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ค�าน�า

 โครงกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถ่ินในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนเป็นควำมร่วมมือกันของส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน
ฝ่ำย 3 และส�ำนกัสนบัสนนุสขุภำวะเดก็ เยำวชนและครอบครัวฝ่ำย 4 ของสสส. ด้วยกำร
เปิดพื้นที่ เชื่อมโยง บูรณำกำรพลัง 2 มิติด้ำนควำมทันสมัย จินตนำกำร สร้ำงสรรค์
พบเตม็เป่ียมในกจิกรรมของเดก็และเยำวชน ในขณะทีค่วำมลุม่ลกึ จติวญิญำณ ทนุสงัคม
สะสมอย่ำงเป็นธรรมชำติในผู้ใหญ่ ปรำชญ์ชำวบ้ำน เมื่อมีโจทย์กลอุบำยที่แยบยลให้
พลัง 2 มิตินี้มำเรียนรู้ถ่ำยทอดร่วมกันอย่ำงมีเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้
คณะผูวิ้จยัได้พบ UNSEEN ทำงวชิำกำรมำกมำยใน 12 พ้ืนท่ีท่ีลงไปฝังตัว คลกุคล ีซอกแซก
ไต่ถำมจนได้องค์ควำมรู้ ทฤษฎีไทย กิจกรรมแก่นสำระ ตัวอย่ำงที่ประสบผลส�ำเร็จ 
ค�ำตอบลุ่มลึกที่ตอบปัญหำระดับประเทศได้ นี่คือควำมสดใส งดงำม ควำมประณีตที่
สรรค์สร้ำงของชุมชนที่แต่ละแห่งได้ส่งต่อกันมำยำวนำน และเม่ือเด็กและเยำวชนได้มี
ส่วนร่วมส�ำคัญเป็นรุ่นอนำคตท่ีจะรับช่วงต่อผู้ใหญ่ ปรำชญ์ชำวบ้ำนน้ีด้วยควำมเต็มใจ 
สนุกสนำน มีควำมสุขทั้งกำยใจ ยิ่งท�ำให้ควำมเป็นภูมิสังคมของประเทศไทยมีอนำคต
และเส้นทำงที่มั่นคงและยั่งยืนอย่ำงแน่นอน เพื่อน�ำภำพประทับใจ ประสบกำรณ์ล�้ำค่ำ 
ข้อคิดที่แก้ปัญหำของชุมชนตนเองได้ คณะผู้วิจัยได้เขียนรำยงำนโครงกำรน้ีให้เสร็จส้ิน
สมบูรณ์ เรียบง่ำย น่ำอ่ำน น�ำไปประยุกต์ด้วยตนเองได้ จึงปรำกฏร่องรอยงำน 6 เล่ม 
ทั้งรำยงำนกำรวิจัยฉบับเต็มและชุดควำมรู้อีก 5 เล่มที่สั้น กะทัดรัด แทรกตัวอย่ำงให้
เห็นแนวทำงปฏิบัติได้ง่ำยขึ้น หวังว่ำงำนวิชำกำร 6 เล่มนี้จะยังประโยชน์ให้แก่ท่ำนได้
ไม่มำกก็น้อย คุณควำมดทัีง้ปวงขอมอบให้กบัพลังทัง้ 2 มติินีร้บัไปอย่ำงเต็มเป่ียมเพือ่สร้ำง
แบบอย่ำงและแรงบันดำลใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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(Integrated Curriculum)
 หลักสูตรบูรณำกำร (Integrated Curriculum) มีแนวคิดพื้นฐำนและกำรต่อ
ยอดจำกหลกัสตูรท้องถิน่และหลกัสตูรสถำนศกึษำท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลงึกนั เพยีงแต่
หลกัสตูรบูรณำกำรให้ควำมส�ำคญักับกำรยึดเดก็เป็นศูนย์กลำงท่ีเน้นควำมสนใจ (Interest)
ควำมต้องกำร (Need) และปัญหำ (Problem) 3 ด้ำนมำเป็นพื้นฐำนของเนื้อหำสำระ
วิทยำกำรองค์ควำมรู้ใหม่ แก่นสำระที่ยึดโยงกับศำสตร์ที่เป็นควำมรู้สำกล เคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลงได้ง่ำย รวดเร็ว และทันสมัย น�ำมำบูรณำกำรกับทุนทำงสังคม ศำสนำ 
วฒันธรรม วถีิชวีติ ควำมรู้ ทีส่ั่งสมสบืทอดกนัมำจำกคนรุน่หนึง่ไปสู่อกีรุน่หนึง่ (Indigenous
Knowledge) จนได้สัดส่วน ผสมผสำน เชื่อมโยงอย่ำงลงตัว เป็นกำรปะทะควำมรู้
ศำสตร์ตะวันออกกับศำสตร์ตะวันตก (East meets West) เด็กและเยำวชนพลังคน
รุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ที่มำกด้วยประสบกำรณ์พลังสังคมที่ยั่งยืน โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วย
(Unit) ส�ำคญัของกำรสร้ำง ถ่ำยทอด เชือ่มโยง กำรจดัห้องเรียนชมุชน ครูเป็นวทิยำกร
กระบวนกำร ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหำที่ทันสมัย ศำสตร์ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศไทย 
และของโลกควบคู่กันไปในเวลำอันเดียวกัน ส่งเสริมให้น�ำเนื้อหำทฤษฎี องค์ควำมรู้ 
ภมูปัิญญำ 2 มติ ิควบคูไ่ปกบักำรลงมอื ปฏบิตั ิกำรทดลอง ฝึกฝนกำรต้ังโจทย์ กำรคดิ
วิเครำะห์ กำรรวบรวมข้อมูล กำรศึกษำ ภำคสนำม กำรอภิปรำยผล สรุปและกำรน�ำ
ไปใช้ และอื่นๆ 
๑.๒ วิส

ความ
สนใจ

ความ
ต้องการ

เด็กเป็น
ศูนย์กลาง

ปัญหา

ประวัติ
ศาสตร์
ท้องถิ่น

ภูมิปัญญา

ชุมชน
เรียนรู้

ศูนย์
เรียนรู้ สัมมาชีพ

หลักสูตรบูรณาการ

หลักสูตรบูรณาการ : ภูมิสังคม   01



หลักสูตรบูรณาการ

 ในกำรสร้ำงหลักสูตรบูรณำกำรมีรูปแบบและขั้นตอนที่มีจุดเริ่มต้นแตกต่ำง
จำกหลักสูตรท้องถิ่นเดิมที่ครูเป็นผู้ก�ำหนด ผู้บริหำรโรงเรียนเล็งเห็นควำมส�ำคัญ ผู้น�ำ
ท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่อำจขำดช่วงรับ
ต่อองค์ควำมรู้ที่สั่งสมกันมำ กลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ล้วนเป็นผู้น�ำบุคคลส�ำคัญในกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ในหลักสูตรท้องถิ่น สถำนศึกษำที่เคยด�ำเนินกำรมำแล้วและในหลำยพื้นที่
ยังด�ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพและเป็นที่น่ำพอใจต่อควำมส�ำเร็จและควำมยั่งยืนท่ีมีอยู่ 
ดังได้กล่ำวมำแล้วหลักสูตรบูรณำกำรมีกำรต่อยอดด้วยกำรริเริ่ม คิดวำงแผน พัฒนำ
โจทย์จำกเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญดังมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

สังคมบริบท

วิสัยทัศน์

พลังเด็กพลังท้องถิ่น

พันธกิจ

จุดมุ่งหมาย

คุณลักษณะ

โครงสร้าง

หน่วยการเรียนรู้

ชุมชนขัดเกลา

Dialoque

ตัวอย่าง

การลงมือปฏิบัติ

ถ่ายทอด

โรงเรียนวิจัยท้องถิ่น

การตั้งโจทย์

วิทยากรกระบวนการ

วิจัยท้องถิ่น

ทักษะชีวิต

เรียนรู้ร่วมกัน
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 ให้เดก็และเยำวชนรูจั้กกำรคิด กำรส�ำรวจปัญหำใกล้ตวัท่ีสนใจ เป็นควำมต้องกำร
ของกลุม่เดก็และเยำวชนท่ีร่วมกนัเสนอประเด็น (Issues) ทีต่นเองคดิว่ำส�ำคญั ให้โอกำส
ทกุคนได้น�ำเสนอสิง่ทีต่นเองประสบปัญหำเรือ่งใกล้ตวัในชมุชน ทกุคนร่วมกนัถกอภปิรำย
แสดงควำมคิดเห็น สุดท้ำยร่วมกันคิดตัดสินใจและเลือกปัญหำส�ำคัญที่สุดที่สอดคล้อง
ทั้งในกลุ่มสมำชิกและสังคมบริบทในพื้นที่ของตนเอง

 กำรข้ึนโจทย์ประเด็นส�ำคัญของกำรศึกษำวิจัยรวบรวมศำสตร์ องค์ควำมรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทุนทำงสังคม ศำสนำวัฒนธรรม วิถีชีวิต สัมมำอำชีพ และอื่นๆ 
เพือ่ให้เดก็และเยำวชนได้เลง็เห็นควำมส�ำคญั ตระหนกัถงึคณุค่ำและแก่นสำระในศำสตร์
ของควำมเป็นชมุชนท้องถิน่เป็นเรือ่งส�ำคญัยิง่ เพรำะในสภำพปัจจุบนัเด็กและเยำวชน
มีหน้ำที่หลักในกำรศึกษำเรียนรู้ในระบบโรงเรียน หลักสูตรกำรศึกษำ เนื้อหำสำระ
ส่วนใหญ่ยึดโยงกับวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ที่เป็นสำกลตะวันตกแทบทั้งหมด  แยกส่วน
กบัศำสตร์ของท้องถิน่ชมุชนโดยสิน้เชงิ กำรเริม่ต้นในขัน้ตอนที ่1 จึงเป็นเร่ืองส�ำคญัมำก
ต่อกำรฟังเสียงเด็กเป็น คัดสรรกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับสังคมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ผู้น�ำธรรมชำติเกิดขึ้น กำรรวมตัวของเด็กและเยำวชนจะเริ่มจำกสังคมกลุ่มตนเอง 
สนุกสนำน ได้ท�ำกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ตอบสนองต่อควำมสนใจ ควำมต้องกำรของกลุ่ม
ตนเอง กิจกรรมจะสร้ำงควำมเป็นพลเมือง สมำชิกที่ดีของท้องถิ่น เกิดจิตสำธำรณะ 
จิตอำสำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจนน�ำไปสู่ กำรพัฒนำโจทย์ส�ำคัญของกำรบูรณำกำร
พลังเด็กและเยำวชนกับพลังของท้องถิ่นผู้ใหญ่ในชุมชนได้ในที่สุด โจทย์หลักจึงเสมือน
ค�ำถำมวิจัยที่ลุ่มลึก กว้ำงไกล สลับซับซ้อนชวนสงสัยและมองสู่กำรเรียนรู้ กำรค้นคว้ำ
หำข้อมูล ค�ำตอบ กำรท้ำทำยเพ่ือน�ำไปสู่กำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงและค�ำถำมย่อยที่
เชื่อมโยงกัน พี่เลี้ยง ครูประจ�ำกำร นักกำรศึกษำจึงมีหน้ำที่ส�ำคัญในกำรให้โอกำส
เปิดพืน้ทีร่บัฟังเสยีงเดก็ทกุคน กระตุน้ยัว่ยใุห้เด็กกล้ำคดินอกกรอบ แสดงควำมคดิเหน็
อย่ำงเตม็ที ่กำรเรยีนรูย้อมรบัซ่ึงกันและกัน ทุกคนมีส่วนส�ำคญัทีพ่ฒันำโจทย์โครงกำรนี้
ขึ้นมำอย่ำงเท่ำเทียมกัน

