย๎ายสถานศึกษา
กลางคัน ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎ และประสบการณ๑ของผู๎เรียนจากเอกสารการศึกษา หรือ
หลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดให๎เข๎าเรียนใน
ชั้นที่ขอเทียบโอน
๕.) การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกตํางจากระบบชั้นปี เชํน จัดเป็นชํวงชั้น
หรือชํวงเวลาตามกลุํมประสบการณ๑ตํางๆ ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎และทักษะจากเอกสาร
การศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช๎การประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่ม เติม เพื่อ
พิจารณาให๎เข๎าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๖.) ผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หากมีความประสงค๑ขอเข๎ารับการเทียบ
โอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของตน ให๎สถานศึกษา / ผู๎จัดการศึกษาที่ รับเข๎าเรียนแตํงตั้ง
คณะกรรมการ และจัดให๎มีการประเมินตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย๑การเรียนสูํสถานศึกษาในระบบ และจากสถานศึกษาในระบบสูํ
ศูนย๑การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา / ศูนย๑การ
เรียนที่รับเข๎าเรียน ทั้งนี้ให๎ดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายตามวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรํวมกัน ดังนี้

87

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

๔.) พิจารณาจากเอกสารการศึกษา เชํน ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล
การศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎ขอ
เทียบโอน เป็นต๎น
๕.) พิจารณาและประเมินความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ที่มีมากํอนของผู๎ขอเทียบโอน
ซึ่งสามารถประเมินด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชํน แบบทดสอบ การปฏิบัติ การ
สัมภาษณ๑ แฟูมสะสมงาน เป็นต๎น
๖.) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา ให๎ความสําคัญและเห็นวําหลักการและแนวทางดังกลําวในการ
เทีย บโอนมีสํวนชํวยให๎ ผู๎เรี ยนมีความสนใจและมุํงมั่นในสิ่ ง ตนเองเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนให๎มีคุณภาพที่มั่นคงตํอไปได๎
แนวทางและนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
วิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ จัดการความรู้ได้ถ่ายทอดเป็นสู่ผู้ประกอบการสังคมลุ่มน้าแม่ขาน
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข๎อมูล บันทึก สัมภาษณ๑ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นแล๎วยังมีการจัดประชุม
สนทนากลุํมผู๎เกี่ยวข๎องทั้งผู๎เรียน ผู๎จัดการศึกษาผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองเด็ก และผู๎สนับสนุนทั้งในสํวนภาครัฐ/
สํวนราชการ/สถาบันการศึกษา/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการรํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑
การเปลี่ยนแปลงที่ผํานมาของชุมชน รวมทั้งแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงซับซ๎อนมากขึ้นในอนาคต
ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งจากป๓จจัยภายในของชุมชนและป๓จจัยภายนอกทั้งจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทิศทางใหมํของประเทศตามนโยบายประเทศไทย
๔.๐ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙),แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๗๙) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่๑๒ ซึ่งพบวําศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลําได๎
ปรับตัวยกระดับแนวทางการเรียนรู๎และกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิถีชีวิตชนเผําปกาเกอะญอ สูํ
ผู๎ประกอบการสังคมลุํมน้ําแมํขาน โดยได๎จัดทําแนวทางและทดลองปฏิบัติจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน
และชุมชนที่ตํอยอดจากต้นทุนเดิมของชุมชนเชื่อมตํอกับความรู้ใหม่รํวมกับเครือขํายองค๑กรตํางๆทั้งในระดับ
ท๎องถิ่นและระดับประเทศอยํางเป็นระบบและนําสนใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สังเคราะห๑และเสนอแนะ
เพิ่มเติมทั้งจากผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรงและผู๎ที่ให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง ดังนี้ :๑.) จุดแข็งที่โดดเดํนของศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือ ลํา นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม๎ สัตว๑ปุา
และพันธุ๑พืช พันธุ๑ไม๎ที่ยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ๑เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนมายาวนานานเป็นห๎องเรียน/แหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติที่สําคัญแล๎ว ยังมีองค๑กรชุมชนบ๎านสบลานซึ่ง
เป็นชนเผําปกาเกอะญอที่ยังคงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อที่ผูกพันกับการดํารงชีพอยูํรํวมกับธรรมชาติ
และได๎ผํานกระบวนการตํอสู๎รํว มกับชุมชนและเครือขํายองค๑กรตํางๆจากภายนอกมาโดยตลอดโดยมีองค๑
ความรู๎และภูมิป๓ญญามากมายในการที่จะมีวิถีชีวิตอยูํรํวมกับธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน และการที่องค๑กรชุมชนได๎
ตื่นตัว สนใจ และเห็นความสําคัญของการศึกษา และต๎องการถํายทอดองค๑ความรู๎ตํางในวิถีชีวิตของชุมชนและ
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ชนเผําปกาเกอะญอให๎มีการสืบทอด พัฒนาตํอไป กระทั่งได๎ประสานความรํวมมือกับมูลนิธิโรงเรียนรุํงอรุณ
และเครือขํายองค๑กรตํางๆจากภายนอกชุมชนที่เข๎ามาศึกษาวิจัยชุมชนในการจัดตั้งศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือห
ลําขึ้นซึ่งเป็นไปตามกฏกระทรวงมาตรา๑๒และเจตนารมณ๑ของกฏหมายที่กระจายอํานาจมาให๎ภาคสังคมมี
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลําว
๒.พหุภาคีเพื่อการศึกษามีความสําคัญตํอการพัฒนา สํงเสริม หนุนเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
เรียนรู๎ของศูนย๑การเรียน ซึ่งไมํใชํเพียงเพื่อการได๎รับทรัพยากรเพื่อการศึกษาเทํานั้นแตํเป็นนวัตกรรมหนึ่งของ
การสื่อสารการจัดการศึกษาทางเลือกที่เป็นเรื่อง ภาระหน๎าที่ของทุกคนทุกภาคสํวนในสังคมทั้งในระดับท๎องถิ่น
และทั่วโลก
๓.การเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง Project Based Learning ที่เอาป๓ญหาชุมชนและความต๎องการของ
ผู๎เรียนเป็นตัวตั้ง ได๎ขยายขอบเขตพื้นที่ของความรู๎ที่กว๎างไกล ประสบการณ๑ที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ แก๎ไขป๓ญหา
พัฒนา ตํอยอด และเชื่อมตํอเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและสํงผลกระทบถึงกันและกันด๎วย
๔.การเปลี่ยนแปลงในโลกของเทคโนโลยีไมํใชํเพียงสร๎างผลกระทบเฉพาะชุมชนและเด็กเยาวชนในเขต
เมืองเทํานั้น เด็กในชนบท บนดอยชาติพัน ธุ๑และชนเผําพื้นเมืองก็ได๎รับผลกระทบทั้งด๎านบวกและด๎านลบ
เชํนเดียวกัน ศูนย๑การเรียนฯ”สามารถใช๎สื่อ เชํน การถํายภาพ การทําสารคดีวีดีโอ การทํา หนังสั้น ฯลฯเป็น
เครื่องมือในการกระตุ๎นการเรียนรู๎ของเด็ก/ผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี
๕.ฝึกคิดจินตนาการ งานศิลปะและการสื่อสารผํานนิทานที่บูรณาการการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ชุมชน
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของการอยูํรํวมกับธรรมชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของชนเผําปกาเกอะญอที่ผู๎เรียน
ต๎องไปสืบค๎นหรือไปฟ๓งการเลําจากผู๎อาวุโสในชุมชน และนําเรื่องราวจากนิทานดังกลําวนํามาออกแบบและวาด
ลงบนกระดาษด๎วยสีที่สวยงามเป็นงานศิลปะที่ได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนสมาธิ กระทั่งตํอยอดทําเป็นหนังสั้น แอนิเมชั่น
และการผลิตเป็นละครหุํน ที่เด็ก/ผู๎เรียนจากศูนย๑ก ารเรียนโจ๏ะมาโลลือหลําสามารถนําผลงานไปรํวมแสดงใน
“เทศกาลหุํนโลก กรุงเทพฯ ๒๐๑๔(Bangkok World Puppet Carnival ๒๐๑๔)” เพื่อเปูาหมายการนํา
คณะหุํนจากทั่วโลก เดินทางมาสร๎างชื่อเสียงและความสําเร็จให๎เกิดขึ้นกับ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยใน
ฐานะเทศกาลหุํนโลกที่ดีและยิ่งใหญํที่สุดในโลก โดยในการจัดครั้งนี้จะมีคณะหุํนเข๎ารํวมไมํต่ํากวํา ๗๐ คณะ
จากกวํา ๕๐ ประเทศทั่วโลก จัดแสดง ณ บริเวณพื้นที่รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร๑ อันเป็นที่มาสูํการจัดทํา
โครงการ เสริมสร๎างสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ด๎วยศิลปะหุํนไทย ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลําและเด็ก/ผู๎เรียนก็มี
สํวนรํวมในการสร๎างประวัติศาสตร๑ตรงนี้ซึ่งเป็นประสบการณ๑ที่เด็กได๎แรงบันดาลใจและได๎ทักษะไปตํอยอดไปสูํ
การเรียนอื่นๆได๎อีกมากมาย
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อุปสรรคปัญหา
๑.) ผู๎เรียนในศูนย๑การเรียนฯยังขาดการสนับสนุนทั้งด๎านทรัพยากร เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน๑
อื่นๆที่ควรได๎รับตามกฎหมายอยํางเหมาะสมจากรัฐ ทําให๎ศูนย๑ฯมีความยากลําบากในการจัดการศึกษาตาม
แผนงานตํางๆได๎อยํางตํอเนื่อง และมีคุณภาพเต็มศักยภาพตามเปูาหมายอยํางแท๎จริง
๒.)โครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ถนน คลื่นสัญญาณโทรศัพท๑ และการสื่อสารตํางๆ ฯลฯ ยังไมํสะดวก
ในการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและศูนย๑ฯ ที่ต๎องการใช๎การค๎นคว๎าจากสื่อ/อินเตอร๑เน็ตต๎องมาเชํา/ใช๎บริการใน
เขตเมือง /อําเภอ
๓.)การทําความเข๎าใจกับคนทั้งคนในชุมชนและคนข๎างนอก ตํอเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรู๎ที่มีความ
แตกตํางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วไป
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๓.ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
พุทธวิถีแกร่งทุกด้านจากภายในสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นไทและความสุข
ข้อมูลพื้นฐาน : ต้นทุนทางสังคม นิเวศวัฒนธรรม สถาบันสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย๑การเรียนวิถีไท : สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทศูนย๑การเรียนโดยองค๑กรชุมชน
บ๎านทําสะท๎อน ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนางสาวธิดารัตน๑ รัดไว๎ เป็นผู๎จัดการศึกษา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๑๓๙/๓ หมูํที่ ๒ บ๎านทําสะท๎อน ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการศึกษา : ได๎รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต๓ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓) เมื่อวันที่ ....ให๎จัดการศึกษาระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต๎น
และได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
๑.ความเป็นมา/พัฒนาการและเครือข่าย
“ชุมชนวิถีไท”เป็นองค๑กรชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของครอบครัวจํานวนหนึ่งที่จัดการศึกษาให๎กับ
บุ ต รหลานของตนเองตามกฎกระทรวงมาตรา๑๒ การศึ ก ษาโดยครอบครัว ในรู ป แบบศู นย๑ ก ารเรีย นที่ มี
จุดประสงค๑เพื่อปลดปลํ อยตัว เองจากความเป็นทาส ซึ่งการเป็นทาสมี ๒ สํ ว น คือ ทาสภายใน หมายถึง
สภาวะใจที่ตกอยูํในกิเลส ตัณหา หรือความต๎องการที่เกินความจําเป็นอันนํามาซึ่งความเห็นแกํตัว ความอยาก
ความเกียจชัง และความกลัว ทาสภายนอก หมายถึง สภาพที่ถูกครอบงําที่ทําให๎เราไมํสามารถมีชีวิตที่เป็น
อิสระได๎อันนํามาซึ่งสภาพป๓ญหาหนี้สิน ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โรคภัยไข๎เจ็บ ขัดแย๎ง แตกแยกภายใน
ชุมชน/สังคม ซึ่งชุมชนวิถีไทเห็นวําการจะแก๎ไขป๓ญหาดังกลําวนี้ได๎อยํางยั่งยืนก็คือ”การศึกษา”ตามเปูาหมายที่
บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม คือ
ในมาตรา ๖ ที่วํ า การจั ด การศึก ษาต๎อ งเป็ น ไปเพื่ อ การพัฒ นามนุ ษ ย๑ที่ ส มบูร ณ๑ ทั้ งรํ า งกาย จิ ต ใจ
สติป๓ ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข และในมาตรา๑๒ที่ให๎สิทธิแกํองค๑กรชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ ซึ่งสอดรับหลักการและ
ความเป็นมา”แนวทางการจัดการศึกษาวําด๎วยสิทธิขององค๑กรชุมชนและองค๑กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนย๑การเรียนตามกฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิองค๑กรชุมชนและองค๑กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนย๑การเรียน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่วํา“ การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายสูงสุด เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เข้าถึงความจริงความดีงาม ความสุข ในโลกของความร่วมมือและมีสันติสุข เปลี่ยนจากการพัฒนา
มนุษย์ในฐานที่เป็นเพียงทรัพยากรของระบบการผลิต ที่ให้คุณค่าทางวัตถุที่เน้นการบริโภคมาสู่การให้คุ ณค่า
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และความสาคัญในทางจิตวิญญาณ คุณธรรม สติปั ญญา เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ
รู้เท่าทันและมีส่วนร่วมในการจรรดลงสร้างสรรค์สังคม”
ดังนั้น การศึกษาภายใต๎เปูาหมายดังกลําวซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิด แนวทางและปรัชญาของ
ชุมชนวิถีไทย จึงได๎ทําการจดทะเบียนเป็นศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท ตามกฏกระทรวงมาตรา๑๒ โดยองค๑กร
ชุมชนวิถีไท บ๎านทําสะท๎อน ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎าง
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎สูํความเป็นไทคือการสร๎างความสุขที่แท๎จริงทั้งภายนอกและภายใน สร๎างความเป็น หนึ่ง
เดียวให๎เกิดขั้นในตัวเอง ตํอครอบครัว ตํอชุมชน ตํอคนในชาติและในโลกนี้ โดยอยูํด๎วยกันมีความเสมอภาคเทํา
เทียมกันมีความเป็นพี่เป็นน๎อง มีสุขภาพที่ดีที่ปราศจากโรคภัย มีความสุขภายใน คือสภาวะที่เป็นอิสระจาก
อัตตา/ตัวตน สภาวะความไมํมีอัตตา หรืออนัตตาคือผู๎ที่มีจิตวิญญาณปราศจากความเห็นแกํตัว มีความรัก
ความเมตตา มีหัวใจที่เปิดกว๎าง มีจิตใจที่บริสุทธิ์ไมํขุํนมัว สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒และแก๎ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๕๓
๒.บริบทชุมชน ธรรมชาติ นิเวศวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนบ๎านทําสะท๎อน ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้ งอยูํในบริเวณพื้นที่
“ปุาพรุควนเคร็ง” ” เป็นพรุขนาดใหญํแหํงหนึ่งของภาคใต๎ รองจากพรุโต๏ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่รวม
ทั้งหมดประมาณ 223,320 ไรํ ครอบคลุมพื้นที่เขตรอยตํอของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
และสงขลา โดยเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหวํางลุํมน้ําปากพนังและลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะติดตํอกับทะเลน๎อย
ตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ 12 ตําบล 33 หมูํบ๎าน มีประชากรอาศัยอยูํรอบพรุและในพรุประมาณ
23,000 คน ลักษณะพืชพรรณในปุาพรุดั้งเดิมจะมีไม๎จําพวก หว๎า เตียว ตะเคียน จิก เสม็ด และไม๎พื้นลําง
จําพวก กระจูด กก ยํานลิเภา เป็นต๎น หลังจากเกิดไฟไหม๎ปุาพรุหลายครั้งติดตํอกัน พรรณไม๎ดั้งเดิมถูกทดแทน
ด๎วยไม๎เสม็ดซึ่งสามารถเจริญเติบโตได๎ในน้ําเปรี้ยว สํวนไม๎พื้นลํางอยํางกระจูด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร๎าง
อาชีพและรายได๎ที่สําคัญของชุมชน
พื้นที่ปุาพรุมีความสัมพันธ๑กับระบบนิเวศของลุํมน้ําทะเลสาบสงขลาและลุํมน้ําปากพนัง โดยพื้นที่พรุ
ควนเคร็งเป็นเสมือนจุดรับน้ํา แหลํงกรองตะกอน (ด๎วยปุาธรรมชาติ) ของน้ําที่ไหลหลากมาจากเทือกเขา
บรรทัดทางทิศตะวันตกของลุํมน้ําปากพนัง หํางออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหลํงต๎นน้ําแหํงหนึ่งของ
ปุาพรุรวมกับน้ําจากเขตภูเขาในอําเภอรํอนพิบูลย๑และอําเภอชะอวด น้ําปากพนัง และระบายออกคลองบาง
กลมที่ เ ชื่ อ มตํ อ กั บ แมํ น้ํ า ปากพนั ง
และไหลลงสูํ ท ะเลที่ แ หลมตะลุ ม พุ ก อํ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จากความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งพืชและสัตว๑น้ําทําให๎ชาวบ๎านสํวนใหญํใน
พื้นที่จึงอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรในปุาพรุเพื่อหาอยูํหากิน โดยวิถีชีวิตของชุมชนสํวนใหญํยึดอาชีพเกษตรกรรม
พืชเศรษฐกิจสําคัญคือ ปาล๑มน้ํามัน ยางพารา และประมงพื้นบ๎าน เป็นระบบนิเวศวัฒนธรรมที่พึ่งพาอาศัยกัน
มายาวนาน ซึ่งเป็นต๎นทุนสําคัญสํวนหนึ่งของการออกแบบหลักสูตรศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท
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๓.แนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก
การจัดการเรียนรู๎ของศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไทมีความประสงค๑เพื่อสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎สูํความ
ไท คือการสร๎างความสุขที่แท๎จ ริงทั้งภายนอกและภายใน สร๎างความเป็นหนึ่งเดียวให๎เกิดขึ้นในตัวเอง ตํอ
ครอบครัว ตํอชุมชน ตํอคนในชาติและในโลกนี้ โดยอยูํรํวมกันมีความเสมอภาค เทําเทียมกัน มีความเป็นพี่เป็น
น๎อง มีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยมีความสุขภายในคือสภาวะที่เป็นอิสระจากอัตตา/ตัวตน สภาวะความไมํมี
อัตตาหรืออนัตตาคือผู๎ที่มีจิตวิญญาณปราศจากความเห็นแกํตัว มีความรัก ความเมตตา มีหัวใจที่เปิดกว๎าง มี
จิตใจที่บริสุทธิ์ไมํขุํนมัว เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ สูํความเป็นไทซึ่งหมายถึงการอยูํ
รํ ว มกั น อยํ า งมี ค วามสุ ข (ชุ ม ชนแหํ ง ความสุ ข )ดั ง กลํ า วได๎ นั้ น ชุ ม ชนวิ ถี ไ ทจึ ง ได๎ กํ า หนดโครงสร๎ า งกลุํ ม
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ออกเป็น ๓ หมวดที่บูรณาการการเรียนรู๎ทั้งในระดับประถม-มัธยมศึกษา คือ
๑.)หมวดการเรียนรู้- ให้รู้จักตนเอง คือ ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจแนวคิด และนําไปสูํการปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาตนเอง อาทิ เชํน เรียนคําสอนพระพุทธศาสนาผํานคํายพระไตรปิฏก สมัชชานานาศาสนา เรียนรู๎
แนวคิดปรัชญาและแนวแนวปฏิบัติของศาสนาตํางๆ ,การพัฒนาความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ผํานกิจกรรมการ
เดินจาริก การสรุปกายสรุปใจ ,การรู๎จักรากรากเหง๎าตัวเองผํานกิจกรรมประเพณีในครอบครัวและชุมชน ,การ
เรียนรู๎องค๑ความรู๎ด๎านสุขภาพที่หลากหลายในแนวทางธรรมชาติบําบัด แพทย๑วิถีธรรม ภูมิป๓ญญาชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพ การแพทย๑สมัยใหมํ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและผู๎อื่น ,ประวัติศาสตร๑ครอบครั ว-ชุมชน-เมืองชาติไทยและสังคมโลก เป็นต๎น
๒.)หมวดการเรียนรู้ -ให้รู้จักโลก คือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เพื่อการอยูํรํวมกันกับคน สังคม ธรรมชาติ
อยํางยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียวกัน อาทิ เชํน เรียนรู๎ภูมินิเวศภูเขา การจัดการน้ํา ระบบนิเวศปุาพรุ/ปุา/ต๎นไม๎/สัตว๑/
ภูมินิเวศลุํมน้ําวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนภูเขา วัฒนธรรมคนปุาพรุ วัฒนธรรมคนลุํมน้ํา การดูแลลุํมน้ําทั้งระบบ ,
การเข๎าใจและการอยูํรํวมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตําง,ประชาคมอาเซี ยน, การศึกษาที่หลากหลาย ,
ภาษาเพื่อข๎ามพรมแดนความรู๎โดยเรียนรู๎ภาษาท๎องถิ่น ภาษาไทยกลาง ภาษาตํางประเทศ(อังกฤษ เกาหลี
ญีปุน จีน) , เศรษฐกิจเกื้อหนุนโดยสร๎างวัฒนธรรมแหํงการให๎เพื่อการดูแลกันและกัน ด๎วยกองสวัสดิการ สังคม
ที่เทําเทียมผํานกิจกรรมตลาดสินค๎าคุณภาพและเป็นธรรม เป็นต๎น
๓.)หมวดการเรียนรู้ -ค้นหาศักยภาพตนเอง/เรียนรู้สัมมาชีพ คือ การศึกษาเพื่อค๎นหาศักยภาพ
ตนเองเพื่อนําไปสูํการประกอบอาชีพที่สุจริต ด๎วยการเลือกเรียนรู๎ผํานการงานที่อยูํในวิถีชีวิต อาทิ เชํน องค๑
ความรู๎ ที่ ห ลากหลายในแนวทางธรรมชาติ บํ า บั ด /แพทย๑ วิ ถี ธ รรม,ภู มิ ป๓ ญ ญาชุ ม ชนในการดู แ ลสุ ข ภาพ,
การแพทย๑สมัยใหมํ,เรียนรู๎เกษตรธรรมชาติ เชํน การทํานา ทําไรํ การทําสวน สวนปุา สวนเกษตรธรรมชาติ
เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชผัก /แตงโม/ ข๎าวโพด/ พริก/ สวนปาล๑ม สวนยาง ,เรียนรู๎การชําง เชํน งานไม๎
งานกํอสร๎าง งานเหล็ก ชํางยนต๑ หัตถกรรม สารคล๎า กระจูด ศิลปะป๓้นดิน วาดรูป ดนตรี การแสดง การเขียน,
วิสาหกิจ/ธุรกิจ/ การตลาด วิสาหกิจชุมขนวิถีไท ตลาดสุขภาพวิถีไท เป็นต๎น
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ภาพที่ ๗ : กรอบคิดการจัดการศึกษาทางเลือกของศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
ที่มา : ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท
๔.หลักสูตร : ชุมชนวิถีไท ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นไทและความสูข
จากกรอบความคิด โครงสร๎างการจัดกระบวนการการเรียนรู๎และความต๎องการที่จะเกิดชุมชนแหํง
ความเป็นไท ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท จึงได๎กําหนดกลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนเพื่อให๎
ผู๎เรี ย นได๎เรี ยนรู๎ ฝึ กฝน ปฏิบั ติ จ ริ งและบรรลุ เปูาหมายที่กําหนดจึงได๎จัดหลั กสู ตรออกเป็น ๒ ระดับ กลุํ ม
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ คือ
๔.๑ ระดับประถมศึกษา(ป.๑ – ป.๖) – มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓) ประกอบด้วย
๑.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ภายใน/จิตวิญญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนเทําทันภาวะอารมณ๑ของตนเอง ตื่นรู๎ ตระหนักรู๎ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็น
ผู๎ที่มีทัศนคติที่ดี มีจิตใจที่เมตตา มีศีลธรรม คุณธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากความรุนแรง ความเกลียดชัง
อคติ ความโกรธแค๎น เหยียดหยามและปราศจากการแบํงแยก เป็นผู๎ที่มีความเข๎าอกเข๎าใจผู๎อื่น สร๎างความ
ตั้งใจเพื่อพัฒนาจิตใจให๎สูงยิ่งๆ ขึ้นไป สูํการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นป๓ญหา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง สิ่งแวดล๎อม การศึกษา สุขภาพและจิตวิญญาณ เพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํวม การหลอมรวม และความ
เป็นเอกภาพ
เนื้อหาการเรียนรู๎ อาทิ เชํน สิ่งที่เกินความจําเป็น การยอมรับผู๎อื่น เทําทันอารมณ๑ ความ
โกรธ ความอยาก ความเกลียดชัง เชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง และคุณคําในสิ่งตํางๆ เป็นต๎น
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๒.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุขภาพ
สร๎างการเรีย นรู๎เพื่อที่สามารถดูแลจัดการและแก๎ป๓ญหาสุ ขภาพให๎กับตัวเองได๎ เป็นผู๎ที่มี
รํางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีสุขภาพทางใจที่เข๎มแข็ง สามารถพึ่งตัวเองได๎และเป็นที่พึ่งของผู๎อื่น
เนื้อหาการเรียนรู๎ อาทิ เชํน สมดุลร๎อนเย็น ธรรมชาติบําบัด โยคะกดจุด บันไดสุขภาพ
สมุนไพร ออกกําลังกายออกกําลังใจ/การเดิน การแพทย๑องค๑รวม เป็นต๎น
๓.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สัมพันธภาพทางสังคม
กระบวนการจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสังคมโลกใหมํ โลกที่ปราศจากความเกลียดชัง แตกแยก
ขัดแย๎ง เหลื่อมล้ําครอบงํา ไปสูํความเป็นหนึ่งเดียวเทําเทียม บริสุทธิ์
เนื้อหาในการเรียนรู๎ อาทิ เชํน นิเวศเศรษฐศาสตร๑, ธรรมนูญลุํมน้ําการอยูํรํวมกับระบบนิเวศ
ทะเลสาบสงขลาอยํ างยื น, ฟื้นฟูภูมินิเวศ, วิถีชีวิต วัฒ นธรรมที่แตกตํางหลากหลาย,ความแตกตํางของ
ประชาคมอาเซียน, สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมแหํงการให๎ รูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย,การเกื้อหนุนกันและ
กัน วัฒนธรรมตํางๆ ในสังคมโลก ศาสนาตํางๆในโลกนี้ เรียนรู๎และสร๎างประชาธิปไตยที่แท๎จริงทํามกลางความ
เป็นพหุวัฒนธรรม
๔.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาไมํได๎เกิดขึ้นมาโดดๆ แตํเกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรม ที่มีมากํอน ฉะนั้นการเรียนรู๎เพื่อจะ
ให๎เข๎าใจภาษา จึงต๎องเข๎าใจวัฒนธรรมแหํงภาษา พร๎อมทั้งการรู๎จักวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลายสามารถ
ที่จะสื่อสารกับพี่น๎องชาติพันธ๑อื่นๆได๎และเคารพในวัฒนธรรมที่หลากหลายของพี่น๎องรํวมโลก
เนื้อหาการเรียนรู๎ อาทิ ประเพณีท๎องถิ่นและของชาติ เชํน สงกรานต๑ สารทเดือนสิบ งานชัก
พระ ศิลปะพื้นบ๎าน เชํน หนังตะลุง มโนห๑รา เพลงบอก บทเพลง วัฒนธรรมจากอาสาสมัครตํางชาติ
วัฒนธรรมจากชาติตํางๆ เรียนรู๎ภาษา ได๎แกํ ภาษาไทย ภาษาพื้นถิ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ตามแตํสนใจ
การพูด การฟ๓ง การอําน การเขียน
๕.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
การรู๎จักตัวเองการเข๎าใจประวัติศาสตร๑ของตัวเองเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตมนุษย๑และการ
รู๎จักโลกเรียนรู๎โลก เข๎าใจโลก เป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎อยูํรํวมกันอยํางสันติ อยูํรํวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
เนื้อหาการเรียนรู๎ อาทิ เชํน ประวัติศาสตร๑ครอบครัว ประวัติศาสตร๑ชุมชน ประวัติศาสตร๑
เมือง ประวัติศาสตร๑ชาติ ประวัติศาสตร๑โลก
๖.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สัมมาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสร๎างเศรษฐกิจชุมชนที่เสมอภาคบนพื้นฐานของการทํางานที่รักและมีความสุข เข๎าถึง
อยํางเทําเทียม ไมํทําลายระบบนิเวศน๑ และธรรมชาติ ดําเนินชีวิตอยูํบนพื้นฐานและการปลดปลํอยตัวเองจาก
ความเป็นทาสของเงินตรา
เนื้อหาการเรียนรู๎ อาทิ เชํน วิสาหกิจชุมชน ตลาดนัดสุขภาพวิถีไท ตลาดวิถีธรรม การทํานา
ไร๎สารพิษ การปลูก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ๑, การทําพิธีแรกนาขวัญ, การทําพิธีขอ/ฝากเจ๎าที่, การหวําน, การไถ
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การดูแลวัชพืช,การดูแลจากสัตว๑,พิธีรับท๎องข๎าว การเก็บเกี่ยว การทิ่มข๎าวเหม๎า,การรวบขวัญข๎าว,การเก็บ,การ
มัดเรียง,การดับลอม,การทําพิธีขวัญข๎าวบนลอม การทําขวัญ การทําบายศรี,การเตรียมทําพิธี การแปรรูป
การนวดข๎าว,การเตรียมข๎าวไว๎สี,การสีข๎าว, การทําไรํไร๎สารพิษ การปลูกพริก การปลูกแตงโม การปลูกพริก
การปลูกถั่ว การปลูกผัก การปลูกมะเขือ การทําสวนไร๎สารพิษ สวนยาง สวนปาล๑ม สวนผลไม๎ สวนปุา
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)
หลักสูตรจะเน๎นการเพิ่มพูน ตํอยอดความรู๎และทักษะให๎กับผู๎เรียน เมื่อผู๎เรียนได๎พบสัญญาณ
บางอยํางหรือพบแล๎ววําสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผู๎เรียนมีความถนัด ชอบ มีความสนใจทั้งด๎านวิชาชีพและวิชาการเพื่อให๎
เกิดทักษะกระบวนการคิดชั้น สู ง สามารถนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎เกิดประโยชน๑ในการศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร๎างสังคมแหํงความสุข จึงกําหนดโครงสร๎างกลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎โดยเนื้อหาสาระ
แยกออกเป็น ๓ กลุํมประสบการณ๑ คือ
๑.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้- รู้จักตัวเอง
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจแนวคิด และการนําไปสูํ การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเอง เนื้อหาการ
เรียนรู๎ ประกอบด๎วย
๑.๑ ศาสนาสัมพันธ๑ สมัชชานานาศาสนา เรียนคําสอนพุทธศาสนาผํานคํายพระไตรปิฎก
เรียนรู๎ประวัติศาสนาตํางๆ แนวคิด ปรัชญาและแนวปฏิบัติของศาสนาตํางๆ
๑.๒ การพัฒนาความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑การเชื่อมโยงกับสรพสิ่งรอบตัวผํานกิจกรรมการ
เดินจาริก การสรุปกายสรุปใจ
๑.๓ รู๎จักตัวเองรู๎จักรากเหง๎าตัวเองผํานกิจกรรมที่เป็นประเพณี ในครอบครัว ในชุมชนจารีต
ประเพณีตํางๆ
๑.๔ การเรียนรู๎เพื่อการดูแลตัวเองดูแลผู๎อื่นที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพองค๑ความรู๎ด๎านสุขภาพที่
หลากหลาย ในแนวทางของธรรมชาติ บําบัด แพทย๑วิถีธรรม ภูมิป๓ญญาชุมชนในการดูแลสุขภาพ การแพทย๑
สมัยใหมํ
๑.๕ ประวัติศาสตร๑ โดยเริ่มจากประวัติศาสตร๑ครอบครัว ประวัติศาสตร๑ชุมชน ประวัติศาสตร๑
เมือง ประวัติศาสตร๑ชาติและวิวัฒนากาลของสังคมโลก
๒.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ – รู้จักโลก
เพื่อการอยูํรํวมกันกับคน สังคม ธรรมชาติ อยํางยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกัน เนื้อหาการเรียนรู๎
ประกอบด๎วย
๒.๑ เรียนรู๎ภูมินิเวศภูเขา การจัดการน้ํา ระบบนิเวศปุาพรุ/ปุา/ต๎นไม๎/สัตว๑ ภูมินิเวศลุํมน้ํา