ขั้นตอนที่ 1 การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 
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 กำรขึ้นโจทย์ด้วยเสียงฉันทำมติน�ำมำสู่กำรก�ำหนดหัวข้อย่อย ปัญหำเฉพำะ
แต่ละด้ำนแต่ละเรื่องที่เจำะลึกลงสู่เนื้อหำ ข้อมูลแต่ละประเด็น กำรสร้ำงเครื่องมือ
แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ กำรแบ่งกลุ่มกันท�ำงำน ระเบียบวินัยกำรดูแลซึ่งกัน
และกนั กำรก�ำหนดวันและเวลำ กำรนดัประชมุ ปรกึษำหำรอื กำรลงพืน้ที ่กำรสมัภำษณ์
กำรถ่ำยรปู กำรบนัทกึเสยีง เดก็และเยำวชนจะกระตอืรือร้น กำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ทุกขั้นตอน กำรพำตัวเองไปสู่แหล่งพื้นที่ส�ำคัญ แหล่งประวัติศำสตร์ วัดวำอำรำม 
พพิธิภณัฑ์ ศนูย์กำรเรยีนรู ้ ป่ำธรรมชำต ิบคุคลส�ำคญัท่ีรู้เร่ืองรำวในอดีตจนถึงปัจจุบนั
ล�ำดบัควำมเป็นมำ วิถีชวิีต องค์ควำมรูท้ีต่กทอดกันมำ ต�ำนำน ควำมเช่ือต่ำงๆ กำรค้นพบ
ศำสตร์ที่แก้ไขปัญหำส�ำคัญของชุมชนได้ ดั่งเช่น กลุ่มสภำเด็กและเยำวชนบ้ำนขำว 
ขึ้นโจทย์ส�ำคัญคือ “เล่ำเรื่องชุมชนคนบ้ำนขำว” ได้แบ่งกลุ่มกันจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยกำรใช้จักรยำนยนต์ในกำรไปสัมภำษณ์ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน กำรสืบค้นจำกสถำน
ที่ส�ำคัญ กำรลองส�ำรวจกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกอินเตอร์เน็ต แผ่นพับ หนังสือรูปภำพ
ในอดีต ต�ำนำน ค�ำบอกเล่ำ ตำมฐำนกำรเรียนรู้ 10 แห่งได้แก่ 1.ประวัติควำมเป็นมำ
ของชุมชนบ้ำนขำว 2.ประวัติวัดหัวป่ำ 3.ยอยักษ์ 4.คลองบัว 5.ควำยน�้ำ 6.ป่ำเสม็ด
หรือป่ำอเมซอน 7.ยวนนก 8.ศำลำนำงเรียม 9.ช้ำงแคระ 10.เยำวชนศิลปะประดิษฐ์ 
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 ข้อมูลฐำนกำรเรียนรู้ที่เด็กและเยำวชนกลุ่มนี้กลำยเป็นฐำนควำมรู้ส�ำคัญของ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนขำว อ.ระโนด จ.สงขลำ ที่เปิดแสดงให้เห็นถึงศักยภำพ
ของเดก็และเยำวชนทีน่�ำควำมรู ้ศำสตร์ชำวบ้ำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ วิถชีวีติ สิง่แวดล้อม
ปูมหลัง ต�ำนำน เรื่องเล่ำที่บอกต่อมำประมวลด้วยกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้
เทคนคิน�ำเสนอสมยัใหม่ รูปภำพสสีนั ข้อมลูง่ำย กระชบั น่ำสนใจ ชวนอ่ำนชวนติดตำม
มีบทสรุปข้อคิดดีๆเกิดขึ้นมำกมำย จนเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ ศึกษำดูงำนจำกสถำบัน 
องค์กร หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนมำเยี่ยมเยือนตลอดเวลำ

 เดก็และเยำวชนรุน่ใหม่ของชมุชน สงัคมในปัจจุบนัจ�ำเป็นต้องมบีทบำทส�ำคญั
ในกำรรับช่วงกำรถ่ำยทอดวิถีชีวิต กำรหล่อหลอมด�ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ทำงสำยกลำงทีเ่รยีบง่ำย รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงของสงัคมสำรสนเทศอย่ำงชำญฉลำด
ในโลกยคุใหม่ Digital Economy มคีวำมเป็นพลเมอืงของชมุชน ท้องถิน่และประเทศไทย
กำรรูจ้กัสทิธิหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบและจติส�ำนกึในระบอบประชำธปิไตย คดิเป็นท�ำเป็น
แก้ปัญหำเป็นในกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรมีอำชีพรำยได้ที่เหมำะสมกับชีวิต
ควำมเป็นอยู ่มคีณุธรรมในกำรด�ำเนินชวีติ ควำมซ่ือสัตย์สจุริต ควำมมวีนิยั ตรงต่อเวลำ
ควำมกตญัญกูตเวท ีและอืน่ๆ นีค่อืข้อดข้ีอเด่นของเดก็และเยำวชนท่ีผ่ำนกระบวนกำร
เรยีนรูช้มุชนเชือ่มโยงกับวถิสีมยัใหม่ โลกในศตวรรษที ่21 ทีเ่ด็กและเยำวชนได้ถกูสร้ำง
และหล่อหลอมของทักษะส�ำคัญ 7 ด้ำน อันได้แก่ กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรท�ำงำนอย่ำงรวมพลัง กำรสื่อสำร กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
อำชีพและทักษะชีวิต และกำรด�ำเนินชีวิตในวัฒนธรรมข้ำมชำติ  เด็กและเยำวชนจะ
เป็นผู้ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้น�ำท้องถิ่น พี่เลี้ยง ครูประจ�ำกำร คัดสรรกิจกรรมที่
พงึประสงค์ เปิดโอกำสให้พืน้ทีเ่ดก็เข้ำมำมส่ีวนร่วมต้ังแต่ต้น พลังของเด็กและเยำวชน
จะเคลื่อนน�ำไปสู่หลักสูตรบูรณำกำร ชุมชนกำรเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์คน 2 วัยอย่ำง
แนบแน่น และสร้ำงพลเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีควำมเป็นไทยและสำกลอย่ำงลงตัวยิ่ง
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 ในชมุชนท้องถิน่แต่ละแห่งของประเทศไทยจ�ำนวนมำก ล้วนมทีีม่ำทีไ่ป กำรก่อ
ก�ำเนิด ภูมิหลัง ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น บุคคลส�ำคัญ ปรำชญ์ชำวบ้ำน สถำนที่ส�ำคัญ 
วัดวำอำรำม มัสยิด โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ แหล่งสะสมของเก่ำที่มีคุณค่ำ แหล่งท่องเที่ยว
นเิวศเชงิวฒันธรรม วถีิชวิีต สมัมำอำชวีะ กำรปลกูข้ำว คลองบวั ไร่นำผสมผสำน 1 ไร่ 
1 แสน สินค้ำโอทอป เกษตรอินทรีย์ โฮมสเตย์ ป่ำเขำล�ำเนำไพร ทะเลสวยงำม และ
อ่ืนๆ  ผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยกันดูแลปกป้องรักษำด้วยกำรลองผิดลองถูก กำรสังเกต 
บันทึกด้วยกำรจ�ำอย่ำงใคร่ครวญศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองจำกปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้น  
มีกำรพัฒนำเรื่อยมำจนเป็นศำสตร์เฉพำะที่แก้ไขปัญหำภำยในชุมชนของตนเองได้  
องค์ควำมรู้เหล่ำนี้ล้วนมีบริบทจำกคนรุ่นก่อนที่คิดค้นด้วยควำมฉลำด สติปัญญำ เป็น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Indigenous Knowledge) ส่งต่อ เรียนรู้ด้วยกำรบอกเล่ำ กำรรับ
เป็นศิษย์ กำรสอนด้วยกำรลงมือปฏิบัติ กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีในเชิงคุณธรรมจริยธรรม  
ศำสตร์เหล่ำน้ีถูกถ่ำยทอดส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมีกำรต่อยอดเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตำมล�ำดับ
จำกฐำนเดมิทีม่อียู ่ชมุชนเป็นโรงเรยีนทีม่กีำรเรยีนรูต้ลอดเวลำไม่มกีรอบตำรำงเนือ้หำ
เวลำแต่ประกำรใด  ขึ้นอยู่กับบรรยำกำศและควำมพร้อมของครูกับศิษย์เป็นส�ำคัญ 
อย่ำงไรก็ตำมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของสังคมตะวันออกเริ่มคลำยบทบำทและอ�ำนำจ
กำรหล่อหลอมลดน้อยลง เมือ่เกดิสถำบนัหน่วยโรงเรียนข้ึนมำ เกดิแบบแผนกำรเรียน
จำกรำยวชิำทีจ่ดัให้กบันกัเรยีนซึง่เป็นศำสตร์ตะวันตกเสยีเป็นส่วนใหญ่ ศำสตร์ตะวนัตก
ล้วนสัง่สมมำจำกสงัคมและสิง่แวดล้อมแบบทดลองเชิงวทิยำศำสตร์ ระบบอุตสำหกรรม
ทุนนิยม ตลำดเสรีแข่งขันมิใช่ทุนทำงสังคม ศำสนำวัฒนธรรม วิถีชีวิตอยู่กับธรรมชำติ 
จิตใจที่มีปัญญำ สัจจะของคุณค่ำ ซึ่งเป็นรำกฐำนของชำวตะวันออกมำโดยตลอด 
สภำพปัจจุบันโรงเรียนเป็นหน่วยสร้ำงเชื่อมต่อสู่สังคมตะวันตกมำกกว่ำตะวันออก
เพรำะทฤษฎีที่น�ำมำใช้สร้ำงและพัฒนำหลักสูตรกำรสอนอิงพื้นฐำนมำจำกตะวันตก
โดยเฉพำะประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นส�ำคัญ  ปัจจุบันโรงเรียน หลักสูตรกำรศึกษำ ครู 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ จึงคล้ำยแปลกแยกกับชุมชนแห่งกำรเรียนรู้โดยสิ้นเชิง  เด็กและ
เยำวชนจ�ำนวนมำกจงึอยูใ่นโลกของตะวนัตกและตะวนัออก คละเคล้ำปนกนัไป ทัง้ควำม
เป็นวตัถนุยิมกบัจติใจนยิม ทนุนยิมกบัทนุสงัคม กำรแข่งขันกบักำรอยูร่่วมกนั เป็นต้น
แต่เด็กและเยำวชนมีแนวโน้มวิถีปฏิบัติค่ำนิยมตะวันตกมำกกว่ำตะวันออกมำกข้ึน
ตำมล�ำดับตำมจ�ำนวนชั้นปีที่ศึกษำในโรงเรียนที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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 ในชมุชนท้องถิน่ทีเ่ข้มแข็ง มัน่คง และย่ังยืนยังปรำกฏอยูท่กุแห่งของประเทศไทย
เช่นเดยีวกนัในแต่ละจังหวดัพืน้ท่ีแต่ละแห่ง ชมุชนทุกทีล้่วนมรีำกฐำนเชงิประวติัศำสตร์
สถำนที่ส�ำคัญ กำรท�ำมำหำกิน นิเวศน์วัฒนธรรม พิธีกรรมทำงศำสนำ สิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ทำงด้ำนจติใจ คณุธรรม ค่ำนยิมต่ำงๆ เกดิระเบยีบแบบแผน กำรด�ำรงรกัษำ กำรถ่ำยทอด
กำรคิดค้นขึ้นใหม่ และกำรน�ำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวันดังเช่น ควำมรู้
และสมนุไพรไทย นวดแผนไทย กำรละเล่นพืน้บ้ำน หมอยำพืน้บ้ำน อำหำรเพือ่สขุภำวะ
เกษตรผสมผสำน ธนำคำรโคกระบือ ธนำคำรควำมดี ป่ำชุมชน ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม 
พลังงำนทำงเลือก กำรก�ำจัดขยะ มลพิษชุมชน ชุมชนปลอดเหล้ำปลอดบุหรี่ เป็นต้น  
อย่ำงไรก็ตำมศำสตร์ชุมชนของปรำชญ์ชำวบ้ำนเหล่ำนี้มักน�ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน และเตรียมกำรป้องกันมิให้เกิดขึ้นในระยะยำว  แต่มักลืม
โรงเรยีนทีป่ล่อยให้สร้ำงรำกและปมชวิีตศำสตร์ตะวนัตกให้แก่เด็กเยำวชนวนัแล้ววนัเล่ำ
ยำวนำนจนหล่อหลอมให้เด็กมีคุณสมบัติเป็นวิถีชีวิต ค่ำนิยม ควำมรู้สึกนึกคิดเป็น
เป็นชำวตะวันตกมำกกว่ำตะวันออกมำกขึ้นทุกที มีหลักสูตรแฝงที่เด็กและเยำวชนจะ
เกดิเจตคตดิแูคลนครอบครวั เครอืญำติ ผูใ้หญ่ในชมุชนว่ำเป็นผูล้้ำหลงั ตกยคุ ไม่ทนัสมยั
ท้องถิ่นไม่น่ำอยู่และพร้อมจะออกจำกชุมชนได้ตลอดเวลำยิ่งศึกษำสูงขึ้นตำมล�ำดับ 
วกิฤตชมุชน กำรหล่อหลอม รบัช่วงต่อ กำรสบืทอดทนุทำงสังคมวฒันธรรม จำกผู้ใหญ่
สูเ่ดก็และเยำวชนจงึอ่อนแอ ขำดกำรยอมรบัเอำใจใส่ ปฏเิสธไม่ยอมสำนต่อและสดุท้ำย
ค่อยๆ กลืนเป็นคนเมือง ชุมชนวัตถุ แข่งขันกันเอำเป็นเอำตำย และต้องต่อสู่ดิ้นรน
ไม่มทีีส่ิน้สดุ ในขณะทำงตรงกนัข้ำมสงัคมชนบทชุมชนวฒันธรรมกลับไร้คนดูแลสืบต่อ
และแทบกลำยเป็นชุมชนที่ขำดกำรเคลื่อนไหว กำรรับช่วงยุติขำดตอนของคนรุ่นใหม่
อย่ำงสิ้นเชิง

 ในชมุชนเทศบำลต�ำบลสนัทรำยหลวง จังหวดัเชยีงใหม่เป็นพืน้ทีก่ึง่เมอืงกึง่ชนบท
มีห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้  ควำมเจริญเติบโตของเมืองที่เจริญด้วยวัตถุ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก สินค้ำอุปโภคบริโภคที่ฟุ่มเฟือย  เริ่มคืบคลำนเข้ำมำแทนที่วิถี
ชวีติดัง้เดมิ เดก็และเยำวชนเร่ิมอยูใ่นสภำวะเสีย่ง เรือ่งทำงเพศ ยำเสพติด บริโภคนยิม
กำรเข้ำเมอืงเพือ่กวดวิชำ และอ่ืนๆ สภำวกำรณ์เช่นนีท้�ำให้ผูบ้ริหำรท้องถิน่และทมีงำน
ได้เล็งเห็นถึงปัญหำควำมห่วงใยเกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิด “Slow City” เมืองที่พัฒนำ
อย่ำงช้ำๆผสมผสำนกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้ำนล้ำนนำหรือ “ฮีตเก่ำ ฮอยเดิม” 
มำเป็นสื่อในกำรท�ำกิจกรรมสำนต่อรับช่วงวัฒนธรรมดีงำมจำกพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ปรำชญ์
ชำวบ้ำนถ่ำยทอดให้กับเด็กและเยำวชนด้วยกำรร่วมคิดโครงกำร “เยำวชนรุ่นใหม่
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แกะกล่องชมุชนเรยีนรูว้ถิดีัง้เดมิคนสนัทรำย” กำรลงส�ำรวจพ้ืนท่ีกำรศกึษำภำคสนำม
ครัง้แรกด้วยกลุม่สภำเดก็และเยำวชนเทศบำลต�ำบล สันทรำยหลวงท�ำให้เรำพบสภำพ
ข้อเท็จจริง  โจทย์ใหญ่ส�าคัญของประเทศคือต่อไปคนรุ่นใหม่จะขาดช่วงการรับต่อ 
สืบสานทุนสังคมวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิง ในอีก 10 ปีข้างหน้า มรดกตกทอดที่สั่งสอน
กันมำเป็นอำชีพดั้งเดิมเลี้ยงครอบครัวได้จะถูกปฏิเสธจำกลูกหลำนและเด็กในท้องถิ่น  
ดังค�ำพูดที่สะท้อนตรงกันของปรำชญ์ชำวบ้ำนที่ห่วงใยกังวลว่ำ “โอ๊ย ลูกหลานแต่ละ
คนไม่มีใครสนใจเลย” บอกว่ำเป็นงำนหนัก เหนื่อย สู้ท�ำงำนเป็นข้ำรำชกำร พนักงำน
ดีกว่ำ ทุกครอบครัวที่เป็นปรำชญ์สัมมำชีพแต่ละด้ำนดูจะสิ้นหวัง เสมือนเป็นคนรุ่น
สดุท้ำยทีจ่ะรกัษำมรดกวฒันธรรมทีต่กทอดกันมำได้ เดก็และเยำวชนทีพ่ำกันลงภำคสนำม
ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องรู้แต่ไกลตัวไม่เห็นควำมส�ำคัญและคุณค่ำมำกนัก แม้เด็กจะด�ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ มำมำกมำยก็ตำมที ข้อห่วงใยและควำมกังวลที่นี่ล้วนสะท้อนทุนทำง
สังคมที่ขำดช่วง กำรสืบสำนต่อจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอันเกิดจำกระบบโรงเรียนที่
ดึงเด็กและเยำวชนให้แปลกแยกกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของครอบครัวและชุมชนแต่ละแห่ง 
และก�ำลังเกิดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทย

 กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ (Community Learning) จึงเป็นแนวคิดส�ำคัญที่
เร่ิมเห็นกำรเตรียมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  กำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นเสมือน
โรงเรยีน ปรำชญ์ชำวบ้ำนเป็นคร ูเทศบำลสนัทรำยหลวงเป็นศนูย์กำรเรียน มหีลกัสูตร
เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ที่สร้ำงขึ้นมำจำกหลำยฝ่ำย  โดยมีสภำเด็กและเยำวชนเป็นแกน
ส�ำคัญโครงสร้ำงสำระส�ำคัญมีดังนี้
 1.  เข้ำวัด ฟังธรรม
 2.  ประวัติศำสตร์ผู้กล้ำ พระยำผำบ 
 3.  เงิน เขิน เพลินลงมือ
 4.  เทียน ตุง มุ่งสร้ำงรำยได้
 5.  ข้ำวแต๋นน�้ำแตงโม
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 กำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ในท่ำมกลำงชัน้เรยีนแบบเปิดกว้ำง กำรสำธติลงมอืปฏบิตัจิรงิ
กำรสอนด้วยกำรบอกกล่ำวดแูลอย่ำงใกล้ชิดประดจุลกูหลำนเครือญำติ กำรข่ีจักรยำน
รอบชุมชนเก็บข้อมูลภำคสนำม กำรสนทนำวิสำสะ กำรเขียนบันทึกวิจัยชุมชน
กำรหมนุเวียนเปลีย่นศนูย์กำรเรยีนรู ้และอืน่ๆ ปัจจุบนัชุมชนกำรเรยีนรูท้ีน่ีย่งัด�ำเนนิกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม�่ำเสมอต่อเนื่อง เริ่มปรำกฏเด็กและเยำวชนกลับมำสนใจ
งำนฝีมือ เงิน เขิน เทียน ตุง ข้ำวแต๋น ตำมล�ำดับ  ชุมชนกลับมำเข้มแข็งสมำชิกดูแล
เอำใจใส่ซึง่กนัและกนั ผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ถ่ำยทอดศลิปวฒันธรรม สมัมำชพีอย่ำงเต็มที ่เด็กกลบั
มำเข้ำวัดมำกขึ้น มีสัมมำคำรำวะและเป็นคนดีของชุมชนในที่สุด
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 กำรบรูณำกำรในหลักสตูรน้ีต้องเริม่จำกกำรยึดเดก็เป็นศนูย์กลำงท่ีให้ควำมส�ำคญั
กบัควำมสนใจ ควำมต้องกำร และปัญหำใกล้ตวัด้วยกำรเปิดโอกำสให้พืน้ทีฟั่งเสียงเด็ก
เป็นน�ำมำซึง่กิจกรรมคัดสรรทีส่อดคล้องกบัคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ กำรก�ำหนดโครงสร้ำง
เนือ้หำสำระ หน่วยกำรเรยีนรู ้แผนกำรสอนเชือ่มโยงชุมชน กระบวนกำรถ่ำยทอด และ
อืน่ๆ เดก็ ผูใ้หญ่ ผูเ้กีย่วข้อง คร ู ผูบ้รหิำร ปรำชญ์ชำวบ้ำนล้วนมส่ีวนในกำรออกแบบ
หลกัสตูรบรูณำกำรนีท้กุขัน้ตอนโดยมนัีกวชิำกำร นกัหลักสตูรเป็นผูส้นบัสนนุให้ควำม
ช่วยเหลอืและค�ำแนะน�ำให้สอดคล้องกับกำรน�ำไปใช้ดงัมขีัน้ตอนเบือ้งต้น ดังนี้

 3.1 สงัคมบรบิท สภำพปัญหำของชมุชน ควำมสนใจของกลุ่มเด็กและเยำวชน 
หลกักำรและเหตผุล ข้อมลูเชงิสมัพนัธ์ ตวัเลขสถติทิีเ่กีย่วข้อง วถิชีวีติคนในชมุชน อำชพี
กำรท�ำงำน แผนทีช่มุชน แหล่งกำรเรยีนรู ้พืน้ท่ีสร้ำงสรรค์ พืน้ทีเ่สีย่ง ผลกำรวจัิยชมุชน
ทีเ่กีย่วข้องและอืน่ๆ
 3.2 กำรบรูณำกำร พลงัเดก็และเยำวชน กำรริเร่ิมน�ำเข้ำสูก่ำรศกึษำวจัิยกำร
พฒันำโจทย์ส�ำคญั กำรตัง้ค�ำถำมวจิยั กำรลงภำคสนำม กำรเกบ็ข้อมลู กำรก�ำหนด
หวัข้อย่อย กำรสรปุถอดองค์ควำมรูข้องชมุชน กำรสร้ำงฐำนควำมรู้ กำรทบทวนตรวจ
สอบควำมถกูต้องทีน่่ำเชือ่ถอื กำรประสำนกับภมูปัิญญำท้องถิน่ นกัวชิำกำร นกัพฒันำ
หลกัสตูรเพือ่กำรออกแบบและพฒันำหลกัสตูรในรำยละเอียดต่อไป
 3.3 พนัธกจิ เพือ่กำรสร้ำงคนรุน่ใหม่ อนำคตของชมุชนทีรู้่คณุค่ำ กำรสร้ำงอำชีพ
รำยได้ สร้ำงค่ำนยิม ควำมเป็นสถำบัน กำรเป็นชมุชนกำรเรียนรู้ทกุช่วงวยั กำรเรียนรู้
ตลอดชวีติ
 3.4 คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ กำรเน้นในด้ำนคณุลกัษณะของเด็กไทยทีเ่หมำะสม
กบัชมุชนและของสงัคมไทย ควำมเป็นคนรกัถิน่ฐำน พลเมอืงชมุชนประเทศไทยด�ำเนนิ
ชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ยึดทำงสำยกลำงเป็นแนวทำงทีเ่รียบง่ำย มคีณุธรรมในกำร
ด�ำเนินชวีติ มัน่ใจตนเองแบบสำกลแต่อ่อนน้อมถ่อมตนแบบไทย คดิเป็นท�ำเป็น แก้ปัญหำ
เป็นในกระบวนกำรเรยีนรู ้และอ่ืนๆ
 3.5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีทักษะ ทัศนคติ กำรปฏิบัติ องค์ควำมรู้
กำรประยุกต์และสร้ำงผลงำนได้ มีควำมรัก ภำคภูมิใจ ผูกพันกับท้องถิ่น กำรสืบสำน
รับช่วงต่อภูมิปัญญำท้องถิ่นได้ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรบูรณาการ 
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 3.6 โครงสร้ำงเนื้อหำสำระ  หน่วยกำรเรียนรู้  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
เวลำเรยีน และอืน่ๆ โรงเรยีนไทรงำม จ.ตรงั ได้จดัโครงกำรเนือ้หำสำระชมุชน แบ่งออก
เป็น 6 หน่วยในระดับ ป.1 – ป.6 ด้วยกำรแบ่งฐำนกำรเรียนรู้ระดับชั้นละ 1 เรื่อง
ด้วยกระบวนกำรวิจัยชุมชน ครูเป็นวิทยำกรกระบวนกำร จัดกลุ่มชั้นกำรศึกษำชุมชน
ทุกวันพฤหัสบดีระหว่ำงเวลำ 13.00 – 16.00 น. ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ดังนี้