วีถีชีวิตวัฒนธรรมคนภูเขา วิถีชีวิตวัฒนธรรมคนพรุ วิถีวัฒนธรรมคนลุํมน้ํา การดูแลลุํมน้ําทั้งระบบ
๒.๒ การเข๎าใจและการอยูํรํวมกันในวัฒนธรรมที่แตกตํางในประชาคมอาเซียน ศาสนา
สัมพันธ๑ การพัฒนาการทางวิชาการ วัฒนธรรมแหํงการให๎ และการศึกษาที่หลากหลาย
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๒.๓ ภาษา เพื่อข๎ามพรหมแดนความรู๎ โดยเรียนรู๎ ภาษาท๎องถิ่น ภาษาไทยกลาง
ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุน จีน)
๒.๔ เศรษฐกิจเกื้อหนุน สร๎างวัฒนธรรมแหํงการให๎เพื่อการดูแลกันและกันด๎วยกองสวัสดิการ
สังคมที่เทําเทียมและการดูแลกันและกันผํานกิจกรรมตลาดสิ้นค๎าคุณภาพและเป็นธรรม
๓.)กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ – สัมมาชีพ(ค้นหาศักยภาพ)
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาศักยภาพแหํงความ
เป็นมนุษย๑ในตัวผู๎เรียนด๎วยการเลือกเรียนรู๎ผํานการงานที่มีอยูํในวิถีชีวิต จริงโดยเกิดจากฉันทะ(ความชอบ
ความพอใจ)ของผู๎เรียนเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบตัวเอง เนื้อหาการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย
๓.๑เกษตรธรรมชาติ การทํานา การทําไรํ การปลูกแตงโม/ผัก/ข๎าวโพด/พริก การทําสวน
สวนปุา สวนเกษตรธรรมชาติ สวนปาล๑ม สวนยาง
๓.๒ การชําง งานไม๎ งานกํอสร๎าง งานเหล็ก ชํางยนต๑ ศิลปหัตถกรรม สาดคล๎า กระจูด
ศิลปะ ป๓้นดิน วาดรูป ดนตรี การแสดง การเขียน
๓.๓ วิสาหกิจ/ธุรกิจ/การตลาด วิสาหกิจชุมชนวิถีไท ตลาดสุขภาพวิถีไท
๕.กระบวนการ/วิธีการเรียนรู้
ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท จัดการศึกษาทางเลือกด๎วยรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอั ธ ยาศัย โดยผสมผสานการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบซึ่งมีความยืด หยุํ นตํ อการกําหนด
จุดมุํงหมาย รูปแบบวิธีการและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เพื่อสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียน ได๎เกิดกระบวนการ
เรียนรู๎ตามความสนใจ ความพร๎อมและศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งสามารถเรียนรู๎จากตนเอง เรียนรู๎จากผู๎อื่น และ
เรียนรู๎จากบริบทแวดล๎อมทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมสอดคล๎ องกับสภาพป๓ญหาและความ
ต๎องการของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยการนํ า หลั ก สู ต รแกนกลางมาปรั บ ใช๎ อ ยํ า งยื ด หยุํ น หลากหลายตั้ ง แตํ ก ารกํ า หนด
จุดมุํงหมายที่สอดคล๎องกับเปูาหมายของชุมชนวิถีไท คือ การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข รูปแบบวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ผํา นการปฏิบัติจริง อยูํในวิถีชีวิตประจําวันซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาและทุกสถานที่ สร๎างการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมถึงระยะเวลาที่ยืดหยุํนไมํตายตัว
ขณะเดียวกันจะสอดคล๎องสัมพันธ๑กับฤดูกาล ประเพณี วีถีชีวิต โดยยึดโยงกับความพร๎อม ศักยภาพ ความ
ต๎องการ และฉันทะของผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยมีกระบวนการ/วิธีการเรียนรู๎ ดังนี้
๑.)เรียนรู้ผ่านกระบวนการแผนชีวิต
ผู๎เรียนต๎องเข๎ากระบวนการแผนชีวิต โดยนําเอาสิ่งที่ผู๎เรียนมีความสนใจ มีความชอบ มีความ
ถนัด มาเขียนแผน รายเดือน รายปี และราย ๓ ปี เสนอตํอคณะผู๎จัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎คณะผู๎จัดการเรียนรู๎ได๎
เสนอแนะและหาแนวทางในการสนับสนุนในการดําเนินการตํอไป
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๒.)เรียนรู้จากวิถีการปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรู๎ให๎ความสําคัญกับการลงมือทําอาทิเชํน การเรียนรู๎ในกลุํมประสบการณ๑
การเรียนรู๎ด๎านใน ใช๎การกระบวนการดึงสติผู๎เรี ยนให๎มาอยูํกับตัวเองและเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ในการ
นําเข๎าสูํบทเรียนในกลุํมสาระตํางๆ และขั้นตอนสรุปในการเรียนรู๎กลุํมสาระประสบการณ๑การเรียนรู๎อื่นๆ หรือ
ใช๎การเดินธรรมยาตราฝึกความอดทน การดึงสติให๎อยูํกับป๓จจุบันและเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัว
การเข๎าไปมีสํวนรํวมและเป็นผู๎จัดงานในการจัดการประชุม จัดสัมมนา จัดงานสมัชชาตํางๆ
ใช๎ในการเรียนรู๎กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎สัมพันธภาพทางสังคม
การเข๎ารํวมในการทําฝายมีชีวิตการรํวมและการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกระบวนการ
เรียนรู๎กลุํมสาระประสบการณ๑การเรียนรู๎นิเวศวัฒนธรรม
การลงมือทําสวน การทําไรํทํานา การทํางานชําง การทําวิสาหกิจชุมชน เป็นการเรียนรู๎เพื่อ
ค๎นหาศักยภาพตัวเองในกลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎สัมมาชีพ
การนําความรู๎เรื่องสุขภาพไปใช๎ในชีวิตประจําการวันในการดูแลสุขภาพตัวเอง การเยียวยา
ผู๎อื่น กระบวนการเรียนรู๎ในกลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎สุขภาพ
การได๎ใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับอาสาสมัครตํางชาติ การพูดคุยแลกเปลี่ยน การเขียนบทความตํางๆ
การฟ๓งอยํ างลึ กซึ้ง การจับ ประเด็น การรํ วมประเพณีตําง กิจกรรมเหลํ านี้เป็นกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํ ม
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรม
๓.)เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
ในกลุํมประสบการณ๑แตํละกลุํมประสบการณ๑เป็นความรู๎ที่หลากหลายลึกซึ้งกว๎างขวางซึ้ง
ผู๎เรียนสามารถไปเรียนรู๎ได๎ตามความสนใจของแตํละทางศูนย๑การเรียนจะทําหน๎าที่ประสานให๎เกิดการเรียนรู๎
กับผู๎รู๎ อาทิเชํน การเรียนรู๎ความรู๎เกี่ยวกับพระไตรปิฎกและการฝึกตัวเองตามแนววิถีพุทธ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎
กับผู๎รู๎ในคํายพระไตรปิฎก เรียนรู๎การทํางานในอาชีพที่ตนสนใจจากผู๎ที่มีอาชีพนั้นๆ หรือผู๎ที่ทํางานนั้นๆ การ
เรียนรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับผู๎เชี่ยวชาญคํายสุขภาพแพทย๑วิถีธรรมสุขภาพพึ่งตน, คํายสุขภาพธรรมชาติ
บําบัด เรียนรู๎วิถีอาชีพ ภูมินิเวศวัฒนธรรมจากเครือขําย ชาวนา ชาวประมง เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในคําย
ภาษาจากอาสาสมัครตํางชาติ
๔.)เรียนรู้ผ่านงานเขียน การเขียนบันทึก เขียนสรุป เขียนเรื่องราว เขียนบทความ
๕.)การเรียนรู้ผ่านวงสนทนา
๕.๑ วงแลกเปลี่ยน การตั้งวงสนทนาโดยใช๎กระบวนการสุนทรียสนทนา(Dialogue) วงเสวนา
ถอดสรุปบทเรียน การแบํงป๓นรํวมกับสมัชชาลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา เวทีเสวนาการจัดการน้ํา สภาชุมชนวิถีไท
ที่มีในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๕.๒ เข๎ารํวมเวทีตํางๆ สมัชชาลุํมน้ํา สมัชชาอาเซียน งานวันวิชาการ/วันเด็ก/วันพํอ/วันแมํ
สมัชชาการศึกษาเวทีประจําปีดาหลา สมัชชานานาศาสนา
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๖.) เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้
การเรียนรู๎เกือบทั้งหมดเป็นการเรียนรู๎ด๎วยการสัมผัสจริงดังนั้นการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จึง
มีความจําเป็นเชํน เรียนรู๎ระบบนิเวศพื้นที่ปุาพรุ พื้นที่แหลํงน้ําบนเขา หรือพื้นที่ทะเลสาบสงขลา เรียนรู๎การทํา
เกษตรจากสวนยาง สวนปาล๑ม นาข๎าว ฯลฯ
๗.)เรียนรู้ผ่านกระบวนการการทาวิจัยเพื่อท้องถิ่น
การทําวิจัยเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนวิถีไท การวิจัยจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู๎
ทั้งผู๎เรียนและผู๎จัดการเรียนรู๎ ซึ่งผู๎เรียนเป็นสํวนหนึ่งของคณะผู๎วิจัย
๘.)เรียนรู้จากเอกสาร อินเตอร์เน็ต
สําหรับความรู๎นอกเหนือจากการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติ จากแหลํงเรียนรู๎จากผู๎รู๎ผู๎เรียนต๎องการหา
ความรู๎เพิ่มเติมผู๎เรียนสามรถค๎นคว๎าเพิ่มเติมได๎จากหนังสือ เอกสารตํางๆ หรือจากอินเตอร๑เน็ต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มุํงพัฒ นาผู๎เรียนได๎พัฒ นาตนเองตามศักยภาพ พัฒ นาอยํางรอบด๎าน สูํ ความเป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑ ทั้งรํางกายและจิตใจ สติป๓ญญา อารมณ๑ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝ๓งจิตสํานึกของการทําประโยชน๑เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และการอยูํ กับผู๎อื่นอยํางมี
ความสุขตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางนั้น ได๎กําหนดไว๎อยํางเป็นองค๑รวมในกลุํมประสบการณ๑เรียนรู๎
แตํทั้งนี้ก็มีความประสงค๑อยํางยิ่ง หากมีกิจกรรมเฉพาะหน๎าที่จะพัฒนาให๎ผู๎เรียนนั้นให๎มีความสามารถในการ
ยกระดับจิตใจตนเองให๎สูงยิ่งๆขึ้นๆไป อาทิเชํน
๑.)กิจกรรมผู้เรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ ในกรณีผู๎เรียนมีความสนใจเรื่องราว กิจกรรมใน
เป็นพิเศษที่ทําให๎ผู๎เรียนสามารถค๎นหาตัวเองนอกเหนือลักสูตรกําหนดไว๎
๒.)การร่วมเป็นอาสาสมัครในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เชํน พายุ เขาถลํม ไฟหม๎าย สึนามิ
น้ําทํวม เป็นต๎น
๓.)การร่วมงานพิเศษต่างๆ เชํน งานทางประเพณี งานสัมมนาทางวิชาการที่อยูํนอกเหนือ
ในหลักสูตร เป็นต๎น
๖. การประเมินผลผู้เรียน
ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท จัดให๎ มีการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นการเรียนรู๎ปีละ ๑ ครั้ง จัดทํา
รายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน รายงานการจัดการเรียนการสอนและสภาพป๓ญหาที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให๎สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยการวัดและประเมินผลครอบคลุมด๎าน
ความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรฯ ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถี
ไท มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ดังนี้
๑.) ให๎ความสําคัญในการประเมินตามสภาพจริง
๒.) ประเมินผลจากผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงานหรือประสบการณ๑ของผู๎เรียน
๓.)จัดให๎มีการประเมินผลโดยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
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๔.)อื่นๆ ตามความเหมาะสม/สอดคล๎องกับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎
รูปแบบการประเมิน
ประเมินตามสภาพจริง จากแบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ๑ การตรวจสอบรายการ (Check
List) การลงมือปฏิบัติ กระบวนการทํางาน รายงาน การนําเสนอ แฟูมงาน ใบงาน สมุด และ ชิ้นงาน
ทั้งนี้ให๎ผู๎เรียน เพื่อน ผู๎ปกครอง และผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันประเมิน
เวลาเรียน
เรียนรู๎อยํางเป็นองค๑รวมกับวิถีชีวิตตั้งแตํตื่นจนถึงเข๎านอน
กรอบการประเมินแต่ละปีการศึกษา
๑.)การประเมินทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ และ ทักษะการคิด
๑.๑ ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ได้แก่
ขั้นที่ ๑ การกําหนดป๓ญหา /การตั้งคําถาม /การกําหนดเปูาหมาย /การมี
เจตจํานงตํอสิ่งที่จะทํา
ขั้นที่ ๒ การคาดคะเนคําตอบ / การสร๎างภาพในใจกํอนการทํางาน / Vision
ขั้นที่ ๓ การทดลอง / การลงมือปฏิบัติ / การรวบรวมข๎อมูล /
ขั้นที่ ๔ การสรุปองค๑ความรู๎
ขั้นที่ ๕ การรายงานผล (Report / Present)
๑.๒ )ทักษะการคิด ได้แก่
ระดับ ๑ การคิดเชิงเหตุผล (คิดวิเคราะห๑ / คิดสังเคราะห๑ / คิดเชิงมโนทัศน๑ /
คิดวิจารณญาณ)
ระดับ ๒ การคิดเชิงสร๎างสรรค๑ ( คิดจินตนาการ/คิดสร๎างสรรค๑)
ระดับ ๓ คิดเชิงวิสัยทัศน๑ Vision
๒.) การประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู๎ทุกกลุํมประสบการณ๑ อยํางมีดุลยภาพบนฐานของการพัฒนาชีวิต
ตามความก๎าวหน๎าของศักยภาพรายบุคคล ที่ศูนย๑การเรียนเน๎นการพัฒนาและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการ
เรียนรู๎ ตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียนและเปูาหมายในการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.ระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนย๑การเรียนวิถีไท จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย๑การเรียนเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง กํ า หนดระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในศู น ย๑ ก ารเรี ย น
เพื่อ สร๎ า งความมั่นใจให๎ กับ ผู๎ ที่เกี่ย วข๎องวําผู๎ เรียนทุกคนจะได๎ รับการศึกษาที่มี คุณภาพ ให๎ ผู๎ เรียนมีความรู๎
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ความสามารถ ทั ก ษะกระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค๑ ข องผู๎ เ รี ย นตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ที่กําหนดในหลักสูตรของศูนย๑การเรียน ดังนี้
๑.) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๒.)จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขอ งศู น ย๑ ก ารเรี ย นที่ มุํ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ของศูนย๑การเรียน
๓.) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๕.) จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรม
ทุกกิจกรรม
- ในกลุํมยํอย คือ คณะบุคลากรในศูนย๑การเรียน อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ ๑ ครั้ง
- ในกลุํมใหญํ คือ คณะกรรมการศูนย๑การเรียนและบุคลากร อยํางน๎อยสามเดือนตํอ ๑ ครั้ง
๖.) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘.) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๙.) เวทีประชุมสมาชิกชุมชนวิถีไทเดือนละครั้ง ในทุกวันที่๑๑ ของทุกเดือน
๑๐.) เวทีถอดบทเรียนการประเมินการทํางานเพื่อยกระดับพัฒนาแผน ปีละ ๑ ครั้ง
๘.การเทียบโอนผลการเรียน
อาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ได๎ระบุให๎มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ระหวํางการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู๎นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ๑การทํางาน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย๑การเรียน สามารถดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนได๎ตามข๎อกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ของศูนย๑การเรียน ให๎ใช๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้งจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ๑การทํางาน หรือการดําเนินชีวิต มาเทียบโอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎
ระหวํา งรู ป แบบเดีย วกั น หรื อ ตํา งรู ป แบบ ซึ่ง สามารถเทีย บโอนผลการเรี ยนได๎ใ นกรณี ที่ผู๎ เรีย นยั งไมํจ บ
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน พิจารณาดําเนินการได๎ ดังนี้
๗.) การเทียบโอนผลการเรียน กรณีผู๎เรียนยังไมํจบชั้นปีสุดท๎ายของระดับการศึกษา หรือย๎ายสถานศึกษา
กลางคัน ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎ และประสบการณ๑ของผู๎เรียนจากเอกสารการศึกษา หรือ
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หลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดให๎เข๎าเรียนใน
ชั้นที่ขอเทียบโอน
๘.) การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกตํางจากระบบชั้นปี เชํน จัดเป็นชํวงชั้น
หรือชํวงเวลาตามกลุํมประสบการณ๑ตํางๆ ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎และทักษะจากเอกสาร
การศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช๎การประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อ
พิจารณาให๎เข๎าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๙.) ผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หากมีความประสงค๑ขอเข๎ารับการเทียบ
โอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของตน ให๎สถานศึกษา / ผู๎จัดการศึกษาที่รับเข๎าเรียนแตํงตั้ง
คณะกรรมการ และจัดให๎มีการประเมินตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย๑การเรียนสูํสถานศึกษาในระบบ และจากสถานศึกษาในระบบสูํ
ศูนย๑การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา / ศูนย๑การ
เรียนที่รับเข๎าเรียน ทั้งนี้ให๎ดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายตามวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรํวมกัน ดังนี้
๗.) พิจารณาจากเอกสารการศึกษา เชํน ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล
การศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎ขอ
เทียบโอน เป็นต๎น
๘.) พิจารณาและประเมินความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ที่มีมากํอนของผู๎ขอเทียบโอน
ซึ่งสามารถประเมินด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชํน แบบทดสอบ การปฏิบัติ การ
สัมภาษณ๑ แฟูมสะสมงาน เป็นต๎น
๙.) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท ให๎ความสําคัญและเห็นวําหลักการและแนวทางดังกลําวในการเทียบโอน มี
สํวนชํวยให๎ผู๎เรียนมีความสนใจและมุํงมั่นในสิ่งตนเองเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนให๎มีคุณภาพที่มั่นคงตํอไปได๎
แนวทางและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
พุทธวิถีแกร่งทุกด้านจากภายใน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นไทและความสุข
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข๎อมูล บันทึก สัมภาษณ๑ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นแล๎วยังมีการจัดประชุม
สนทนากลุํมผู๎เกี่ยวข๎องทั้งผู๎เรียน ผู๎จัดการศึกษาผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองเด็ก และผู๎สนับสนุนทั้งในสํวนภาครัฐ/
สํวนราชการ/สถาบันการศึกษา/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการรํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑
การเปลี่ยนแปลงที่ผํานมาของชุมชน รวมทั้งแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงซับซ๎อนมากขึ้นในอนาคต
ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งจากป๓จจัยภายในของชุมชนและป๓จจัยภายนอกทั้งจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
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วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทิศทางใหมํของประเทศตามนโยบายประเทศไทย
๔.๐ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙),แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๗๙) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่๑๒ ซึ่งพบวําศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไทได๎มีการ
ปรับตัวอยํางเทําทันและเป็นตํอในการยกระดับแนวทางการเรียนรู๎และกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ชุมชนวิถีไท โดยได๎จัดทําแนวทางและทดลองปฏิบัติจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนและชุมชนที่ตํอยอดจาก
ต้นทุนเดิมของชุมชนผสานกับความรู้ใหม่รํวมกับเครือขํายองค๑กรตํางๆทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศและ
เครือขํายอาสาสมัครตํางประเทศอยํางเป็นระบบและนําสนใจ โดยมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิเคราะห๑ และ
เสนอแนะเพิ่มเติมทั้งจากผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรงและผู๎ที่ให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง ดังนี้ :๑.)จุดแข็งที่โดดเดํนของศูนย๑การเรียนชุมชนวิ ถีไทนอกจากพื้นที่นิเวศปุาพรุที่ยังอุดมสมบูรณ๑เป็น
ห๎องเรียน/แหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติที่สําคัญให๎กับผู๎เรียน/ศูนย๑การเรียนฯแล๎ว การจัดกระบวนการเรียนรู๎
ให๎กับผู๎เรียนอยํางเป็นองค๑รวมในวิถีชีวิตจริงตั้งแตํตื่นนอนจนถึ งเข๎านอน เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให๎เห็นถึงกระบวนการ
ที่เอื้ออํานวยสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขและตํอเนื่องไมํแปลกแยกจากชีวิต จริง
โดยมี องค๑ป ระกอบ ๓ สํว น คือ (๑) เรี ยนกับครอบครัว ซึ่งพํอแมํ/ผู๎ปกครองจะรํว มออกแบบกระบวนการ
รํวมกับศูนย๑ฯตั้งแตํแรกในการที่จะเอื้ออํานวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตและอาชีพของครอบครัว ได๎ลึกซึ้งมีสํวน
รํวมรับรู๎ป๓ญหา รํวมคิด รํวมแก๎ไข รํวมพัฒนา รํวมรับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง (๒)เรียนกับศูนย๑ฯโดยศูนย๑จะ
ออกแบบและจัดกิจกรรมตามกลุํมประสบการณ๑ตํางๆ การเสริมทักษะวิชาการ ภาษา โดยสอดคล๎องกับฤดูกาล
ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนถึงเข๎ารํวมกิจกรรมขององค๑กร/เครือขํายตํางๆทั้งในระดับพื้นที่ ท๎องถิ่น จังหวัด
และระดับประเทศ (๓)ผู๎เรียนออกแบบเนื้อหา เวลาและกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองซึ่งจะเป็นทั้งรูปแบบ
โครงงาน/กิจกรรมที่ทํารํวมกันเป็นกลุํมหรือทําเดี่ยวก็ได๎ โดยทั้ง ๓ สํวนผู๎เรียนสามารถจัดการเวลาและเลือก
เนื้อหาตามฉันทะ/ความชอบที่ตนเองต๎องการได๎อยํางตํอเนื่องทุกวัน
ตัวอย่าง
เด็กชายชยพล การัยภูมิ (โอ๊ต) ชั้น ป.๒
เรียนรู๎อีเลคทรอนิกส๑และไอที จากพํอซึ่งเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร๑โดยรับออเดอร๑ในการผลิตชิ้ นงาน/
วงจรคอมพิวเตอร๑ สํ งบริษัทผู๎ป ระกอบการตํางๆทั้งในประเทศและตํางประเทศ และในการผลิ ตแผงวงจร
คอมพิวเตอร๑บางตัวที่ออเดอร๑จํานวนมากๆต๎องสํงไปให๎ชํางคอมพิวเตอร๑ที่ประเทศอินเดียชํวยประกอบให๎
“โอ๏ต”ได๎คลุกคลีเรียน-เลํน-รู๎ ระบบอีเลคทรอนิคส๑และไอทีกับพํอที่บ๎านทุกวัน จนกระทั่งป๓จจุบัน
สามารถประกอบแผงชิ้น สํ ว นวงจรที่เคยสํ ง ไปให๎ ชํางที่ประเทศอินเดียได๎ โดยสามารถแบํงเบาภาระพํอ /
ครอบครัวได๎ ขณะเดียวกันก็มีรายได๎จากพํอในการประกอบชิ้นสํวนแผงวงจรดังกลําวนี้ด๎วย
ในชํวงเวลาและวันที่ที่ต๎องมาเรียนรู๎และรํวมกิจกรรมที่ศูนย๑ฯจัดขึ้ น โอ๏ตยังนําความรู๎ด๎านอีเลคทรอ
นิกส๑ที่เรียนกับพํอที่บ๎านมาสอนให๎เพื่อนๆน๎องๆที่ศูนย๑ฯด๎วย และป๓จจุบันกําลังนําพาเพื่อนๆทดลองผลิต
”หุํนยนต๑”จากโทรศัพท๑เกําที่ชํารุด เสียหายที่จะสามารถตํอยอดตํอไปโดยมีพํอตามมาให๎คําปรึกษาที่ศูนย๑ฯ
อยํางใกล๎ชิด
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๒.)ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท ได๎สร๎างชุมชนแหํงอุดมคติซึ่งเป็น ชุมชนแหํงความสุขที่คนตํางเชื้อชาติ
เผําพันธุ๑ ตํางศาสนา สีผิว และวัฒนธรรมสามารถมาอยูํรํวมกัน ได๎อยํางมีความสุขและเกิดขึ้นได๎ในวันนี้โดย
รํวมกันสร๎างวิถีการบริโภคที่สมดุล ไมํทําร๎ายสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ขัดเกลาตนเองฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมของการ
แบํงป๓น จิตอาสา ชํวยเหลือเกื้อกูลกันโดยมี อาสาสมัครตํางประเทศมากมาย เชํน จากฝรั่งเศษ อังกฤษ ญีปุน
เยอรมัน เกาหลี เบลเยี่ยม ฯลฯ ที่หมุนเวียนกันเข๎ามาใช๎ชีวิตเรียนรู๎ ”ชุมชนวิถีไท”เดือนละไมํต่ํากวํา๔-๕คน
อยํ างตํ อเนื่ อง ซึ่ ง ไมํ ใ ชํแ ตํ เพี ย งให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ มีโ อกาสได๎ เ รีย นรู๎ ทั กษะการใช๎ ภ าษาตํ า งประเทศ(ที่ม ากกวํ า
ภาษาอังกฤษ)ในวิถีชีวิตปกติ จนกระทั่งเด็กเล็กๆในศูนย๑ฯก็เริ่มสื่อสารภาษาตํางประเทศของอาสาสมัครที่เข๎า
มาอยูํในศูนย๑ฯได๎แล๎ว ผู๎เรียนยังได๎เข๎าใจ ประจักษ๑ สัมผัส และมีสํวนรํวมในการสร๎างขึ้น ได๎สังคมในโลกใหมํใน
ยุ ค ๔.๐ที่ ส ามารถอยูํ รํ ว มกัน ในความหลากหลายและแตกตํ า ง รวมถึง การบริ โ ภคอยํ า งไรที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อมและยั่งยืน
อุปสรรคปัญหา
ผู๎เรียนในศูนย๑การเรียนฯยังขาดการสนับสนุนทั้งด๎านทรัพยากร เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน๑อื่นๆที่
ควรได๎รับตามกฎหมายอยํางเหมาะสมจากรัฐ ทําให๎ศูนย๑ฯมีความยากลําบากในการจัดการศึกษาตามแผนงาน
ตํางๆได๎อยํางตํอเนื่อง และมีคุณภาพเต็มศักยภาพตามเปูาหมายอยํางแท๎จริง
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๔. ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
เสรีภาพการศึกษา ธรรมชาติ ความรัก ชุมชนแห่งการเรียนรู้การศึกษาทางเลือกไทย
ข๎อมูลพื้นฐาน : ต๎นทุนทางสังคม สถาบันสังคม นิเวศวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก :สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทศูนย๑การเรียนโดยองค๑กรเอกชน
มูลนิธิเด็ก ที่ตั้ง 460 ซอย จรัญสนิทวงศ๑ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยมี นางรัชนี ธงไชย เป็นผู๎อํานวยการศูนย๑การเรียน
สถานที่ตั้งศูนย๑การเรียน : เลขที๑่ ๖/๑ หมูํที่ ๒ ตําบลวังด๎ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดการศึกษา : ได๎รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กาญจนบุรี
ให๎จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น-มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๕พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.ความเป็นมา/พัฒนาการและเครือข่าย
มูลนิธิเด็กกํอตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิเด็ก แหํงองค๑การ สหประชาชาติ
การทํางานของมูลนิธิ เริ่มที่บ๎านทานตะวัน เพื่อรณรงค๑ให๎สัง คมไทยตระหนักถึงป๓ญหาความเหลื่อมล้ํา ทําให๎มี
เด็กยากจนขาดสารอาหารกวําครึ่งประเทศ พร๎อมๆกับสร๎าง โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็น “โรงเรียนทางเลือก” ที่
เน๎นความสุขและเสรีภาพในการเรียนรู๎ของเด็กในระบบ “การศึกษาทางเลือก” เมื่อมีการละเมิดสิทธิเด็กมาก
ขึ้น จึงสร๎าง ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตามด๎วยโครงการเพื่อเด็กและครอบครัวอีกมากมาย ทั้งหมดกลายเป็นสื่ อ
รณรงค๑ป๓ญหาเด็กในสังคมทุกด๎านเกิดเป็นนโยบายทางสังคมและสาธารณะ จนไปปรากฏในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
และ ๒๕๕๐
ผลการดาเนินงานของมูลนิธิเด็ก
เป็นเวลากวํา ๓๖ ปีที่มูลนิธิเด็กทํางานเผยแพรํความรู๎ เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก รณรงค๑เรื่องสิทธิเด็ก และ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ทั้งหมดนี้มีเปูาหมายสําคัญคือ การสร๎างเยาวชนที่มีคุณภาพ
และปฏิรูปสังคมที่ทุกคนมีเสรีภาพ เสมอภาค ชํวยกันสรรค๑สร๎างสังคมให๎เจริญงอกงาม
ในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎า มูลนิธิเด็กจะขยายงานไปสูํระดับตําบล ทํางานรํวมกับองค๑การบริหารสํวน
ตําบล (อบต.) ตามหลักการกระจายอํานาจของรัฐ ธรรมนูญไทย และในระดับภูมิภาค มูลนิธิจะก๎าวสูํ การ
รณรงค๑ป๓ญหาเด็กในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในป๓จจุบันมูลนิธิเด็กยังก๎าวเดินบนวิถีทางสูํสังคมอุ ดมคติอยํางตํอเนื่องและหนักแนํนผํานโครงสร๎าง
การทํางานของ ๔ สถาบัน สร๎างชุมชนการศึกษาทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ
๑.)สถาบันการศึกษาทางเลือก
มูลนิธิเด็กรํวมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของไทยให๎มีคุณภาพ โดยมีแผนพัฒนา 3 โครงการด๎าน
การศึกษา คือ บ้านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมู่ บ้านเด็กสานรัก และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ให๎เป็นศูนย๑
ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการพัฒนาเด็กและการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กในระดับอาเซียน โดยมีองค๑ความรู๎
ด๎านงานวิจัย การทดลองรองรับอยํางเป็นระบบ
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๒. สถาบันปฏิรูปการศึกษา
สํงเสริมให๎ชุมชนนําแนวทางของบ๎านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมูํบ๎านเด็กสานรักและโรงเรียน
หมูํบ๎านเด็ก ไปปรับและประยุกต๑ใช๎ เป็นเปูาหมายให๎เกิดชุมชนที่พึ่งพาตนเองได๎ในทุกด๎าน และสามารถจัด
การศึกษาทางเลือกที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเด็ก
๓. สถาบันหนังสือและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็ก ครอบครัว และสังคม
ทําการศึกษาเพื่อผลิตหนังสือคุณภาพที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กตามแนวทางการศึกษาทางเลือก
รวมถึงการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กและครอบครัว เพราะการศึกษาที่แท๎ไมํได๎หมายถึงความรอบรู๎เทํานั้น
แตํหมายถึงความเจริญงอกงามในจิตใจด๎วย
๔. สถาบันวิชาการและสื่อ เพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัว และการศึกษาทางเลือก
ทําหน๎าที่ค๎นหา รวบรวม และพัฒนาการเด็ก การศึกษาทางเลือกตํางๆเพื่อพัฒนางานและบุคลากรของมูลนิธิ
เด็ก รวมทั้งนําเสนอความรู๎ผํานรายการโทรทัศน๑ และ Social Media ตํางๆให๎กับพํอแมํ ครู และบุคคลทั่วไป
มีเปูาหมายปฏิรูปความคิดเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก การศึกษา เศรษฐกิจทางเลือก ชุมชนทางเลือก และเทคโนโลยี
ทางเลือก ทั้งในสังคมไทยและสังคมอาเซียน
ภาพที่ ๘ : พัฒนาการและแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือกของมูลนิธิเด็ก