     ป.1 : สืบค้น คนในตระกูล
     ป.2 : ตำมต้นกล้ำ ไปนำข้ำว
     ป.3 : ผักข้ำงครัว รั้วกินได้
     ป.4 : เด็กดี วิถีพุทธ
     ป.5 : กล้วยไม้ คุณธรรม
     ป.6 : สืบค้นต�ำนำนกำรตีเหล็ก

 ตัวอย่ำงหลักสูตรบูรณำกำรกำรท่ีมีรำยละเอียดทุกขั้นตอนจนน�ำไปสู่แผน
กำรสอน เกิดขึ้นที่ อบต.เสม็ดใต้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ ในรำยละเอียดดังนี้ 
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ท้องถิ่นไทย อุ่นไอเสม็ดใต้

 เน่ืองจำกโรงเรียนบ้ำนหนองโสน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนำดเล็กและมีบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอกับผู้เรียน  ท�ำให้มีโอกำสสูงที่จะถูกผนวกเข้ำกับส่วนกลำง 
ทำงโรงเรียนกังวลว่ำ กำรยุบโรงเรียนรวมเข้ำกับส่วนกลำงจะส่งผลให้วัฒนธรรมและ
ควำมเป็นท้องถิ่นของนักเรียนเลือนหำยไป ทำงโรงเรียนจึงร่วมมือกับคณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกันจัดท�ำหลักสูตรบูรณำกำร เพื่อสืบต่อเอกลักษณ์
ของชุมชนเสม็ดใต้ บูรณำกำรพลัง 3 ส่วน สภำเด็กและเยำวชนเสม็ดใต้ นิสิตคณะ
ครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และพลังชุมชนเสม็ดใต้

ความเป็นมาของหลักสูตร

 มีควำมรู้ ภำคภูมิใจ ประยุกต์ใช้ พัฒนำชุมชน

วิสัยทัศน์

 1. ส่งเสริมทักษะกำรประกอบอำชีพ
 2. สร้ำงเสริมทัศนคติและค่ำนิยมที่ดีต่อท้องถิ่น
 3. พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต

พันธกิจ

 1. มีควำมรักภำคภูมิใจในท้องถิ่น
 2. เป็นผู้ด�ำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่น
 3. สำมำรถพึ่งพำตนเองได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภูมิปัญญำท้องถิ่น
 2. สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้เพื่อกำรประกอบอำชีพ
 3. สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้มำต่อยอดพัฒนำท้องถิ่น
 4. เกิดควำมภำคภูมิใจและรู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์
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โครงสร้างเนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้

 หลักสูตรท้องถิ่นไทย อุ่นไอเสม็ดใต้ประกอบด้วย 4 หน่วยกำรเรียนรู้ ได้แก่
สวรรค์ชั้นเห็ด ปลำกัดไทยใจนักสู้ ฟำร์มภูมิของชำวเสม็ดใต้ และวัดสมำนผสำนใจ 
บูรณำกำรร่วมกับวิชำวิทยำศำสตร์  วิชำกำรงำนพื้นฐำนอำชีพและเทคโนโลยี และ
วชิำสงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม ส�ำหรบันักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 5 – 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สวรรค์ชั้นเห็ด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปลากัดไทย ใจนักสู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ฟาร์มภูมิใจ

ของชาวเสม็ดใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วัดสมานผสานใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบั
กระบวนการด�ารงชีวติ
- โครงสร้ำงพื้นฐำน
ของเห็ด
สาระที่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
- กำรด�ำรงชีวิตและ  
บทบำทของเห็ดใน  
ระบบนิเวศ

สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบั
กระบวนการด�ารงชีวติ
- ที่มำ แหล่งที่พบ
ปลำกัด
- ประเภทของปลำกัด  
สำยพนัธ์ุทีพ่บในชมุชน
- กำรสืบพันธุ์และกำร 
เพำะพันธุ์ปลำกัด

สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบั
กระบวนการด�ารงชีวติ
- ข้อมูลทำงกำยภำพของ
ปลำนิล
- กำรสืบพันธุ์และเพำะ
พันธุ์ปลำนิล
- วัฏจักรกบ
- ลักษณะทำงกำยภำพ
ของม้ำพันธุ์ไทย
- สีของม้ำ
- กำรสืบพันธุ์และเพำะ
พันธุ์ม้ำพันธุ์ไทย
- ควำมหมำยของฟำร์ม
สาระที่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
- ข้ันตอนกำรเลีย้งปลำนลิ
ในบ่อดิน 
- แหล่งที่อยู่อำศัยของกบ
- กำรเพำะพันธุ์กบ
- ศึกษำลักษณะของ 
ฟำร์มม้ำ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที ่3 
เศรษฐศาสตร์
- กำรเพำะเห็ดเพื่อ
กำร บริโภคในครัว
เรือน และกำรเพำะ
เห็ดเพื่อ กำรจัด
จ�ำหน่ำย

สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด�าเนินชีวิต
ในสังคม
- ควำมสัมพันธ์ของ
ปลำกัดต่อชุมชน

สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ - 
สร้ำงคอนโดกบ

สาระที ่1 ศาสนา ศลี
ธรรม จรยิธรรม
สาระที ่2 หน้าที่
พลเมอืง  วฒันธรรม  
และการด�าเนนิชวีติ
ในสงัคม
สาระที ่4 
ประวตัศิาสตร์
- ควำมหมำยของ
ศำสนำ    
- ศำสนำใน
ประเทศไทย
- ประวตัขิองวดัสมำน
รตันำรำม
- ควำมส�ำคญัของวดั
สมำนรตันำรำม
- สิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ำยใน
วดัสมำนรตันำรำม
- มำรยำททีด่ี
- กำรปฏบิตัตินทีด่ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที ่2 การออก 
แบบและเทคโนโลยี
- กำรน�ำเห็ดมำ
ประกอบอำชีพ
สาระที ่4 การอาชพี
- กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อกำร
จ�ำหน่ำย

สาระที่ 2 การออก 
แบบและเทคโนโลยี
- กำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ขวดโหลปลำกัด
เพื่อกำรจ�ำหน่ำย

สาระที ่2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี
- ขัน้ตอนกำรท�ำคอนโดกบ
สาระที ่4 การอาชพี
- กำรจดักำรผลผลติของ
ปลำนลิ

สาระที ่1 การด�ารง
ชวีติและครอบครวั
สาระที ่2 การออก 
แบบและเทคโนโลยี
- กำรท�ำเทยีนดอกไม้ 
ลอยน�ำ้
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ตัวอย่างการแปลงหลักสูตรสู่โครงการสอนระยะยาว

 มีทั้งหมด 23 สัปดำห์ แต่น�ำเสนอเพียง 4 สัปดำห์

สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จ�านวนคาบ หมายเหตุ

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด�ารงชีวิต
บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด
- โครงสร้ำงและลักษณะทั่วไปของเห็ด
     สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- บริบทผู้ย่อยสลำยในสำยใยอำหำร

2 สื่อการเรียนรู้
- PowerPoint
- ตัวอย่ำงเห็ดของจริง

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม
     สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
กิจกรรม Say Hi ! นายเห็ด
- ศึกษำดูงำนที่ฟำร์มเห็ดแม่ประเทือง

3 นอกเวลำเรียน

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
     สาระที่ 4 การอาชีพ
กิจกรรมเชฟกระทะเห็ด
- บรรยำยสรรพคุณของเห็ดและวิธีกำรน�ำ
เห็ดมำประกอบอำหำรเมนูต่ำงๆ
- น�ำเห็ดมำประกอบอำหำร

3 มอบหมำยงำน
ให้นักเรียนศึกษำ
เอกสำรเกี่ยวกับเมนู
เห็ดมำก่อน

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
     สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
กิจกรรมสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แสนเก๋
     -    ออกแบบบรรจุภัณฑ์
     -    ลงมือจ�ำลองบรรจุภัณฑ์

3 มอบหมำยงำน
ให้นักเรียนเตรียม
อุปกรณ์ออกแบบและ
จัดท�ำแบบจ�ำลอง 
เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด 
สีไม้ เป็นต้น

โรงเรียนบ้านหนองโสน
โครงการสอนระยะยาว หลักสูตรท้องถิ่นไทย อุ่นไอเสม็ดใต้

บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์, วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
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การปรับโครงการสอนระยะยาว 23 สัปดาห์มาสู่แผนการสอนในห้องเรียน

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 สวรรค์ชั้นเห็ด (ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด)
ระยะเวลำ 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์
 1. สำมำรถบอกโครงสร้ำงและลักษณะทั่วไปของเห็ดได้
 2. เข้ำใจบทบำทของเห็ดในสำยใยอำหำร
 3. ยกตัวอย่ำงโดยกำรวำดสำยใยอำหำรโดยมีเห็ดเป็นผู้ย่อยสลำยได้

แนวคิด
 ผู ้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงสร้ำงและลักษณะท่ัวไปของเห็ด 
ท�ำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของเห็ดในบทบำทผู้ย่อยสลำยในระบบนิเวศน์ 
อีกทั้งมีควำมรู้ด้ำนสำรอำหำรเพิ่มเติมจำกเดิม คือทรำบว่ำโปรตีนไม่ใช่ได้จำกเนื้อสัตว์ 
นม ไข่ และถั่วเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถได้รับจำกเห็ดได้อีกด้วย

สาระการเรียนรู้
เห็ดผู้ย่อยสลำยในป่ำใหญ่
        เหด็ คอืกลุม่ของรำชัน้สงูทีม่เีส้นใยมำรวมตวักนัเกดิเป็นโครงสร้ำง หรือ “ดอก”
คนส่วนมำกจะนึกถึงดอกเห็ดที่มีรูปร่ำงคล้ำยร่ม และด้ำนล่ำงของส่วนที่เป็นตัวร่ม
มีลักษณะเป็นครีบ แต่ถ้ำท�ำควำมรู้จักกับเห็ดให้ดีแล้วจะ ทรำบว่ำเห็ดมีได้มำกมำย
หลำยรูปร่ำง และมีสีสันที่หลำกหลำยสวยงำม ในธรรมชำติเรำมักพบเห็ดขึ้นอยู่ในที่
ชื้นจำกดินโดยตรง หรือขึ้นอยู่บน ซำกใบพืช บนกิ่งไม้และขอนไม้ผุ บนซำกแมลง บน
มูลสัตว์ หรือบนต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่
          เห็ด ไม่สำมำรถสังเครำะห์อำหำรได้เอง ต้องอำศัยดูดอำหำรจำกสิ่งที่เห็ดขึ้น
อยู่ไปใช้เพื่อกำรเจริญเติบโต ถ้ำเรำมองสิ่งที่ให้อำหำรแก่เห็ด เรำก็สำมำรถบอกถึง
บทบำทของเห็ดได้ และหนึ่งบทบำทส�ำคัญของเห็ดในระบบนิเวศคือบทบำทกำรเป็น
ผู้ย่อยสลำยซำก แร่ธำตุที่ได้จำกกำรย่อยสลำยบำงส่วนของจะถูกเส้นใยของเห็ดดูด
ไปใช้ แต่ส่วนใหญ่จะซึมลงสู่ดิน แล้วพืชก็ดูดไปใช้ในกระบวนกำรเจริญเติบโตของพืช
ต่อไป ซึ่งถ้ำโลกของเรำไม่มีผู้ย่อยสลำยตำมธรรมชำติแล้ว ปัจจุบันโลกของเรำคงเต็ม
ไปด้วยซำกพืช ซำกสิ่งมีชีวิตล้นโลก มนุษย์ควรคิดค�ำนึงถึงกำรแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
แบ่งโลกให้กับทุกสรรพชีวิตได้อยู่อำศัยเพื่อสร้ำงสมดุลบนโลกของเรำ
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�ำ (20 นำที)
     1. ให้ผูเ้รยีนแบ่งกลุม่เพือ่เล่นเกมสำยใยอำหำร และจะใช้กลุ่มนีไ้ปตลอดกำรเรียน
ครัง้นี้
 1.1 ผูส้อนแจกสือ่กำรเรยีนกำรสอนประเภทบตัรภำพ โดยจะประกอบด้วย
ภำพของพชืและสตัว์นำนำชนดิในสำยใยอำหำร และมบีตัรทีเ่ป็นลูกศรใช้วำงเชือ่มโยง
ระหว่ำงบตัรภำพพชืหรอืสตัว์ ซึง่สือ่กำรเรยีนกำรสอนท่ีแต่ละกลุ่มได้รับจะมภีำพสัตว์
ต่ำงชนดิกนั
 1.2 ให้ผูเ้รยีนน�ำบตัรภำพออกจำกถงุและคว�ำ่ไว้
 1.3 อธบิำยกตกิำ ดงันี ้ ให้ผูเ้รยีนเรยีงล�ำดบัผู้ผลิตและผู้บริโภคในสำยอำหำร
ให้ถกูต้อง
 1.4 ให้สญัญำณเริม่เล่นเกมพร้อมกนั
 1.5 สรปุผูช้นะ
      2. บรรยำยสรปุเกมโดยกำรทบทวนควำมรูเ้กีย่วกบัสำยใยอำหำร
        3. ถำมผูเ้รยีนว่ำ  “หำกผูบ้รโิภคล�ำดบัสดุท้ำยตำยจะเกดิอะไรข้ึน”  “แล้วถ้ำหำกผู้
ผลติมจี�ำนวนมำกกว่ำผูบ้รโิภคมำกๆ จนเหีย่วแห้งตำยจะเป็นอย่ำงไร”
         4. ชีใ้ห้ผูเ้รียนทรำบว่ำหลงัจำกเหตกุำรณ์ในค�ำถำมข้อ  3  จะมสีิง่มชีวิีตอกีจ�ำพวกหนึง่
ทีถ่กูเรยีนว่ำ ผูย่้อยสลำย พร้อมหยบิเหด็ของจรงิมำให้ผู้เรียนได้เหน็
      5. สอบถำมว่ำผูเ้รียนรูจ้กัผูย่้อยสลำยหรอืไม่ ถ้ำรู้จักให้ลองยกตัวอย่ำง