ที่มา : มูลนิธิเด็ก
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สําหรับโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก ถือได๎วําเป็นต๎นธารการศึกษาทางเลือกไทยกํอตั้งในปีพ.ศ.๒๕๒๒ บนที่ดิน
๓๕ ไรํ ได๎รับ อนุมัติจากสํ านั กงานปฏิรู ปที่ดิน เพื่อการเกษตร จดทะเบียนเป็นโรงเรียนสังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นโรงเรียนระดับประถม ประเภทสามัญ ตั้งอยูํที่
๓๑๓ หมูํ ๓ หมูํบ๎านทําเสา ตําบลทําเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีติดลําน้ําแควน๎อย ตํอมาโรงเรียน
หมูํบ๎านเด็กได๎ย๎ายมาดําเนินงานบนที่ดินมูลนิธิจินดาฯ ตั้งแตํวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ติดลําน้ําแควใหญํ พื้นที่
ตําบลวังด๎ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีดําเนินงานโดยใช๎ปรัชญาซัมเมอร๑ฮิลล๑ ที่นายอเลกซานเดอร๑ นีล (เอ.
เอส.นีล) ผู๎กํอตั้งโรงเรียนซัมเมอร๑ฮิลล๑ ที่เรียกตนเองวํา" โรงเรียนประชาธิปไตย " ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทํา
ให๎โรงเรียนแนวคิดนี้เกิดขึ้นในประเทศตําง ๆทั่วโลกใน 69 ประเทศ แตํประเทศไทยเป็นโรงเรียนเดียวใน 69
ประเทศที่มีแนวคิดผสมผสานระหวําง ซัมเมอร๑ฮิลส๑กับพุทธศาสนาเพื่อให๎เหมาะสมกับสังคมไทย
รัชนี ธงไชย(๒๕๖๐) ผู๎อํานวยการโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก กลําววํา แนวคิดซัมเมอร๑ฮิลล๑ ต๎องทําโรงเรียน
ให๎ เหมาะกับ เด็ก ไมํ ใชํทําเด็กให๎เหมาะกับโรงเรียน นั่นคือ ภายใต๎หลั กการ " ความรัก เสรีภ าพ และการ
ปกครองตนเอง " นีลเชื่อวํา เด็กเกิดมาพร๎อมกับธรรมชาติที่ดี ซื่อสัตย๑ ใฝุรู๎ แตํพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปของเด็ ก
เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดของระบบครอบครัวและระบบโรงเรียน ถ๎าเราจัดระบบการเลี้ยงดูใหมํที่ไมํใช๎อํานาจ ไมํ
ใช๎ ป มของผู๎ ใ หญํ เป็ น ตั ว กํา หนด แตํใ ห๎ ค วามรัก เสรี ภ าพ และการปกครองตนเอง จะทํา ให๎ เ ด็ก กลั บมามี
ธรรมชาติที่ดีเหมือนเดิม นั่นคือ ครูต๎องเป็นกัลยาณมิตรของเด็ก และต๎อ งรู๎จักภูมิหลังของเด็ก รู๎จักพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก ความรักนั้นคือความสัมพันธ๑ระหวํางเด็กกับครูที่อยูํบนฐานของ " พรหมวิหาร 4 " จะทําให๎ครู
มองเห็นธรรมชาติที่ดีของเด็กและให๎โอกาสเด็กรํวมคิด รํวมแก๎ป๓ญหา รํวมกําหนดกฏกติกาของโรงเรียน ใน
รูปแบบของ สภาโรงเรียน ซึง่ เป็นการฝึกให๎เด็กแก๎ป๓ญหาโดยสันติวิธี
เสรีภาพคือ การเปิดโอกาสให๎เด็กเลือกเรียนและเลือกการงานตามที่เด็กมีพรสวรรค๑มาหรือตรงตาม
ศักยภาพของเด็กแตํละคน ซึ่งเด็กจะค๎นพบตนเอง และ เกิดฉันทะในการเรียน จิตตะเกิด วิริยะเกิด ( ความเอา
ใจใสํ ตั้งอกตั้งใจเรียนก็เกิด พยายามศึกษา ค๎นคว๎า ) วิมังสาเกิด จนประสบความสําเร็จ มองเห็นคุณคําของ
ตนเอง คือ อิทธิบาท ๔ และสภาโรงเรียน คือการมาประชุมกันเป็นเนืองนิตย๑ ( ทุกบํายวันศุกร๑ ) สอนให๎เด็ก
และครูรู๎จักเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรม รู๎จักการดูแลกันและกัน ความเป็นพี่น๎องโดยใช๎พรหมวิห าร
๔ ด๎วย ความเข๎าใจในความต๎องการของแตํละวัย ( พัฒนาการตามวัย ) การปกครองตนเองคือ การเคารพกฏ
กติกาของสังคม การเคารพสิทธิ์ของผู๎อื่น มีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาสังคม อริยสัจ ๔ และปฏิจสมุปบาท การ
ดูแลชีวิตตนเอง ซึ่งต๎องใช๎หลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธองค๑ ซึ่งการเรียนรู๎ เหลํานี้ผํานการใช๎ชีวิตประจําวันใน
บ๎าน ในศูนย๑ฝึกอาชีพในโรงเรียน ในแปลงเกษตร ๑ ไรํ๑ แสน ( เห็นความเกื้อกูลของสรรพสิ่งที่ทําให๎ชีวิตทุก
ชีวิตเติบโต หรือ ระบบนิเวศน๑ ) ในห๎องเรียน ในการทัศนศึกษาและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเป็น
การเรียนรู๎เรื่องชีวทัศน๑และโลกทัศน๑ของเด็ก
ด๎านการเรียน เรียนรู๎และมีทักษะ ๓ R ( Write Read Arithmetic ) อํานออก เขียนได๎ คิดเลขได๎
ด๎านอาชีพ มีอาชีพ เฟอร๑นิเจอร๑ งานธุรการ เกษตรทฤษฎีใหมํ /เกษตรประณีต(๑ ไรํ ๑ แสน) ทอผ๎ า
งานไม๎ เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไกํไขํ นวดแผนไทย ไกด๑พาแขกเดินชมโรงเรียน หรือสัมมาอาชีวะ และเมื่อ
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เด็กมีรายได๎จากการทํางานอาชีพจะฝากบัญชีชื่อเด็กไว๎เพื่อการศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี โดยโรงเรียนจะ
สมทบให๎อีกเทําตัว รูปแบบการจัดการศึกษาที่หมูํบ๎านเด็ก มี ๓ สํวน คือ บ๎าน หนํวยการผลิต โรงเรียน ทุก
สํวนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หรือพูดได๎วํา ที่นี่เด็กได๎เรียนรู๎ตลอดเวลา มี
ทั้งที่เขาอยากรู๎และผู๎ใหญํคิดวําเขาควรจะรู๎ในเรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งทั้งหมดมีเปูาหมายที่จะให๎เด็ก
สามารถดําเนินชีวิตในฐานะของมนุษย๑ที่สมควรเป็นพลังของสังคม
โรงเรียนหมูํบ๎านเด็กเป็นโรงเรียนประจําพักอาศัยและเรียนไปพร๎อมกันระดับประถมศึกษาซึ่งเด็กที่เข๎า
มาเรียนจะเป็นเด็กกําพร๎า ยากไร๎ด๎อยโอกาสและเป็นกลุํมเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระทําความรุนแรงตํางๆ
โดยเด็กสํวนหนึ่งจะรับชํวงตํอมาจากโรงเรียนอนุบาลหมูํบ๎านเด็กสานรักซึ่งตั้งอยูํที่จังหวัดนครปฐมและบางสํวน
ก็เป็นเด็กที่ประสบป๓ญหามาจากทุกภาคของประเทศ ป๓จจุบันสํวนใหญํจะเป็นเด็กมาจากภาคอีสาน ซึ่งรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หมูํบ๎านเด็ก มี 3 สํวน คือ บ๎าน หนํวยการผลิต โรงเรียน ทุกสํวนมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ การสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หรือพูดได๎วํา ที่นี่เด็กได๎เรียนรู๎ตลอดเวลา มีทั้งที่เขาอยากรู๎และผู๎ใหญํ
คิดวําเขาควรจะรู๎ในเรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งทั้งหมดมีเปูาหมายที่จะให๎เด็กสามารถดําเนินชีวิตในฐานะ
ของมนุษย๑ที่สมควรเป็นพลังของสังคม
ในชํวงระยะเวลาที่ผํานมาถือได๎วํามูลนิธิเด็กได๎มีการดําเนินการที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาทางเลือก
สําหรับผู๎ด๎อยโอกาสมาอยํางตํอเนื่องมีองค๑ความรู๎และประสบการณ๑มากมาย โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา
ซึ่ง ได๎ มีก ารจั ดการเรี ย นการสอนที่ โ รงเรี ย นหมูํ บ๎ า นเด็ ก ซึ่ง ได๎ มี การผสมผสานการศึก ษาในระบบเข๎ า กั บ
การศึกษาแบบทางเลือกได๎อยํางเหมาะสมลงตัว จึงเป็นที่มาของการเสนอจัดตั้ง ”ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎าน
เด็ก” เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาสํ าหรับเด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน
หมูํบ๎านเด็ก ตลอดรวมไปถึงเด็กอื่นๆ ที่ต๎องการเข๎าทําการศึกษาในศูนย๑การเรียนนี้ด๎วย
๒.บริบททางธรรมชาติ สังคม ชุมชน นิเวศวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก ตั้งอยูํในที่เดียวกันกับโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก ด๎วยเนื้อที่กวํา ๒๐๐ ไรํใน
พื้นที่ริมแมํน้ําแควใหญํ หรืออีกชื่อคือ แม่น้าศรีสวัสดิ์ เป็นแมํน้ําสําคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีต๎น
น้ํ า อยูํ ที่ ทิ ว เขาถนนธงชั ย ไหลลงมาทางใต๎ ผํ า นอํ า เภออุ๎ ม ผาง จั ง หวั ด ตาก เขตทุํ ง ใหญํ น เรศวร จั ง หวั ด
อุทัยธานี ตํอกับอําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอเมืองกาญจนบุรี ไหลมารวมกับแมํน้ําแควน๎อยที่ตําบลปากแพรก
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแมํน้ําแมํกลอง มีความยาวประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร เป็นแมํน้ําที่มีสะพาน
ข๎ามแมํน้ําแควที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทย
ตามแนวคิดของซัมเมอร๑ ฮิลส๑ ที่กลําววําต๎องทําโรงเรียนให๎ เหมาะกับเด็ก ไมํ ใชํทําเด็กให๎เหมาะกับ
โรงเรียน ซึ่งเด็กไมํใชํเพียงแตํต๎องการเสรีภาพที่จะเรียนรู๎ ต๎องการความรัก และโอกาสที่จะได๎พัฒนาตนเองและ
ปกครองตนเองเทํานั้น เด็กยังต๎องการพื้นที่ที่ปลอดภัย อบอุํนและอยูํในสภาพแวดล๎อมและธรรมชาติที่ดีและ
เหมาะสมด๎วย ดังนั้นนิเวศลุํมน้ําแควใหญํแหํงนี้คือคําตอบที่เหมาะสม(เดิมตั้งอยูํที่ริมฝ๓่งแมํน้ําแควน๎อย อ.ไทร
โยค ตํอมาพ.ศ.๒๕๒๘ได๎ย๎ายมาที่ตั้งที่ริมฝ๓่งแมํน้ําแควใหญํ ตําบลวังด๎ง อําเภอเมือง จ.กาญจนบุรีในป๓จจุบัน)ซึ่ง
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มีองค๑ประกอบทางธรรมชาติที่ดีทั้ง แมํน้ํา ปุา ต๎นไม๎ ดิน อากาศที่บริสุทธิ์ แม๎ชํวงแรกๆที่เข๎ามากํอตั้ง ต๎นไม๎
และพันธุกรรมพืชตํางๆตามนิเวศลุํมน้ําภาคตะวันตกที่เชื่อมตํอภาคกลางจะยังไมํสมบูรณ๑ แตํด๎วยความมุํงมั่น
ของผู๎บริหาร ครู และเด็กๆรวมทั้งผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎ชํวยกันปลูกต๎นไม๎เพื่อสร๎างปุาโดยปลูกอยํางตํอเนื่องทุก
ปีจนมาถึงวันนี้ โรงเรียนหมูํบ๎านเด็กและศูนย๑การเรียนมั ธยมหมูํบ๎านเด็กจึงกลายเป็นสถานศึกษาที่อยูํในปุา
ธรรมชาติที่มีต๎นไม๎ พืช ดิน และสรรพชีวิตที่อุดมสมบูรณ๑ สงบ รํมเย็นเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติที่ไมํใชํ
เพียงให๎ประโยชน๑ทุกๆด๎านแกํผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาเทํานั้นที่ ประจําในหมูํบ๎านเด็กเทํานั้น แตํยัง
เปิดพื้นที่โรงเรียนและฐานเรียนรู๎ตํางๆให๎บริการแกํเด็กเยาวชน โรงเรียนและ ชุมชนจากภายนอกได๎เข๎ามา
ศึกษาเรียนรู๎นิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํางๆในที่นี้ได๎อีกด๎วย
๓.แนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก
นอกจาก “ทําโรงเรียนให๎เหมาะกับเด็ก ไมํใชํทําเด็กให๎เหมาะกับโรงเรียน”ทีโ่ รงเรียนหมูํบ๎านเด็ก
ศึกษาจากแนวความคิดซัมเมอร๑ฮิลส๑ของ เค.เอส.นีล และนํามาผสมผสานกับแนวคิดพุทธศาสนาประยุกต๑ ใช๎ให๎
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยแล๎ว แนวคิด/ปรัชญาของการจัดการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก
และศูนย๑การเรียนหมูํบ๎านเด็ก คือ มุํงที่จะจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเกิดความสามารถใน
การสร๎างความรู๎ ความสามารถในการสร๎างความรํวมมือ และความสามารถในการสร๎างแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
๓.๑. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : โดยคํานึงถึงการพัฒนาผู๎เรียน ทั้งด๎านความรู๎และ
คุณธรรม เพื่อให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ด๎วยการผสมผสานทั้งสาระความรู๎ด๎านตําง
ๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๓ งคุณธรรม คํานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ที่ต๎อง
พัฒนาให๎เกิดกับผู๎เรียน
๓.๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนด :โดยผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎
ใน ศูนย๑การเรียนฯ เอื้ออํานวยให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และเกิด
ความมั่นใจได๎วํา ผู๎เรียนจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ที่จําเป็นพื้นฐาน ทักษะ เจตคติ สมรรถนะสําคัญในการ
เรียนรู๎ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ครอบคลุมมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ซึ่งกําหนดมาจากความคาดหวังของภาคสํวนตํางๆ ในสังคมสําหรับการพัฒนาคนในชาติ
๓.๓ คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน : การปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางฯ สําหรับกลุํมเปูาหมาย
เฉพาะตําง ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษา การรายงานผลการเรียน ศูนย๑การเรียนคํานึงถึงประโยชน๑ที่
ผู๎เรียนจะได๎รับเป็นสําคัญ เพื่อ ให๎ผู๎ที่จบการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ และเป็นที่ยอมรับเชํนเดียวกับผู๎เรียนสํวน
ใหญํในระบบ และไมํกํอให๎เกิดข๎อจํากัดหรือป๓ญหาอุปสรรคในการเทียบโอน หรือการศึกษาตํ อตลอดจนการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชน
๓.๔ คานึงถึงความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของชาติ : การปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางฯ และ
การเพิ่มเติมสาระความรู๎ ทักษะเฉพาะทาง ตามจุดเน๎นและความต๎องการของผู๎เรียน โดยไมํขัดแย๎งกับนโยบาย
จารีตประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นไทย ความเป็นเอกภาพ ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
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๔.หลักสูตร/ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็กได๎มีการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ในรูปแบบกลุํมประสบการณ๑
โดยเป็ น การบู ร ณาการหลอมรวมองค๑ความรู๎ ข๎อมูล ความรู๎ ทักษะกระบวนการ เจตคติ เข๎ารวมเป็นกลุํ ม
ประสบการณ๑ตามหลักเกณฑ๑การปรั บใช๎หลักสูตรแกนกลางฯ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ รูปแบบกลุํมประสบการณ๑ที่สํงผลตํอเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนเทียบเคียงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางฯ สอดคล๎องตามมาตรา ๒๓ ของ พรบ.การศึกษาแหํงชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๔๕ และมีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียนตามความต๎องการและความเหมาะสมกับ
บริบทของผู๎เรียนและการดําเนินงานของศูนย๑การเรียน ในขณะเดียวกันก็ได๎มีการสะท๎อนเปูาหมายคุณภาพ
ของผู๎เรียนที่มุํงหวัง จากการหลอมรวมบูรณาการและการปรับใช๎จากสาระการเรียนรู๎ตามสาระการเรียนรู๎จาก
หลักสูตรแกนกลาง โดยจัดแบํงประสบการณ๑การเรียนรู๎แบํงออกเป็น ๕ กลุํมประสบการณ๑ คือ
๔.๑ กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับทักษะการใช๎ชีวิตให๎สมดุล
(Life Style of Balancing Oneself)
เนื้อหาประกอบด๎วย สุขภาพกาย การคิดอยํางเป็นระบบ สุขภาพใจ ทักษะการดํารงชีวิต
๔.๒ กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นอยํางสอดคล๎องกลมกลืน
(Community Based Learning)
เนื้อหาประกอบด๎วย การมีประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม ความเป็นพลเมืองสํานึกรํวม
๔.๓ กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับขํายใยธรรมชาติ
(Natural Relationship)
เนื้อหาประกอบด๎วย ภูมิศาสตร๑สัมพันธ๑ วิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิตดิจิตอล
๔.๔ กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
(Self–directed Learning)
เนื้อหาประกอบด๎วย ทักษะการใช๎ภาษาไทย ทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ
ทักษะชีวิตพื้นฐาน
๔.๕ กลุํมประสบการณ๑เส๎นทางการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ
(Individual Competency Based Learning)
เนื้อหาประกอบด๎วย ค๎นหาศักยภาพตนเองสามารถเชื่อมโยงศาสตร๑และศิลป์ทางวิชาการ
ทักษะด๎านตํางๆ และเจตคติที่ดี เข๎าด๎วยกัน สร๎างสรรค๑ผลงานจากกิจกรรมตํางๆ ค๎นหาแรง
บันดาลใจ ฝึกฝนทักษะสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆตามที่ตนเองถนัดและสนใจได๎
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๕.กระบวนการ/วิธีการเรียนรู้
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็กมีวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของการจัดกระบวนการเรียน ดังนี้
๕.๑ เพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ผํานวิถีการดําเนินชีวิต โดยผู๎เรียนมีประสบการณ๑ผํานกิจกรรมอัน
หลากหลายที่ตรงกับความสนใจของตน ทําให๎เกิดทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ เทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี และสามารถค๎นหาศักยภาพเพื่อนําไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนประกอบอาชีพได๎
๕.๒ เพื่อให๎ผู๎จัดการศึกษาและผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน อันเป็นการ
เรียนรู๎รํวมกันที่อยูํบนฐานของความรักและความสุข
๕.๓ เพื่อสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่จะเป็นศูนย๑รวมในการชํวยเหลือเกื้อกูลกัน
๕.๔ เพื่อปลูกฝ๓งจิตสํานึกสากลและทัศนคติในการดําเนินชีวิตอยํางเกื้อกูลกับธรรมชาติและสังคมใน
ความหลากหลายทางชนชาติและภาษา
ตัวอย่าง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๕ กลุ่มประสบการณ์ ดังนี้
๑.) กลุ่มประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตให้สมดุล
กระบวนการเรียนรู้
เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานการใช๎ชีวิตประจําวันและเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ผําน
ประสบการณ๑ตรงซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู๎ที่หลากหลายสูํการพัฒนาตนเอง ดังนี้
(๑.) กิจกรรมการสื่อสารและพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตัวอยําง ได๎แกํ การอําน
และการเขียน /การวาดรูประบายสี /เรียนวิธีทํางานศิลปะรูปแบบตํางๆ /งานประดิษฐ๑
/หัตถกรรม เรียนถํายภาพ / ดนตรี / กีฬา /เรียนรู๎การทํางานชําง
(๒.) กิจกรรมสันทนาการ / งานอดิเรก ได๎แกํ ฟ๓งเพลง ร๎องเพลง ดูภาพยนตร๑หรือสื่อ
สร๎างสรรค๑ การถํายภาพ เลํนดนตรี ออกกําลังกาย เลํนกีฬา ขี่จักรยาน
(๓.) กิจกรรมในวิถีชีวิต/กิจวัตรประจําวัน ได๎แกํ ปลูกต๎นไม๎/ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว๑
ทําอาหาร / เดินเลํน / วิ่งเลน /ทํางานบ๎าน / งานชําง /การปฐมพยาบาล
(๔.) กิ จ กรรมสื บ ค๎ น และบั น ทึ ก ความรู๎ ได๎ แ กํ การเข๎ า ห๎ อ งสมุ ด การใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑
อินเตอร๑เน็ต สมาร๑ทโฟน สนทนากับผู๎รู๎ ฯลฯ
๒.) กลุ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสอดคล้องกลมกลืน
กระบวนการเรียนรู้
เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ตรง ซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู๎ด๎านตํางๆที่หลากหลายสูํ
การใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นอยํางสอดคล๎องและกลมกลืน ดังนี้
(๑) กิจกรรมที่เกิดจากการกําหนดกติการํวมกันใน ครอบครัวหรือในกลุํมกิจกรรมตํางๆ (โดย
ทุกคนมีสํวนรํวมกําหนด) ได๎แกํ การเรียนรู๎ผํานการเลํนเกมส๑ /ดูทีวี /ชมภาพยนตร๑ /
ทัศนศึกษา / ทํองเที่ยว /เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ /ชํวยงานบ๎าน /ชํวยดูแลปูุยําตายายและ
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สมาชิกในครอบครัว /การเลือกซื้อข๎างของเครื่องใช๎ /การจํายตลาด /การไปทํากิจธุระ ณ
สถานที่ตํางๆ เชํ น ธนาคาร, ไปรษณีย๑, ห๎างสรรพสินค๎า, สํานักงานตํางๆ ฯลฯ
(๒.) กิ จ กรรมการมี สํ ว นรํ ว มและชํ ว ยเหลื อ เครื อ ญาติ แ ละชุ ม ชน ได๎ แ กํ ก ารเรี ย นรู๎ ผํ า น
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และวั ฒ นธรรมของครอบครั ว เข๎ า รํ ว ม/ติ ด ตาม / งาน
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม /เยี่ ย มญาติ /ทํ อ งเที่ ย ว/ เลํ น กี ฬ าเป็ น ที ม /พู ด คุ ย ภายใน
ครอบครัว/ กิจกรรมชมรม /กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ /ทัศนศึกษา ฯลฯ
(๓.) การเรียนรู๎รํวมกันโดยผํานกิจกรรมกลุํม เชํน ป๓่นจักรยาน /ทํองเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ
รํวมคํายเรียนรู๎สร๎างเสริมประสบการณ๑ /คํายปฏิบัติธรรม
๓.) กลุ่มประสบการณ์เกี่ยวกับข่ายใยชีวิต
กระบวนการเรียนรู้
เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ ผํ า นประสบการณ๑ ต รง ซึ่ ง เชื่ อ มโยงการเรี ย นรู๎ ด๎ า นตํ า งๆที่
หลากหลายสูํการเข๎าใจและตะหนักถึงการเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติรวมถึงการมีสํวนรํวมใน
การดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ดังนี้
(๑.) กิจกรรมศึกษาธรรมชาติผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน เดินปุาดูนก สํารวจแมลงดําน้ําดู
ปะการัง /ปลูกผัก /ปลูกต๎นไม๎ /สํารวจต๎นไม๎ในสวนและในชุมชน /ศึกษาสิ่งมีชีวิตใน
แหลํ ง น้ํ า และชายหาด /ศึ ก ษาหิ น /ดู ด าว /คั ด แยกขยะ /ดู ภ าพยนตร๑ สารคดี ท าง
ธรรมชาติ
(๒.) กิจกรรมชมรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(๓.) กิ จ กรรมสื บ ค๎ น และบั น ทึ ก ความรู๎ ได๎ แ กํ การเข๎ า ห๎ อ งสมุ ด การใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑
อินเตอร๑เน็ต สมาร๑ทโฟน สนทนากับผู๎รู๎ / ผู๎เชี่ยวชาญ / ปราชญ๑ชาวบ๎านฯ ฯลฯ
๔.)กลุ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ตรง ซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู๎ด๎านตํางๆที่หลากหลายเพื่อ
เป็นพืน้ ฐานในการตํอยอดการเรียนรู๎ ดังนี้
- การเรียนภาษาตํางประเทศ : อังกฤษ, จีน, ญี่ปุน , เกาหลี ฯลฯ
- กิจกรรมการใช๎ทักษะทางภาษา ฟ๓ง พูด อําน เขียน ในการสื่อสาร ค๎นคว๎าหาความรู๎
ในชีวิตประจําวัน การเข๎าห๎องสมุด, การอํานหนังสือ ดูภาพยนตร๑ ฟ๓งเพลง ฯลฯ
- กิจกรรมฝึกทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑
- กิจกรรมสร๎างสรรค๑ประเภทตํางๆ เชํน งานศิลปะ ดนตรี สุนทรียภาพ และการ
แสดงออกทางภาษาทําทาง
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- กิจกรรมการเลํนกีฬา การออกําลังกายรูปแบบตํางๆ และฝึกทักษะการเคลื่อนไหว
ของรํางกาย เชํน โยคะ ลีลาศ ฯลฯ
- กิจกรรมสืบสานและเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาพื้นบ๎าน
- กิจกรรมการเรียนรู๎และการทดลองทางวิทยาศาสตร๑ที่สนใจ /การทําโครงงาน /
งานประดิษฐ๑ ฯลฯ
- กิจกรรมเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ในชีวิตประจําวันหรือคณิตศาสตร๑พื้นฐานที่จําเป็น
- การรํวมกิจกรรมคําย เชํน คํายภาษา คํายวิ ทยาศาสตร๑ คํายศิลปะ หรืออื่นๆตาม
ความสนใจ
- กิจกรรมสืบค๎นและบันทึกความรู๎ , การค๎นคว๎าหาข๎อมูลตํางๆ
๕.)กลุ่มประสบการณ์เส้นทางการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ
กระบวนการเรียนรู้
เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นตามความสนใจเฉพาะด๎าน กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ หรือ
กิจกรรมสําหรับเด็กพิเศษ ซึ่งผู๎เรียนเลือกพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ดังนี้
- การฝึกอบรมหรือเรียนรู๎จากผู๎เชี่ยวชาญหรือปราชญ๑
- การฝึกฝนทักษะ หรือเรียนรู๎ด๎วยตนเองรวมถึงการเรียนรู๎ผํานการอําน ดู ฟ๓ง ชม
งานเฉพาะทางด๎านตํางๆ เชํน กิจกรรมค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพิ่มเติม /กิจกรรมบันทึก
ความรู๎ หรือการทําโครงงาน /การถํายภาพ /การตัดตํอภาพยนตร๑ /การเลํนกีฬา /
การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ /การทําอาหาร /การทําการเกษตร /การฟูอนรํา
งานศิลปะ /การเลํนดนตรี /งานเขียน /การศึกษาเฉพาะทางอื่นๆ ฯลฯ
๖.การประเมินผลผู้เรียน
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็กมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ดังนี้
๗.๑ ให๎ความสําคัญในการประเมินตามสภาพจริงจากการเรียนรู๎ในลักษณะกลุํมประสบการณ๑
๗.๒ ประเมินผลจากผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงานหรือประสบการณ๑ของผู๎เรียน
๗.๓ จัดให๎มีการประเมินผลโดยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องตามความเหมาะสมสอดคล๎อง
กับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎ของศูนย๑การเรียนฯ
๗.๔ การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม สอดคล๎องกับจุดหมายการจัด
การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎ของศูนย๑การเรียนฯ
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ทั้งนี้ ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็กจะดําเนินให๎มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งจะมีการ
ใช๎รูปแบบการประเมินตํางๆ เชํน การประเมินตามสภาพจริง การใช๎แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ๑
การตรวจสอบรายการ การลงมือปฏิบัติ กระบวนการทํางาน รายงาน การนําเสนอ แฟูมงานใบงาน สมุด
และ ชิ้นงาน โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน เพื่อน ผู๎ปกครอง และผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันประเมิน ซึ่งการ
ประเมินจะดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อประเมินทักษะกระบวนการแสวงหาความรู๎ และ ทักษะการ
คิดของผู๎เรียน และเพื่อประเมิน การบรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังจากผู๎ เรียนในการเรียนรู๎จาก ๕ กลุํ ม
ประสบการณ๑ ข องศู น ย๑ ก ารเรี ย นมั ธ ยมหมูํ บ๎ า นเด็ ก อยํ า งมี ดุ ล ยภาพบนฐานของการพั ฒ นาชี วิ ต ตาม
ความก๎าวหน๎าของศักยภาพรายบุคคล ที่ศูนย๑การเรียนฯเน๎นการพัฒนาและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎
ตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียนและเปูาหมายในการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.ระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก จัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย๑การเรียน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กําหนดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย๑การเรียน
เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎ที่เกี่ย วข๎อง วําผู๎เรียนทุกคนจะได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากศูนย๑การเรียน ให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรของศูนย๑การเรียนดังนี้
๑.) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียนโดยใช๎วิธีการประเมินแบบลักษณะกลุํม
ประสบการณ๑
๒.) จัดทําแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียนที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย๑การ
เรียน
๓.) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๕.) จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษารํวมกันระหวํางคณะบุคลากรในศูนย๑การเรียน
รํวมกับผู๎ปกครอง อยํางน๎อยชํวงชั้นปีละ 1 ครั้ง และจัดให๎มีการประชุมและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษารํวมกันระหวํางคณะกรรมการศูนย๑การเรียนและบุคลากรศูนย๑การเรียน อยําง
น๎อยชํวงชั้นปีละ 2 ครั้ง
๖.) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘.) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๘.การเทียบโอนผลการเรียน
อาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ได๎ระบุให๎มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ระหวํ างการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการ
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เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู๎นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ๑การทํางาน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย๑การเรียน สามารถดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนได๎ตามข๎อกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ของศูนย๑การเรียน ให๎ใช๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรีย นเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้งจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ๑การทํางาน หรือการดําเนินชีวิต มาเทียบโอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎
ระหวํา งรู ป แบบเดีย วกั น หรื อ ตํา งรู ป แบบ ซึ่ง สามารถเทีย บโอนผลการเรี ยนได๎ใ นกรณี ที่ผู๎ เรีย นยั งไมํจ บ
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน พิจารณาดําเนินการได๎ ดังนี้
๑. การเที ย บโอนผลการเรี ย น กรณี ผู๎ เ รี ย นยั ง ไมํ จ บชั้ น ปี สุ ด ท๎ า ยของระดั บ การศึ ก ษา หรื อ ย๎ า ย
สถานศึกษากลางคัน ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎ และประสบการณ๑ของผู๎เรียนจากเอกสาร
การศึกษา หรือหลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม
เพื่อจัดให๎เข๎าเรียนในชั้นที่ขอเทียบโอน
๒. การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกตํางจากระบบชั้นปี เชํน จัดเป็นชํวงชั้น
หรื อชํว งเวลาตามกลุํมประสบการณ๑ตํางๆ ให๎ ผู๎ ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎และทักษะจาก
เอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช๎การประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียน
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให๎เข๎าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียน
๓. ผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หากมีความประสงค๑ขอเข๎ารับการ
เทียบโอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของตน ให๎สถานศึกษา / ผู๎จัดการศึกษาที่รับเข๎าเรียน
แตํงตั้งคณะกรรมการ และจัดให๎มีการประเมินตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนของ
สถานศึกษา
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย๑การเรียนสูํสถานศึกษาในระบบ และจากสถานศึกษาในระบบสูํ
ศูนย๑การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให๎อยูํในดุลยพินิ จของสถานศึกษา / ศูนย๑การ
เรียนที่รับเข๎าเรียน ทั้งนี้ให๎ดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายตามวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรํวมกัน ดังนี้
๑. พิจารณาจากเอกสารการศึกษา เชํน ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล
การศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎ขอ
เทียบโอน เป็นต๎น
๒. พิจารณาและประเมินความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ที่มีมากํอนของผู๎ขอเทียบโอน
ซึ่งสามารถประเมินด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชํน แบบทดสอบ การปฏิบัติ การ
สัมภาษณ๑ แฟูมสะสมงาน เป็นต๎น
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
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ศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็ก ให๎ความสําคัญและเห็นวําหลักการและแนวทางดังกลําวในการ
เทีย บโอนมีสํวนชํวยให๎ ผู๎เรี ยนมีความสนใจและมุํงมั่นในสิ่ งตนเองเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนให๎มีคุณภาพที่มั่นคงตํอไปได๎
แนวทางและนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
เสรีภาพทางการศึกษา ความรัก ธรรมชาติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้การศึกษาทางเลือกไทย
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข๎อมูล บันทึก สัมภาษณ๑ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นแล๎วยังมีการจัดประชุม
สนทนากลุํมผู๎เกี่ยวข๎องทั้งผู๎เรียน ผู๎จัดการศึกษาผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองเด็ก และผู๎สนับสนุนทั้งในสํวนภาครัฐ/
สํวนราชการ/สถาบันการศึกษา/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการรํวมกันวิ เคราะห๑สถานการณ๑
การเปลี่ยนแปลงที่ผํานมาของสังคมไทยในทุกระดับ รวมทั้งแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงซับซ๎อนมาก
ขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งจากป๓จจัยภายในของชุมชน องค๑กร สถาบันสังคม และป๓จจัยภายนอกทั้ง
จากกระแสโลกาภิวัฒน๑ และนโยบายของรัฐจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทิศทางใหมํของประเทศตามนโยบายประเทศไทย๔.๐ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙),แผนการศึกษาแหํงชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งพบวําศูนย๑การเรียนมัธยมหมูํบ๎านเด็กมีความพร๎อมอยํางเทําทันและมีแนว
ทางการยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรหมูํบ๎านเด็กมาโดยตลอด โดยได๎จัดทําแนวทางและ
ทดลองปฏิบัติจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน รวมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสํวนในสถานศึกษา
หมูํบ๎านเด็กที่ตํอยอดจากต้นทุนเดิม ทรัพยากร ประสบการณ๑และองค๑ความรู๎ ในการจัดการศึกษาให๎กับกลุํม
เด็กที่ประสบภาวะยากไร๎ กําพร๎า และด๎อยโอกาสแบบพักประจําอาศัยของหมูํบ๎านเด็กที่สะสมมากวํา ๓๗ ปี
ผสานกับความรู้ใหม่ วิทยาการ องค๑ความรู๎ ข๎อมูล เทคโนโลยี ที่ผนึกพลังรํวมกับเครือขํายองค๑กรตํางๆทั้งใน
ระดับ ท๎องถิ่น ระดับ ประเทศและตํางประเทศอยํางเป็นระบบและนําสนใจ โดยมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎
วิเคราะห๑ และเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งจากผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรงและผู๎ที่ให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง ดังนี้ :๑. การจัดสภาพแวดล๎อม ธรรมชาติ และทรัพยากรภายในโรงเรียนหมูํบ๎านเด็กที่ทลายกรอบแนวคิด
รูปแบบ”โรงเรียน”แบบเดิมๆที่เน๎นมีอาคาร ห๎องเรียน และเสาธง ให๎เปลี่ยนเป็นโรงเรียนในปุา ที่เอื้ออํานวย
เหมาะสม อบอุํน มั่นคงและปลอดภัยตํอการดํารงชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย๑และการอยูํรํวมกันของเด็ก/
ผู๎เรียน
พิภพ ธงไชย(๒๕๕๙) เขียนคํานิยมในหนังสือ”ชีวิต เสรีภาพ ซัมเมอร๑ฮิล”ตอนหนึ่งวํา”เมื่อตั้งหมู่บ้าน
เด็กสาเร็จประกาศว่าจะใช้รูปแบบซัมเมอร์ฮิลส์ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ฟื้นปุาขึ้นมาใหม่ มี
ภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้าอยู่หน้าหมู่บ้านและนาแนวคิดพุทธศาสนามาใช้เป็นปรัชญาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กับนา
แนวคิดเกษตรธรรมชาติของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ(Masanobu Fukuoka)จากหนังสือ ปฏิวัติยุคสมันด้วยฟาง
เส้นเดียว (One Straw Revolution)มาฟื้นปุาและสภาพจิตใจเด็กให้กลับสู่ธรรมชาติ” กวํา ๓๗ ปีต๎นไม๎ทุกต๎น
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ที่โรงเรียนฯรํวมกับเด็ก ผู๎เรียน และองค๑กรเครือขํายตํางๆชํวยกันปลูกและดูแลรักษาจนวันนี้กลายเป็นผืนปุาริม
แมํน้ําแควใหญํที่อุดมสมบูรณ๑ สงบ รํมเย็น ได๎พิสูจน๑ให๎เห็นได๎วําความแตกตํางหลากหลายทั้งเพศ วัย ป๓ญหา
ภาษา วัฒนธรรมของผู๎เรียนรวมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา เจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัครตํางประเทศ กวํา ๑๐๐
คนที่เข๎ามาอยูํในชุมชนหมูํบ๎านเด็กไมํได๎เป็นอุปสรรคการเรียนรู๎และการมีชีวิตอยูํรํวมกัน ซึ่งวันนี้กลายเป็น
”ชุมชนแหํงการเรียนรู๎การศึกษาทางเลือก”ในปุานิเวศลุํมน้ําตะวันตกที่สําคัญของประเทศและในระดับอาเซียน
ตามเปูาหมายของมูลนิธิเด็กในอนาคตก็ได๎
๒. ฐานเรียนรู๎พลังงานแสงอาทิตย๑/พลังงานทางเลือก ซึง่ แสงสวํางในชํวงกลางวันของอาคารสถานที่
และการป๓๊มน้ําจากบํอบาดาลเพื่อใช๎ประโยชน๑ในอาคารสถานที่ บ๎านพัก ห๎องน้ํา โรงอาหาร ฯลฯ และสูบจาก
แมํน้ําแควใหญํเพื่อนํามาใช๎เพื่อการเกษตรล๎วนแล๎วแตํใช๎พลังงานแสงอาทิตย๑ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่หมูํบ๎าน
เด็กให๎ความสําคัญเชํนเดียวกับปุา ความหลากหลายทางชีวภาพ และแมํน้ํา จึงได๎จัดแนวทางการเรียนรู๎บูรณา
การไว๎ในกลุํมประสบการณ๑ที่ผู๎เรียนจะต๎องได๎เรียนรู๎ อยํางใกล๎ชิด รวมทั้งเปิดโอกาสให๎กับผู๎เรียนจากภายนอก
สามารถมาศึกษาเรี ยนรู๎พลังงานทางเลื อกนี้ได๎ ด๎วย ซึ่ง โรงเรีย นหมูํบ๎านเด็กได๎จัดทําระบบโซํลํ าเซลส๑ แบบ
เชื่อมตํอสายสํงขนาดระบบ๓๐.๓ กิโลวัตต๑ ซึ่งสามารถลดคําไฟฟูาจากตารางเปรียบเทียบการใช๎ไฟฟูาโรงเรียน
หมูํบ๎านเด็กประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐(ตุลาคม) โดยเปรียบเทียบ ๑๐ เดือนของปีพ.ศ.๒๕๕๙กับปีพ.ศ.
๒๕๖๐พบวําคําไฟฟูาของโรงเรียนหมูํ บ๎านเด็กลดไปได๎ถึงเดือนละ ๑๘,๐๔๖ บาท แตํอยํางไรก็ตามโรงเรียนก็
ยังสํารองระบบให๎สามารถใช๎ไฟฟูาจากระบบปกติได๎ด๎วย โดยระบบจะเปิดให๎ใช๎ไฟฟูาจากการไฟฟูาในชํวงค่ํา
และชํวงกลางคืนและสลับกลับมาใช๎ไฟฟูาจากแผงโซลําเซลส๑ในชํวงและตลอดวัน ซึ่ง จะไมํเป็นป๓ญหาในเรื่อง
การใช๎พลังงานแม๎ในชํวงฤดูฝนหรือฟูาปิดแตํอยํางใด
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๓. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนและการพึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน
ซึ่ง นอกจากฐานเรี ย นรู๎ ด๎า นพลั ง งานทางเลื อ กที่ ได๎ จากพลั ง งานแสงอาทิ ตย๑ แล๎ ว สถานศึก ษาหมูํ บ๎า นเด็ ก
(โรงเรียนหมูํบ๎านเด็กและศูนย๑การเรียนหมูํบ๎านเด็ก)ยังได๎วางแนวทางปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพฐานการ
ผลิต และคุณภาพผู๎เรียน รวมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษาด๎วยที่จะเติบโตไปพร๎อมกัน ดังนี้
๓.๑ โครงการสมาร๑ทฟาร๑ม(Smart Farm) เป็นโครงการที่ออกแบบและจัดวางให๎หนํวยปฏิบัติการฐาน
การผลิตด๎านเกษตรกรรมรับผิ ดชอบและเป็นฐานเรียนรู๎ด๎านเกษตรอินทรีย๑ ให๎กับผู๎ เรียนที่จะต๎องยกระดับ
คุณภาพเป็นสมาร๑ทฟาร๑มเมอร๑(Smart Farmer)ไปพร๎อมกัน ซึ่งโครงการสมาร๑ทฟาร๑มเป็นการยกระดับการ
ปลูกพืชผักอินทรีย๑ในแปลงพื้นดินปกติมาเป็นการปลูกบนดินที่ผํานการปรุงสารอาหารจากธรรมชาติเรียบร๎อย
แล๎วนําดินใสํลงกะบะวางลงแครํยกพื้นเพื่อให๎งํายตํอการจัดการและบํารุงรักษา และสร๎างโดมโรงเรือนพลาสติก
ครอบเพื่อปูองกันแมลงและควบคุมอุณหภูมิ
๓.๒ มอบหมายและเตรี ย มการให๎ ครู วิท ยาศาสตร๑แ ละผู๎ เ รีย นที่ ส นใจให๎ ศึก ษาและพั ฒ นาการใช๎
โทรศั พ ท๑ มื อ ถื อ ควบคุ ม การเปิ ด /ปิ ด น้ํ า ในการรดพื ช ผั ก ทั้ ง ในโรงเรื อ นและนอกโรงเรื อ น ที่ ส ามารถใช๎
โทรศัพท๑มือถือสั่งทั้งระบบฉีดพํนฝอย ระบบน้ําหยด และสปริงเกอร๑ตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนถึงการใช๎มือ
ถือควบคุมโดรนในการพํนปุ๋ยน้ําอินทรีย๑/ฮอร๑โมนพืช
๓.๓ โครงการ/ฐานเรียนรู๎การผลิตกระดาษสาที่จะยกระดับการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัยและการ
นําเอาไปใช๎ประโยชน๑ที่หลากหลายที่ผู๎เรียนที่สนใจจะได๎เรียนรู๎และรํวมรับผิดชอบไปพร๎อมกัน
๓.๔ โครงการ/ฐานเรียนรู๎ชํางเฟอร๑นิเจอร๑ ที่จะยกระดับการออกแบบและการปฏิบัติที่ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎า
มาเรียนรู๎ได๎อยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่อง
๓.๕ ผู๎บริหารได๎มอบหมายและสนับสนุนให๎ครูวิทยาศาสตร๑และผู๎เรียนที่สนใจได๎ออกแบบและจัดทํา
ห๎องเรียนวิทยาศาสตร๑ซึ่งจะมีเครื่องไม๎ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ที่จะสร๎างแรงบันดาลใจให๎เด็ก/ผู๎เรียนในการ
เรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่อง โดยให๎ความสําคัญกับสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว พร๎อมทั้งสร๎างแรงบันดาลใจให๎ครูวิทยาศาสตร๑
ได๎พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และสิ่งแวดล๎อมให๎เด็ก/ผู๎เรียนด๎วย
๔. สภาโรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก ซึ่งเป็นระบบการปกครองตนเองของเด็กที่ทุกคนเสรีภาพภายใต๎เงื่อนไข
กติกา กฎระเบียบอยํางมีสํวนรํวม ฝึกฝน เคารพตนเอง สังคม และผู๎อื่นด๎วยกระบวนการประชาธิปไตยที่เด็กได๎
เรียนรู๎ ปฏิบัติด๎วยตนเอง โดยจะมีการประชุมสภาโรงเรียนฯทุกวันพุธเวลา ๑๕.๓๐ น.
๕. เรียนรู๎การบริหารจัดการเงิน การออมทรัพย๑และการใช๎จํายอยํางเหมาะสม ระบบกองทุนสะสม
เด็กทุกคนจะมีบัญชีออมทรัพย๑เปิดไว๎ธนาคารออมสิน หากเด็กมีรายได๎จากการทํางานชํวยเหลือโรงเรียน ตลอด
จนถึงมีรายได๎จากการขายผลงาน/การผลิต/ผลิตภัณฑ๑งานฝีมือตํางๆของตนเอง รายได๎ที่เด็กฝากบัญชีทุกครั้ง
จะได๎รับการสมทบเพิ่มให๎จากโรงเรียนอีกเทําตัว( ๑๐๐% ) ซี่งเงินบัญชีของเด็กแตํละคนจํานวน ๒๐%มีสิทธิ
เบิกมาใช๎จํายสํวนตัวได๎ แตํอีก ๘๐ % เด็กจะต๎องออมไว๎เพื่อนําไปใช๎เพื่อการเรียนตํอ
๖. โครงการสร๎างและพัฒนาพื้นที่โรงเรียนหมูํบ๎านเด็กให๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎”หุบเขาแหํงความ
รักและสันติภาพ”(ตั้งชื่อโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก)
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อุปสรรคปัญหา
๑.)ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถเป็น”ผู๎อํานวย”(Facilitator) และเป็นผู๎ฝึกฝน(Coach)ด๎านการจัด
การศึกษาทางเลือกมืออาชีพในการจัดการศึกษาให๎กับเด็กอยํางตํอเนื่องในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม ที่รองรับ
และเทําทันสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงทั้งจากป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมการบริโภคที่รวดเร็ว ได๎
๒.)การศึกษาทางเลือกยังไมํได๎รับการหนุนเสริมจากภาครัฐตามสิทธิที่ควรรับตามกฎหมายอยําง
แท๎จริง ทําให๎การขยายและเติบโตในทุกด๎านยังมีข๎อจํากัด