ขั้นสอน (80 นำที)
      1. แจกใบควำมรู้เรื่อง  “เห็ดผู้ย่อยสลำยในป่ำใหญ่”  ให้กับผู้เรียนเพื่อประกอบ
กำรเรยีนกำรสอน โดยในใบควำมรูจ้ะประกอบด้วยเนือ้หำเกีย่วกบัโครงสร้ำงทัว่ไปของ
เหด็ บทบำทต่ำงๆ ของเหด็ในระบบนเิวศน์ และหลงัใบงำนจะมแีบบฝึกหดั
          2. ผู้สอนร่วมอภิปรำยกับผู้เรียนผ่ำนค�ำถำมว่ำ  “เห็ด  เป็นพืชหรือเป็นสัตว์”  “ถ้ำ
เป็นพชืจะสงัเครำะห์แสงได้ไหม” “ถ้ำเป็นสตัว์จะเคล่ือนท่ีได้ไหม”
     เริม่บรรยำยตำมใบงำน ท�ำให้ผูเ้รยีนทรำบว่ำเหด็ ไม่ใช่ท้ังพืชและสัตว์
      3. ถำมนักเรียนว่ำ “เมื่อเห็ดไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์แบบนี้ แล้วเวลำเรำรับประทำน
เหด็เรำจะได้สำรอำหำรอะไร” ให้ตวัเลอืกกบัผูเ้รยีนสองตัวเลือก คอื แป้ง หรือ โปรตีน
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      4. แจกใบงำนกำรทดลอง  เรื่อง  “สำรอำหำรจำกเห็ด” ซึ่งใบงำนกำรทดลองจะ
แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือกำรทดสอบเบเนดิกต์ เพื่อทดสอบว่ำเห็ดเป็นโปรตีน
หรือไม่ ส่วนที่สองคือกำรทดสอบไอโอดีน เพื่อทดสอบว่ำเห็ดเป็นแป้งใช่หรือไม่
      5. อธิบำยกำรทดลองตำมใบงำนกำรทดลอง  และให้ผู้เรียนมำรับอุปกรณ์และ
สำรละลำยไปทดลอง

ขั้นสรุป (20 นำที)
      1. ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ส่งตวัแทนออกมำรำยงำนผลกำรทดลองหน้ำชัน้เรียน
      2. ผูส้อนบรรยำยสรปุกำรทดลองและสรปุเน้ือหำควำมรู้ทีไ่ด้เรียนทัง้หมดในคำบนี้

สื่อการเรียนรู้
 - สือ่กำรเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์ คอื PowerPoint
 - สือ่กำรเรยีนรูข้องจรงิ คอื เห็ด
 - สือ่กำรเรยีนกำรสอนประเภทบตัรภำพ
 - ใบควำมรู ้เรือ่ง เห็ดผูย่้อยสลำยในป่ำใหญ่
 - ใบงำนกำรทดลอง

การวัดและประเมินผล
 1. ควำมตัง้ใจและควำมสนใจในกำรเรยีน
 2. กำรให้ควำมร่วมมอืในกำรแสดงควำมคดิเหน็และอภปิรำยร่วมกนัในชัน้เรยีน
 3. ควำมร่วมมอืภำยในกลุม่

หมายเหต ุการจดัท�าหลกัสตูรบรูณาการดงัตัวอย่างนีมี้ข้ันตอนต้ังแต่การส�ารวจข้อมลู
 ชมุชน การสร้างหลกัสตูรตามหวัข้อ โครงสร้าง หน่วยการเรยีนรู ้โครงการสอน
      ทกุหน่วยและการปรบัสูแ่ผนการสอนในห้องเรียน ชมุชนในท่ีสุด
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 โรงเรียนและชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ กำรปรับวิธีกำรคิดกระบวนกำรผลิตเด็ก
นักเรียนเพื่อป้อนเมือง รับจ้ำงตำมควำมต้องกำรตลำดแรงงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
อำจเปลี่ยนใหม่ด้วยกำรสร้ำงคนดีเพื่อสืบสำนชุมชน  พร้อมกับน�ำหลักสูตรบูรณำกำร 
: ภมูสิงัคม เข้ำสูร่ะบบหลกัสตูรแกนกลำงได้ในสดัส่วน 60:40 พร้อมกบัเนือ้หำวชิำกำร
องค์ควำมรู้ 5 กลุ่มสำระที่เน้นข้อมูลทฤษฎี วิทยำกำร ศำสตร์สำกล 60% ในช่วงเช้ำ
ตัง้แต่เวลำ 9.00 – 12.00 น. พกัรบัประทำนอำหำร ต่อจำกนัน้เวลำ13.00 – 16.30 น.
เป็นกำรวจิยัท้องถ่ิน หลกัสตูรบูรณำกำร : ภูมสิงัคม 40% กำรลงภำคสนำมกำรทดลอง
ท�ำในลกัษณะโครงงำน (Project Approach) และหรือกำรตัง้โจทย์ค�ำถำมวจิยัเพือ่ประเดน็
สำธำรณะในชุมชน (Issue Bases) ผู้เรียนกับครูจะช่วยกันพัฒนำโจทย์วิจัยโครงงำน
ตำมควำมสนใจ ปัญหำ และควำมต้องกำรของเด็กเป็นส�ำคัญจัดแบ่งค�ำถำมย่อย แบ่ง
กลุ่มลงภำคสนำมเพื่อเก็บข้อมูล กติกำวินัยกำรดูแลกันเอง สัมภำษณ์ผู้รู้ ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน ผูเ้ชีย่วชำญ บคุคลส�ำคญั สบืค้นจำกแหล่งข้อมลู อนิเทอร์เนต็ แผ่นพบั จดหมำย
แหล่งประวัติศำสตร์ ค้นหำรูปภำพส�ำคัญ น�ำควำมรูท้ีเ่รียนรู้จำกชัน้เรียนเปรียบเทยีบ
วเิครำะห์ กำรค้นคว้ำเพิม่เตมิ เดก็และเยำวชนจะรูส้กึสนกุสนำนมคีวำมสขุ มทีกัษะกำร
แสวงหำควำมรูด้้วยตนเอง กำรตัง้โจทย์เป็นวเิครำะห์ได้กำรรวบรวมข้อมลูจำกแหล่งต่ำงๆ 
กำรอภปิรำยแสดงควำมคดิเห็น กำรสรปุและประยกุต์ใช้ด้วยตนเองในที่สุด

- หน่วยกำรเรียนรู้ (Unit) ตำมที่ออกแบบ
- เรียนครึ่งวัน ท�ำกิจกรรมครึ่งวัน

โครงสร้างหลักสูตร 60:40

9.00 – 12.00 13.00 – 16.30

คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ..... โครงกำร.....
เดินป่ำเรียนรู้สู่ธรรมชำติ กิจกรรม ศิลปะ 
ดนตรี พลศึกษำ พัฒนำโจทย์ หัวข้อปัญหำ
บรูณำกำรใน-นอกห้องเรยีน ภมิูปัญญำท้องถิน่