119

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

๕. ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
เรียนไปกับงาน จัดการความรู้ที่หลากหลายชีวิตที่เลือกได้ด้วยตนเอง
ข้อมูลพื้นฐาน : ต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต : สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทศูนย๑การเรียนโดยบุคคล
ผู๎รับอนุญาตและเป็นผู๎จัดการศึกษา นางสาวจีราภัทร จันทร๑แก๎ว
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๑๖๑/๕๔ หมูํ ๑๐ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๓๐
การจัดการศึกษา : ได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น-ตอนปลาย(ม.๑-ม.๖)
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
และได๎รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต)
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ให๎จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๖)
ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต แตํงตั้งโดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามความในข๎อ๖ แหํงกฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิของบุคคลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย๑การเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
๑.นางสาวจีราพัชร จันทร๑แก๎ว
ผู๎จัดการศึกษา
๒.นายพัฒน๑ จันทร๑แก๎ว
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๓.นายกล๎าให๎ กล๎าจน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๔.ดร.ใจเพชร กล๎าจน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๕.พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๖.พระอานนท๑ อัมมโร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๗.นางมยุรี เหี้ยมหาญ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๘.นายสุริยันต๑ โกสะแหนํ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๙.นางภควรรณ ไชยมณีกร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
๑.ความเป็นมา/พัฒนาการและเครือข่าย
ด๎วยประสบการณ๑ และองค๑ความรู๎ในการจัดการศึกษาแบบบ๎านเรียน(Home school)ของ
นางสาวจีราพัชร จันทรแก๎วและครอบครัว”จันทร๑แก๎ว”ซึง่ เป็นครอบครัวนักการศึกษาที่ถูกหลํอหลอมให๎เห็นวํา
กระบวนการศึกษาควรเริ่ มต๎นจากครอบครัว ซี่งพํอ แมํ ผู๎ ปกครองจะต๎องให๎ ความสําคัญ สนใจ ดูแลและ
กระตุ๎นความคิด ความฝ๓น และค๎ น หาศักยภาพที่อยูํในตัวเด็กหรือลู กหลานของตนเองให๎ เจอ และมีห น๎าที่
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ลูกหลานได๎เรียนรู๎ตามที่เด็กชอบ สนใจอยํางตํอเนื่องตามศักยภาพ โดยให๎โอกาสเด็ก
ได๎เลือกเรียนและเลือกกระบวนการเรียนรู๎ตามที่ชอบและมีความสุขซึ่งจะทําให๎เด็กได๎พัฒนาศักยภาพที่มีใน
ตัวเองให๎เติบโตเป็นวิถีชีวิตแหํงการเรียนรู๎ไปได๎อยํางรวดเร็วและตลอดชีวิต โดยด๎วยความคิดความเชื่อดังกลําว
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได๎เปิดโอกาสให๎ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎
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ลูกหลานได๎ที่เรียกวํา”โฮมสคลู”ได๎ “จีราพัชร จันทร๑แก๎ว”จึงได๎ยื่นจดทะเบียนจัดการศึกษารูปแบบบ๎านเรียน
(Home school)ให๎กับลูกตนเอง ๒ คน ซึ่งลูกคนโต”อนัญญา สะอาดพงษ๑”หลังจากที่เรียนโรงเรียนในระบบ
ตั้งแตํชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ประถมปีที่ ๕ ก็ค๎นพบตนเองวําไมํสนุกและท๎าทายในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู๎ ชั้น
ประถมปีท๖ี่ ลูกคนโตจึงออกมาเรียนกับบ๎านที่จีราพัชรและครอบครัวจัดกระบวนการศึกษาให๎ลูกได๎เรียนรู๎ในสิ่ง
ที่ลูกสนใจ แตํพอถึงชํวงมัธยมต๎น(ม.๑-ม.๓)ลูกก็กลับเข๎าไปเรียนโรงเรียนในระบบปกติอีก กระทั่งชํวงขึ้นมัธยม
ปลาย ม.๔-ม.๖ ลูกก็กลับมาเรียนในระบบบ๎านเรียนของครอบครัวอีกครั้ง จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.๖)
ป๓จจุบัน นางสาวอนัญญา สะอาดพงษ๑ ลูกคนโตอายุ ๒๐ ปีเรียนจบปริญญาตรีคณะมนุษย๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และขณะนี้กําลังเรียนอยูํมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า พระนครเหนือ ชั้นปีที่๓ คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ สาขาโลจิสติกส๑ พร๎อมกับเรียนMBA ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงไปด๎วย
สําหรับลูกคนเล็ก”เดชานันท๑ สะอาดพงษ๑”หลังจากเรียนโรงเรียนในระบบปกติตั้งแตํชั้นอนุบาลจนถึง
ชั้นประถมปีที่๓ ลูกก็สนใจเลือกที่จะออกมาเรียนกับระบบบ๎านเรียนของครอบครัวตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จนจบชั้น การศึกษาขั้นพื้น ฐานมัธ ยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ป๓จจุบัน อายุ ๑๗ ปี กําลั งเรียนอยูํที่มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎า ลาดกระบัง คณะคุรุศาสตร๑อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอีเลคทรอนิค
ผลจากความสํ า เร็ จ ที่ พ บเห็ น วํ า ลู ก ทั้ ง สองได๎ ฉ ายแววให๎ เ ห็ น ในสิ่ ง ที่ ลู ก เรี ย นในขณะนี้ ตั้ ง แตํ ชั้ น
มัธยมศึกษาและเดํนชัดมากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงป๓จจุบัน ซึ่งการกระตุ๎นให๎เด็กค๎นหาศักยภาพตนเองจนพบและ
ครอบครัวหรือสถานศึกษามีหน๎าที่สํง เสริม สนับสนุนเด็กได๎เรียนรู๎ ได๎ปฏิบัติ ได๎ฝึกฝนในสิ่งที่เด็กชอบ สนใจ
เด็กจะกลายเป็นผู๎เรียนที่มีความกระตือรือร๎น สนใจค๎นคว๎าพัฒนาตํอยอดเรียนรู๎ด๎วยตนเองตลอดชีวิต
จากประสบการณ๑ที่สะสมจากการปฏิบัติด๎วยตนเองในการจัดการศึกษาให๎ลูก ผํานการลองผิดลองถูก
เป็นองค๑ความรู๎ในการจัดการศึกษาทางเลือกมาพอสมควร และยิ่งได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ”บ๎านเรียน”
ครอบครัวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพ ซึง่ ตํอมาได๎รํวมกันจัดตั้งเป็นเครือขํายบ๎านเรียน ๔ ภาคทั่วประเทศจึงมี
ความมั่นใจและสนใจที่อยากจะชํวยเหลือเด็กเยาวชนที่ประสบป๓ญหาไมํสามารถเรียนในระบบปกติได๎ เด็ก/
เยาวชนที่อยูํในสถานประกอบการตํางๆ รวมทั้งครอบครัวที่ประสบป๓ญหาการจัดการศึกษาให๎ลูกหลานตนเอง
ได๎ จึงได๎ยื่นจดทะเบียนเป็น”ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต ”ประเภทบุคคล ขึ้นดังกลําว โดยได๎รับอนุญาต
ทั้งจากสพป.ภูเก็ตและสพม.เขต ๑๒ ให๎ จั ดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานตั้งแตํระดับชั้นประถมปีที่ ๑จนถึง
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ตั้ ง แตํ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙(ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ม.๑-ม.๖) และวั น ที่ ๗
กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙(ระดมประถมศึกษาป.๑-ป.๖)
๒.บริบททางสังคม ชุมชน นิเวศวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต๎ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็น เกาะทีม่ ีขนาด
ใหญํทสี่ ดุ ของประเทศไทย ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของภาคใต๎ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มี เกาะบริวาร
32 เกาะ สํวนกว๎างที่สุดของเกาะภูเก็ตเทํากับ ๒๑.๓ กิโลเมตร สํวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทํากับ ๔๘.๗
กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๔๓.๓๐๔ ตารางกิโลเมตร สํวนเกาะบริวารมีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร รวม
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พื้นที่ทั้งหมด ๕๗๐.๐๓๔ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๕๖.๒๗๑.๒๕ ไรํ ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นหมูํเกาะ
วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต๎พื้นที่สํวนใหญํประมาณ ร๎อยละ ๗๐ เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอด
เขาไม๎เท๎าสิบสอง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๕๒๙ เมตร และประมาณร๎อยละ ๓๐ เป็นพื้นที่ราบอยูํ
ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ชายฝ๓่งด๎านตะวันออกเป็นดิน เลนและปุาชายเลน สํวนชายฝ๓่งทะเล
ด๎านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงามซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
นอกจากนี้บริบททางประวัติศาสตร๑พบวําได๎มีการค๎นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ๎านกมลา อําเภอกะ
ทู๎จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได๎ขุดพบเครื่องมือหินและขวานหินเป็นการแสดงให๎ทราบวํามี มนุษย๑อาศัยในดินแดนแถบนี้
ไมํต่ํากวํา๓,๐๐๐ ปีมาแล๎ว และได๎มีหลักฐานการ กลําวถึงดิน แดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ.๗๐๐ หรือ
คริสต๑ศตวรรษที่ ๒ ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส เปโตเลมีกลําวถึงผืนดินหรือแผํนดินในสํวนนี้วํา
" แหลมตะโกลา " เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต๎กลายเป็นแหลมยาว ๆ อยูํสํวนปลายสุดของจังหวัดพังงา
อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนของ เปลือกโลกขนาดใหญํ ที่เรียกวํา รอยเลื่อนคลองมารุย
(Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร๑ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของ
ภูเก็ต ตํอมาได๎ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกลําวนี้ ออกจากผืนแผนดินใหญํจนกลายเป็นเกาะ
โดยเกิดรํองน้ําระหวํางจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกวํา ชํองแคบ ปากพระ (เป็นรํองน้ําแคบ ๆ โดยสํวนที่
ลึกทีส่ ุดลึกเพียง _๘-๙ เมตร ) ในป๓จจุบันสําหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาว ตํางประเทศ ในอดีตนอกจากจะมี
ปรากฎในบันทึก เมื่อปีพ .ศ.๗๐๐ของนักเดินเรือ คลอดิอุส เปโตเลมีที่เรียกผืนดิน ในบริเวณนี้วํา " แหลมตะโก
ลา " แล๎ว ได๎มีปรากฎหลักฐานการกลําวถึงผืนดินในบริเวณนี้อีกครั้ง จากบันทึก และ แผนที่การเดินเรือมา
เอเชียตะวันออกของชาติยุโรป ระหวําง พ .ศ.#๒๐๕๔-๒๐๙๗ เรียกผืนดินนี้วํา " จังซีลอน"
นอกจากนี้ได๎มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานผืนดินนี้ของชาวทมิฬ๑ในปีพ.ศ.๑๕๖๘ วํา " มณิกคราม "
หมายถึง “แก๎ว” ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ " ภูเก็จ " ซึ่งแปลวํา “เมืองภูเขาแก๎ว” ที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนใน
จดหมายของ ท๎าวเทพกระษัตรีย๑เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ ที่เขียนถึงกัปตัน ฟรานซิส ไลท๑ โดยเนื้อหาสํวนหนึ่งกลําวถึง
บุตรชาย คือ พระยาถลางเทียน เมื่อครัง้ เป็นเจ๎าเมืองภูเก็จ ความวํา “ให๎บอกไปแกํเมืองภูเก็จให๎แจ๎ง ข๎าเจ๎าจะ
เอาลงมาให๎” และได๎มี การเรียกขานเรื่อยมา จนกลายเป็น " ภูเก็ต " ซึ่งได๎ปรากฎในราชกิจจานุเบกษามา
ตั้งแตํ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นต๎นมา
ดัง นั้ น จึ งสรุ ป ได๎ วํา ชื่ อของจั ง หวัด ภูเ ก็ต ที่ไ ด๎มี การกลํ า วขานตั้ งแตํใ นอดีต จนกระทั่ งป๓ จ จุ บัน นั้ น
ประกอบด๎วย แหลมตะโกลา มณิกคราม จงซี ลอน ภูเก็จ และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได๎มี การเรียกขานวํา สิลัน
ถลาง และทุํงคารํวมด๎วย
จากประวัติศาสตร๑และธรรมชาติที่สวยงามทั้ง ภูเขา ทะเลและหาดทรายที่สวยงาม ดึงดุดให๎มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการได๎เติบโตอยํางรวดเร็ว เกิดสถาน
ประกอบการตํางๆเกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางทุกซอกทุกมุมของเมืองและชายหาดตํางๆ ขณะเดียวกันได๎สํงกระทบ
ให๎เกิดป๓ญหาทางสังคม ยาเสพติด ป๓ญหาเด็กและเยาวชนหลุดรอดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น สํงผล
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บริ บ ทของเกาะภูเ ก็ต ที่ส วยงาม เงีย บสงบและยิ่ งใหญํท างประวั ติศ าสตร๑ ในอดีต ได๎ แปรเปลี่ ยนเป็ นเมือ ง
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงดังกลําวเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทําให๎เครือขํายภาคประชาสังคม นักการศึกษา ชุมชน
ท๎องถิ่นและสถาบันทางสังคมตํางๆวิตกกังวลวํา ทําอยํางไรที่จะให๎ลูกหลานชุมชนท๎ องถิ่นรวมทั้งมาจากที่อื่นก็
ตามได๎เทําทัน เข๎าใจ และไมํตกเป็ นเหยื่ อของการเปลี่ยนแปลงดังกลํ าว “การศึกษาทางเลือก”นําจะเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะชํวยให๎ป๓ญหาตํางๆได๎รับการปูองกัน และแก๎ไขอยํางเป็นจริง
๓.แนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก
เชื่อมั่นวําเด็กทุกคนมีศักยภาพ มีของดีในตัวเอง พํอแมํผู๎ปกครอง ชุมชน หรือ ครู สถานศึกษา มี
หน๎าที่กระตุ๎นให๎เด็กให๎ดึงเอาศักยภาพในตนเองออกมา และสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กได๎มีโอกาสที่จะจัดการการ
เรียนรู๎ ค๎นคว๎า ศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด สนใจได๎อยํางตํอเนื่องและเป็นจริงและสอดคล๎องกับบริบทและ
ความต๎องการของผู๎เรียนเป็นสําคัญ สําหรับศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ตให๎ความสนใจกับกลุํมเด็กที่ได๎รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ
ประเทศ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสง ดังนี้ :๓๑ เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎สําหรับผู๎เรียนที่ไร๎บ๎าน ผู๎เรียนที่ย๎ายถิ่นฐานตามอาชีพของพํอแมํ หรือ
ผู๎เรียนไมํสามารถเข๎าเรียนในระบบปกติได๎
๓.๒ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนที่ไร๎บ๎านหรือผู๎เรียนที่ย๎ายถิ่นฐานตามอาชีพของพํอแมํอยํางเต็มศักยภาพ
๓.๓ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความหมาย
๔.หลักสูตรการจัดการศึกษา
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล๎องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ๑และวิธีการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ
ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ และบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค๑ตามที่กําหนด ศูนย๑การเรียนฯได๎จัด
หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรแกนกลางเป็น กลุํมสาระวิชา/กลุํมประสบการณ๑ที่
สอดคล๎องกับระดับการศึกษาของผู๎เรียน ดังนี้
๔.๑ ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มประสบการณ์ คือ
- กลุํมประสบการณ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติกับการเรียนรู๎ (สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๓๐)
- กลุํมประสบการณ๑พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ (สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๓๐)
- กลุํมประสบการณ๑ศาสนากับการดํารงชีวิต ( สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๔๐ )
๔.๒ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มประสบการณ์ คือ
- กลุํมประสบการณ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติกับการเรียนรู๎ (สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๒๐)
- กลุํมประสบการณ๑พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ (สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๓๐)
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- กลุํมประสบการณ๑ศาสนากับการดํารงชีวิต (สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๒๐)
- กลุํมประสบการณ๑ความสนใจและความสามารถพิเศษ(สัดสํวนการเรียนรู๎ร๎อยละ๓๐
๔.๓ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ประกอบด้วย ๕ กลุ่มประสบการณ์ คือ
- กลุํมประสบการณ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติกับการเรียนรู๎ สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๑๐
- กลุํมประสบการณ๑พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๒๐
- กลุํมประสบการณ๑ศาสนากับการดํารงชีวิต สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๒๐
- กลุํมประสบการณ๑ความสนใจและความสามารถพิเศษ สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๒๐
- กลุํมประสบการณ๑ทางวิชาชีพที่สนใจ สัดสํวนการเรียนรู๎ ร๎อยละ ๓๐
๕.กระบวนการ/วิธีการเรียนรู้
ด๎วยวัตถุประสงค๑หลักของศูนย๑การเรียนฯมุํงชํวยเหลือกลุํมเด็ก/เยาวชนที่ประสบภาวะป๓ญหา
ที่ไมํสามารถเรียนในระบบโรงเรียนปกติได๎ ตลอดจนถึงเด็กที่หลุดรอดจากระบบการศึกษา ตลอดจนถึงเด็กที่
ออกจากสถานพินิจ กระบวนการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ตจึงยึดบริบท ความพร๎อม
และความต๎องการของผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดการศึกษาทางเลือกทั้งรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย โดยผสมผสานการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบ ซึ่งมีความยืดหยุํนตํอการกําหนด
จุดมุํงหมาย รูปแบบวิธีการ และระยะเวลาในการจัดการศึกษา เพื่อสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียน ได๎เกิดกระบวนการ
เรียนรู๎ตามความสนใจ ความพร๎อมและศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งสามารถเรียนรู๎จากตนเอง เรียนรู๎จากผู๎อื่น และ
เรียนรู๎จากบริบทแวดล๎อมทั้งในครอบครัว ที่ทํางาน/สถานประกอบการ ในชุมชนและนอกชุมชนพื้นที่ เพื่อให๎
เกิ ด ความเหมาะสมสอดคล๎ อ งกั บ สภาพป๓ ญ หาและความต๎ อ งการของตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชนโดย
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและบูรณาการความรู๎ ทักษะ เจตคติ สมรรถนะสําคัญในการเรียนรู๎ และ คุณลั กษณะที่พึง
ประสงค๑ ที่ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางเป็นองค๑รวมดังกลําวของศูนย๑การเรียนชีวิต
ธรรมชาติภูเก็ต
๖.การประเมินผลผู้เรียน
ประเมินผลครอบคลุมด๎านความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของ
หลักสูตรฯศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ คือ
๗.๑ ให๎ความสําคัญในการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
๗.๒ ประเมินผลจากผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงานหรือประสบการณ๑ของผู๎เรียนรายบุคคลเพื่อการ
พัฒนา(Formative Assessment)
๗.๓ จัดให๎มีการประเมินผลอยํางสร๎างสรรค๑โดยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๗.๔ อื่นๆ ตามความเหมาะสม/สอดคล๎องกับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎
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ภาพที่ ๙ : ตัวอย่าง แบบประเมินผลการเรียนรู้ รายบุคคล

แบบประเมินผลการเรียนรู้
ชื่อวิชา ทฤษฎีและปฎิบัติเปียโน
ครูผู้สอน นางสาว เจนจิรา จินดามณีวรรณ
ผู้เรียน เด็กหญิง ธันยพร วงศาจันทร๑
วัน/เวลาเรียน วันอังคาร/ศุกร๑ 20.00น.-21.00น.
จุดมุ่งหมาย
1.มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบันไดเสียง c Major Scale และสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง
2.มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคอร๑ดในบันไดเสียง Bb Major Scale และสามารถปฏิบัติคอร๑ดได๎อยําง
ถูกต๎อง
3.มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับศิลปะการบรรเลง(เทคนิค)การถํายทอดอารมณ๑ ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดงและสามารถบรรเลงบทเพลงในระดับเกรด Iของเปียโนได๎คือ เพลง Love me like you do
คาอธิบายรายวิชา
การเรียนการสอนปฏิบัติเปียโน มุํงพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนให๎เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึง
หัวข๎อตํอไปนี้ การไลํเสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึก การอํานโน๎ตและจังหวะ ศิลปะการบรรเลง(เทคนิค) การ
ถํายทอดอารมณ๑ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงเพลง
จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อ 1 เดือน
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
-บรรยาย และสาธิต
สอนเสริมและให๎
-ฝึกปฏิบัติมากกวํา 30 การศึกษาด๎วยตนเอง 2
การปฏิบัติ สัปดาห๑ละ นักศึกษาฝึกปฏิบัตินอก ชั่วโมงตํอเดือน
ชั่วโมงตํอสัปดาห๑
1 ครั้ง
เวลาเรียนสัปดาห๑ละ 2
ครั้ง
วิธีสอน
- บรรยาย พร๎อมยกตัวอยํางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่เรียน
เชํน ลงมือปฏิบัติให๎ผู๎เรียนเห็นภาพ วํามีการบรรเลงจังหวะ และการอํานโน๎ตอยํางไร
วิธีการประเมิน
- พฤติกรรมการอํานโน๎ต การปฏิบัติที่ถูกต๎อง การพัฒนาในแตํละบทเพลงนั้นๆ
ความรู้ที่ได้รับ
- บันไดเสียง c Major Scale คอร๑ด และสามารถปฏิบัติได๎
- ศิลปะการบรรเลง(เทคนิค)การถํายทอดอารมณ๑ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงและสามารถ
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บรรเลงบทเพลงในระดับเกรด I ของเปียโนได๎คือ เพลง Love me like you do
วิธีการประเมินผล
- ทดสอบการปฏิบัติ
- ทดสอบทฤษฎีดนตรีเบื้องต๎น
ทักษะต่างๆ
ทักษะการอ่าน
-อํานโน๎ตออก มี 7 เสียง (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) ใช๎โน๎ตสัญลักษณ๑ถั่วงอก
ทักษะการฟัง
-ฟ๓งทํานองเพลงได๎
ทักษะการร้อง
-พูดจังหวะได๎ถูกต๎อง เชํน ตัวกลม เทํากับ 4 จังหวะ
ทักษะการเล่น
-สามารถเลํนเพลงนั้นๆได๎ จากการอํานโน๎ตออก และรู๎อัตราจังหวะตํางๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะการสร๎างความสัมพันธภาพระหวํางผู๎เรียน จัดกิจกรรมให๎เลือกเพลงที่ตนเองชอบ
นํามาฝึกซ๎อม และปฏิบัติ
- พัฒนาความกล๎าแสดงออก มีข๎อสงสัย ไมํเข๎าใจ ให๎รู๎จักถาม
- พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติเดี่ยว โดยที่ไมํมีครูผู๎สอนอยูํข๎างๆ
ที่มา : ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
สรุปผลการประเมินผู๎เรี ยนโดยวิธีการสังเกต และปฎิบัติ รวมถึงการพัฒ นาการ อยูํในระดับดีมาก
เนื่องจากผู๎เรียนมีการคิด การอํานจังหวะ และการอํานโน๎ตที่เร็ว แตํสัปดาห๑แรกจะช๎าในสํวนของการปฏิบัติ
เพราะการแยกประสาทของมือซ๎ายและขวาไมํสมดุลกัน ผู๎เรียนมีการพัฒนาการบรรเลงคลํองขึ้นในสัปดาห๑ที่
สอง เนื่องจากผู๎เรียนได๎ฝึกซ๎อม และทําความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอยูํบํอยครั้ง เมื่อนําความรู๎ทั้งหมดมาใช๎
สามารถทําให๎ผู๎เรียนปฏิบัติเปียโนเพลง Love me like you do ได๎อยํางถูกต๎อง และถํายทอดอารมณ๑ออกมา
ได๎ดีเยี่ยม สามารถนําความรู๎ เชํน จังหวะ และเครื่องหมายสัญลักษณ๑ตํางๆ ไปปฏิบัติในเพลงใหมํตํอๆไปได๎
อยํางถูกต๎อง
๗.ระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย๑การเรียนเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เรื่อง กําหนดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย๑การเรียน
เพื่อ สร๎ า งความมั่นใจให๎ กับ ผู๎ ที่เกี่ย วข๎องวําผู๎ เรียนทุกคนจะได๎ รับการศึกษาที่มี คุณภาพ ให๎ ผู๎ เรียนมีความรู๎
ความสามารถ ทั ก ษะกระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค๑ ข องผู๎ เ รี ย นตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ที่กําหนดในหลักสูตรของศูนย๑การเรียน ดังนี้
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๑.) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๒.)จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของศู น ย๑ ก ารเรี ย นที่ มุํ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ของศูนย๑การเรียน
๓.) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๕.) จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรม
ทุกกิจกรรม
- ในกลุํมยํอย คือ คณะบุคลากรในศูนย๑การเรียน อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ ๑ ครั้ง
- ในกลุํมใหญํ คือ คณะกรรมการศูนย๑การเรียนและบุคลากร อยํางน๎อยสามเดือนตํอ ๑ ครั้ง
๖.) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๗.) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘.) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๘.การเทียบโอนผลการเรียน
อาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ได๎ระบุใ ห๎มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ระหวํางการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู๎นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ๑การทํางาน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย๑การเรียน สามารถดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนได๎ตามข๎อกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ของศูนย๑การเรียน ให๎ใช๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้งจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ๑การทํางาน หรือการดําเนินชีวิต มาเทียบโอนผลการเรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎
ระหวํา งรู ป แบบเดีย วกั น หรื อ ตํา งรู ป แบบ ซึ่ง สามารถเทีย บโอนผลการเรี ยนได๎ใ นกรณี ที่ผู๎ เรีย นยั งไมํจ บ
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน พิจารณาดําเนินการได๎ ดังนี้
๑. การเทียบโอนผลการเรียน กรณีผู๎เรียนยังไมํจบชั้นปีสุดท๎ายของระดับการศึกษา หรือย๎ายสถานศึกษา
กลางคัน ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎ และประสบการณ๑ของผู๎เรียนจากเอกสารการศึกษา หรือ
หลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดให๎เ ข๎าเรียนใน
ชั้นที่ขอเทียบโอน
๒. การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกตํางจากระบบชั้นปี เชํน จัดเป็นชํวงชั้น
หรือชํวงเวลาตามกลุํมประสบการณ๑ตํางๆ ให๎ผู๎ที่รับเข๎าเรียนพิจารณาความรู๎และทักษะจากเอกสาร
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การศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช๎การประเมินความรู๎ ทัก ษะ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนเพิ่มเติม เพื่อ
พิจารณาให๎เข๎าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๓. ผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หากมีความประสงค๑ขอเข๎ารับการเทียบ
โอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของตน ให๎สถานศึกษา / ผู๎จัดการศึกษาที่รับเข๎าเรียนแตํงตั้ง
คณะกรรมการ และจัดให๎มีการประเมินตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย๑การเรียนสูํสถานศึกษาในระบบ และจากสถานศึกษาในระบบสูํ
ศูนย๑การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา / ศูนย๑การ
เรียนที่รับเข๎าเรียน ทั้งนี้ให๎ดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายตามวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรํวมกัน ดังนี้
๑. พิจารณาจากเอกสารการศึกษา เชํน ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล
การศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของผู๎ขอ
เทียบโอน เป็นต๎น
๒. พิจารณาและประเมินความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ที่มีมากํอนของผู๎ขอเทียบโอน
ซึง่ สามารถประเมินด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชํน แบบทดสอบ การปฏิบัติ การ
สัมภาษณ๑ แฟูมสะสมงาน เป็นต๎น
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต ให๎ความสําคัญและเห็นวําหลักการและแนวทางดังกลําวในการ
เทีย บโอนมีสํวนชํวยให๎ ผู๎ เรี ยนมีความสนใจและมุํงมั่นในสิ่ งตนเองเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนให๎มีคุณภาพที่มั่นคงตํอไปได๎
แนวทางและนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
เรียนไปกับงาน จัดการความรู้ที่หลากหลาย ชีวิตที่เลือกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข๎อมูล บันทึก สัมภาษณ๑ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นแล๎วยังมีการจัดประชุม
สนทนากลุํมผู๎เกี่ยวข๎องทั้งผู๎เรียน ผู๎จัดการศึกษาผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองเด็ก และผู๎สนับสนุนทั้งในสํวนภาครัฐ/
สํวนราชการ/สถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการรํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่ผํานมาของ
สังคมไทยในทุกระดับ รวมทั้งแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงซับซ๎อนมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได๎รับการผลักดันและนโยบายการพัฒนาทางด๎านอุตสาหกรรมการทํ องเที่ยวและ
บริการที่พบเห็นการเปลี่ยนแปลงคํอนข๎างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งจากป๓จจัยภายในของชุมชน องค๑กร
สถาบันสังคม และป๓จจัยภายนอกทั้งจากกระแสโลกาภิวัฒน๑ และนโยบายของรัฐจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทิศทางใหมํ ของประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย๔.๐ ที่เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙),แผนการศึกษาแหํ งชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.
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๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่๑๒ อีกด๎านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่
ผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม ธรรมชาติ วัฒนธรรมท๎องถิ่น แตํอีกหนึ่งสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมก็
ต๎องการบุคลากรในท๎องถิ่นที่มีคุณภาพและเทําทันการเปลี่ยนแปลงดังกลําว
ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ตมีความพร๎อมอยํางเทําทันและมีแนวทางการยกระดับ กระบวนการ
จั ดการศึก ษาตามหลั ก สู ต รของศูน ย๑ ก ารเรี ยนฯมาโดยตลอด โดยได๎จั ดทํ า แนวทางและทดลองปฏิบั ติจั ด
กระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน ที่ตํอยอดจากต้นทุนเดิม ทรัพยากร ประสบการณ๑และองค๑ความรู๎ในการจัด
การศึกษาให๎กับกลุํมเด็กตามระบบการศึกษาบ๎านเรียนที่ให๎ผู๎เรียนมีทักษะวิธีการจัดการความรู๎ที่หลากหลาย
ด๎วยตนเอง เทําทันสื่อ โลก สังคมและวัฒนธรรมใหมํ และการผสานกับความรู้ใหม่ วิทยาการ การค๎นหาข๎อมูล
เทคโนโลยีที่ผนึกพลังรํวมกับเครือขํายองค๑กรตํางๆทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศและตํางประเทศอยํางเป็น
ระบบและนําสนใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิเคราะห๑ และเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งจากผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรงและ
ผู๎ที่ให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง ดังนี้ :๑. เรียนไปพร๎อมกับการทํางานโดยบูรณการการเรียนรู๎เป็นแบบโครงงาน (Project –Based
Learning)ในชีวิตจริงที่พัฒนาจากป๓ญหา(Problem Based Learning)ที่ประสบป๓ญหากระทั่งต๎องออกจาก
การศึกษากลางคันหรือต๎องเข๎าไปอยูํในสถานพินิจ และเมื่อออกจากสถานพินิจไปทํางานในสถานประกอบการ
เชํน ร๎านอาหาร อูํซํอมรถ ร๎านขายของ ฯลฯ รวมทั้งผู๎เรียนที่ต๎องการเรียนในอาชีพหรือความรู๎ที่เฉพาะเจาะจง
เชํน ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น โดยให๎ผู๎เรียนแตํละคนออกแบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
โดยการแนะนํา ปรึกษาหารือ จากผู๎ทรงคุณวุฒิ/ครูภูมิป๓ญญาที่ประสานงาน/สนับสนุนโดยศูนย๑การเรียนฯที่จะ
ทําหน๎าที่เป็นโคช Coach)ให๎กับผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด ทั้งด๎านการปรับเปลี่ยนทัศนคติ/ความคิดที่เป็นลบและที่ไมํ
ถูกต๎องของผู๎เรียน พร๎อมทั้งทั้งทักษะความความสามารถและโอกาสที่จ ะพัฒนาทักษะในวิชาชีพที่ผู๎เรียนกําลัง
ปฏิบัติ/ดําเนินการอยูํหรือปรับเปลี่ยนพัฒนาไปสูํสิ่งที่ชอบ/สนใจมากกวําก็ได๎
๒. โครงการฝึกผู๎ประกอบการสังคม จากการที่ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ตมีองค๑ความรู๎และ
ทักษะในการผลิตน้ําหมักชีวภาพที่ได๎ผํานการปฏิบัติ ทดสอบ และทดลองรํวมกับผู๎เรียน เครือขํายผู๎ปกครอง
และผู๎บริโภคทั่วไปเพื่อการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ขจัดน้ําเนําเสีย และกําลังพัฒนาไปสูํเครื่องสําอาง ซึ่งนอกจาก
จะเป็นจะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนที่สนใจได๎เรียนรู๎กระบวนการผลิต วัตถุดิบตํางๆทุกขั้นตอนแล๎ว ป๓จจุบันกําลังตํอ
ยอดให๎ผู๎เรียนที่สนใจได๎เข๎ามาเรียนในเรื่องการตลาดและการจําหนํายในรูปแบบของผู๎ประกอบการทางสังคม
ที่ประโยชน๑จากการจําหนํายผลิตภัณฑ๑นํามาพัฒนาการศึกษาของผู๎เรียนทั้งในระดับบุคคล กลุํม ศูนย๑การเรียน
ฯให๎ยั่งยืนตํอไป
๓. โครงการสร๎างแหลํงเรียนรู๎(Co-Learning Space )ด๎านการทําเกษตรอินทรีย๑และเรียนรู๎ธรรมชาติ
ศึกษา(ต๎นไม๎ พันธุกรรมพืชผัก ฯลฯ)ที่วัดบางพลีน๎อย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ให๎กลุํมเด็กเยาวชนใน
ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต ตลอดจนถึงกลุํมเด็กเยาวชนอื่นๆที่สนใจทั้งกลุํมครอบครัวบ๎านเรียน องค๑กร
ชุชน โรงเรียนในพื้นที่ และอื่นๆได๎มาทํากิจกรรม เรียนรู๎เกษตรอินทรีย๑ ธรรมชาติ และ ฝึกฝนการทํางานกลุํม
จิตอาสา การเสียสละ แบํงป๓น และคุณธรรมตํางๆ
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อุปสรรคปัญหา
๑.)กระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู๎ให๎กับเด็กที่ออกจากสถานพินิจยังมีความยากลําบาก เพราะเด็ก
เยาวชนบางสํวนที่ออกมายังไมํมีความพร๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและยังมีทัศนคติแงํลบที่มีตํอสังคม โดย
ชํวงแรกๆที่ออกจากสถานพินิจเด็กจะเริ่มต๎นชีวิตใหมํด๎วยการจัดการชีวิตตนเองให๎เรียบร๎อยกํอน เชํน บ๎านที่
อยูํอาศัย ครอบครัว ทํางาน/รายได๎/อาชีพ ฯลฯ จากนั้นถึงคํอยมาจัดการในเรื่องการเรียน ซึ่งการเรียนจึงมี
ความจําเป็นต๎องสอดคล๎องกับวิถีชีวิตใหมํของเด็ก และป๓จจุบันยังไมํมีตัวอยํางรุํนพี่ที่ออกจากสถานพินิจแล๎ว
ประสบความสําเร็จสามารถเรียนและทํางานพึ่งพาตนเองเป็นที่พึ่งของครอบครัวและพํอแมํได๎ ดังนั้น จึงต๎องใช๎
เวลาในชํวงการพัฒนานี้พอสมควร
๒.)กระบวนจัดการศึกษาเรียนรู๎ให๎กับเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน เด็กมีความพร๎อมที่กลับมาเรียน
ใหมํแตํต๎องจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนที่สอดคล๎องกับความต๎องการของเด็ก/ผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๓.)ผู๎เรียนในศูนย๑การเรียนฯยังขาดการสนับสนุนทั้งด๎านทรัพยากร เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน๑อื่นๆ
ทีค่ วรได๎รับตามกฎหมายอยํางเหมาะสมจากรัฐ ทําให๎ศูนย๑ฯมีความยากลําบากในการจัดการศึกษาตามแผนงาน
ตํางๆได๎อยํางตํอเนื่อง
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
(ต้นทุนทางสังคม นวัตกรรม องค์ความรู้)
การสั ง เคราะห๑ จ ากการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล บั น ทึ ก สั ม ภาษณ๑ ผู๎ เ กี่ ยวข๎ อ งในพื้ น ที่ แ ละ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ และการจัดประชุมสนทนากลุํม ประกอบด๎วย ผู๎เรียน ผู๎จัดการศึกษา ครู ผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครอง
เด็ก และผู๎สนับสนุนทั้งในสํวนภาครัฐ/สํวนราชการ/สถาบันการศึกษา/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สถาบัน
วิ ช าการ องค๑ ก รภาคประชาสั ง คม และจากการจั ด เวที ป ระชุ ม รั บ ฟ๓ ง จากผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ๖-๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแกํน เพื่อรํวมกันวิเคราะห๑ เสนอแนะ ทดลองปฏิบัติ สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กับผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียนสถาบันสังคมทั้ง ๕ กรณีศึกษาตาม
สาระสําคัญของแตํละองค๑ประกอบในการจัดการศึกษาทั้งต๎นทุนทางสังคม (๑๑)นวัตกรรม องค๑ความรู๎ และได๎มี
เวทีให๎ทุกกรณีศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องได๎ตรวจสอบ แก๎ไข เพิ่มเติม และตรวจดูความถูกต๎อง เพื่อหวังให๎เกิด
ประโยชน๑สําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมและเป็นข๎อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมในประเทศไทยตํอไป

ส่วนที่ ๑
ต้นทุนทางสังคม ภูมิปัญญา นิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สาหรับการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคม
๑.ความเป็นมา/พัฒนาการและเครือข่าย
๑.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันป๓ญญาปิติ องค๑กรสาธารณะประโยชน๑ ได๎เข๎ามาทํางานในพื้นที่ภายใต๎
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการฯจังหวัดแมํฮํองสอน(สนับสนุนโดย UNDP)ด๎วยเงื่อนไขโครงการสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งการดําเนินงานได๎พัฒนาเยาวชนในชุมชนบ๎าน
ห๎วยกระตําย บ๎านแมํลามาน๎อย และบ๎านห๎วยมะโอ เพื่อทําหน๎าที่อาสาชํวยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน โดยกลุํมเยาวชนได๎เลือกประเด็น “การอนุรักษ๑ปุาต๎นน้ํา และการผลิตผ๎าฝูายทอมือด๎วยกี่
เอว” เป็นประเด็นในการรวบรวมข๎อมูลรํวมกับผู๎รู๎ และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎เด็กในชุมชนให๎เกิดความ
เข๎าใจวิถีชีวิตของตน กระบวนการทํางานของโครงการฯนอกจากจะได๎ข๎อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมแล๎ว ยังกํอให๎เกิด ”กลุํมเยาวชนหญ๎าแพรกสาละวิน ”ที่รํวมกันทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ประเด็นเรื่องการดูแลรักษาปุาต๎นน้ํา การพัฒนาการผลิตอาหาร ยา ผ๎า และของใช๎ในบ๎านด๎วยภูมิป๓ญญาปกา
เกอะญอลุํมน้ําสาละวิน ตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและใจของสมาชิกในชุมชนด๎วย
พ.ศ.๒๕๕๖ ศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แมํฟูาหลวง”(ศศช) ได๎ยุติการจัดการเรียน การสอน
ตํอ กลุํมเปูาหมายเด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ํากวํา ๑๕ ปี ทําให๎เด็กนักเรียนในบ๎านแมํลามาน๎อย และบ๎านห๎วย
มะโอได๎รับผลกระทบเป็นจํานวนมาก พ.ศ.๒๕๕๗ กลุํมหญ๎าแพรกสาละวินและสถาบันป๓ญญาปิติ จึงได๎ยื่นจด
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ทะเบียน”ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน ”เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค๑กรชุมชนขึ้นที่บ๎านแมํลามา
น๎อยดังกลําว
ทั้งนี้นอกจากเพื่อชํวยเหลือเด็กในชุมชนที่ได๎รับผลกระทบและให๎มีโอกาสด๎านการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
แล๎ว ความมั่นใจจากต๎นทุนการทํางานโครงการฯตํางๆรํวมกัน มาตั้งแตํปีพ.ศ.๒๕๕๔ของทั้ง ๒ องค๑กรได๎สะสม
ทุน ทางสั ง คม เชํน ชุมชนให๎ การยอมรั บ รํ ว มมื อ สนับสนุน ทุนทางด๎า นข๎อ มูล วิ ช าการชุม ชนจากการทํ า
โครงการงานวิจั ยฯเพื่อท๎องถิ่น ประสบการณ๑ การทํางานที่ใกล๎ชิด/เกาะติดชุมชน และทุนจากเครือขําย/
องค๑กรจากภายนอกที่สามารถหนุนเสริมข๎อมูล ชํองทางโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎ตํอเนื่องอยํางมีพลัง
พ.ศ.๒๕๕๘จึงได๎รับอนุมัติให๎จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและตํอเนื่องถึงระดับมัธยมศึกษาในป๓จจุบัน
๑.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
ชุมชนบ๎านสบลานเป็นชุมชนของชนเผําปกาเกอะญอ เป็นหยํอมบ๎านหนึ่งของบ๎านแมํลานคํา
ที่ดํารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางลึกซึ้งและมีวิธีการ/กระบวนการในการสืบทอด
ภูมิป๓ญญาและคําสอนให๎กับลูกหลานผํานวิถีวัฒนธรรม ประเพณีตํางๆจึงกลายเป็นชุมชนปกาเกอะญอที่มี
องค๑กรจากภายนอกเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎เป็นจํานวนมาก เชํน มูลนิธิโรงเรียนรุํงอรุณที่ได๎เข๎ามาศึกษาเรียนรู๎
จึงรํวมกับชุมชนในการจัดทํา”โครงการงานวิจัยและพัฒนาการการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชนเผํา
ปกาเกอะญอ บ๎านสบลาน จ.เชียงใหมํ”ขึ้น ซึ่งภายใต๎กระบวนการดําเนินงานโครงการฯดังกลําว นอกจากจะ
กํอให๎เกิดการมีสํวนรํวมมากมายจากสํานักงานเขตพื้ นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒ ,สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนบ๎านแมํลานคําแล๎ว องค๑กรชุมชนโดยผู๎นําชุมชน
ซึ่งมีองค๑ความรู๎ ทักษะอาชีพ ไรํหมุนเวียนเป็นที่ประจักษ๑และยอมรับโดยทั่วไป และยังได๎ สะสมทุนที่เป็นข๎อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหลักสูตรวิถีชีวิต กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลที่เทียบเคี ยงกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ และทุนเครือขํายตํางๆทั้งในระดับท๎องถิ่นและประเทศด๎วยที่ให๎การสนับสนุน แนะนํา
ข๎อมูล เปิดชํองทางโอกาสตํางๆ จึงเป็นต๎นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญขององค๑กรชุมชน ที่สร๎างความ
มั่น ใจและความพร๎ อมที่จ ะจั ดการศึ กษาให๎ กับลู กหลานชุมชนของตนเองได๎ อยํางมั่นคง ดังนั้น จึงต๎องการ
สถานศึกษาที่สามารถให๎องค๑ความรู๎/ภูมิป๓ญญาชนเผําปกาเกอะญอของชุมชนได๎รับการถํายทอดให๎กับเด็ก
เยาวชนในชุมชนอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่องด๎วย พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได๎ยื่นจดทะเบียนเป็น”ศูนย๑การเรียนโจ๏ะ
มาโลลื อ หลํ า ”(โรงเรี ย นวิถี ชีวิ ต)และได๎รั บ อนุมั ติจั ดการศึก ษาระดับ ประถม-มั ธ ยมศึ กษาและตํอ เนื่ องถึ ง
ระดับประถมวัยในป๓จจุบันดังกลําว
๑.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
ด๎วยหลักปรัชญาและปณิธานขององค๑กรชุมชนบ๎านทําสะท๎อนที่ ต๎องการสร๎างชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎สูํความเป็นไท ซึ่งหมายถึงชุมชนแหํงความสุขที่แท๎จริง อิ สระ เสมอภาค เทําเทียม สุขภาพดี แข็งแรง
ดํารงชีวิตบนวิถีการพึ่งพาตนเองที่เหมาะสม ยั่งยืนโดยไมํแบํงแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม โดยหลักความ
เชื่อดังกลําวจึงได๎สะสมทุนชีวิตประสบการณ๑ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ฝึกฝนในรูปแบบ”บ๎านเรียน”ให๎กับ
ลูกหลานของสมาชิกในชุมชน กระทั่งได๎พัฒนาทุนชีวิตประสบการณ๑ทางสังคมดังกลําวเป็นเครือขํายชุมชนแหํง
การเรียนรู๎สูํความเป็นไท(การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข)ที่ขยายกว๎างมากขึ้นทั้งในระดับท๎องถิ่น ประเทศ และ
ตํางประเทศ เป็นต๎นทุนให๎องค๑กรชุมชนได๎รํวมกันกํอตั้ง”ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท”ขึ้นเพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ให๎กับเด็กเยาวชนที่ตํอยอดจาก”บ๎านเรียน”และกลุํมเด็กที่สนใจเข๎ามาเรียนรู๎เพื่อรํวมสร๎างสรรค๑ชุมชน
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แหํ งเรี ยนรู๎ รํว มกัน ในปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ได๎รับอนุมัติ ให๎ จัดการศึกษาตั้งแตํระดับประถม-มัธยมปลาย
ป๓จจุบันมีทุนความรู๎ประสบการณ๑จากอาสาสมั ครตํางประเทศที่เข๎ามาหนุนเสริมทักษะทั้งด๎านภาษาและการ
เรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางหลากหลายอยํางมีความสุขอยํางตํอเนื่อง
๑.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล๎ววํา ”โรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก”ซึ่งกํอตั้งและดําเนินงานโดยมูลนิธิ
เด็กเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๒ ที่ริมฝ๓่งแมํน้ําแควน๎อยและย๎ายมาที่ริมฝ๓่งแมํน้ําแควใหญํ ต.วังด๎ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
คือโรงเรียนทางเลือกแหํงแรกของประเทศไทย โดยได๎นําแนวคิดปรัชญาการศึกษาทางเลือกแบบโรงเรียน
ซัมเมอร๑ฮิลส๑ของนาย เอ.เอส.นีล ประเทศอังกฤษมาผสมผสานกับแนวคิดพุทธศาสนาประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสม
กับสั งคมไทย องค๑ความรู๎ป ระสบการณ๑กวํา ๓๗ ปีในการจัดการศึกษาให๎กับกลุํ มเด็กที่ยากไร๎ ด๎อยโอกาส
กําพร๎า และถูก กระทํารุนแรงของโรงเรียนหมูํบ๎านเด็กซึ่งที่ได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
โดยตํอยอดจากโรงเรียนอนุบาลสานรักของมูลนิ ธิเด็กซึ่งตั้งอยูํที่จังหวัดนครปฐม โดยทุนความรู๎ ประสบการณ๑
ข๎อมูล เครือขํายทั้งในระดับท๎องถิ่น ประเทศและตํางประเทศ เป็นต๎นทุนทางสังคมที่สําคัญขององค๑กร ทั้ง
ความสําเร็จเชิงประจักษ๑ที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ข๎อมูลวิชาการ ประสบการณ๑ บทเรียนองค๑ความรู๎ที่เกิดขั้นจากการ
ปฏิบัติจริงขององค๑กรที่สามารถตํอยอดในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กเยาวชนได๎อยํางตํอเนื่อง
มูลนิธิเด็กจึงได๎ยื่นจดทะเบียนเป็น”ศูนย๑การเรียนมัธยมศึกษาหมูํบ๎านเด็ก”ขึ้นเพื่อรองรับและตํอยอดจากเด็กที่
จบประถมศึกษาจากโรงเรียนหมูํบ๎านเด็กและเด็กด๎อยโอกาสอื่นๆทั่วประเทศ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
จึงได๎รับอนุมัติให๎จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได๎ดังกลําว
๑.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
จากประสบการณ๑ตรงและบทเรียนที่ได๎รับจากการจัดการศึกษารูปแบบ”บ๎านเรียน”(Home
School)ให๎กับลูก ๒ คนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตํประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖)
ของนางสาวจีราพัชร จันทร๑แก๎ว ที่สามารถจัดกระบวนการศึกษาในสิ่งที่ลูก/ผู๎เรียนชอบ ถนัดและสนใจได๎อยําง
มีคุณภาพกระทั่งป๓ จจุ บัน ลูกได๎ศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาตามที่ต๎องการได๎อยํางมีความสุ ข ประกอบกับ
ครอบครัว”จันทร๑แก๎ว”เป็นครอบครัวของนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมในจังหวัด
ภูเก็ต จึงเป็นทุนทางสังคมที่สําคัญของการสร๎างเครือขํายการศึกษาทางเลือกและบ๎านเรียนในภูเก็ตให๎มากขึ้น
และได๎เชื่อมตํอยอดเป็นเครือขํายรํวมกับภาคอื่นทั่วประเทศอีกด๎วย และเมื่อเห็นวํา”ภูเก็ต”ที่กําลังเติบโตทาง
เศรษฐกิจแตํยังมีเด็กเยาวชนอีกจํานวนมากทั้งเด็กในท๎องถิ่นและจากตํางถิ่น/ตํางจังหวัดที่อพยพตามพํอแมํเข๎า
มาใช๎ชีวิตในภูเก็ต ประสบป๓ญหาชีวิตและการศึกษา บางคนต๎องออกจากโรงเรียนกลางคัน เกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติด พฤติกรรมที่ก๎าวร๎าวรุนแรงกรทั่งเข๎าไปอยูํในสถานพินิจ เมื่อกลับออกมาจากสถานพินิจแล๎วเริ่มต๎นชีวิตใหมํ
ไมํได๎บ างคนต๎องกลั บ เข๎าไปสถานพินิ จ รอบสอง ด๎ว ยทุนทางสั งคมที่มีและสะสมมาดังกลํ าวประกอบกับ
ต๎องการชํวยเหลือเด็กเยาวชนกลุํมที่ประสบภาวะยากลําบากและอยูํมุมมืดเหลํานี้ ”จีราพัชร จันทร๑แก๎ว” จึงได๎
ยื่น จดทะเบีย นเป็น “ศูน ย๑ การเรี ยนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต ”เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทบุคคล โดยมี
คณะกรรมการศูนย๑การเรียนที่เป็นผู๎ ทรงคุณวุฒิอีกจํานวนมากรํวมรับผิดชอบ ในเดือนมีนาคม และมิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙จึงได๎รับอนุมัติให๎จัดการศึกษาตั้งแตํประถม-มัธยมศึกษาตอนปลายดังกลําว
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๒.บริบททางธรรมชาติ สังคม ชุมชน นิเวศวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
๒.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
ชุมชนบ๎านแมํลามาน๎อยที่ตั้งของศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน เป็นชุมชนชนเผําปกา
แกอะญอ ซึ่งตั้งอยูํในพื้นที่นิเวศลุํมน้ําสาละวิน ซึ่งเป็นระจักษ๑วํามีความอุดมสมบูรณ๑ของพันธุกรรมพืช สัตว๑ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพมากมายและด๎วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อของชนเผําปกาเกอะญอที่ผูกพันอยูํ
รํวมกับธรรมชาติ ปุา ดิน น้ํา ภูเขาและสิ่งเหนือธรรมชาติอยํางลึกซึ้งที่เชื่อวําในธรรมชาติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล
รักษา กระทั่งมีปราชฎ๑ชาวบ๎านของชนเผําปกาเกอะญอที่ชุมชนเคารพนับถือกลําววํา ” อยูํกับน้ําให๎ดูแลน้ํา กิน
กับปุาให๎ดูแลปุา”วิถีแหํงปุา วิถีแหํงธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมชนเผําปกาเกอะญอที่ผู๎นําชุมชนได๎พยายามอนุ
รักษ๑ ปกปูอง และสืบทอดให๎กับลูกหลาน และป๓จจุบัน”กลุํมหญ๎าแพรกสาละวิน”ได๎ลุกขึ้นมารับชํวงตํอสืบสาน
ความคิดและภารกิจของผู๎ใหญํ/ชุมชนในการสร๎างและอนุรักษ๑พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน และ
เชื่อมตํอกับเครือขํายจังหวัดแมํฮํองสอนภายใต๎ยุทธศาสตร๑ ”แมํฮํองสอนเมืองพิเศษทางทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม” จึงเป็นต๎นทุนทางสังคมทั้งในบริบทธรรมชาติ นิเวศวัฒนธรรมที่ได๎นํามาเป็นหลักสูตรและจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ยึดโยงกับต๎นทุนดังกลําวนี้เพื่อที่จะพัฒนาตํอยอดเป็นเป็นฐานการเรียนรู๎ให๎เข็มแข็ง มั่นคง
และยั่งยืนตํอไป.
๒.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
ด๎วยการที่ชุมชนบ๎านสบลานที่ตั้งของศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา เป็นชุมชนชนเผําปกา
เกอะญอที่ยังคงดํารงวิถีชีวิตในการอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางลึกซึ้ง จึงทําให๎พื้นที่ปุาทางวัฒนธรรมตํางๆและ
การใช๎ ป ระโยชน๑ ทางธรรมชาติยั งคงอุ ดมสมบู รณ๑ ด๎ว ยทรัพ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพ รวมถึ งไรํ
หมุนเวียนซึ่งเป็นพื้นที่ทํา กินของชุมชนก็เป็น ระบบการจัดการประโยชน๑ แบบเชิงซ๎อนหรือ สิทธิเชิงซ๎อนของ
ชุมชนที่สมดุลไปพร๎อมกันระหวํางประโยชน๑สํวนบุคคล ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่ง เป็นภูมิป๓ญญาและองค๑
ความรู๎ ข องชุ ม ชนที่ สื บ ทอดกั น มายาวนาน ทั้ ง หมดคือ ต๎ น ทุ น ทางสั ง คมในบริ บ ททั้ ง ทางธรรมชาติ นิ เ วศ
วัฒนธรรมที่ได๎นํามาหลอมรวมเป็นหลักสูตรวิถีชีวิตและจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ยึดโยงกับต๎นทุนดังกลําวนี้
เพื่อที่จะพัฒนาตํอยอดเป็นเป็นฐานการเรียนรู๎ให๎เข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนตํอไป
๒.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
“นิเวศปุาพรุ ”เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของชุมชนบ๎ านทําสะท๎อนที่ตั้งของศูนย๑การ
เรียนชุมชนวิถีไท ที่สํงผลให๎เห็นวิถีทางวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติ เป็นพุทธวิถีที่สงบ
รํมเย็นและสันติสุข ผู๎นําองค๑กรชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันแนบแนํนกับชุมชนได๎มองเห็นการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่
เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วอันเป็นผลกระทบทั้งจากป๓จจัยภายนอกและภายในชุมชน ซึ่งหลักสูตรและกระบวนการ
เรี ย นรู๎ ที่ยึ ด โยงกับ ต๎ น ทุ น ทางธรรมชาติ ปุ า แมํ น้ํ า พั นธุ ก รรมพืช / สั ตว๑ และนิเ วศสวนเกษตรกรรมจึ ง มี
ความสําคัญที่จะทําให๎การการเรียนรู๎ของเด็กเติบโตจากจุดภายในและใกล๎ตัวเพื่อนําไปสูํการขยายเติบโตตํอไป
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๒.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
ด๎วยหลักการตามแนวความคิดของ เอ.เอส.นีล ผู๎กํอตั้งโรงเรียนซัมเมอร๑ฮิล ที่วํา ”ต๎องทํา
โรงเรียนให๎เหมาะสมกับเด็ก ไมํใชํทําเด็กให๎เหมาะสมกับโรงเรียน” และเชื่อวําธรรมชาติและศิลปะสามารถ
เยียวยาเด็กที่ประสบป๓ญหาตํางๆได๎ ดังนั้น การคัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงเรียนหมูํบ๎านเด็กจึงมีความสําคัญตั้งแตํ
เบื้ อ งต๎ น นอกจากพื้ น ที่นิ เ วศลุํ มน้ํ า แควใหญํ ที่ อุด มสมบู รณ๑ ด๎ ว ยองค๑ ป ระกอบแมํ น้ํา ภูเ ขาและปุ า ไม๎ แ ล๎ ว
โรงเรียนฯยังได๎ทุํมเทปลูกต๎นไม๎นานาชนิดให๎เป็นปุาที่อุดมสมบูรณ๑ในป๓จจุบัน นิเวศปุาลุํมน้ํา ตะวันตก ความ
หลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนฯกวํา ๒๐๐ ไรํจึงเป็นต๎นทุนทางธรรมชาติที่สําคัญนอกจากจะเป็นห๎องเรียน
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อมของเด็ก/ผู๎เรียน ธรรมชาติที่สงบเย็น ยังเป็นฐานการเรียนรู๎และพัฒนา
สติของสังคมในโรงเรียนฯให๎อยูํรํวมกันอยํางมีความสุขด๎วย
๒.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
แม๎ป๓ จจุ บัน ปุา ต๎นไม๎ ภูเขา ทะเล หาดทราย แมํน้ํา และชุมชนพื้นบ๎าน ซึ่งเป็นนิเวศทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ๑ สวยงาม เงียบสงบของ”ภูเก็ต”จะมีการเปลี่ยนแปลงด๎วยแรงขับเคลื่อน
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี ที่ ม าพร๎ อ มกั บ ”ผู๎ ค น”จากหลากหลายวั ฒ นธรรมและ
จุดประสงค๑ในการเข๎ามาใช๎ชีวิตในภูเก็ต ต๎นทุนบริบททางธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว จึงเป็นต๎นทุนที่สําคัญที่ได๎หลอมรวมเป็นหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาของศูนย๑
การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต เพื่อที่จะให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ ตํอยอดเพื่อการพัฒนาให๎เข็มแข็ง ยั่งยืน มั่นคงตํอไป
๓.แนวคิดการศึกษาทางเลือก
๓.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
การศึกษาควรตั้งอยูํบนวิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู๎การดําเนิน
ชีวิตที่ดี เพื่อพัฒนามนุษย๑ไปสูํความเป็ นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ที่สงบสุขและดีงาม โดยสอดคล๎ องกับภาษาปกา
เกอะญอที่วํา“ตํามาโล๏ะ ตําโอมู” ซึ่งหมายถึง การเรียนรู๎เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม หรือ ชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นได๎จาก
การเรียนรู๎ โดยแยกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา เรียนรู๎เพื่อดูแลตนเอง ระดับมัธยมศึกษา เรียนรู๎เพื่อ
ดูแลตนเองและครอบครัว ระดับอุดมศึกษา เรียนรู๎เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
ชีวิต คือการศึกษา และ องค๑ความรู๎หรือวิชาความรู๎ทั้งหลายล๎วนมีที่มาจากการศึกษาชีวิต การ
ดํารงชีวิต และการสัมพันธ๑กับสิ่งตํางๆในชีวิตทํามกลางบริบทตํางๆกัน ดังนั้น ในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมใน
ชุมชน จึงเต็มไปด๎วยองค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญาอันมีคําที่สั่งสมสืบตํอกันมาเพื่อการดํารงอยูํอยํางมีคุณภาพของ
ชุมชนนั้นๆ และนํ าพาชีวิตไปสูํการพึ่งตนเอง อยูํรอดอยํางเรียบงําย อยูํอยํางรํมเย็น ลุํมลึก รู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆและเกิดสํ านึก รับผิ ดชอบตํอสํวนรวม ถือเป็นที่พึ่งให๎กับสั งคมได๎ พร๎อมทําประโยชน๑ตํอ
สํวนรวมในด๎านตํางๆได๎อยํางมีความสุข
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๓.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎สูํความไท ซึ่งหมายถึงการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข(ชุมชนแหํง
ความสุข)คือความสุขที่แท๎จริงทั้งภายนอกและภายใน ความเป็นหนึ่งเดียวให๎เกิดขึ้นในตัวเอง ตํอครอบครัว ตํอ
ชุมชน ตํอคนในชาติและในโลกนี้ โดยอยูํรํวมกันมีความเสมอภาค เทําเทียมกัน มีความเป็นพี่เป็นน๎อง มีสุขภาพ
ที่ดี ปราศจากโรคภัยมีความสุขภายในคือสภาวะที่เป็นอิสระจากอัตตา/ตัวตน สภาวะความไมํมีอัตตาหรือ
อนัตตาคือผู๎ที่มีจิตวิญญาณปราศจากความเห็นแกํตัว มีความรัก ความเมตตา มีหัวใจที่เปิดกว๎าง มีจิตใจที่
บริสุทธิ์ไมํขุํนมัว โดยกําหนดออกเป็น ๓ สํวนคือ การรู๎จักตนเอง การรู๎จักโลก และการค๎นหาศักยภาพตนเอง
เพือ่ มีสัมมาชีพที่เหมาะสมตามสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ
๓.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
นําแนวความคิดซัมเมอร๑ฮิลส๑ของ เค.เอส.นีล ที่วํา “ทําโรงเรียนให๎เหมาะกับเด็ก ไมํใชํทําเด็ก
ให๎เหมาะกับโรงเรียน”นํามาผสมผสานกับแนวคิดพุทธศาสนาประยุกต๑ ใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
โดยมุํงที่จะจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเกิดความสามารถในการสร๎างความรู๎ ความสามารถ
ในการสร๎างความรํวมมือ และความสามารถในการสร๎างแนวทางปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนด คํานึงถึงสิทธิประโยชน๑ของผู๎เรียน
และคํานึงถึงความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของชาติ
๓.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
เชื่ อมั่ น วํ าเด็ก ทุก คนมี ศัก ยภาพ มี ของดี ในตั ว เอง พํ อแมํผู๎ ปกครอง ชุม ชน หรือ ครู แ ละ
สถานศึกษา มีหน๎าที่กระตุ๎นให๎เด็กให๎ดึงเอาศักยภาพในตนเองออกมา และสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กได๎มีโอกาสที่
จะจัดการการเรียนรู๎ ค๎นคว๎า ศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด สนใจได๎อยํางตํอเนื่องและเป็นจริงและสอดคล๎อง
กับบริบทและความต๎องการของผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๔.หลักสูตรการศึกษา
๔.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
ได๎นําเอาองค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญาที่สืบทอดกันมาของชุมชนตามวิถีนิเวศวัฒนธรรม และนิเวศ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปุาไม๎ ภูเขา แมํน้ํา ผืนดิน สมุนไพร พืชพรรณธัญญาหาร ไรํข๎าว และสรรพสัตว๑
สิ่งมีชีวิตในระบบภูมินิเวศของชุมชน เป็นต๎นทุนทางสังคมที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรและจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ “หลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุํมน้ําสาละวิน “อาหาร ยา ผ๎า บ๎าน” โดยจัดทําตามหลักเกณฑ๑และ
วิธีการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ เพื่อสร๎างโอกาสในการพัฒนา
ผู๎เรียนทุกคน ให๎เกิดโอกาสในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และความแตกฉานทางป๓ญญา เป็นกําลังสําคัญของ
ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ให๎ มีค วามพร๎อ มด๎า นคุณ ภาพของจิตใจ มี ความรู๎ มีคุณ ธรรม มี จิตสํ านึ ก
สาธารณะในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก อันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพตามแผนการศึกษาแหํงชาติ โดยจัดกลุํมสาระวิชาเป็น ๖ กลุํมประสบการณ๑ คือ (๑) กลุํม
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ประสบการณ๑เกี่ย วกับระบบการผลิตการเกษตรเชิงนิเวศวัฒนธรรม (๒) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบ
ธรรมชาติ (การจัดการดิน-น้ํา-ปุา)ในวิถีชีวิตของชุมชน (๓) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมของ ชุมชนปกาเกอะญอ (๔) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบสุขภาพองค๑ รวม
สุขภาพกาย ใจ สังคมป๓ญญา (๕) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน งานหัตถกรรม
การทอผ๎า การแปรรูปจักสาน การจัดการระบบอาหาร การแบํง ป๓นแลกเปลี่ยนเกื้อกูลกันในชุมชน (๖) กลุํม
ประสบการณ๑เกี่ยวกับระบบภูมิป๓ญญาทางภาษา ภาษากะเหรี่ยง-ภาษาไทย
๔.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบองค๑รวมเชิงบูรณาการอิงถิ่นฐาน โดยจัดทําตามหลักเกณฑ๑
การปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางฯสําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ สร๎างการเรียนรู๎โดยบูรณาการสาระการเรียนรู๎
บนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาชุมชนอยํางเป็นองค๑รวม มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีจริยธรรม คุณธรรม
และมีป๓ญญาในการดํารงชีวิตอยูํรํวมกับสรรพสิ่งอยํางมีความสุขและเกื้อกูล มีทางเลือกในการศึกษาอยํางมี
คุณภาพตามศักยภาพของตน มีความเทําทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็น ใฝุเรียนรู๎และสามารถนํา
ความรู๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวมได๎ โดยมีหลักการ ๓ ประการ คือ( ๑.) การศึกษาที่อยูํบน
รากฐานภูมิป๓ญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนามนุษย๑ไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ (๒.) หลักสูตร
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน โดยชุมชนมีสํวนรํวมจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง (๓.) มีกระบวนการ
เรียนรู๎รํวมกันอยํางกัลยาณมิตร เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตํอเนื่อง โดยได๎หลอมรวม
เป็น ๖ กลุํมประสบการณ๑ คือ (๑) กลุํมภาษา (๒.)กลุํมสุขภาวะองค๑รวม (๓.)กลุํมศิลปวัฒนธรรม (๔.)กลุํม
ศาสนา สังคม ประเพณี ความเชื่อ (๕.) กลุํมธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (๖.)กลุํมคณิตศาสตร๑ – เทคโนโลยี
๔.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
ด๎วยวิสัยทัศน๑ที่จะสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ สูํความเป็นไท ซึ่งหมายถึงการอยูํรํวมกันอยํา งมี
ความสุข และนํามาพัฒ นามาเป็น ๓ สํว นแหํงการเรียนรู๎คือ รู๎จักตนเอง รู๎จักโลก รู๎จักสั มมาชีพ(ศักยภาพ
ตนเอง)โดยบูรณาการหลอมรวมเป็นหลักสูตรชุมชนวิถีไท ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมต๎นโดยจัด
ออกเป็น ๕ กลุํมประสบการณ๑ คือ (๑.)กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ภายใน/จิตวิญญาณ(๒.)กลุํมประสบการณ๑
การเรียนรู๎สุขภาพ (๓.)กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎สัมพันธภาพทางสังคม (๔.)กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎
ภาษาและวัฒนธรรม (๕.)กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ ๖.)กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎สัมมาชีพ
และเศรษฐกิจ ชุมชน และระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จัดออกเป็น ๓ กลุํ มประสบการณ๑ คือ ๑.)กลุํ ม
ประสบการณ๑การเรียนรู๎- รู๎จักตัวเอง (๒.)กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ – รู๎จักโลก (๓.)กลุํมประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ – สัมมาชีพ(ค๎นหาศักยภาพ)
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๔.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค๑ความรู๎ ข๎อมูล ต๎นทุนทางสังคม ทักษะกระบวนการ เจตคติ
หลอมรวมเป็นกลุํมประสบการณ๑ ที่ยึดตามหลักเกณฑ๑การปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางฯ สําหรับกลุํมเปูาหมาย
เฉพาะ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ รูปแบบกลุํมประสบการณ๑ที่สํงผลตํอเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียน
เทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯ สอดคล๎องตามมาตรา ๒๓ ของ พรบ.การศึกษาแหํงชาติ ปีพ.ศ.
๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และมีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียนตามความต๎องการ
และความเหมาะสมกับบริบทของผู๎เรียนและการดําเนินงานของศูนย๑การ โดยจัดแบํงประสบการณ๑การเรียนรู๎
ออกเป็น ๕ กลุํมฯ คือ (๑) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับทักษะการใช๎ชีวิตให๎สมดุล (Life Style of Balancing
Oneself) (๒.) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับ การใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นอยํางสอดคล๎องกลมกลืน (Community
Based Learning) (๓.) กลุํมประสบการณ๑เกี่ยวกับขํายใยธรรมชาติ (Natural Relationship) (๔.) กลุํม
ประสบการณ๑เกี่ยวกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Self–directed Learning) (๕.) กลุํมประสบการณ๑เส๎นทางการ
พัฒนาศักยภาพตามความสนใจ (Individual Competency Based Learning)
๔.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
จัดหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยบูรณาการและ
จัดทําตามหลักเกณฑ๑และวิธีการปรั บ ใช๎ห ลักสู ตรแกนกลางฯสํ าหรับกลุํ มเปูาหมายเฉพาะ โดยหลอมรวม
หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรแกนกลางเป็น กลุํมประสบการณ๑ที่สอดคล๎องกั บ
ระดับการศึกษาของผู๎เรียนออกเป็ น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
จัดเป็น ๓ กลุํม
ประสบการณ๑ คือ กลุํมประสบการณ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติกับการเรียนรู๎ กลุํมประสบการณ๑พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ กลุํมประสบการณ๑ศาสนากับการดํารงชีวิต (๒.) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด๎วย ๔ กลุํม
ประสบการณ๑ คือ กลุํมประสบการณ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติกับการเรียนรู๎ กลุํมประสบการณ๑พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ กลุํมประสบการณ๑ศาสนากับการดํารงชีวิต กลุํมประสบการณ๑ความสนใจและความสามารถพิเศษ
(๓.)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖ จัดเป็น ๕ กลุํมประสบการณ๑ คือ กลุํมประสบการณ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติกับ
การเรียนรู๎ กลุํมประสบการณ๑พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ กลุํมประสบการณ๑ศาสนากับการดํารงชีวิต กลุํม
ประสบการณ๑ความสนใจและความสามารถพิเศษ กลุํมประสบการณ๑ทางวิชาชีพที่สนใจ
๕.กระบวนการจัดการศึกษา/วิธีการเรียนรู้
๕.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิต การงานในชุมชน เรียนรู๎จากธรรมชาติ สังคม
เรื่องใกล๎ตัวสูํเรื่องไกลตัว เรียนรู๎จากป๓ญหาและสถานการณ๑จริง ที่เกิดขึ้นในชุมชน เชื่อมโยงความสัมพันธ๑
ตํ า งๆ ทั้ ง คนกั บ คนและคนกั บ ธรรมชาติ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมผํ า นพิ ธี ก รรมปกาเกอะญอ พั ฒ นา
จินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ศิลปะหลากหลายด๎านเป็นสื่อ ในการเรียนรู๎อยํางบูรณาการเชื่อมโยง
กับ สาระตํ างๆอยํ า งตํ อเนื่ อ ง โดยประยุ กต๑ ใช๎ เครื่อ งมื อ/ทัก ษะการเรี ยนรู๎แ หํ ง ศตวรรษที่ ๒๑ คื อ ๔ PBL
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ประกอบด๎วย การเรียนรู๎จากตนเองตามแนวทางPattern –based learning /การเรียนรู๎จากผู๎อื่นตามแนวทาง
Project -based learning /การเรียนรู๎จากสถานการณ๑บริบทแวดล๎อมตามแนวทาง Problem-based
learning และการเรียนรู๎จากการสังเกตุปรากฏการณ๑ตํางๆตามแนวทาง Phenomenon –based learning
๕.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
๖ กลุํมประสบการณ๑การเรียนรู๎ ได้หลอมรวมให้เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตอย่างเป็นองค์
รวม บนการงานและวิถีการดาเนินชีวิตจริงในชุมชน ตามแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย โดยจัดเป็นหน่วยบูรณา
การตามวิถีชีวิตชุมชน ๙ หน่วย คือ (๑.) ไร่-นา ปกาเก่อญอ กับวิถีวัฒนธรรมชุมชน สังคม (๒.) ภูมิปัญญา
ทางภาษา (๓.) เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (๔.) ชีวิตสัมพันธ์ (๕.) วิถีสุขภาวะองค์รวม (๖.) ศิลปวัฒนธรรมและ
งานหัตถกรรม (๗.) ภูมินิเวศน์ปุาต้นน้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ (๘.) เท่าทันเทคโนโลยีวิถีพหุวัฒนธรรม
(๙.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย
หน่วยบูรณาการตามวิถีชีวิตชุมชน ๙ หน่วยนี้ จะจัดลงในการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็น ๒
ภาคเรีย น โดยคานึ งถึงวิถีชีวิตของชุมชนปกาเก่อญอ ที่สัมพันธ์อยู่กับปุาและการหาปัจจัย ๔ เพื่อการ
ดารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามฤดูกาลเป็นส่ว นใหญ่ กิจกรรมในวิถีชีวิตจึงสัมพันธ์กับช่วงเวลาตาม
ฤดูกาลนั้นๆ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่หลอมรวมไปกับวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นจริงและถอดออกมาเป็นองค์ความรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นทุนทางสังคมที่สะสมขึ้นตามลาดับ
๕.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
ใช๎กระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู๎ที่หลากหลาย แบบมีสํวนรํวม ผํานการปฏิบัติจริง อยูํในวิถี
ชีวิตประจําวันซึ่งสามารถเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ทุกโอกาส สร๎างการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมถึง
ระยะเวลาที่ยืดหยุํนไมํตายตัว ขณะเดียวกันจะสอดคล๎องสัมพันธ๑กับฤดูกาล ประเพณี วีถีชีวิ ต โดยยึดโยงกับ
ความพร๎อม ศักยภาพ ความต๎องการ และฉันทะของผู๎เรียนเป็นสําคัญ คือ (๑.)เรียนรู๎ผํานกระบวนการแผนชีวิต
(๒.)เรียนรู๎จากวิถีการปฏิบัติ (๓.)เรียนรู๎กับผู๎เชี่ยวชาญ (๔.)เรียนรู๎ผํานงานเขียน การเขียนบันทึก (๕.)การ
เรียนรู๎ผํานวงสนทนา (๖.) เรียนรู๎ผํานแหลํงเรียนรู๎ (๗.)เรียนรู๎ผํานกระบวนการการทําวิจัยเพื่อ (๘.)เรียนรู๎จาก
เอกสาร อินเตอร๑เน็ต
๕.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานการใช๎ชีวิตประจําวันและเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ผําน
ประสบการณ๑ตรงซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู๎ที่หลากหลายสูํการพัฒนาตนเอง ทั้งการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎
ธรรมชาติ เรียนรู๎กับผู๎รู๎ นักวิชาการ/ผู๎เชี่ยวชาญ ครูภูมิป๓ญญา ฯลฯ ด๎วยกระบวนการอบรม ทํองเที่ยว/ทัศน
ศึกษา ทดลองปฏิบัติ การทําโครงงาน การทํางานอาชีพ กิจกรรมกลุํม การเรียนรู๎ผํานสื่อ งานศิลปะ ฯลฯ
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๑.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
เพื่อมุํงชํวยเหลือกลุํมเด็ก/เยาวชนที่ประสบภาวะป๓ญหาที่ไมํสามารถเรียนในระบบโรงเรียน
ปกติได๎ เด็กที่หลุดรอดจากระบบการศึกษา เด็กที่ออกจากสถานพินิจ กระบวนการจัดการศึกษาจึงยึดบริบท
ความพร๎อมและความต๎องการของผู๎เรียนเป็นสําคัญ ด๎วยวิธีการที่ยืดหยุํน ตามความสนใจ ความพร๎อมและ
ศักยภาพของผู๎เรียน ประกอบด๎วย การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎จากผู๎อื่น และเรียนรู๎จากบริบทแวดล๎อมทั้งใน
ครอบครั ว ที่ทํ างาน/สถานประกอบการ ในชุมชนและนอกชุมชน สอดคล๎ องกับสภาพป๓ญหาและความ
ต๎องการของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ที่บูรณาการความรู๎ ทักษะ เจตคติ สมรรถนะสําคัญในการเรียนรู๎
และ คุณลั กษณะที่พึงประสงค๑ ที่ครอบคลุม ตามหลักเกณฑ๑และแนวทางการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ
๖.การประเมินผลผู้เรียน
๖.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
จั ด การประเมิ น ผลผู๎ เ รี ย นด๎ ว ยกระบวนการมี สํ ว นรํ ว ม จากผู๎ เ รี ย น ผู๎ ป กครองและผู๎ จั ด
กระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎เกิดผลในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎านพฤติกรรม (การกิน การอยูํ
การดู การฟ๓ง) ด๎านจิตใจ (มีความเพียร มีสติและสมาธิ) ด๎านป๓ญญา (ความรู๎รอบ / รู๎ลึก ความเทําทันในการคิด
วิเคราะห๑ ความฉลาดทางอารมณ๑ในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการสร๎างความรู๎ใหมํ ในการจัดการ
เพื่อพึ่งพาตนเอง) คือ (๑) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) (๒)ประเมินผลจากผลงาน /
ชิ้นงาน / ภาระงานหรือประสบการณ๑ของผู๎เรียนรายบุคคลเพื่อการพัฒนา(Formative Assessment)
(๓)เป็นการประเมินผลอยํางสร๎างสรรค๑ โดยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง โดยจัดการประเมิน ตามความ
เหมาะสม/สอดคล๎องกับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎
๖.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
กระบวนการวัดและประเมินผลโดยเทียบเข๎าสูํมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางตามหลักเกณฑ๑แนว
ทางการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯสําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ สามารถเทียบเคียงได๎
ครอบคลุมทุกมาตรฐาน และเพื่อให๎มาตรฐานสาระมีความสอดคล๎องกับบริบทในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและป๓ญหา
สถานการณ๑ของชุมชนจึงมีการเพิ่มมาตรฐาน และปรับตัวชี้วัดบางตัวในการนํามาใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนและผู๎เรียน ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เช่น ใบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออก
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ใบบันทึกการสนทนา สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เรียน บันทึกการเรียนรู้ ใบงาน
และแบบฝึกหัดต่าง ๆ ของผู้เรียน ชิ้นงาน และผลงานของผู้เรียน แฟูมสะสมผลงานผู้เรียน แบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน เป็นต้น
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๖.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
การวัดและประเมินผลครอบคลุ มด๎านความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ของ ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท และหลักเกณฑ๑แนวทางการปรับใช๎หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯสําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะ ด๎วย รูปแบบการประเมิน ตามสภาพจริง จากแบบทดสอบ
การสังเกต การสัมภาษณ๑ การตรวจสอบรายการ (Check List) การลงมือปฏิบัติ กระบวนการทํางาน
รายงาน การนําเสนอ แฟูมงาน ใบงาน สมุด และ ชิ้นงาน ทั้งนี้ให๎ผู๎เรียน เพื่อน ผู๎ปกครอง และผู๎จัด
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกันประเมิน โดยกรอบการประเมินแตํละปีการศึกษา ประกอบด๎วย การประเมินทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู๎ และ ทักษะการคิด และการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง
๖.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
จะดําเนินให๎มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งจะมีการใช๎รูปแบบการประเมินตํางๆ
เชํน การประเมินตามสภาพจริง การใช๎แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ๑ การตรวจสอบรายการ การ
ลงมือปฏิบัติ กระบวนการทํางาน รายงาน การนําเสนอ แฟูมงานใบงาน สมุด และ ชิ้นงาน โดยมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียน เพื่อน ผู๎ปกครอง และผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันประเมิน เพื่อประเมินทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรู๎ และ ทักษะการคิดของผู๎เรียน และเพื่อประเมินการบรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวั งจากผู๎เรียนในการ
เรียนรู๎จาก ๕ กลุํมประสบการณ๑ อยํางมีดุลยภาพบนฐานของการพัฒนาชีวิต ตามความก๎าวหน๎าของศักยภาพ
รายบุคคล ที่ศูนย๑การเรียนฯเน๎นการพัฒนาและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ ตามความถนัดและความ
สนใจของผู๎เรียนและเปูาหมายในการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียน
๖.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
จัดกระบวนการวัดและประเมินผลผู๎เรียนตามหลักการประเมินผลตามสภาพจริง(Authentic
Assessment ) และการประเมิ น เพื่อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู๎ ข องผู๎ เ รี ย นแตํ ล ะบุ ค คล (Formative
Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินอยํางสร๎างสรรค๑ ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม ทั้งจากผู๎เรียน ผู๎ปกครอง
เจ๎าของผู๎ประกอบการ/สถานที่ทํางาน และผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ รวมถึงผู๎สังเกตุการณ๑ด๎วย
๗.อุปสรรคปัญหา
๗.๑ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
ป๓ญหาจากนโยบายของภาครัฐที่ยังไมํให๎การสนับสนุนการศึกษาทางเลือกของสถาบันสัง คม
โดยองค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน และบุคคล ตามกฏหมายอยํางแท๎จริงตามสิทธิที่ควรจะได๎รับทั้งเงินอุดหนุน
รหัสสถานศึกษาและนักเรียน และสิทธิประโยชน๑ตามกฏหมายอยํางเหมาะสมและเทําเทียมการศึกษาในระบบ
และสมาชิกชุมชนและผู๎ปกครองบางสํวนก็ยังไมํเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึ กษาทางเลือกของศูนย๑การ
เรียนฯและวิตกกังวลถึงความมั่นคงและยั่งยืน
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๗.๒ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
นอกจากนโยบายภาครัฐยังไมํได๎ให๎การสนับสนุนอยํางแท๎จริงตามสิทธิที่ควรจะได๎รับตาม
กฎหมายแล๎ว(รหัสสถานศึกษา รหัสประจําตัวนักเรียน เงินอุดหนุนรายหัว สิทธิประโยชน๑อื่นๆ)แล๎ว ยังมีป๓ญหา
ในการทําความเข๎าใจกับคนทั้งในชุมชนและนอกชุมชนตํอเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรู๎ที่มีความแตกตํางไปจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วไป
๗.๓ ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
นโยบายภาครัฐที่ยังไมํได๎ให๎การสนับสนุนอยํางแท๎จริงตามสิทธิที่ควรจะได๎รับตามกฎหมายทั้ง
รหัสสถานศึกษา รหัสประจําตัวนักเรียน เงินอุดหนุนรายหัว สิทธิประโยชน๑อื่นๆ นอกจากจะสํงผลกระทบให๎
การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตํางๆมีความยากลําบากแล๎ว ยังสํงผลกระทบให๎เด็ก/ผู๎เรียนและผู๎ปกครองคน
ใหมํไมํมีความมั่นใจเกี่ยวกับความตํอเนื่องและยั่งยืน
๗.๔ ศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก
นโยบายภาครัฐที่ยังไมํได๎ให๎การสนับสนุนอยํางแท๎จริงตามสิทธิที่ควรจะได๎รับตามกฎหมายทั้ง
รหัสสถานศึกษา รหัสประจําตัวนักเรียน เงินอุดหนุนรายหัว สิทธิประโยชน๑อื่นๆ นอกจากจะสํงผลกระทบให๎
การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตํางๆมีความยากลําบากแล๎ว ยังขาดแคลนครูทางเลือก บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีอุดมการณ๑ และตั้งใจที่จะทุํมเททํางานจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ยากไร๎ด๎อยโอกาสอยํางจริงจัง
๗.๕ ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต
เด็กที่ออกจากสถานพินิจชํวงแรกๆยังต๎องรอเวลาให๎ผํานการจัดการชีวิตของตนเองให๎ นิ่งและ
เรียบร๎อยกํอนถึงจะสามารถออกแบบการจัดการศึกษาได๎และต๎องการแรงบันดาลใจคํอนข๎างสูงเพราะยังไมํ
สามารถหลุดพ๎นจากสภาพแวดล๎อมและสิ่งยั่วเย๎าจากสังคมและวัฒนธรรมที่มอมเมาตํางๆได๎ ตลอดจนถึง
นโยบายภาครัฐที่ยังไมํได๎ให๎การสนับสนุนอยํางแท๎จริงตามสิทธิที่ควรจะได๎รั บตามกฎหมายทั้งรหัสสถานศึกษา
รหัสประจําตัวนักเรียน เงินอุดหนุนรายหัว สิทธิประโยชน๑อื่นๆ นอกจากจะสํงผลกระทบให๎การจัดการศึกษา
และการเรียนรู๎มีความยากลําบาก
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ส่วนที่ ๒
นวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และนโยบายประเทศไทย ๔.๐
จากต๎นทุนทางสังคม ชุมชน ธรรมชาติ และนิเวศวัฒนธรรมตํางๆแตํละองค๑ประกอบของศูนย๑การเรียน
ที่นําไปขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรู๎ ตามระบบนิเวศการเรียนรู๎ซึ่ง เป็นระบบการศึกษาและองค๑ความรู๎
สําคัญสํวนหนึ่งของการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ ได๎กํอให๎เกิดกระบวนการจัด
การศึกษาที่งอกงาม เติบโตเป็นนวัตกรรมแหํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ
ผู๎เรียนของสถาบันสังคมและการศึกษาไทยโดยรวมสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายประเทศไทย ๔.๐ สามารถ
สรุปเป็นภาพรวมได๎ดังนี้
๑.เปิดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้เต็มพื้นที่สังคมและธรรมชาติ
การปฏิวัติดิจิทัล(Digital Revolution) ตํอการเปลี่ยนแปลงสูํการปฏิวัติอุตสาหกรรม๔.๐ (The
Fourth Industrial Revolution) การพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํงผลให๎ประเทศตํางๆรวมทั้ งประเทศไทยต๎องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่การแขํงขันเสรีและไร๎พรมแดน
อยํางไมํอาจจะหลี กเลี่ย งได๎ ความท๎าทายใหมํในในกระแสโลกาภิวัฒ น๑รอบใหมํของโลก คือ การก๎าวสูํยุค
อินเตอร๑เน็ตในทุกสิ่ง(Internet of things) ซึ่งอุปกรณ๑ตํางๆมีโปรแกรมใช๎รํวมกับคอมพิวเตอร๑รวมถึง
โทรศัพท๑เคลื่อนที่ซึ่งมนุษย๑สามารถพกพาติดตัวไปด๎วยตลอดเวลา......เมื่อข๎อมูล ความรู๎ ขําวสาร และการ
เคลื่อนไหวตํางๆบนโลกนี้ไมํได๎เป็นความลับ ไมํต๎องใช๎ทรัพยากรและเงินทุนจํานวนมากในการเข๎าถึง แตํ ได๎มา
อยูํในโทรศัพท๑มือถือ ของทุกคนซึ่งกลายเป็นป๓จจัยที่ ๕ ที่จําเป็นของมนุษย๑ในศตวรรษที่ ๒๑ ทําให๎”ผู๎เรียน”
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลความรู๎ตํางๆได๎โดยงําย แม๎วําป๓จจุบันในความเป็นจริงโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านเทคโนโลยี
และการสื่อสารจะยังไมํสามารถเข๎าถึงพื้นที่ตํางๆทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูง แนวตะเข็บชายแดน
และพื้นที่ชนบททุรกันดารก็ตาม แตํเป็นกระแสที่เหนี่ยวนําให๎สังคมและชุมชนต๎องปรับตัวและเรียนรู๎ให๎เทําทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศในครั้งนี้
ดังนั้น ผู๎ที่จะให๎ความรู๎ ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง ทักษะวิธีการการประกอบอาชีพ วิธีการแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ
ของชีวิตของมนุษย๑คนๆหนึ่งจึงไมํใชํมีแตํเพียง”ครู” และสถานที่ที่จะให๎ความรู๎ก็ไมํใชํมีแตํเพียง”โรงเรียน”ตาม
ความหมายเดิมๆอีกตํอไป ตัวอยําง ของศูนย๑การเรียนทั้ง ๕ กรณีศึกษาที่ผู๎เรียนและผู๎จัดการศึกษาได๎รํวมกัน
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนตั้งแตํตื่นนอนจนถึงเข๎านอนทุกวันอยํางมีความสุขและสนุกกับ
การเรียนรู๎ตลอดเวลา หลากหลายพื้นที่ ทุกหนทุกแหํงตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมและโลกการทํางานของตนเอง
ซึ่งหมายความวํา”ภูมิทัศน๑การเรียนรู๎ “(๑๒)ของเด็ก/ผู๎เรียนได๎ทลายกรอบพื้นที่การเรียนรู๎เดิม ๆที่จํากัดขอบเขต
อาณาบริเวณที่เรียกวํา “โรง-เรียน” “บ๎าน-เรียน” “ศูนย๑-การเรียน” ออกไปสูํโลกกว๎าง กลายเป็นวําพื้นที่ทุก
หนทุ ก แหํ ง ตั้ ง แตํ ห นํ ว ยเล็ ก ๆใน”ครอบครั ว -ชุ ม ชน-สวนเกษตร –ปุ า -แมํ น้ํ า -ไรํ ข๎ า ว-วั ด -โบสถ๑ -มั ส ยิ ด ห๎ างสรรพสิ น ค๎า -ร๎ านอาหาร-ร๎ านกาแฟ-ร๎ านขนม- อูํ ซํอมรถ- โรงงาน ฯลฯ”คือพื้นที่แ หํ งการเรียนรู๎( CoLearning Space :CLS) ซึ่งมีอยูํเต็มแผํนดินในสังคมและนิเวศธรรมชาติ
ขณะเดียวกัน”ผู๎เรียน”ก็เชื่อมโยง”ผู๎เรียน”ที่สนใจและชอบในสิ่งเดียวกันหรือตํางกันก็ได๎เป็นเครือขําย
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎(Co-Learning Community :CLC) ที่รํวมกันจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ลึก กว๎างไกลอยําง
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เป็นระบบมากขึ้น ป๓จจุบัน พื้นที่แหํงการเรียนรู๎(CLS)และชุมชนแหํงการเรียนรู๎(CLC)คือภูมิทัศน๑การเรียนรู๎ใหมํ
ที่กําลังขยาย เติบโตและพัฒนาอยํางรวดเร็วของการศึกษาทางเลือกไทย
๒.เครื่องมือการจัดกะบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑และประเทศไทย ๔.๐ สถานศึกษาและ
ผู๎เรียนจําเป็นต๎องการใช๎เครื่องมือเพื่อการเข๎าถึงการเรียนรู๎ ที่หลากหลายสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน ชุมชน
วัฒนธรรม เนื้อหาและพื้นที่การเรียนรู๎(CLS) และชุมชนแหํงการเรียนรู๎(CLC)ที่เหมาะสมกับสถานการณ๑และ
โอกาสตํางๆ ประกอบด๎วย
๒.๑ เครื่องมือแบบออนไลน๑(On Line) เชํน โทรศัพท๑มือถือ แทบเล็ท คอมพิวเตอร๑ ฯลฯที่สามารถ
ค๎นคว๎าข๎อมูล ความรู๎และสามารถรับและสํงในการศึกษาเรียนรู๎และเผยแพรํสํงตํอได๎ทันที
๒.๒ เครื่องมือแบบออฟไลน๑(Off Line) เชํน หนังสือ กระดาษ ปากกา สมุดบันทึก เทปวัด ฯลฯใน
พื้นที่การเรียนรู๎(CLS)บางแหํง บางพื้นที่ และบางโอกาสการใช๎เครื่องมือแบบOff line ก็เหมาะสม
๒.๓ เครื่องมือแบบออนแอร๑(On Air) เชํน การศึกษาและการสื่อสารผํานสื่อสาธารณะ โทรทัศน๑ วิทยุ
ฯลฯก็มีความสําคัญที่สามารถเรียนรู๎ได๎เชํนเดียวกัน
๒.๔ เครื่องมือแบบออนกราวด๑(On Ground) เชํน การปฏิบัติจริง ทดลอง ฝึกฝนในพื้นที่การเรียนรู๎
(CLS)และในเครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎(CLC)
๓.โรงเรียนทางาน( Working school )ภายใต๎พื้นที่แหํงการเรียนรู๎(CLS)ที่ขยายเติบใหญํ ทั้งเชื่อม/
รํวม(Co)และครอส(Cross)ไปมาที่ผู๎เรียนสามารถเลือกCLSที่จะเรียนได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งพื้นที่การเรียนรู๎(CLS)บาง
แหํงที่ผู๎เรีย นทํางาน อยูํก็สามารถยกระดับกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นโรงเรียน /ห๎ องเรียน/ฐานเรียนรู๎ที่
เหมาะสมของผู๎เรียนที่ทํางานอยูํและผู๎อื่นๆที่สนใจได๎ เชํน ตัวอยํางที่ศูนย๑การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ตจัดให๎
ร๎านขนมของผู๎เรียนคนหนึ่งกับครอบครัว เป็นหนํวยการเรียนรู๎หนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพผู๎เรียนไปสูํ
ทั ก ษะการเรี ย นรู๎ ตํ า งๆได๎ และอาจจะขยาย/เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ รี ย นรู๎ ( CLS)อื่ น ๆได๎ เชํ น โรงเรี ย นในฟาร๑ ม
โรงเรียนในอูํ โรงเรียนในร๎าน โรงเรียนในโรงงาน ฯลฯ
๔. ครูทางเลือก หมายถึง ครูภูมิปัญญา /ครูอาสาสมัคร/ครูชุมชน รวมทั้งครูวิชาชีพ ต๎องหลอม
รวมผนึกพลังกันเป็น “โค๎ช(Coach)”การศึกษาตลอดชีวิต ” ให๎กับ”ผู๎เรียน”ข๎ามพ๎น”ใบประกอบอวิชาชีพ ”ที่
ขวางกั้นสัมพันธภาพและจิตวิญญาณของความ”ครู”ที่แท๎จริง โดยต๎องชํวยเด็ก/ผู๎เรียนที่กําลังกระโดดเข๎าไปใน
พื้น ที่แหํ งการเรี ย นรู๎ (CLS)และเชื่อมประสาน ถัก ทอเป็น ชุมชนแหํ งการเรีย นรู๎ (CLC)ที่ ต๎องเทํ าทัน รับ รุ ก
ปรับตัวและเป็นตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่จะเกิดขึ้นได๎
๕.สร้างผู้เรียนให้เป็น”โค้ช” หรือเจ้าภาพ(Host) เป็นวิธีการหนึ่งที่ยกระดับ”ผู๎เรียน”ให๎สามารถ
จัดการความรู๎ของตนเองที่มากมาย หลากหลายจากกระบวนการเรียนรู๎ทั้งจากการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎กับ
ผู๎อื่น/ศูนย๑การเรียนฯ/โรงเรียน เรียนรู๎กับบริบทแวดล๎อม จัดให๎เป็นระบบ และสามารถํายทอดให๎กับผู๎อื่น เชํน
เพื่อน น๎อง พี่ พํอแมํ ญาติ ชุมชน สาธารณะ ฯลฯสร๎างจิตสํานึก รับผิดชอบตํอสังคมและการให๎
๖.”ผู้ประกอบการเพื่อสังคม(Social entrepreneurship) “เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ศูนย๑การเรียน
ตํางๆได๎ปรับตัวอยํางก๎าวกระโดดทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศ จังหวัดและท๎องถิ่นทั้ง
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นป๓จจัยนอก ขณะเดียวกันป๓จจัย
ภายในทั้งชุมชน ครอบครัวและผู๎เรียนก็มีความสนใจและปรับตัวอยํางรวดเร็ว ที่สํงผลให๎มีการจัดกระบวนการ
สร๎างพื้นที่การเรียนรู๎(CLS)และชุมชนแหํงการเรียนรู๎(CLC)ด๎านผู๎ประกอบการเพื่อสังคมทั้งการผลิต การแปรรูป
และการตลาด ฯลฯอยํางกว๎างขวาง
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ส่วนที่ ๓
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนา
ต๎นทุนทางสังคมที่หลากหลายตามบริบททางธรรมชาติวัฒนธรรมและสถาบันสังคม ผํานเวลา ผําน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เสนอแนะ ทดลอง ฝึกฝนปฏิบัติของผู๎เรียนและผู๎จัดกระบวนการศึกษาเรียนรู๎
สามารถสรุปได๎ถึงองค๑ความรู๎ของการจัดการศึกษาทางเลือกโดยรวมได๎ ดังนี้:๑.กระบวนการที่จะทําให๎เด็กค๎นพบศักยภาพตนเองด๎วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล๎องกับเพศ วัย
วัฒนธรรม เป็นหัวใจและจุดเริ่มต๎นของการจัดการศึกษาให๎กับเด็ก/ผู๎เรียน โดยมีหลักการ/กระบวนการที่
สําคัญมากมายตามบริบทของผู๎เรียนรายบุคคลรวมทั้งต๎นทุนทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมของผู๎เรียน
- ครู/ผู๎จัดการศึกษา/สถานศึกษาต๎องมีหลักคิดพื้นฐานที่จะต๎องเคารพความเป็นมนุษย๑ซึ่ง
ธรรมชาติ มีความแตกตํางหลากหลายตามบริบทนิเวศ วัฒนธรรม เชื้อชาติ เผําพันธุ๑ฯลฯ
- กระบวนการที่จะต๎องฟ๓งเด็กด๎วยหัวใจไมํใชํฟ๓งแตํเสียงและการแสดงออกทางกายภาพ
- กระบวนการสังเกต”แวว”หรือ”ศักยภาพ”ที่อยูํในตัวเด็กให๎เจอด๎วยความอดทนและให๎
โอกาสและเวลาแกํเด็กในการแสดงออก
- ครู/ผู๎จัดการศึกษาต๎องมีสมุดบันทึกกระบวนการเรียนรู๎และบันทึกต๎นทุนชีวิตของเด็ก
รายบุคคลโดยการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน ผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องอื่นๆ
๒. กระบวนการให๎เด็กได๎เรียนรู๎เต็มศักยภาพ เป็นกระบวนการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ครู/ผู๎จัดการ
ศึกษาและสถานศึกษาจะต๎องดําเนินการในการระดมทรัพยากรตํางๆมาหนุนเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู๎ให๎
เด็ก/ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เต็มศักยภาพ เชํน ทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทักษะการแสวงหาคําตอบ ทักษะการสร๎าง
ความรู๎ใหมํ ทักษะการคิด ทักษะการแก๎ไขป๓ญหา ทักษะการงานอาชีพ เป็นต๎น
๓. การศึกษาเพื่อสร๎างเสริมผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ประกอบการเพื่อสังคมบนฐานชุมชนท๎องถิ่น ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ในการสร๎างความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให๎กับตนเอง ชุมชนและประเทศชาติไปพร๎อมกัน
ซึ่งเป็นการยกระดับแนวความคิดสิทธิเชิงซ๎อนทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ที่มีทักษะวิธีการและเป็น
นวัตกรรมของผู๎ ป ระกอบการยุ ค ๔.๐ที่พัฒ นารายได๎เพื่อตนเองและแบํงป๓นชุมชน สั งคมและเป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นธรรมและเข็มแข็งไปพร๎อมกัน
๔. การระดมพลังป๓ญญาด๎วยการประสานพลังพหุภาคีในการสร๎างกระบวนการพหุป๓ญญาบนฐานพหุ
วัฒนธรรมและธรรมชาติ คือ รากฐานและกระบวนการจัดการการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งตอบโจทย๑ที่วํา
การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ทุกเพศ วัย และทุกระดั บและเกิดขั้นได๎ทุกหนทุกแหํงทุกเวลาตั้งแตํอยูํในครรภ๑
จนถึงเชิงตะกอน
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๕. การสร๎างสรรค๑และพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ครอบครัว สถานที่
ทํางานให๎ เหมาะสมกับ ผู๎เรีย นที่จะยกระดับการเรียนรู๎ในสิ่งที่ใกล๎ ตัว และขยายเชื่อมโยงไปสูํสิ่ งที่กว๎างไกล
หลากหลาย ซับซ๎อนมากขึ้นเพื่อที่จะเติบโตพร๎อมเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
ท๎องถิ่น ภูมิภาค ประเทศชาติ อาเซียนและของโลก
๖. แนวคิดการศึกษาทางเลือกบนฐานนิเวศการเรียนรู๎ซึ่งเป็นเครือขํายความสัมพันธ๑ของชีวิตและ
บริ บ ทแวดล๎ อ มที่ โ ยงใยกั น ไว๎ ด๎ ว ยขํ า ยใยของการเรี ย นรู๎ ระบบนิ เ วศการเรี ย นรู๎ ห นึ่ ง ๆจึ ง มี ทั้ ง ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิตของผู๎คนภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา ประวัติศาสตร๑ การผลิต สัมมาชีพ และองค๑
รวมทั้งหมดแหํงการดํารงชีวิตของผู๎คนและสังคมถิ่นฐาน ภายในระบบนิเวศธรรมชาติคือความหลากหลาย
สมดุล งอกงามและยั่งยืน ภายในระบบนิเวศการเรียนรู๎คือการเคารพตํอองค๑รวมทั้งหมดแหํงการดํารงชีวิตของ
ผู๎คนและสังคมถิ่นฐานเพื่อนําไปสูํการพัฒนา ที่ยั่งยืน และภูมิทัศน๑การเรียนรู๎ซึ่งเป็นภาพรวมของพื้นที่การ
เรียนรู๎รํวมของมนุษย๑พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่รับรู๎ด๎วยสายตา(Co-Learning Space: CLS) และพื้นที่รํวมของ
เครื อขํายมนุ ษย๑ที่โ ยงใยในระบบนิ เวศการเรียนรู๎และพื้นที่การเรียนรู๎ตํางๆเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎( CoLearning Community) ที่มีทั้งเชื่อม/รํวม/ผสาน/ถักทอ/ข๎าม/ตัด/ถํวงดุลกันอยํางสมดุลและเหมาะสม คือ
นวัตกรรมการศึกษาไทย
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ภาพที่ ๑๐ : ตารางสรุปแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
แนวนโยบายประเทศไทย๔.๐
วิสัยทัศน์