ขั้นตอนที่ 4 โรงเรียนและชุมชนแห่งการเรียนรู้
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 บุคคลส�ำคัญยิ่งในกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน
กล่ำวคือ ผู้บริหำรโรงเรียนต้องเห็นควำมส�ำคัญและคุณค่ำของโรงเรียนเป็นเสมือน
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (School as Community Learning) ไม่เน้นกำรบริหำรเชิง
กำยภำพ กำรแข่งขันเพื่อได้คะแนน แต้มสะสมเพื่อได้ต�ำแหน่งขึ้นแต่กลับมำใส่ใจเรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำกำร กำรแสดงออก 
จิตวิญญำณ ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มำกกว่ำ กำรประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนเห็น
ควำมส�ำคัญในเรื่อง กำรเรียนรู้วิจัยชุมชนโครงงำนเฉพำะประเด็น ออกแบบหลักสูตร
บรูณำกำร จดัตำรำงสอนเรยีนครึง่วนัท�ำกิจกรรมครึง่วนัด้วยกำรเน้นทฤษฎสีูก่ำรปฏบิติั
ครจู�ำเป็นต้องเปลีย่นแปลงวธิกีำรคดิ (Mind Set) ใหม่จำกบทบำทเดมิทีเ่คยชนิ กำรสอน
แบบบรรยำย เนือ้หำจ�ำนวนมำกเตรยีมเพือ่สอบวดัควำมจ�ำ นกัเรยีนคิดตำมครูติดกรอบ
เรียนรู้อยู่แต่ในห้องเรียนมำเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ให้ค�ำแนะน�ำเป็นที่ปรึกษำ (Coaching 
and Mentoring) ด้วยบทบำทใหม่ครูวิทยำกรกระบวนกำรที่สนับสนุนช่วยเหลือ
กระตุ้นให้เด็กกล้ำคิดอย่ำงอิสระ คิดนอกกรอบอย่ำงมีเหตุผล ร่วมสร้ำงและพัฒนำ
ค�ำถำมวิจัยชุมชนโครงงำนอย่ำงใกล้ชิด “เด็กน�ำผู้ใหญ่หนุน” เกิดวัฒนธรรมกำรฟัง
เสียงเด็กอย่ำงเข้ำใจ รู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล ศึกษำและค�ำควำมเข้ำใจกำรสอนแบบ
วิจัยชุมชนและกำรท�ำโครงงำนให้ก�ำลังใจทุกขั้นตอนอย่ำงถ่องแท้  ปรับและประยุกต์
ใช้ให้เหมำะสมกับผู้เรียน ชุมชน สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสมถูกต้อง กำรน�ำพำเด็ก
    และเยำวชนลงภำคสนำม ชุมชนท้องถิ่นเสมือนครู
    พี่เลี้ยงที่ปรึกษำของโครงงำน  ให้ข้อมูลแหล่ง
    ควำมรูต้รงกบัประเด็นค�ำถำมหลักและค�ำถำมย่อย
    วิเครำะห์แยกแยะข้อมูลที่รวบรวมได้ น�ำอภิปรำย  
    เปิดโอกำสให้ทกุคนแสดงควำมคิดเหน็ได้อย่ำงเต็มที ่
    กำรประเมินค่ำ สร้ำงทำงเลือก และค่อยๆร่วมกัน
    สรุปรวบยอด กำรตอบโจทย์ค�ำถำม สมมติฐำน 
    และวัตถุประสงค์ได้ทุกประเด็น เป็นต้น
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 กำรน�ำหลักกำรและแนวคิดโรงเรียนและชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ไปใช้จึงต้อง
มีกำรเตรียมกำรให้ดี อำจต้องใช้ระยะเวลำ 2-3 ปี ในกำรปฏิรูปเปลี่ยนผ่ำน เพรำะ
โครงสร้ำงระบบระเบียบแบบแผน จำรตีประเพณท่ีีมอียูไ่ม่เอือ้อ�ำนวยสนบัสนนุหลกักำร
และแนวคิดนี้มำกนัก อย่ำงไรก็ตำมข้อค้นพบจำกงำนวิจัยชุดนี้ยืนยันว่ำกำรน�ำกระบวน
กำรนี้ ไปใช้สร้ำงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้ำงควำมเป็นคนดี คดิเป็นท�ำเป็น 
แก้ปัญหำเป็น เป็นมนุษย์สมบูรณ์ เป็นพลเมืองสมำชิกท่ีมีคุณภำพของแต่ละสังคม
ประเทศล้วนผ่ำนกระบวนกำรหล่อหลอมขัดเกลำด้วยกิจกรรมเชื่อมโยงคุณลักษณะ
ของแต่ละชำตไิด้ ดงัเช่น ในเยอรมนเีน้นให้เดก็ลงมอืปฏบิตักิำรทดลองท�ำระบบทวิภำคี
รฐัและเอกชน เรยีน 2 วันภำคทฤษฎี ปฏิบตัจิรงิในโรงงำนอุตสำหกรรม 3 วนั เด็กเรียนรู้
มค่ีำนยิมศกึษำต่ออำชวีศกึษำกนัเป็นจ�ำนวนมำก เชือ่มโยงกบัก�ำลงัคนและเป็นแกนหลกั
กระดูกสันหลังของประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกำมีโครงกำร Active Citizen ให้เด็ก
และเยำวชนร่วมกันเสนอโครงงำน เด็กน�ำประเด็นเรื่องปืนขึ้นมำถกเถียงหำข้อสรุปจน
น�ำไปสู่แนวคิดกำรแก้ไขกฎหมำยเป็นกำรสร้ำงพลเมืองในระบบประชำธิปไตยให้รู้จัก
สทิธ ิหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และจติส�ำนึกสำธำรณะ ประเทศญีปุ่น่มคีณุลกัษณะส�ำคญั
10 ข้อที่ก�ำหนดไว้ ในข้อหนึ่งคือ ควำมมีวินัยตรงต่อเวลำ เรำจะเห็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่น
วำงรองเท้ำของตนเองชิดติดกันตรงเป็นแนว
ไม่แซงคิวแย่งกันอย่ำงโกลำหล มำตรงเวลำ
ทุกคน กระบวนกำรและกิจกรรมที่ออกแบบ
มำล้วนมีแก่นสำร คุณค่ำ  และเชื่อมโยงกับ
กำรสร้ำงคุณลักษณะและควำมเป็นพลเมือง
ของทกุประเทศดงัทีก่ล่ำวมำแล้ว เช่นเดยีวกัน
แม้นประเทศไทยจะมกีจิกรรมให้เด็กท�ำมำกมำย
แต่มักเป็นกิจกรรมตำมก�ำหนด (Events) ที่ให้
เด็กมีโอกำสแสดงออกสนุกสนำนตำมวำระต่ำงๆ แต่ยังขำดกำรเชื่อมโยงคุณลักษณะ
ประจ�ำชำตทิีย่งัไม่ชดัเจนและเป็นท่ียอมรบัในวงกว้ำง  อย่ำงไรกต็ำมโรงเรียนและชมุชน
แห่งกำรเรียนรู้สำมำรถสร้ำงคุณลักษณะท้องถิ่นได้  เพียงแต่ครูผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์ไปสู่ควำมรักภำคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง กำรสำนต่อวิถีชีวิต กำรท�ำมำหำกิน 
ศิลปวัฒนธรรมจำกรุ่นสู่รุ่น กำรรู้จักตนเอง ประวัติศำสตร์ กำรเป็นพลเมืองในชุมชน
อย่ำงกระตือรือร้น เป็นต้น กิจกรรมและกระบวนกำรจึงมีพลังกำรเรียนรู้มีบทบำท
ส�ำคัญสร้ำงคนในท้องถิ่นและประเทศชำติได้ มีควำมเป็นท้องถิ่น ประเทศและสำกล
อย่ำงลงตัว แยบยลและสำมำรถปรับตัวเองได้ในทุกสถำนกำรณ์ที่มีอยู่
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 สรปุ  หลกัสตูรบรูณาการ : ภมูสิงัคม เป็นระบบหลกัสตูรทียึ่ดเดก็เป็นศนูย์กลาง
ตามความสนใจ ความต้องการ และปัญหาใกล้ตัว กลุ่มเดก็และเยำวชนในรปูแบบของ
สภำนักเรียน สภำเด็กและเยำวชน ชมรม คลับที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนพร้อมที่จะ
น�ำกำรเชื่อมโยงไปสู่ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้วยกำรก�ำหนดหัวข้อ ประเด็นหลักใน
กำรศึกษำวิจัย ลงศึกษำภำคสนำมในศำสตร์องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำดั้งเดิมที่ชุมชน
สังคมถ่ำยทอดหล่อหลอมส่งต่อกันมำยำวนำน เป็นกำรน�ำวิถีชีวิตทุนทำงสังคมมำ
จัดระบบกำรเรียนรู้ให้กับเด็กและเยำวชนรุ่นใหม่ในชุมชนแต่ละแห่งด้วยระบบวิธี
วิจัยชุมชน ทฤษฎีกำรออกแบบหลักสูตรบูรณำกำรระหว่ำงพลังเด็กและเยำวชนกับ
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ศำสตร์แห่งควำมเป็น East meets West ที่ลงตัว กำรจัดกำร
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้น่ำสนใจด้วยสื่อที่ทันสมัย ไอซีที ไวนิล DVD เป็นต้น  กำรสร้ำง
    หลักสูตรบูรณำกำรจึงต้องค�ำนึงถึงสังคมบริบท 
    กำรบูรณำกำร พันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    วัตถปุระสงค์ โครงสร้ำงเนือ้หำสำระ หน่วยกำรเรยีน
    กำรปรบัเปลีย่นบทบำทของโรงเรยีนสูช่มุชน พำเดก็
    และเยำวชนย้อนรอยกระบวนกำรด้วยระบบโครงงำน
    หรอืระเบยีบวธีิวจิยัชมุชน เกดิกิจกรรมทำงวชิำกำร
    ภำคสนำมอันน�ำไปสู ่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
    มำกมำย ควำมเป็นพลเมืองของชุมชนที่รักท้องถิ่น
    ควำมเป็นคนดมีจีติวญิญำณ (Spiritual) กำรสำนต่อ
    รบัช่วงทุนศลิปวฒันธรรม วถิอีำชพีกำรท�ำมำหำกนิ
    กำรด�ำเนินชีวิตอยู่ได้อย่ำงพอเพียงและมีควำมสุข 
   กำรเปลี่ยนผ่ำนดังกล่ำวระบบโรงเรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ 
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน จ�ำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์กำรศึกษำครั้งใหญ่ กล้ำคิด
นอกกรอบ มองโรงเรียนและชมุชนเป็นฐำนกำรเรยีนรู้ซึง่กนัและกนั กำรเตมิเตม็บรูณำกำร
ศำสตร์สำกลและท้องถิ่นให้ไปด้วยกันได้ ครูต้องเป็นพี่เลี้ยง ผู้แนะน�ำ แบบอย่ำงที่ดี 
เป็นนักกระบวนกำร รู้จักน�ำกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำสำระ  ประเด็นปัญหำ
สัมพันธ์กับพัฒนำกำรของเด็กแต่ละคน และยังค่อยๆหล่อหลอม สร้ำงคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ให้เกดิขึน้ได้จำกโรงเรยีนและชุมชนแหล่งกำรเรียนรู้ โดยมหีลกัสตูรบรูณำกำร
เป็นเครื่องมือส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จเชิงคุณภำพดังที่ก�ำหนดไว้
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 หลักสูตรกำรบูรณำกำร (Integrated Curriculum) เป็นกำรบูรณำกำร
พลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่น โดยมีเด็กและเยำวชนลงเก็บข้อมูลทุนทำง
สงัคม ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ พระสงฆ์ ผูเ้ชีย่วชำญแล้วน�ำมำพัฒนำ สร้ำงเป็นศำสตร์
ควำมรู้ของชุมชนด้วยสื่อที่ทันสมัย ICT แผ่นไวนิล DVD โปสเตอร์ Power Point
Facebook และอืน่ๆ เมือ่มีกำรปรับเปลีย่นจงึมลีกัษณะของ East Meets West สูร่ะดับ
ประเทศและกว้ำงไกลสูส่ำกลได้อย่ำงน่ำประทบัใจยิง่ ล�ำดับต่อมำคือกำรออกแบบองค์
ควำมรู ้ 2 มิตนิี ้ ด้วยกำรสร้ำงหลกัสูตรบรูณำกำรขึน้ตำมปรชัญำ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ
จดุมุ่งหมำย โครงสร้ำงหน่วยกำรเรยีนรู ้ แผนกำรสอน ระบบวจิยัชมุชน กำรสอนแบบ
โครงงำน และอืน่ๆ เกดิเป็นหลกัสตูรแกนกลำง : หลกัสตูรบรูณำกำร 60:40 เรียนคร่ึงวัน
ท�ำกิจกรรมคร่ึงวนัจนเกดิแนวคดิ กจิกรรมคดัสรร ชมุชนขัดเกลำ โรงเรยีนเป็นเสมอืน
ชุมชนแห่งกำรเรยีนรู ้ครูเป็นวทิยำกรกระบวนกำร และกำรส่งต่อรุน่สูรุ่น่ เป็นต้น
นีค่อืแนวโน้มของกำรปฏริปูกำรศกึษำไทย
กำรกระจำยอ�ำนำจลงสู่ท้องถิ่น  โรงเรียน
เป็นนิติบุคคล พื้นที่ท้องถิ่นจัดกำรตนเอง
ระยะเวลำนีจ้งึเป็นช่วงเปลีย่นจำกโรงเรยีน
ที่แปลกแยกจำกชุมชนมำเป็นหน่วยสร้ำง
เด็กและเยำวชนให้เรียนรู้วิถีชุมชนมำกขึ้น นับเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนและขั้นตอนที่ยุ่งยำก
คล้ำยเป็นภำระให้กับครูและผู้บริหำร ซึง่จ�ำเป็นต้องค่อยๆ ด�ำเนนิกำรในช่วงเปลีย่น
ผ่ำนนี ้ 2-3 ปี ด้วยกำรร่วมมอืกนั สภำเดก็และเยำวชนในท้องถ่ิน บคุลำกรในโรงเรียน 
คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่ บุคคลส�ำคัญ 
ภมูปัิญญำชำวบ้ำนและอืน่ๆ ร่วมคดิร่วมท�ำด้วยกำรศกึษำดงูำน กำรตัง้โจทย์ กำรกลบัมำ
ศกึษำเพิม่เติม เตรียมคน งบประมำณ น�ำหลกัสตูรบรูณำกำรเข้ำสูโ่รงเรียน เตรียมชมุชน
ศูนย์กำรเรียน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ให้พร้อมเชื่อมโยงได้กระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งจะด�ำเนิน
ไปอย่ำงสนกุสนำน มชีีวติชีวำ น่ำสนใจ เด็กจะร่ำเรงิแจ่มใส ช่ำงซกัช่ำงถำม ฝึกกำรวเิครำะห์
สงัเครำะห์ กล้ำแสดงออก ลงพื้นที่พร้อมโจทย์วิจัยอย่ำงมีระเบียบวินัย สุดท้ำยเรำจะ
พบว่ำเดก็และแต่ละคนจะมคีณุลักษณะทีพึ่งประสงค์ทกุประกำรทีก่�ำหนดไว้ได้แทบทกุข้อ
รกัท้องถิน่ ผกูพันชมุชน รักพ่อแม่ครูบำอำจำรย์ ทักษะกำรคิดอย่ำงชำญฉลำด มีควำม
มั่นใจตนเองแบบสำกล แต่มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไทย บุคลิกภำพเปิด พลเมือง
ประชำธิปไตย รู้จักสิทธิหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ จิตส�ำนึกสำธำรณะ สำมำรถยืนหยัด
อยูใ่นโลกตะวนัตกและตะวนัออกอย่ำงรูเ้ท่ำทนั และอืน่ๆ ชมุชนท้องถิน่กว่ำ 7,000 แห่ง
ยังไม่สำย ถ้ำเรำจะริเริ่มเตรียมกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ตัวอย่าง (Best Practice)
การบูรณาการรวมสองพลังเข้าด้วยกัน
คือ พลังเด็กและเยาวชนและพลังชุมชนท้องถิ่น

 “เพรำะพลังของเด็กและเยำวชน” คือพลังขับเคลื่อนกิจกรรม มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ คิดท�ำโครงกำรดีๆเพื่อกำรพัฒนำชุมชนของตนเองโดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
มีพื้นที่รวมกลุ่ม เพื่อกำรท�ำงำนร่วมกันในลักษณะที่ตอบโจทย์ประเด็นสำธำรณะได้  
เป็นกำรถ่ำยทอด หล่อหลอม สืบสำนและต่อยอดควำมรู้ของชุมชน ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม และควำมเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน “ส่วนพลังชุมชน
ท้องถิ่น” มีลักษณะที่เปรียบได้กับต้นทุนในกำรขับเคลื่อนของเด็กและเยำวชน คือ 
เป็นพลังที่อยู่ในรูปแบบของควำมรู้ ปรำชญ์ชุมชน พื้นที่เป้ำหมำย วิถีชีวิต โจทย์กำร
ท�ำงำน แหล่งทุน และกำรสนับสนุนต่ำงๆ ซึ่งเป็นต้นทุนในกำรคิด และต่อยอดกำร
ท�ำงำนของเด็กและเยำวชนเพื่อให้เยำวชนพัฒนำศักยภำพของตน ได้ผ่ำนกำรลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งจะท�ำให้กำรท�ำงำนมีควำมยั่งยืน
 
 กำรบูรณำกำรครั้งนี้จะหล่อหลอม สร้ำงบรรทัดฐำนใหม่ให้กับเด็กโดยให้เด็ก
คิดโจทย์เองในสิ่งที่อยำกท�ำ ถือเป็นมิติใหม่ที่จะท�ำให้ กระทรวง องค์กร หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง น�ำบทเรียนที่ได้จำกโครงกำรฯ และได้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำต่อไป
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เล่าเรื่องชุมชนคนบ้านขาว
ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
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1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านขาว

 ประวัติควำมเป็นมำของต�ำบล  ต�ำบลบ้ำนขำว อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ 
แต่เดมิเป็นส่วนหนึง่ของต�ำบลตะเครยีะ ซ่ึงต�ำบลตะเครียะเป็นต�ำบลทีม่พีืน้ทีก่ว้ำงขวำง
มำก ยำกแก่กำรปกครองกำรติดต่อของรำษฎร และทำงด้ำนกำรประสำนงำนของทำง
รำชกำร ต่อมำสภำต�ำบลตะเครียะได้ตกลงกนัในท่ีประชมุเพ่ือแบ่งกำรปกครองออกเป็น
2 ต�ำบล จึงได้แบ่งแยกเขตกำรปกครองมำเป็น “ต.บ้ำนขำว” เมื่อปี พ.ศ.2525 ค�ำว่ำ
“บ้ำนขำว” มำจำกชื่อของหมู่บ้ำนที่มีรำษฎรอำศัยอยู่หนำแน่นและเป็นหมู่บ้ำนที่ตั้ง
อยู่จุดกึ่งกลำงของต�ำบล

 โดยแบ่งแยกเขตกำรปกครองมำเป็น “ต�ำบลบ้ำนขำว” เมือ่วนัที ่1 พฤษภำคม
พ.ศ.2525 
 หมู่ที่  1 บ้ำนป่ำหัวออก  เดิมคือ หมู่ที่   5   ต�ำบลเครียะ
 หมู่ที่  2 บ้ำนเสำธง - ล่องลม เดิมคือ หมู่ที่   6   ต�ำบลเครียะ
 หมู่ที่  3 บ้ำนขำว   เดิมคือ หมู่ที่   7   ต�ำบลเครียะ
 หมู่ที่  4 บ้ำนคูวำออก  เดิมคือ หมู่ที่   8   ต�ำบลเครียะ
 หมู่ที่  5 บ้ำนคูว่ำตก  เดิมคือ หมู่ที่   9   ต�ำบลเครียะ
 หมู่ที่  6 บ้ำนหัวป่ำตก แยกออกจำก หมู่ที่ 1 บ้ำนหัวป่ำ ต�ำบลบ้ำนขำว เมื่อ
วันที่ 1 เมษำยน 2531
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   2. ประวัติวัดหัวป่า  บ้านหัวป่า 

 มวีดัทีม่ชีือ่เสียงเป็นทีเ่คำรพสกักำระและยึดเหนีย่วจติใจของรำษฎรและหมูบ้่ำน
ใกล้เคยีงมำเป็นเวลำช้ำนำน พทุธศำสนกิชนต่ำงทรำบเกยีรติประวตัขิองพระเถระรปูหนึง่
เป็นอย่ำงด ีพระเถระรปูนีค้อื พระครพูศิษิฐ์ บญุสำร หรือหลวงพ่อปลอด ภำษำถ่ิน คอื
“พ่อท่ำนปลอด” แห่งวัดหัวป่ำ ต�ำบลบ้ำนขำว อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ เดิมชื่อ 
“วัดดอนพวำ” เพรำะวัดอยู่บนฝั่งขวำของคลองดอนพวำ (คลองข้ำงวัดในปัจจุบัน) 
เมื่อก่อนสังกัดกับเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช  วัดหัวป่ำสร้ำงเมื่อ พ.ศ.2417 โดย
นำยอ�ำเภอสมยันัน้ให้ขนุแก้ว รตันำรำช เป็นหวัหน้ำจดักำรก่อต้ังร่วมกบัพระอปัุชฌำย์
ผู้บริจำคที่ดินจ�ำนวน 12 ไร่กว่ำๆ ในกำรสร้ำงวัด คืออำจำรย์ทองใหม่ พรรณรำย
ซึง่เป็นน้องชำยของขนุแก้ว รตันำรำช นัน้เอง และต่อมำกำรย้ำยสังกดัของวดัมำขึน้กบั
เขตจังหวัดสงขลำโดยมีเจ้ำคุณพระเทพเมธี เจ้ำคณะจังหวัดสงขลำนั้น จึงเรียกช่ือ
เสียใหม่ตำมชื่อหมู่บ้ำนว่ำ วัดหัวป่ำตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ 
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   3. ยอยักษ์

 ยอยักษ์ เป็นเครื่องมือจับปลำชนิดหนึ่งท�ำมำจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนตั้งแต่
สมัยโบรำณ โดยมีลักษณะเป็นร่ำงแห มุมทั้ง 4 ผูกติดกับคันที่ไขว้กันเป็นรูปกำกบำท 
ตรงกลำงผูกติดกับไม้คำน ซึ่งเป็นท่อนไม้ไผ่ขนำดพอเหมำะส�ำหรับยกขึ้นลงได้โดยใช้
แรงงำนเพยีงคนเดยีว ยอยกัษ์หรอืยอขนำดใหญ่จะใช้ล�ำไม้ไผ่ท�ำเป็นโครง และมเีครือ่ง
ถ่วงน�ำ้หนกัท�ำมมุฉำกกบัคำนยอคล้ำยป้ันจัน่ นยิมใช้ดกัปลำบริเวณแม่น�ำ้ หรอืล�ำคลอง
ขนำดใหญ่ กำรดักปลำโดยเฉพำะน�ำเหยื่อมำผูกไว้กับยอแล้วปล่อยให้จมลงใต้ผิวน�้ำ 
จนกระทั่งเห็นปลำมำกินเหยื่อก็จะยกยอทันที ปลำที่หนีไม่ทันจะถูกจับไว้ในยอ และ
บำงครั้งก็น�ำไปวำงไว้ในน�้ำทั้งวันแล้วมำยกยอครั้งเดียวในช่วงเย็นซึ่ง “ยอยักษ์” ใน
บริเวณนี้มีอยู่มำกมำยเต็มสองฝั่งคลอง
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   4. คลองบัว

 คลองบัว เป็นเส้นทำงท่ีล่องไปตำมคลองและคลองสำยต่ำงๆ ก็จะมีแนว
ดอกบัวตลอดเส้นทำง หลำยสี หลำยพันธุ์ ในฤดูที่มีน�้ำเยอะน�้ำในล�ำคลองสำยต่ำงๆ
มีระดับน�้ำสูง  ถึงน�้ำจะลึกแต่ก็ดูใสสะอำดเห็นไปถึงพื้นดินได้  แต่จะไม่มีดอกบัวโผล่
มำให้เห็นหรือมีก็เพียงเล็กน้อยที่มีอยู่ใต้น�้ำ หลังจำกน�้ำลดระดับลงไปตำมฤดูกำลแล้ว
ดอกบัวก็จะมีปรำกฏให้เห็นมำกมำยเต็มตลอดสองข้ำงทำงของล�ำคลอง แต่น�้ำก็จะดู
ไม่ใส ซึง่เป็นวฏัจกัรของระบบนิเวศน์ตำมธรรมชำต ิโดยจุดเด่นทีส่ดุของเส้นทำงล่องเรือ
ที่นี่คือ “คลองล่องลม” ซึ่งมีระยะทำงยำวประมำณ 3-4 กิโลเมตร เต็มไปด้วยบัวแดง
ตลอดสองข้ำงคลอง บำงคลองมีเฉพำะบัวขำวดอกเล็กๆเท่ำนั้น บำงคลองก็มีเฉพำะ
บัวหลวงดอกโตๆ บำงช่วงก็มีบัวคละชนิด และถ้ำท่ำนสังเกตสักนิด ขณะที่เรือแล่น
ผ่ำนไปตำมล�ำคลอง ท่ำนอำจจะเหน็บวัชนดิหนึง่ทีม่ดีอกสขีำวดอกเล็กๆ มเีกสรสเีหลอืง
นั่นแหละ “บัวบำ” หรือ “ชบำน�้ำ” บัวที่แปลกไปจำกบัวชนิดอื่น 
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   5. ควายน�้า 

 ควำยน�้ำ เป็นควำยที่ชำวบ้ำนน�ำมำเลี้ยงในพื้นที่นำนหลำยปีมำแล้ว เป็นกำร
เลีย้งโดยปล่อยให้ออกไปกินหญ้ำเองตำมทุง่หญ้ำ โดยรอให้เจ้ำของมำปล่อยออกจำกคอก
แล้วจะออกไปหำกินกันเองจนกว่ำจะได้เวลำกลับก็จะกลับเข้ำคอกกันเองในยำมเย็น 
เจ้ำของก็เพียงมำรอปิดคอกเท่ำนั้น แต่ด้วยสภำพภูมิศำสตร์บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่ำพรุ 
ท�ำให้ช่วงฤดูน�้ำหลำก ทุ่งหญ้ำที่เป็นแหล่งหำกินของควำยต้องจมอยู่ใต้ผืนน�้ำเป็นเวลำ
ประมำณ 5 เดือนในรอบ 1 ปี ส่งผลให้ควำมต้องปรับตัวอำศัยหำกิน ด้วยกำรว่ำยน�้ำ
และด�ำน�้ำลงไปกินหญ้ำที่จมอยู่ใต้น�้ำ บำงตัวสำมำรถด�ำน�้ำได้นำนได้ครำวละหลำยที 
และส่วนใหญ่ควำยเหล่ำนี้จะชอบนอนแช่ตัวลงไปในน�้ำทั้งตัว เป็นภำพที่ชำวบ้ำนเห็น
จนชิน จนเรียกขำนว่ำ “ควำยน�้ำ”
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   6. ป่าเสม็ดหรือป่าอเมซอน 