มั่นคง

จุดเน้นพัฒนา
บนฐานความ
ได้เปรียบเชิง
แข่งขัน
ความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพ

รูปแบบและ
องค์ประกอบ
การเปลีย่ นผ่าน
ใหม่และนวัตกรรม
(๑)เกษตรสมัยใหมํ
เป็นเกษตรกรแบบ
ผู๎ประกอบการที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
(Smart Farm
/Smart Farmers)

ศูนย์การเรียน
หญ้าแพรก
สาละวิน
-ต๎นทุนทางสังคม
ธรรมชาติลุํมน้ํา
สาละวินและ
วัฒนธรรม
ชนเผําปกา
เกอะญอ
(กะเหรี่ยง)
-สร๎าง/พัฒนา
หลักสูตรอาหาร ยา
ผ๎า บ๎าน
-วิธกี ารเรียนรู๎
แบบโครงงาน
เชื่อมโยงความ รู๎
ทักษะการผลิต
แปรรูป การตลาด
กับ8มหาวิทยาลัย
,ชุมชน เอกชน
ธุรกิจและสือ่
ออนไลน๑/เด็กมี
รายได๎ระหวําง
เรียน

องค์กรชุมชน
ศูนย์การเรียน
โจ๊ะมาโลลือ
หล่า
-ต๎นทุนทางสังคม
และธรรมชาติลุํม
น้ําแมํขานและ
วัฒนธรรมชนเผํา
พื้นเมือง
-สร๎าง/พัฒนา
หลักสูตรวิถีชีวิต
ชนเผําปกา
เกอะญอที่มีองค๑
ความรู๎คนอยูํกับ
ปุา/ธรรมชาติ/ไรํ
หมุนเวียน/
เกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวด ล๎อม
-วิธกี ารเรียนรู๎
แบบโครงงาน
กับผู๎ประกอบ
การมืออาชีพ
เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

ศูนย์การเรียน
ชุมชนวิถีไท
-ต๎นทุนทางธรรม
ชาติปุาพรุควน
เคร็งและลุํมน้ํา
ปากพนังและ
องค๑กรภาคสังคม
ทั้งในระดับท๎อง
ถิ่นและนานา
ชาติที่หนุนเสริม
-หลักสูตรชุมชน
วิถีไทด๎านสัมมา
ชีพบนฐานนิเวศ/
ภูมิป๓ญญท๎องถิ่น
-วิธกี ารเรียนรู๎
แบบโครงงาน
กับผู๎ประกอบ
การ /การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย๑
เกษตรธรรม
ชาติ /สมุนไพร
เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

องค์กรเอกชน
ศูนย์การเรียน
มัธยมหมู่บา้ นเด็ก

บุคคล
ศูนย์การเรียน
ชีวิตธรรมชาติ
ภูเก็ต

-ต๎นทุนทางสังคม
ขององค๑กรที่สะสม
มายาวนานและ
ธรรมชาตินิเวศลุํม
น้ําแควใหญํ
-หลักสูตรที่สํงเสริม
แนว คิดการดํารง
ชีวิตอยํางสมดุลกับ
ธรรมชาติ
-วิทยาศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อม
-พลังงานทางเลือก
-Smart farm
ที่ควบคุมด๎วย
โทรศัพท๑มือถือ
-วิธกี ารเรียนรู๎แบบ
โครงงานฯ
เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

-ต๎นทุนทางสังคม
ของผู๎จัดการศึกษา
ที่มีความรู๎/
ประสบการณ๑การ
สร๎างแรงบันดาลใจ
ให๎เด็กในการ
ทํางานและการ
เรียนรู๎ไปพร๎อมกัน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให๎
มั่นคงในเศรษฐกิจ
สังคมเมืองที่
แขํงขัน
-หลักสูตรอาชีพ
ผู๎ประกอบการน้ํา
หมักชีวภาพการ
ค๎าขายผลิต ภัณฑ๑
การเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
-วิธกี ารเรียนรู๎แบบ
โครงงานในสถาน
ประกอบการจริง
ทําให๎เด็กมีรายได๎
ระหวํางเรียน

ต้นทุนทางสังคม

๑.)ธรรมชาติ
สภาพแวดล๎อม
และความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพของ
ชุมชนคือราก
ฐานของหลัก
สูตรและพื้นที่
การเรียนรู๎ที่มี
ชีวิตและยั่งยืน
๒.)ภูมิป๓ญญา
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ชุมชน คือกระ
บวนการเรียนรู๎ที่
มีชีวิตชีวา กํอ ให๎
เกิดความสุข
สนุกสนาน และ
ให๎มีกัลยาณมิตร
ที่หลากหลาย
และสามารถตํอ
ยอดไปสูํการ
เรียนรู๎อื่นๆได๎

สรุปภาพรวม
นวัตกรรม

๑.)เปิดภูมิทัศน๑การ
เรียนรู๎ให๎เต็มพื้นที่
สังคมและธรรมชาติ
ทั้งพื้นที่รํวมการ
เรียนรู๎(Co-Learning
Space: CLS) และ
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
(Co-Learning
Community)
มีทั้งเชื่อม/รํวม/
ผสาน/ถักทอ/ข๎าม/
ตัด/ถํวงดุลกันอยําง
สมดุลและเหมาะสม
๒.)เครื่องมือการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ประเทศไทย ๔.๐ ใน
ศต วรรษที่ ๒๑ คือ ออนไลน๑(On Line)
-ออฟไลน๑(Off Line)
-ออนแอร๑ (On Air)
-ออนกราวด๑
(On Ground)
๓.โรงเรียนทํางาน
(Working school )
สร๎างที่ทํางานให๎เป็น

องค์ความรู้

๑.)กระบวนการที่จะ
ทําให๎เด็กค๎นพบ
ศักยภาพตนเองด๎วย
วิธีการที่หลาก หลาย
สอดคล๎องกับเพศ วัย
วัฒนธรรม เป็นหัวใจ
และจุดเริ่มต๎นของ
การจัดการ ศึกษา
ให๎กับเด็ก/ผู๎เรียน
๒.)กระบวนการให๎
เด็กได๎เรียนรู๎เต็ม
ศักยภาพ เป็นอีก
ประการหนึ่งที่ครู/
ผู๎จัดการศึกษาและ
สถานศึกษาจะต๎อง
ระดมทรัพยากรตํางๆ
มาหนุนเสริมทักษะ
กระบวนการเรียนรู๎ให๎
เด็ก/ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เต็มศักยภาพ
๓.)การศึกษาเพื่อ
สร๎างเสริมผู๎เรียนให๎
เป็นผู๎ประกอบการ
เพื่อสังคมบนฐาน
ชุมชน ธรรมชาติ และ

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

(๒)ธุรกิจขนาดยํอม
(SMEs)ซึ่งเป็น
ผู๎ประกอบการที่ใช๎
ความรู๎ เทคโนโลยี
ดิจิตอล(Smart
Enterprises) และ
ผู๎ประกอบการใหมํ
(Startups)

ความหลาก
หลายทาง
วัฒนธรรม

(๓)สร๎างเสริมและ
พัฒนาธุรกิจบริการ
ที่มีมูลคําสูง

หลักสูตร
ผู๎ประกอบการทาง
สังคม/จดทะเบียน
เป็นองค๑กรทาง
ธุรกิจขนาดเล็ก
(SMEs) ชื่อร๎าน
หญ๎าแพรกสาละวิน
เพื่อให๎เด็กได๎ฝึก
ปฏิบัติการจริงใน
การค๎าขาย/พัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ของชุม
ชนลุํมน้ําสาละวิน
รํวมกับ 8 มหา
วิทยาลัย,และ
เอกชนธุรกิจสูํ
ตลาดทั้งระดับ
ท๎องถิ่น /ในประ
เทศ/และตําง
ประเทศตัวอยําง
ผลิตภัณฑ๑ เชํน
น้ําผึ้งปุา บุกอบ
แห๎ง น้ําหอมจาก
กล๎วยไม๎ปุา ผ๎าทอ
ย๎อมสีธรรมชาติ
ไวน๑มะเดื่อ ฯลฯ
หลักสูตรอาหาร ยา
ผ๎า บ๎าน บนฐาน
นิเวศลุํมน้ําสาละ
วินและวัฒนธรรม
ชนเผําปกาเกอะ
ญอที่จัดกระ บวน

พัฒนาหลัก สูตร
ผู๎ประ กอบการ
ทางสังคมและ
กระบวนการ
เรียนการสอน
แบบโครงงานที่
ปฏิบัติจริงโดยให๎
เด็กรวมกลุํมกัน
ทํา เชํนโครงการ
พัฒนาและ เพิ่ม
มูลคําผลิตภัณฑ๑
ชุมชน(ผ๎าทอ)
โครงการสหกรณ๑
โรงเรียนและ
ชุมชนฯ โดยใช๎
เครื่องมือการ
ออกแบบ/สื่อ
สาร/การตลาด
สมัยใหมํที่เข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายใน
เมืองโดยการรํวม
มือกับภาคธุรกิจ
เอกชนมืออาชีพ
และภาครัฐที่
เกี่ยวข๎อง
หลักสูตรวิถีชีวิต
การศึกษาแบบ
องค๑รวมฯที่มี
กระบวน การ
เรียนการสอนที่
มุํงการปฏิบัติจริง

พัฒนาหลัก สูตร
และกระ บวน
การเรียน
วิสาหกิจชุมชน
ให๎เด็กได๎เรียนรู๎
การจัดการตลาด
การเป็น
ผู๎ประกอบการ
ค๎าขาย ความรู๎
จากโครงงาน
ปฏิบัติจริงด๎าน
การรักษา
สุขภาพ การใช๎
สมุนไพร
และการฝึก
ปฏิบัติจริงในการ
ผลิตแผง วงจร
คอมพิวเตอร๑และ
เทคโนโลยี
ดิจิตอลตํางๆ
ตั้งแตํเด็กประถม
และให๎เด็กที่รู๎
สอนเด็กคนอื่นๆ
ด๎วย
เปูาหมายสําคัญ
ที่จะสร๎างชุมชน
วิถีไทซึ่งเป็น
ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎และมี
ความสุขได๎

พัฒนาหลัก สูตรผู๎
ประ กอบการที่
ยกระดับความ รู๎
ทางวิทยา ศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว
และทําผลิตภัณฑ๑
ตํางๆโดยมีการ
พัฒนาห๎องเรียน
วิทยาศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อมที่ให๎ครู
และเด็กรํวมกัน
พัฒนาและรับผิด
ชอบ รวมทั้งการ
สร๎างแรง จูงใจให๎
เด็กประหยัดและ
ออมทรัพย๑ผําน
ระบบธนาคารโรง
เรียนเพื่อให๎เด็ก
นําไปศึกษาตํอหรือ
นําไปลงทุน
ประกอบอาชีพได๎
เมื่อจบการศึกษา

พัฒนากระบวน
การจัดการศึกษาที่
ครูภูมิป๓ญญา/
ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
อาชีพและ ผู๎จัด
การศึกษาเป็น”
โค๎ช”ที่เข๎าไปชํวย
เด็กที่ออกจาก
สถานพินิจและ
กําลังทํางานใน
สถานประกอบการ
หรือทําธุรกิจที่บ๎าน
ของตนเองตํางๆให๎
สามารถยกระดับ
คุณภาพการผลิต
การตลาด ทักษะ
ของการเป็นผู๎ประ
กอบการในยุค ๔.๐
และการเปิดพื้นที่
ให๎เด็กได๎มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู๎กับ
ภาคสํวนทางสังคม
อื่นๆและทํางานจิต
อาสา /แบํงป๓น
สังคมไปพร๎อมกัน
นโยบายขององค๑กร การโค๎ชของครูและ
ที่มุํงเสริมกระบวน ผู๎จัดกระ บวน
การเรียนรู๎ที่เป็น
การศึกษา เรียนรู๎ที่
วิทยา ศาสตร๑และ ฝึกให๎เด็กได๎เรียนรู๎
การมีจิตอาสา
บนฐานหน๎าที่การ
ในการดํารง ชีวิตใน งานที่ตนเองรัก

๓.)มีเครือขําย
พหุภาคีของ
สถาบันสังคมที่
หลากหลาย
กว๎างขวางทั้ง
ปริมาณ และ
คุณภาพ
๔.)มีฐานข๎อมูล
เชิงวิชาการ
แนวความคิด
ประสบการณ๑
และผลงานที่
สะสมมาอยําง
เป็นระบบชัดเจน
พอสมควร

แหลํงเรียนรู๎
ห๎องเรียนและ
โรงเรียนที่มีชีวิต
ชีวาของผู๎เรียน
๔.) ครูทางเลือก
ได๎แกํ ครูภูมิป๓ญญา /
ครูอาสาสมัคร/ครู
ชุมชน /ครูศูนย๑การ
เรียน และครูวิชาชีพ
ต๎องหลอมรวมผนึก
พลังเป็น“โค๎ชการ
ศึกษาตลอดชีวิต”
ให๎กับ”ผู๎เรียน”ข๎าม
พ๎น”ใบประกอบ
วิชาชีพที่ขวางกั้น
สัมพันธภาพและจิต
วิญญาณของความ
”ครู”ที่แท๎จริง
๕.)สร๎างผู๎เรียนให๎
เป็น”โค๎ช” หรือ
เจ๎าภาพ(Host) เป็น
วิธีการหนึ่งที่ยกระดับ
”ผู๎เรียน”ให๎สามารถ
จัดการความรู๎ของ
ตนเองที่มากมาย/
หลากหลายจาก
กระบวนการเรียนรู๎
ทั้งจากการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง เรียนรู๎กับ
ผู๎อื่น/ศูนย๑การเรียน/
โรงเรียน /เรียนรู๎กับ
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วัฒนธรรม ในการ
สร๎างความเข็มแข็ง
มั่นคง และยั่งยืน
ให๎กับตนเอง ชุมชน
แลประเทศชาติไป
พร๎อมกัน
๔.)การระดมพลัง
ป๓ญญาด๎วยการ
ประสานพลังพหุภาคี
ในการสร๎างกระ บวน
การพหุป๓ญญาบน
ฐานพหุวัฒนธรรม
และธรรมชาติ คือ
รากฐานและกระบวน
การจัดการศึกษาที่
มั่นคงและยั่งยืน
๕.)การสร๎าง สรรค๑
และพัฒนาสถาน
ศึกษา ชุมชน
สภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ครอบครัว
สถานที่ทํางานให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียนที่
จะยกระดับการ
เรียนรู๎ในสิ่งที่ใกล๎ตัว
และขยายเชื่อมโยง
ไปสูํสิ่งกว๎างไกล
หลากหลาย ซับซ๎อน
มากขึ้นเพื่อทีจ่ ะ
เติบโตพร๎อมเป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

(๔)สร๎างเสริมและ
พัฒนาแรงงานที่มี
ความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญและมี
ทักษะสูง

การให๎เด็กได๎เรียน
รู๎และเข๎าใจผําน
การปฏิบัตจิ ริง
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ๑ปุา ดิน น้ํา
และพันธุกรรมพืช
สมุนไพรผึ้งปุา ผ๎า
ทอและการเรียนรู๎
ผํานโครงงาน
ทํองเที่ยวชุมชนฯที่
ฝึกให๎เด็กและ
ชุมชนยก ระดับ
การจัดการธุรกิจ
ทํองเที่ยวชุมชนให๎
มีมูลคําที่สูงขึ้น
กวําเดิม

และให๎เด็กเห็น
ความสําคัญใน
คุณคําของ
วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ธรรมชาติ
ของชุมชนอยําง
ลึกซึ้งและการ
เรียนรู๎ผํานระบบ
โครงการทํอง
เที่ยวชุมชนฯ
โครงการนิเวศ
ภาวนาต๎นน้ําแมํ
ขานซึ่งเป็นหลัก
สูตรผู๎ประกอบ
การ ที่เป็นสนาม
ให๎เด็กได๎ฝึก/
ทดลอง/สื่อสาร
และการบริการ
กับลูกค๎าในเมือง
อยํางมืออาชีพ

หลํอหลอมให๎
เด็กเป็นผู๎มี
ความคิดเสียสละ
อดทน และ
บริการผู๎อื่นโดยมี
หลักสูตรกลุํม
ประสบการณ๑
เรียนรู๎ด๎าน
สุขภาพที่ต๎อง
ดูแลสุขภาพ
ตนเองและ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎
คือกระ บวนการ
ที่ทําให๎เด็กได๎
ยกระดับความรู๎/
ทักษะการดูแล
สุขภาพตนเอง
และบริการผู๎อื่น
ได๎อยํางมี
คุณภาพ

สังคมให๎สมดุล
ได๎ฝึกฝนผําน
กระบวนการเรียน
การสอนที่ฝึกความ
สามารถในอาชีพให๎
เป็นผู๎ที่รู๎จริงและมี
ความเชี่ยว ชาญใน
เรื่องนั้นๆทั้งการ
ผลิตและการ ตลาด
ได๎เป็นกระบวนการ
หลํอหลอมให๎เด็ก
ได๎ทํางานอาชีพ
และบริการอยํางมี
คุณภาพที่จะเพิ่ม
มูลคําให๎สูงขึ้นอีก
ด๎วย

ชอบ สนใจและ
ถนัดคือพื้นฐานที่
สําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตผลิตภัณฑ๑
และทักษะฝีมอื ของ
เด็กในการผลิตและ
บริการให๎สูงขึ้นมี
ความชํานาญและ
คุณภาพมากขึ้น

กระบวนการ
จัดการศึกษาแบบ
พหุภาคีโดยการ
ระดมความรํวมมือ
จากทุกฝุายใน
สังคมทุกระดับ
สํงผลให๎เด็กมี
โอกาสได๎เรียน รู๎
กับองค๑กร
หนํวยงานและ

กระบวนการ
เรียนรูผ๎ ําน
โครงการ
ผู๎ประกอบการ
ทางสังคมฯของ
เด็กนอก จากจะ
ฝึกฝนให๎เด็กมี
ทักษะและความ
มั่นใจในการ
ทํางาน สื่อสาร

กระบวนการ
เรียนรู๎ตาม
หลักสูตรที่
ออกแบบให๎เด็ก
ได๎เรียนรู๎ด๎วยการ
ปฏิบัติ การจริง
ตั้งแตํกับ
ครอบครัวกับ
ศูนย๑ฯ และ
เรียนรู๎ด๎วย

ด๎วยหลักการ
ที่ให๎สิทธิและ
เสรีภาพเด็กใน
การศึกษาอยําง
เต็มที่ทําให๎เด็กได๎มี
โอกาสได๎เรียน รู๎
ฝีกปฏิบัติการจริง
กับผู๎เชี่ยวชาญ/
ผู๎ประกอบการ/
อาสาสมัคร

กระบวนการ
จัดการศึกษาที่
มุํงเน๎นการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง โดยเริ่ม
เรียนรู๎จากสิ่งที่รัก
และชอบสํงผลให๎
เด็กได๎สะสมความรู๎
ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆอยําง

บริบทแวดล๎อม
๖.)ศูนย๑การเรียน
ผู๎ประกอบการเพื่อ
สังคม(Social
entrepreneurship)
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาเพือ่ เด็ก
และชุมชนอยํางยั่งยืน
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๖.)แนวคิดและ
กระบวนการจัด
การศึกษาทางเลือก
บนฐานนิเวศการ
เรียนรู๎ และภูมิทัศน๑
การเรียนรู๎คือ
นวัตกรรมการศึกษา
ทางเลือกไทย
ที่ควรได๎รับการ
พัฒนาตํอไป

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

บุคคลที่มีความรู๎
ความ สามารถใน
วิชาชีพซึ่งเป็น
ผู๎ประกอบการจริง
ทั้งด๎านธุรกิจการ
ศึก ษาและพัฒนา
สังคม ดังนั้น จึงชี้
วัดได๎จากเด็กของ
ศูนย๑ฯสามารถมี
ความรู๎ในการ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพอาหาร
ยา ผ๎า บ๎านได๎
อยํางมีคุณภาพ

กลไกการ
ขับเคลื่อน
ด๎วยกระบวนการ
ประชารัฐ และการ
มีสํวนรํวมในทุก
ระดับโดยยึด
ประชาชนเป็น
ศูนย๑กลางและ
มีธรรมาภิบาล

150

สาธารณะอยําง
มืออาชีพแล๎ว ยัง
สะสม
ประสบการณ๑
และความ
เชี่ยวชาญให๎กับ
เด็กในการ
ทํางานที่เกี่ยว
ช๎องและ
รับผิดชอบได๎
อยํางมีคุณภาพ
และเป็นพื้นฐาน
ที่จะให๎เด็กยก
ระดับทักษะ
ความรู๎ตํางๆให๎
สูงขึ้นตํอไปอีก
ด๎วย

ตนเองจะสะสม ตํางประเทศ
ตํอเนื่อง จากนั้นก็
ความมั่นในใน
ตลอดจนถึงการได๎ ให๎เด็กได๎ฝึกการ
การเรียนรู๎ในสิ่ง ไปเรียนรู๎ทัศน
ถํายทอดให๎กับ
ที่ตนเองรัก ชอบ ศึกษานอกสถานที่ เพื่อนและรุํนน๎องก็
อยํางตํอเนื่อง
และการฝึกปฏิบัติ จะสํงผลให๎เด็กมี
และจริงจังแล๎ว งานจริงในชํวงปิด ความเชี่ยวชาญ
ศูนย๑ฯยังมี
เทอมทําให๎เด็ก
และเพิ่มพูนทักษะ
อาสาสมัคร
เพิ่มพูนความรู๎มี
การปฏิบัติใน
นานาชาติ มา
ประสบการณ๑ใน
อาชีพ/การงานที่
ชํวยเติมเต็ม
การทํางานจริงและ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
ประสบการณ๑
เป็นต๎นทุนให๎เด็กได๎
และทักษะ
พัฒนาตํอยอดให๎มี
ความรู๎ทางด๎าน ทักษะที่สูงและ
ภาษาตําง
กว๎างขวางมากขึ้น
ประเทศให๎กับ
ตํอไป
เด็กอีกด๎วยทําให๎
เด็กมีทักษะการ
เรียนรู๎ที่สูงและ
กว๎างขวางมาก
ขึ้น
กระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกศูนย๑การเรียนใช๎กระบวนมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนทั้งภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน ท๎องถิ่น ท๎องที่ ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มี
จิตศรัทธากุศลเข๎ามารํวมขับเคลื่อน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา หนุนเสริมทรัพยากร
ตํางๆ โดยยึด”เด็ก/ผู๎เรียน”เป็นสําคัญ และมุํงมั่นที่จะสร๎างสรรค๑พัฒนาองค๑กร/สถาบันสังคมที่จัดการศึกษา
ให๎สามารถพึ่งตนเองได๎โดยสามารถดูแลการจัดการศึกษาของศูนย๑การเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ มั่นคงและ
ยั่งยืนตํอไปด๎วย

ที่มา : ผู๎วิจัย เทวินฏฐ๑ อัครศิลาชัย สมาคมสร๎างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

บทที่ ๕
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมในประเทศไทย
๑. การ์ดเรียน (Co-Learning Card )
ตัวอย่าง : รูปแบบ
เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎”ผู๎เรียน”สามารถเข๎าถึงตลาดความรู๎ พื้นที่การเรียนรู๎(CLS) ชุมชน
การเรียนรู๎(CLC) /แหลํงเรียนรู๎ตํางๆได๎ทุกหนทุกแหํง ทุกสถานที่ ตลอดเวลา รวมถึงป๓จจัยเครื่องมือตํางๆที่
เกี่ยวข๎องในการเรียนรู๎ การสนับสนุนของรัฐควรสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวไปที่ผู๎เรียนโดยตรง และผู๎เรียน
สามารถบริหารจัดการงบประมาณดังกลําวได๎ ภายใต๎เงื่อนไขที่เกี่ยวข๎องเฉพาะการศึกษาของผู๎เรียนรู๎เทํานั่น
( โดยใช๎หลักการเหมือนบัตรคนจน)
ภาพที่ ๑๑ : รูปแบบ”การ์ดเรียน”

CO-LEARNING CARD
การ์ดเรียน
ชื่อ-สกุล...................................
นามสกุล...................................
อายุ.........................................
สถานศึกษา.............................
ระดับการศึกษา.....................
รหัสผู๎เรียน.........................
ที่มา : ผู๎วิจัย เทวินฏฐ๑ อัครศิลาชัย สมาคมสร๎างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
๒. โครงการบัณฑิตครูคืนถิ่น
เป็นโครงการที่ชํวยบัณฑิตครูจํานวนมากที่จบการศึกษาวิชาชีพครู ที่จํานวนมากยังไมํ
สามารถใช๎ทักษะ ความรู๎ ขอตนเองไปเพื่ อการจัด การศึก ษาให๎ กับ เด็ก/ผู๎ เ รียนได๎ ดังนั้น รัฐ โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ มหาวิทยาลัยควรมีโครงการครูคืนถิ่น ไปชํวยจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก และชุมชนซึ่ง
สามารถใช๎ความรู๎และประสบการณ๑การศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมที่เหมาะสมไปใช๎ในการจัดการศึกษา
ในท๎องถิ่นของตนเองได๎
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แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาและนักศึกษาครูฝึกงานในศูนย์การเรียนสถาบันสังคม
ป๓จจุบันระบบการฝึกงานของนักศึกษาครูที่เรียนในมหาวิทยาลัยตํางๆยังไมํได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มีโอกาสไปฝึกงานกับสถานศึกษาทางเลือกขอสถาบันสังคม แม๎กระทั่งโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยเกิดจากกระบวนทัศน๑การศึกษาแบบเดิมๆที่คิดวําการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนขนาดเล็กไมํมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ดังนั้น ภายใต๎กระบวนทัศน๑ใหมํการศึกษาและประเทศไทย ๔.๐ควรเปิดให๎นักศึกษาครูได๎ไป
เรียนรู๎และรํวมพัฒนา”คนไทย ๔.๐”ในทุกระดับโดยเฉพาะระดับลํางหรือชุมชนซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นที่
นักศึกษาครูควรลงไปชํวยและศึกษาเรียนรู๎กับระบบการศึกษาฐานราก
๔. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนชุมชนทางเลือก
โดยใช๎กระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคมและหลักเกณฑ๑แนวทางการปรับใช๎
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับกลุํมเปูาหมายเฉพาะซึ่งมีประสบการณ๑ในการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติได๎ และเป็นสิทธิตามกฎหมายใน มาตรา๑๕
พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติมที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดการศึกษาได๎
พร๎อมกันทั้งในแบบในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อลดป๓ญหาการยุบ ควบ รวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ซึ่งไมํใชํทางออกและแก๎ไขป๓ญหาได๎จริงอยํางยั่งยืน
๕. ให้มีกลไกการจัดการศึกษาทางเลือกสถาบันสังคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับชาติและจังหวัด เพื่อทําหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยของสถาบันสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติอยํางมี คุณภาพตามสัญญาประชาคมโลก , ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ,แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ,กฎหมาย
การศึ กษาในประเทศ ,และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่ งอาจจะตั้ งเป็ น ”สานั กส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น
การศึกษาทางเลือกของสถาบันสังคม(มาตรา๑๒ )”โดยเริ่มต๎นให๎เป็นหนํวยงานหนึ่งในสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา หรือ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อื่นๆตามความเหมาะสม
๖. ให้คืนสิทธิประโยชน์ให้กับศูนย์การเรียนของสถาบันสังคมทั่วประเทศ ซึ่งได๎รับสิทธิ
ตามกฎหมายเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไข
เพิ่มเติมมาตรา๑๘(๓)และมาตรา๑๒ โดยมีกฎกระทรวง,คูํมือการดําเนินงาน,ประกาศ/คําสั่ง ฯลฯรองรับ
ครบถ๎วนสมบูรณ๑ ซึ่งป๓จจุบันมีศูนย๑การเรียนประเภทบุคคล องค๑กรชุมชนและองค๑กรเอกชนที่รับอนุญาตแล๎ว
จํานวน ๓๑ ศูนย๑ฯมีเด็กนักเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา จํานวน ๑,๑๙๒ คน(ข๎อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๐)แตํ
ทั้งหมดยังไมํได๎รับสิทธิใดๆ เชํน รหัสสถานศึกษา รหัสนักเรียน เงินอุดหนุน อาหาร นม เครื่องแบบ หนังสือ
วัสดุอุปกรณ๑การเรียนและอื่นๆ อยํางเทําเทียมและเหมาะสมกับการศึกษาในระบบอื่นๆ
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เชิงอรรถ
(๑)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากที่พระองค๑ได๎ครองราชย๑แล๎ว ก็ได๎ทรง
ปรั บปรุงประเทศให๎ เจริญรุํงเรื องในทุกๆ ด๎าน โดยเฉพาะด๎านการศึกษานั้นพระองค๑ได๎ทรงตระหนัก เพื่อ
ปรับปรุงคนในประเทศให๎มีความรู๎ ความสามารถจะชํวยให๎ ประเทศชาติมีความเจริญก๎าวหน๎าในทุกๆ ด๎าน ดัง
พระราชดํารัสที่วํา “ วิชาหนังสือเป็นวิชาที่นํานับถือและเป็นที่นําสรรเสริญมาแตํโบราณวํา เป็นวิชาอยําง
ประเสริฐซึ่งผู๎ยิ่งใหญํนับแตํ พระมหากษัตริย๑เป็นต๎นมา ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจําเป็นจะต๎องรู๎
เพราะเป็นวิชาที่อาจทําให๎การทั้งปวงสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยําง… (ประไพ เอกอุํน. 2542 : 83 - 84) การที่
พระองค๑ ทรงเห็ น ความสํ า คัญ ของการศึ กษา จึง ได๎ มีก ารจัด การศึ ก ษาอยํ างมีร ะเบีย บแบบแผน (Formal
education) มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนเกิดขึ้นในวังและในวัด มีการกําหนดวิชาทีเรียน มีการเรียนการ
สอบไลํ และมีทุนเลําเรียนหลวงให๎ไปศึกษาวิชา ณ ตํางประเทศ และการที่พระองค๑ทํานได๎เสด็จตํางประเทศ
ทั้งในเอเชียและยุโรป ทําให๎ได๎แนวความคิดเพื่อนํามาปฏิรูปการศึกษาและใช๎เป็นแนวทางพัฒนาบ๎านเมือง เชํน
1. การจัดตั้งสถานศึกษาปี พ.ศ. 2414 จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อฝึกคนให๎เข๎า
รับราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจาริยางกูร) ในขณะนั้นเป็นหลวงสารประเสริฐเป็นอาจารย๑ใหญํ
โดยมีการสอนหนังสือไทย การคิดเลข และขนบธรรมเนียมราชการ นอกจากมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับ
สอนภาษาอั ง กฤษในพระบรมมหาราชวั ง เกิ ด จากแรงผลั ก ดั น ทางการเมื อ งที่ สํ ง ผลให๎ ไ ทยต๎ อ งเรี ย นรู๎
ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได๎เจรจากับมหาอํานาจตะวันตก และมีการสํงนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาครูที่ประเทศ
อังกฤษปี พ.ศ. 2423 จัดตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังเป็นโรงเรียนสตรี
ปี พ.ศ. 2424 ปรับปรุงโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบให๎เป็นโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ตํอมาได๎กลายเป็น
โรงเรียนข๎าราชการพลเรือนในปี พ.ศ. 2453 และปี พ.ศ. 2459 ได๎ตั้งเป็นจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2425 จัดตั้งโรงเรียนแผนที่และในปี พ.ศ.2427 จัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นตามวัดใน
กรุงเทพมหานครหลายแหํง และแหํงแรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม ปี พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทย๑ขึ้น
เรียกวํา โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยูํที่ริมแมํน้ําหน๎าโรงพยาบาลศิริราช ใช๎เป็นที่สอนวิชาแพทย๑แผนป๓จจุบัน
ปี พ.ศ. 2435 จัดตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัดทั่วไปทั้งในกรุ งเทพมหานครและหัวเมือง โดยประสงค๑จะขยาย
การศึกษาเลําเรียนหนังสือไทยให๎แพรํหลายเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น และตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นแหํงแรกที่ตําบล
โรงเลี้ยงเด็ก ตํอมาย๎ายไปอยูํที่วัดเทพศิรินทราวาส ปี พ.ศ. 2437 นักเรียนฝึกหัดครูชุดแรก 3 คนสําเร็จ
การศึกษาได๎รับประกาศนียบัตรเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2449 ย๎ายโรงเรียนฝึกหัดครู
ซึ่งตั้งอยูํที่วัดเทพศิริทราวาส ไป รวมกับ โรงเรียนฝึ กหั ดครูฝ๓่งตะวันตก (บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา) ปรับปรุง
หลักสูตรให๎สูงขึ้นเป็น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย๑สอนหลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่สําเร็จมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2456
ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย
2. การบริ ห ารการศึกษาเมื่อจํ านวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงจําเป็นต๎องมีห นํว ยงานรับผิ ดชอบ
การศึกษาเป็นสํวนหนึ่งตํางหาก เชํน ปี พ.ศ. 2430 ทรงโปรดเกล๎า ฯ ให๎ตั้งกรมศึกษาธิการโดยโอนโรงเรียนที่
สังกัดกรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด ให๎กรมหมื่นดํารงราชานุภาพเป็นผู๎บัญชาการอีกตําแหนํงหนึ่ง ปี พ.ศ.
2432 รวมกรมศึกษาธิการเข๎าไปอยูํในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ และ ปีพ.ศ. 2435 ประกาศตั้งกระทรวง
ธรรมการ มีเจ๎ าพระยาภาสกรวงศ๑ (พร บุ นนาค) เป็นเสนาบดี มีหน๎ าที่ในการจัดการศึกษา การพยาบาล
พิพิธภัณฑ๑และศาสนา
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3. การจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไลํปี พ.ศ. 2414 ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎พระยาศรี
สุนทรโวหาร(น๎อย อาจาริยางกูร) เรียบเรียงแบบเรียนหลวงขึ้น 1 เลํม ชุดมูลบรรพกิจ เพื่อใช๎เป็นบทหลักสูตร
วิชาชั้นต๎นปี พ.ศ. 2427 กําหนดหลักสูตรชั้นประโยคหนึ่ง โดยอนุโลมตามแบบเรียนหลวงหกเลํม นับเป็นปีแรก
ที่จัดให๎มีการสอบไลํวิชาสามัญ และมีการกําหนดหลักสูตรชั้นประโยคสอง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาสามัญ
ศึกษา หมายถึง ความรู๎ตําง ๆ ที่ต๎องการใช๎สําหรับเสมียนในราชการพลเรือนตามกระทรวงตําง ๆปี พ.ศ. 2431
กรมศึกษาธิการ จัดทําแบบเรียนเร็วใช๎แทนแบบเรียนหลวงชุดเดิม ผู๎แตํงคือ พระองค๑เจ๎าดิศวรกุมาร (กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ) 1 ชุด มี 3 เลํมปี พ.ศ. 2433 ประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิชา พ.ศ. 2433 มีผลทําให๎
หลักสูตรภาษาไทยแบํงออกเป็น 3 ประโยค หลักสูตรภาษาอังกฤษแบํงออกเป็น 6 ชั้น ปี พ.ศ. 2434 ได๎แก๎ไข
การสอบไลํจากเดิมปีละครั้งเป็นปีละ 2 ครั้งเพื่อไมํให๎นักเรียนเสียเวลานานเกินไป
(๒)

เปูาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) เป็นเปูาหมายการพัฒนา
ระหวํางประเทศแปดข๎อซึ่งสถาปนาระหวํางการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติในปี 2543 หลังรับ
ปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ รัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 189 ประเทศในขณะนั้น (ป๓จจุบันมี 193
ประเทศ) และองค๑การระหวํางประเทศอยํางน๎อย 23 องค๑การผูกมัดจะชํวยเหลือให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
สหัสวรรษดังตํอไปนี้ภายในปี 2558
1. เพื่อลดจํานวนผู๎ขาดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง
2. เพื่อบรรลุประถมศึกษาสากล (universal primary education)
3. เพื่อสํงเสริมความเทําเทียมทางเพศและการเพิ่มอํานาจสตรี
4. เพื่อลดภาวะการตายของเด็ก
5. เพื่อสํงเสริมสุขภาพมารดา
6. เพื่อตํอสู๎กับโรคเอดส๑ มาลาเรียและโรคอื่น
7. เพื่อประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม
8. เพื่อสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนทั่วโลกสําหรับการพัฒนา
(๓)
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ที่กําหนดชํวงดําเนินงานไว๎ ๑๕ ปีระหวํางปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๓
เปูาหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน
เปูาหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย
เปูาหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยูํที่ดี
เปูาหมายที่ ๔ การศึกษาที่เทําเทียม
เปูาหมายที่ ๕ ความเทําเทียมทางเพศ
เปูาหมายที่ ๖ การจัดการน้ําและสุขาภิบาล
เปูาหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข๎าถึงได๎
เปูาหมายที่ ๘ การจ๎างงานที่มีคุณคําและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปูาหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร๎างพื้นฐาน
เปูาหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ํา
เปูาหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย๑อยํางยั่งยืน
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เปูาหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปูาหมายที่ ๑๔ การใช๎ประโยชน๑จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เปูาหมายที่ ๑๕ การใช๎ประโยชน๑จากระบบนิเวศบก
เปูาหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมํแบํงแยก
เปูาหมายที่ ๑๗ ความรํวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๔)
“ กลุํมชาติพันธุ๑” หมายถึง กลุํมชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติ ศาสตร๑กับสังคมไทยมาตั้งแตํอดีต มีความ
แตกตํางด๎านตํางๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง โดยเป็นกลุํมชนที่ประชากรมีพันธะเกี่ยวข๎องกัน มี
ลักษณะทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน รวมตัวเป็นพหุวัฒนธรรม มุํงมั่นในการอนุรักษ๑
พัฒนาและสืบทอดฐานดินแดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ของคนสูํคนรุํนอนาคต นับตั้งแตํ
อดีตมากกวําร๎อยปีกลุํมชาติพันธุ๑มีความหลากหลายและกระจายตัวอยูํในภาคตํางๆ ของประเทศไทย โดย
ข๎อมูลของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลได๎ปี 2547 และข๎อมูลของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2555 มีกลุํมชาติพันธุ๑ตั้งถิ่นฐานกระจายอยูํในจังหวัดตํางๆ ของประเทศไทย
จํานวน 67 จังหวัด 56 กลุํม มีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน จําแนกพื้นที่ตาม ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ได๎ 4 ลักษณะ คือ (รายละเอียดตามผนวก ก.) 1) กลุํมชาติพันธุ๑บนพื้นที่สูง หรือ “ชนชาวเขา” จํานวน 13
กลุํม ได๎แกํ กะเหรี่ยง ม๎ง(แม๎ว) เย๎า(เมี่ยน) ลีซู(ลีซอ) ลาหูํ(มูเซอ) อาขํา(อีก๎อ) ลั๊วะ ถิ่น ขมุ จีนฮํอ ตองซู คะฉิ่น
และปะหลํอง(ดาลาอั้ง) 2) กลุํมชาติพันธุ๑ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ จํานวน 38 กลุํม ได๎แกํ มอญ ไทยลื้อ ไทยทรง
ดํา ไทยใหญํ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยหญํา ไทยยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง๎ว ลาวกา ลาวตี้ ลาวเวียง แสก เซเร
ปรัง บรู(โซํ) โซํง โซ ทะวิง อึมปี ก๐อง กุล า ซอุโอจ(ชุอุ๎ง) กูย(สํวย) ญัฮกรู(ชาวบน) ญ๎อ โย๎ย เขมรถิ่นไทย
เวียดนาม(ญวน) เญอ หมี่ซอ(บีซู) ชอง กระชอง มลายู กะเลิงและลาวโซํง(ไทยดํา) 3) กลุํมชาติพันธุ๑ที่ตั้งถิ่น
ฐานในทะเล หรือ “ชาวเล” จํานวน 3 กลุํม ได๎แกํ มอแกน มอแกลน และอูรักละโว๎ย 4) กลุํมชาติพันธุ๑ที่อาศัย
อยูํในปุา จํานวน 2 กลุํม ได๎แกํ มลาบรี(ตองเหลือง) และซาไก(มันนิ)
(๕)

๙ ความดีที่พ่อสอนคือมรดกของพ่อ
1.คนดี
“ในบ๎านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไมํดี ไมํมีใครที่จะทําให๎ทุกคนเป็นคนดีได๎ทั้งหมด การทําให๎
บ๎านเมืองมีความปกติสุขเรียบร๎อย จึงมิใชํการทําให๎ทุกคนเป็นคนดี หากแตํอยูํที่การสํงเสริมคนดี ให๎คนดี
ปกครองบ๎านเมือง และควบคุมคนไมํดี ไมํให๎มีอํานาจ ไมํให๎กํอความเดือดร๎อนวุํนวายได๎”
(พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติ คํายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512)
2.อนาคตทํานายได๎
“ทุกสิ่งทุกอยําง ที่เกิดที่เป็นอยูํแกํเราในวันนี้ ยํอมมีต๎นเรื่องมากํอน ต๎นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได๎รับคือ ผล และ
ผลที่ทํานมีความรู๎อยูํขณะนี้ จะเป็นเหตุให๎เกิดผลอยํางอื่นตํอไปอีก คือ ทําให๎สามารถใช๎ความรู๎ที่มีอยูํทํางานที่
ต๎องการได๎ แล๎วการทํางานของทําน ก็จะเป็นเหตุให๎เกิดผลอื่นๆ ตํอเนื่องกันไปอีก ไมํหยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันวํา
ให๎พิจารณาเหตุผลให๎ดีนั้น กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให๎พิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนให๎ดีนั่นเอง คนเรา
โดยมากมักนึกวําอนาคตจะเป็นอยํางไรเราทราบไมํได๎แตํที่จริงเรายํอมจะทราบได๎บ๎างเหมือนกัน เพราะอนาคต
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ก็คือ ผลของการกระทําในป๓จจุบัน” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519)
3.ความดี
“การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลช๎า แตํก็จําเป็นต๎องทํา เพราะหาไมํความชั่วซึ่งทําได๎งําย จะเข๎ามาแทนที่และ
จะพอกพูนขึ้นอยํางรวดเร็วโดยไมํทันรู๎สึกตัว แตํละคนจึงต๎องตั้งใจและเพียรพยายามให๎สุดกําลัง ในการสร๎าง
เสริมและสะสมความดี” (พระบรมราโชวาทพระราชทาน แกํผู๎สําเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร๎อยตํารวจ สวน
อัมพร 14 สิงหาคม 2525)
4.การทํางาน
“เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจทําโดยไมํจําเป็นต๎องตั้งข๎อแม๎ หรือเงื่อนไขอันใด ไว๎ให๎เป็นเครื่อง
กีดขวาง คนที่ทํางานได๎จริงๆนั้น ไมํวําจะจับงานสิ่งใด ยํอมทําได๎เสมอ ถ๎ายิ่งมีความเอาใจใสํ มีความขยัน และ
ความซื่อสัตย๑สุจริต ก็ยิ่งจะชํวยให๎ประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)
5.คุณธรรมของคน
“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย๑ ประการที่สอง คือ การรู๎จักขํมใจฝึกใจตนเอง ให๎ประพฤติปฏิบัติอยูํ
ในความสัตย๑ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมํประพฤติลํวงความสัตย๑
สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู๎จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู๎จักสละประโยชน๑สํวนน๎อยของตน เพื่อ
ประโยชน๑สํวนรวมคุณธรรมสี่ประการนี้ ถ๎าแตํละคนพยายามปลูกฝ๓งและบํารุงให๎เจริญงอกงาม จะชํวยให๎
ประเทศชาติบังเกิดความสุขความรํมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให๎มั่นคงก๎าวหน๎าตํอไป”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ๎า 5 เมษายน 2535)
6.ความเพียร
“ความเพียรที่ถูกต๎องเป็นธรรม และพึงประสงค๑นั้นคือความเพียรที่จะกําจัดความเสื่อมให๎หมดไป และ
ระวังปูองกันมิให๎เกิดขึ้นใหมํ อยํางหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร๎างสรรค๑ความดีงาม ให๎บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิ
ให๎เสื่อมสิ้นไป อยํางหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอยํางสําคัญ ตํอการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงาน ถ๎าทุกคนในชาติจะได๎ตั้งตนตั้งใจอยูํในความเพียรดังกลําว ประโยชน๑และความสุขก็จะบังเกิดขึ้น
พร๎อม ทั้งแกํสํวนตัวและสํวนรวม”(พระราชดํารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย๑ ครบ 50 ปี
พ.ศ.2539)
7.แก๎ป๓ญหาด๎วยป๓ญญา
“ป๓ญหาทุกอยํางไมํวําเล็กหรือใหญํ มีทางแก๎ไขได๎ ถ๎ารู๎จักคิดให๎ดี ปฏิบัติให๎ถูก การคิดได๎ดีนั้น มิใชํการ
คิดได๎ด๎วยลูกคิด หรือด๎วยสมองกลเพราะโลกเราในป๓จจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมี
เครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก๎ไขป๓ญหาตํางๆได๎อยํางสมบูรณ๑
การขบคิดวินิจฉัยป๓ญหา จึงต๎องใช๎สติปญ
๓ ญา คือคิดด๎วยสติรู๎ตัวอยูํเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปูองกันความประมาท
ผิดพลาด และอคติตํางๆมิให๎เกิดขึ้นชํวยให๎การใช๎ป๓ญญาพิจารณาป๓ญหาตํางๆ เป็นไปอยํางเที่ยงตรง ทําให๎เห็น
เหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได๎กระจํางชัด ทุกขั้นตอน” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 1 สิงหาคม 2539)
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8. คนเราจะต๎องรับและจะต๎องให๎
“คนเราจะเอาแตํได๎ไมํได๎ คนเราจะต๎องรับและจะต๎องให๎ หมายความวําตํอไป และเดี๋ยวนี้ด๎วยเมื่อรับ
สิ่งของใดมา ก็จะต๎องพยายามให๎ ในการให๎นั้น ให๎ได๎โดยพยายามที่จะสร๎างความสามั คคีให๎หมูํคณะและในชาติ
ทําให๎หมูํคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว๎ใจซึ่งกันและกันได๎ ชํวยที่ไหนได๎ก็ชํวย ด๎วยจิตใจที่เผื่อแผํ
โดยแท๎”(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกํนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 20 เมษายน 2521)
9.พูดจริง ทําจริง
“ผู๎หนักแนํนในสัจจะพูดอยํางไร ทําอยํางนั้น จึงได๎รับความสําเร็จ พร๎อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและ
ความยกยํองสรรเสริญ จากคนทุกฝุาย การพูดแล๎วทํา คือ พูดจริง ทําจริง จึงเป็นป๓จจัยสําคัญในการสํงเสริม
เกียรติคุณของบุคคลให๎เดํนชัด และสร๎างเสริมความดี ความเจริญ ให๎เกิดขึ้นทั้งแกํบุคคลและสํวนรวม”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)
(ที่มา : https://news.mthai.com/webmaster-talk/403289.html)
(๖)

ในรอบระยะเวลาเพียง51ปี(1961–2012)ประเทศไทยมีการเปลี่ ยนแปลงทางด๎านนิเวศสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ปุาไม๎ ภูเขา ผืนดิน แมํน้ํา ทะเล อากาศ และนิเวศทางวัฒนธรรมที่เป็นความสัมพันธ๑ของคน/ชุมชน
กับสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติอยํางรวดเร็วและรุนแรงโดยได๎ทําการศึกษาฐานนิเวศของชุมชนท๎องถิ่นที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 3 พื้นทีน่ ิเวศ คือ (1) ฐานนิเวศทางบกได๎แกํพื้นที่ปุาไม๎ซึ่งมีความสําคัญทั้งด๎านสิ่งแวดล๎อม ความ
มั่นคงทางอาหาร และต๎นน้ําเพื่อเกษตรกรรมของชุมชนท๎องถิ่นพบวําข๎อมูลในปี 1961ประเทศไทยมีพื้นที่ปุา
จํ า นวน 171 ล๎ า นไรํ หรื อ ร๎ อ ยละ53.33ของพื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศแตํ ป๓ จ จุบั น ข๎ อ มู ล ในปี 2012พบวํ า พื้ น ที่ ปุ า ไม๎
ประเทศไทยเหลือเพียง 107,240,625 ไรํ (171,586 ตร.กม.) หรือร๎อยละ33.8 ดังนั้นพื้นที่ปุาไม๎ประเทศไทย
ระยะเวลาเพียง 51 ปีปุาไม๎ไทยถูกทําลายไป 63,759,375 ไรํ(102,015 ตร.กม.) เฉลี่ยปีละ1,250,183 ไรํ
(2)ฐานนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได๎แกํพื้นทีปุาชายเลนและปะการังซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและ
เศรษฐกิจของชุมชนท๎องถิ่น พบวําข๎อมูลในปี1961ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาชายเลน รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.3 ล๎าน
ไรํ แตํป๓จจุบันในปี2012ได๎มีการสํารวจศึกษาพบวําเหลือเพียง 1.5 ล๎านไรํเทํานั้น ดังนั้นพื้นที่ปุาชายเลนถูก
ทําลายไปประมาณ 800,000 ไรํหรือเฉลี่ยปีละ15,686 ไรํ สําหรับแนวปะการังมีจํานวนมากกวํา 400ชนิดซึ่ง
เป็นระบบนิเวศที่เปราะบางพบได๎ทั้งอําวไทย (74.8 ตารางกิโลเมตร) และทะเลอันดามัน (78.56 ตาราง
กิโลเมตร) ได๎มีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงกวําร๎อยละ50 (3)ฐานนิเวศเกษตรกรรม ซึ่งกํอนปี1961พื้นที่
เกษตรกรรมของชุมชนไทยทั้งพื้นที่สูง ที่ดอนและที่ราบจะเป็นระบบเกษตรแบบธรรมชาติไมํใช๎สารเคมีทาง
การเกษตรในทุกขั้นตอนโดยให๎ความสําคัญกับการพึ่งพาตนเอง มีความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ๑และ
พัฒนาพันธุ๑พื้นบ๎านทั้งพืชและสัตว๑ แตํป๓จจุบันพบวําพื้น ที่นิเวศเกษตรกรรมทั้ง 3 ระดับทั้งในเขตเกษตรน้ําฝน
และชลประทานพบวํามีการใช๎สารเคมีทางเกษตรอยํางรุนแรงและตํอเนื่องมีการนําเข๎าสารเคมีทางเกษตรเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี ข๎อมูลในปี2011นําเข๎าจํานวน520,312ตันมูลคํา 20,875 ล๎านบาทมีการตรวจเลือดผู๎ผลิตเกษตรกร
74จังหวัดจํานวน533,524 คน ผู๎บริโภคประชาชนทั่วไป 99,283 คนพบสารเคมีปนเปื้อนในเลือดเกินมาตรฐาน
ร๎อยละ32 และผู๎บริโภคประชาชนทั่วไปร๎อยละ36
(๗)
วิทยากร เชียงกูร สภาวะการศึกษาไทย ปี2557/2558จะปฏิรูปการศึกษาไทยให๎ทันโลกในศตวรรษที่ 21ได๎
อยํางไร ,สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ 2559 หน๎า 32-33
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(๘)

กฎกระทรวงที่รับรองสิทธิการจัดการศึกษาของภาคสังคมตามมาตรา ๑๒ บัญญัติวํา “นอกเหนือจากรัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไป
ตามที่กฏกระทรวงกาหนด” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม
จํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
(๑) กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย๑การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิขององค๑กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย๑การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖) กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิขององค๑กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ศูนย๑การเรียน พ.ศ. ๒๕๕
(๙)

สถาบันปัญญาปิติ เป็นองค๑กรสาธารณะประโยชน๑ จดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ ตั้งอยูทํ ี่ ๔๑ หมูํที่ ๑๐ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีนายนิติศักดิ์ โตนิติ
เป็นอํานวยการสถาบันฯ
(๑๐)
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) กํอเกิดจากเวทีสัมมนาสรุปบทเรียน การตํอสู๎และเคลื่อนไหวของ
องค๑กรเกษตรกร ภายใต๎ชื่อการสัมมนา “ทิศ ทางองค์กรเกษตรกรภาคเหนื อ” เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม
2542 โดยการสัมมนาครั้งนั้นได๎มีตัวแทนจากองค๑กรเกษตรกรทั่วภาคเหนือเข๎ารํวมประมาณ300คน
บทเรียนจากการตํอสู๎ 10 ปี ที่ผํานมา(พ.ศ. 2532-2542) ขององค๑กรภาคเหนือ สรุปได๎วําการแยกตัวกันตํอสู๎
เฉพาะกลุํมเฉพาะประเด็นทําให๎องค๑กรขาดความเป็นเอกภาพและไมํส ามารถสร๎างพลังในการตํอรองเพื่อ
แก๎ไ ขป๓ญ หาได๎ แม๎ว ํา จะประสบผลสํ า เร็จ ในบางกรณี แตํไ มํส ามารถนํ า ไปสู ํก ารเปลี ่ย นแปลงในระดับ
โครงสร๎างและนโยบายที่เป็นสาเหตุและต๎นตอของป๓ญหาเกษตรกร องค๑กรเกษตรกรที่เข๎ารํวมสัมมนาในครั้ง
นั้น จึงมีมติรํวมกันอยํางเป็น เอกฉัน ท๑ใ นการจัดตั้งองค๑กรของเกษตรกรขึ้น ภายใต๎ชื่อ “สหพัน ธ์เกษตรกร
ภาคเหนือ (สกน.)” เพื่อเป็น องค๑กรประสานความรํวมมือผนึกกําลังและสร๎างความเป็นเอกภาพระหวําง
องค๑กรเกษตรกร ในการรณรงค๑ผลักดันการแก๎ไขป๓ญหาทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบายโดยมีเปูาหมาย
ในการแก๎ไขป๓ญหาหลักอันเป็นป๓ญหารํวมของเกษตรกรรวม 5 ป๓ญหา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุํมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเกษตรรายยํอยในการปูองกันสิทธิอัน
ชอบธรรมของเกษตรกร
2. เพื่อผลักดันการแก๎ไขป๓ญหาอันเกิดจากนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข๎อบังคับตํางที่กระทบตํอ
วิถีชีวิตของเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาและรณรงค๑เผยแพรํป๓ญหาเกษตรกรสูํสาธารณะ
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พื้นที่ดาเนินการ
สหพันธ๑เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) มีสมาชิก 9 เครือขํายดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาครอบคลุมพื้นที่หมูํบ๎านเขต
ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได๎แกํ เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน ลําปาง นําน พะเยา แมํฮํองสอน
โครงสร้างองค์กร
สหพันธ๑เกษตรกรรมภาคเหนือ(สกน.) เริ่มดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีการบริหารงานโดยเกษตรกร
เพื่อชํวยเหลือเกษตรกร สหพันธ๑เกษตรกรภาคเหนือเป็นองค๑เกษตรกรอยํางแท๎จริง และเป็นอิสระจากพรรค
การเมือง พร๎อมที่จะตํอสู๎เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของเกษตรกร และพร๎อมสมานฉันท๑กับพี่น๎องคนจนทั่วโลก
(๑๑)

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นคําอธิบาย “ทุน” ในลักษณะใหมํที่ไมํใชํเพียงทุนทางเศรษฐกิจที่
มุํงหวังในการทํากําไรหรือแสวงหาผลประโยชน๑สูงสุดของตัวเอง แตํทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นผลประโยชน๑
หรื อ ต๎น ทุ น สํ ว นรวมที่มาจากการชํว ยเหลื อ และความรํ ว มมือกั นระหวํ างบุ คคลและระหวํ างกลุํ ม ตํางๆใน
สังคม (Putnum, 2000โดยธนาคารโลก (World Bank) เห็นวําทุนทางสังคม คือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ๑
และบรรทัดฐานการปฏิบัติ (norm) ที่นํามาซึ่งปฏิสัมพันธ๑ ของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน๎นถึง
ความสัมพันธ๑เชื่อมโยงระหวํางกันไมํใชํสถาบันหรือตัวบุคคลโดดๆ หรือจํานวนรวมกัน อีกทั้ง องค๑การเพื่อความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development:
OECD) เห็นวําทุนทางสังคม คือ การเชื่อมโยงของบุคคลเป็นเครือขํายทางสังคมบนพื้นฐานความเชื่อถือ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกัน (trust) และมีมาตรฐานในการทํางานรํวมกัน ในระดับสากลคําวําทุนทางสังคมก็ยังมีอีก
หลายนิยามที่อาจจะสอดคล๎องหรือขัดแย๎งในบางประเด็น แตํจุดรํวมที่มีอยูํด๎วยกันคือการใช๎คําวําทุนทางสังคม
ในการสร๎างความรํวมมือทางสังคม ทุนทางสังคมโดยตัวของมันเองนั้นมิได๎เป็นป๓จจัยการผลิตโดยตรง หากแตํ
เป็นตัวกลางในการเข๎าถึงป๓จจัยการผลิตหรือทุนอื่น เชํน ขําวสารข๎อมูล ทุนมนุษย๑ (human capital) ทุน
กายภาพ (physical capital) ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) เป็นต๎น
(๑๒)
ภูมิทัศน์การเรียนรู้ หมายถึง ภาพรวมของพื้นที่การเรียนรู๎รํวมของมนุษย๑พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่รับรู๎ด๎วย
สายตา(Co-Learning Space: CLS) และพื้นที่รํวมของเครือขํายมนุษย๑ที่โยงใยในระบบนิเวศการเรียนรู๎และ
พื้นที่การเรียนรู๎ตํางๆเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎( Co-Learning Community) ที่มีทั้งเชื่อม/รํวม/ผสาน/ถักทอ/
ข๎าม/ตัด/ถํวงดุลกันอยํางสมดุลและเหมาะสม
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บรรณานุกรม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๖๐) ,แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๗๙ .พิมพ๑ครั้งที่ ๒ .กรุงเทพฯ.บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______ (๒๕๕๘) รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ
ที่ ๒๑ .พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ .บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______ (๒๕๕๘) การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย .พิมพ๑ครั้งที่ ๑.กรุงเทพฯ.สํานักงานมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______(๒๕๕๕) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑. กรุงเทพฯ.สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
______ (๒๕๕๙).รายงานการวิจัย แนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย๑ด๎วยการศึกษาทางเลือก.
พิมพ๑ครั้งที๑่ .กรุงเทพฯ.สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______ (๒๕๕๙) รายงานผลการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ .พิมพ๑ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ. สํานักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
______ (๒๕๕๙) รายงานการวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง .พิมพ๑ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ . สํานักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
______(๒๕๕๙) แนวทางการดาเนินงานสมัชชาการศึกษา ร้อยมือ ร้อยดวงใจ รวมพลังพัฒนาการศึกษา
ไทย .กรุงเทพฯ.สํานักสํงเสริมเครือขํายความรํวมมือและสมัชชาการศึกษา(สคร.) สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
______ (๒๕๕๙)สภาวะการศึกษาไทย ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ “จะปฏิรูปการศึกษาไทย ใหทันโลกในศตวรรษที่
๒๑ ไดอยางไร” .กรุงเทพฯ. กลุมสถิติและวิเคราะหสภาวะทางการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
______ (๒๕๖๐).เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง :ภาคีความสาเร็จแบบ
มีส่วนร่วม .พิมพ๑ครั้งที่ ๑ .กรุงเทพ.สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยศ สันตสมบัติ . (๒๕๔๔).มนุษย์กับวัฒนธรรม .พิมพ๑ครั้งที่ ๓ แก๎ไขเพิ่มเติม .กรุงเทพฯ .สํานักพิมพ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑
อานันท๑ กาญจนพันธุ๑ (๒๕๕๑) .ปาฐกถา .ผมไม่มีคาตอบ : ๖๐ ปี ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
กับ๒๐ ปี ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ .
อัจฉรา รักยุติธรรม . หน๎า๒๒๕-๒๓๘. พิมพ๑ครั้งที่ ๑ .เชียงใหมํ.คณะกรรมการประสานงานองค๑กร
พัฒนาเอกชนภาคเหนือ
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วิจารย๑ พานิช (๒๕๕๘).เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning .พิมพ๑ครั้งที่ ๑.กรุงเทพฯ.
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ยุค ศรีอาริยะ (๒๕๔๒).ภูมิปัญญาบูรณาการ. พิมพ๑ครั้งที่ ๑.กรุงเทพฯ.บริษัทอัมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิซซิ่ง
จํากัด(มหาชน)
ประเวศ วะสี (๒๕๕๗) . พุทธธรรมกับสังคม. พิมพ๑ครั้งที่ ๓๑ . กรุงเทพฯ.บริษัท สํานักพิมพ๑หมอชาวบ๎าน
จํากัด
______ (๒๕๖๐).ปฏิรูปการศึกษา ๒๕๖๐ รากของวิกฤต ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอยํางไร .พิมพ๑ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ๑(มสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)ฝุายวิจัยเพื่อท๎องถิ่น(๒๕๖๐).กุมภาพันธ๑-มีนาคม .งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นกับสถานการณ์ใหม่ –ระบบใหม่-ความรู้ใหม่ ,การเตรีมพร้อมเข่าสู่ยุค ๔.๐,คุณลักษะคน
ไทย ๔.๐.จดหมายขําวงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น.ปีที่๑๘ (ฉบับที่ ๓ ) . หน๎า๑๐-๒๑ .บริษัท สแกนด๑-มีเดีย
คอร๑ปอเรชั่น จํากัด
เดชา ศิริภัทร (๒๕๕๔).เส้นทางเกษตรกรรมยั่งยืน.พิมพ๑ครั้งที่ ๒ .กรุงเทพฯ.มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ (๒๕๕๙).พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน .
พิมพ๑ครั้งที่ ๒.กรุงเทพฯ.สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ(๒๕๓๙).วิกฤตการณ์ทางสังคมไทย
กรุงเทพ.โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว
เอ.เอส.นีล (๒๕๕๙).ชีวิต เสรีภาพ ซัมเมอร์ฮิล .แปลโดย เตือนตา สุวรรณจินดา,สมบูรณ๑ ศุภศิลป์และนักแปล
นิรนาม รํวมแปล.พิมพ๑ครั้งที่ ๖.กรุงเทพฯ.มูลนิธิเด็ก
ยศ สันตสมบัติ,วิทูรย๑ ป๓ญญากุล (๒๕๓๖) .ความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและนิเวศ .
พิมพ๑ครั้งที๑่ .กรุงเทพ.สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา
ชัชวาลย๑ ทองดีเลิศ (๒๕๖๐).ทางเลือกในการศึกษา.พิมพ๑ครั้งที่ ๑.เชียงใหมํ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิป๓ญญาล๎านนา
มูลนิธิสืบสานล๎านนา
เทวินฏฐ๑ อัครศิลาชัย คณะทํางานสิทธิเด็กด๎านนิเวศประเทศไทย (๒๕๖๐).รายงานการวิจัย สิทธิเด็กด้าน
นิเวศในประเทศไทย Ecological Child Right –Thailand (ECR) .พิมพ๑ครั้งที่ ๑ .เชียงราย.
สมาคมสร๎างสรรค๑ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม(มํอนแสงดาว)
โครงการแมํน้ําเพื่อชีวิต,โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมํา,ศูนย๑ขําวสาละวิน(๒๕๕๑).
สาละวินสายน้าสามแผ่นดิน.พิมพ๑ครั้งที่ ๒.เชียงใหมํ.วนิดาเพลส เชียงใหมํ.
กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ .แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ .สืบค๎นเมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก
http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/503.pdf
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๙) .พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน.สืบค๎นเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จาก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf
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สุวิทย๑ เมษินทรีย๑ (๒๕๖๐).ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่
ประเทศไทย 4.0 . กรุงเทพฯ .ศูนย๑ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบัน
พัฒนาบริหารศาสตร๑(๒๕๖๐) สืบค๎นเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จาก http://cse.nida.ac.th/main/images/books/suwit_revise.pdf
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๔๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ สืบค๎นเมื่อ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/10
สถาบันป๓ญญาปิติ ศูนย๑การเรียนหญ๎าแพรกสาละวิน(๒๕๕๗). แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
ชุมชน ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
_______(๒๕๕๗)หลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุ่มน้าสาละวิน “อาหาร ยา ผ้า บ้าน” ศูนย๑การเรียนหญ๎า
แพรกสาละวิน
_______ (๒๕๕๘)เอกสารรายงานการดาเนินงาน โครงการศึกษาแนวทางการจัดการอาหาร ด้วยภูมิ
ปัญญาปกาเกอะญอ โดยแกนนําเยาวชนปกาเกอะญอบนพื้นที่สูง และการมีสํวนรํวมของผู๎รู๎ใน
ชุมชน บ๎านห๎วยกระตําย และบ๎านแมํลามาน๎อย ต.แมํสามแลบ อ.สบเมย จ.แมํฮํองสอน
_______(๒๕๕๙).แนวทางการยกระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
ด้วยการประกอบการเพื่อพัฒนาสู่สถานศึกษาพึ่งตนเอง บนฐานวิถีชีวิตปกาเกอะญอ
ลุ่มแม่น้าสาละวิน
_______(๒๕๕๘).งานวิจัยท้องถิ่น ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน .
_______(๒๕๖๐).แม่ฮ่องสอน เมืองพิเศษทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม(Power Point)
_______(๒๕๖๐).ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
“ปุาดี น้าดี มีอยู่มีกิน มีรายได้”(Power Point)
ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา (๒๕๕๘). หลักสูตรการศึกษาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการอิงถิ่นฐานอย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชน
_______(๒๕๕๘). แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
_______(๒๕๕๘). สรุปการดําเนินงาน ศูนย๑การเรียนโจ๏ะมาโลลือหลํา บ๎านสบลาน อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหมํ ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
_______(๒๕๕๙).รายงานประจาปีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียน โจ๊ะมาโล
ลือหล่าปีการศึกษา 2559
_______(๒๕๖๐).รายงานการดาเนินโครงการการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ทัวร์ไพรตามแนวกันไฟพื้นที่
ดาเนินโครงการ(นักเรียนระดับมัธยมศึกษา). มูลนิธิวายไววาย,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)
_______(๒๕๖๐) รายงานการดาเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน(นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา).มูลนิธิวายไววาย,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.)
_______(๒๕๖๐) รายงานการดาเนินงานโครงการสหกรณ์โรงเรียนและชุมชนเพื่อรื้อฟื้นวิถีการพึ่งพา
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ตนเองอย่างยั่งยืน(นักเรียนระดับมัธยมศึกษา).มูลนิธิวายไววาย,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)
ศูนย๑การเรียนชุมชนวิถีไท.(๒๕๕๙).หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท .
________(๒๕๕๙).แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท
ระดับประถมศึกษาปีที่๑-มัธยมต้น

-------------------------------
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