 ป่ำเสม็ดหรือป่ำอเมซอน เป็นต้นเสม็ดขำวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ตั้งแต่
สมยัโบรำณป่ำเสมด็ขำวทีบ่รเิวณนี ้จะมจีดุทีข่ึน้กนัหนำแน่น บรรยำกำศกเ็งียบสงบมำก
ภำยในป่ำเสม็ดมีพันธุ์ไม้มำกมำยหลำยชนิด เช่น ย่ำนลิเภำที่ขึ้นตำมต้นเสม็ดให้เห็น
อยู่ทั่วไป จูดหนู กก กง กระจูด บัวหลวง บัวสำยแดง จอก หูหนู ผักตบชวำ รวมไป
ถึงสำหร่ำยด้วย

 ชำวบ้ำนจะน�ำไม้เสมด็มำใช้ประโยชน์ เช่น ท�ำบ้ำนเรอืน ท�ำค้ำงผกั รัว้คอกควำย
และเผำถ่ำน เมือ่ก่อนพืน้ทีบ่รเิวณนีเ้คยเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของสัตว์ป่ำและสัตว์เล้ือยคลำน
เช่น งู ช้ำงแคระ จระเข้ เป็นต้น แต่ปัจจุบันป่ำเสม็ดแห่งนี้ได้กลำยเป็นที่อยู่อำศัยและ
แหล่งขยำยพันธุ์ของสัตว์น�้ำและนกหลำกหลำยสำยพันธุ์  ต้นเสม็ดขำวจะขึ้นในป่ำพรุ
พื้นที่ชื้น ในปัจจุบันต้นเสม็ดขำวเหลืออยู่อีกไม่มำก เพรำะถูกท�ำลำย ถูกเผำ 
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   7. ยวนนก 

 บริเวณนี้จึงมีควำมเหมำะสมเป็นแหล่งอำศัย  และเหมำะสมส�ำหรับกำรท�ำ
รังและวำงไข่ของนกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนกน�้ำและนกประจ�ำถิ่น ที่อำศัยอยู่ประจ�ำ
ตลอดทั้งปี และนกอพยพที่ย้ำยถิ่นมำ  โดยจะอพยพมำในช่วงฤดูหนำว ระหว่ำงเดือน
ตุลำคม - มีนำคม ซึ่งเป็นช่วงที่นกมีประชำกรมำกที่สุด ส่วนช่วงที่มีนกน้อยที่สุด  อยู่
ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน แต่จะเป็นช่วงที่นกท�ำรัง “ยวนนก” จึงเป็นพื้นที่
แหล่งท�ำรังของนกต่ำงๆหลำกหลำยสำยพันธุ์  ในพื้นที่แถบนี้เป็นส่วนใหญ่ โดยนกจะ
สร้ำงรัง วำงไข ฟักไข่ อนุบำลลูกนกกำรเดินทำงท่องเที่ยวผ่ำนพื้นที่ที่เป็นยวนนกจึง
สมควรต้องระมัดระวังไม่ไปท�ำควำมรบกวนนกท้ังหลำยหรือท�ำให้เกิดกำรรบกวน
อย่ำงน้อยที่สุด 
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   8. ศาลานางเรียม 

 ศำลำนำงเรียม ตั้งอยู่ในบริเวณปำกคลองนำงเรียม เป็นศำลำที่ปลูกสร้ำงขึ้น
กลำงน�้ำขนำดกลำงรับน�้ำหนักได้รำว 100 คน เมื่อก่อนเป็นศำลำไม้ทั้งหลังแต่ก็พังไป
นำนแล้ว จึงได้มำกำรสร้ำงศำลำหลังนี้มำทดแทน ศำลำนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม
มำรับประทำนอำหำรเพรำะว่ำมีบรรยำกำศร่มร่ืน ลมเย็นสบำยอีกทั้งได้สักกำระ
แม่นำงเรียมที่เป็นรูปปั้นตั้งอยู่กลำงศำลำแห่งนี้  คลองนำงเรียมมีควำมยำวประมำณ 
2 กิโลเมตร น�้ำไหลออกไปทะเลสำบสงขลำ ชำวบ้ำนใช้คลองนี้เป็นทำงสัญจรระหว่ำง
ทะเลน้อยกับระโนดสองฝั่งคลองนำงเรียมยังมีพันธุ์ไม้หลำยชนิดปรำกฏให้เห็น เช่น 
ต้นล�ำพู ต้นจิก บัวสำย และรอบๆบริเวณศำลำก็มีพันธุ์ไม้ที่น่ำสนใจหลำยชนิด เช่น 
บัวหลวง ต้นเตยน�้ำ กระจูดหนู เป็นต้น คลองนำงเรียม เป็นคลองดั้งเดิมแต่โบรำณ 
และเป็นคลองที่ยังมีน�้ำไหลสะดวกไม่ตื้นเขิน เมื่อก่อนเคยมีจระเข้อำศัยอยู่ค่อนข้ำง
ชุกชุมมำก และคลองนำงเรียมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ำสนใจ ว่ำในปัจจุบันเรื่องจระเข้
เหล่ำนั้นจะเหลือแค่เพียงค�ำบอกเล่ำในต�ำนำนที่เล่ำขำนกันมำเท่ำนั้นหรือ..
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   9. ช้างแคระ  

 ช้ำงแคระ มีลักษณะเท่ำควำยไม่ใหญ่เหมือนช้ำงในปัจจุบัน ช้ำงพวกนี้มักจะ
นอนแช่น�ำ้อยูใ่นป่ำพร ุโดยปกตอิำศยัอยูต่ำมป่ำพรทุีอ่ดุมสมบรูณ์ได้แก่ ป่ำพร ุควนเครง็
อำหำรของช้ำง คือ ยอดหญ้ำ ใบข้ำว  ปัจจุบันนี้เรำไม่มีโอกำสจะได้เห็นช้ำงแคระใน
พื้นที่อีกแล้ว ด้วยสำเหตุหลำยประกำร เช่น เมื่อชำวบ้ำนไปท�ำนำโดยบุกเบิกในพื้นที่
ของป่ำพร ุ ยำมค�ำ่ช้ำงจะออกมำขโมยกนิข้ำวในไร่นำของชำวบ้ำน ท�ำให้ชำวบ้ำนได้รับ
ควำมเดอืดร้อนเป็นอย่ำงมำก ชำวบ้ำนจงึใช้วธิต่ีำงๆ เช่น ใช้ปืนไล่ยงิ ใช้คบไฟไล่ อกีทัง้
กำรบุกรุกพื้นที่เข้ำไปตัดไม้น�ำมำใช้ประโยชน์ทั้งกำรน�ำมำท�ำบ้ำนเรือน ด้วยสำเหตุนี้
เองท�ำให้สภำพป่ำบรเิวณนีเ้สือ่มโทรมอย่ำงรวดเรว็โดยทีช่ำวบ้ำนไม่รูเ้ลยว่ำกำรท�ำลำย
ป่ำเป็นเหตุส�ำคัญในกำรท�ำให้ช้ำงแคระหำยไปและสำเหตุอีกประกำรหนึ่งกำรเกิด
น�้ำท่วมใหญ่ในป่ำพรุ ในสมัยนั้นเรียกว่ำ “ปีช้ำงลอย” สำเหตุที่เรียกว่ำปีช้ำงลอยก็
เพรำะป่ำพรุโดนน�้ำท่วมหมด ช้ำงเลยลอยตำยเต็มป่ำพรุ  และส่วนที่เหลือก็หนีน�้ำไป
อยู่ที่อื่นตำมเนินเขำในขณะนั้น นับถึงปัจจุบันช้ำงแคระก็ได้หำยไปจำกพื้นที่แห่งนี้
ประมำณ 60 ปีกว่ำมำแล้ว ชำวบ้ำนเพิ่งจะมำคิดได้ว่ำพวกเขำเองที่ท�ำให้คนรุ่นหลัง
ไม่มีโอกำสได้เห็นช้ำงแคระเหล่ำนั้น และคงเหลือแค่เพียงต�ำนำนที่ชำวบ้ำนในพื้นที่ยัง
คงจดจ�ำเรื่องรำวเกี่ยวกับช้ำงแคระได้เป็นอย่ำงดี 
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   10. เยาวชนศิลปะประดิษฐ์

 เยำวชนศิลปะประดิษฐ์ จำกเศษไม้ กิ่งไม้ รำกไม้ เมล็ดพืช เศษวัสดุธรรมชำติ
ที่มีอยู่รอบชุมชน กองเต็มเกลื่อนกลำดในพื้นที่ชุมชนซึ่งมองแล้วไม่น่ำดู  แต่สิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนี้ส�ำหรับบำงคนแล้วอำจจะสร้ำงคุณค่ำให้กับพวกเขำได้  หำกน�ำสิ่งเหล่ำนี้มำ
ดัดแปลงด้วยมันสมองและสองมือ ด้วยกำรน�ำมำสร้ำงเป็นผลงำนศิลปะที่มีคุณค่ำจำก
เศษวัสดุธรรมชำติ  กลำยเป็นงำนศิลปะประดิษฐ์จำกฝีมือของเยำวชนที่หลำยท่ำน
เห็นแล้วประทับใจ ยำมว่ำงๆ เยำวชนก็จะเดินเก็บเศษไม้ กิ่งไม้ รำกไม้ เมล็ดพืช โดย
มำจำกธรรมชำต ิทีห่ลำยๆคนมองเหน็เป็นแค่กองขยะ ท่ีมอียูใ่นบริเวณพืน้ท่ีท่ัวไปของ
ชุมชน เยำวชนก็จะเก็บแล้วก็น�ำมำประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่ำงๆ ตำมจินตนำกำรโดย
เลยีนแบบพฤตกิรรมของสตัว์ตำมธรรมชำต ิเช่น นก มด เต่ำ แมงมมุ ควำย ช้ำง เป็นต้น
และเมื่อประดิษฐ์เป็นตัวสัตว์ต่ำงๆได้แล้ว ก็น�ำมำประกอบชิ้นงำนได้หลำกหลำยชนิด 
เช่น ของที่ระลึก ที่เสียบปำกกำ อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม

 เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนรู้จัก “รักษำ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ” 
โดยน�ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ มำใช้ประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำให้กับเศษวัสดุธรรมชำติ
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   จัดต้นแบบค่ายล่องเรือลงเล  เยาวชนเรียนรู้พื้นเพชุมชน 

 ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้ำนขำว อ.ระโนด จ.สงขลำ ท�ำให้เป็นแหล่งท�ำ
กำรเกษตร แหล่งบ่มเพำะสิ่งมีชีวิตที่หลำกหลำย และแหล่งเรียนรู้ชุมชน

 ด้วยควำมอดุมสมบรูณ์ทกุมติขิอง “บ้ำนขำว” ต.บ้ำนขำว อ.ระโนด จ.สงขลำ
ไม่ว่ำจะเป็นแหล่งอู่ข้ำวอู่น�้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเหมำะแก่กำรท�ำกำรเกษตรต่ำงๆ 
และสำมำรถหล่อเล้ียงให้ชำวบ้ำนในพ้ืนที่มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี จนสำมำรถสร้ำง
อัตลักษณ์และภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำจนถึงลูกหลำนในปัจจุบันได้สำมำรถเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และหวงแหนในถิ่นก�ำเนิดของตัวเอง  นอกจำกนี้พื้นที่ดังกล่ำวยังเป็นแหล่ง
บ่มเพำะสิ่งมีชีวิตที่หลำกหลำย โดยเฉพำะนกนำนำพันธุ์กว่ำร้อยชนิด พรรณไม้และ
สัตว์แปลก ไม่ว่ำจะเป็นช้ำงแคระ ควำยน�้ำ ให้เยำวชนได้ศึกษำ

 ควำมงดงำมเหล่ำนี้ จึงเป็นเหตุผลให้
นำยวัชรพันธ์  มุสิกะ หรือน้องอิฐ  วัย 20 ปี
ประธำนสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลบ้ำนขำว
อ.ระโนด  จ.สงขลำ   จัดท�ำโครงกำรเล่ำเรื่อง
ชมุชนคนบ้ำนขำว ซึง่เป็นโครงกำรกำรบรูณำกำร
พลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นใน
กำรขับเคลือ่นยุทธศำสตร์ด้ำนเดก็และเยำวชน
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักสนับสนุน
สุขภำวะเด็ก เยำวชนและครอบครัว ส�ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

 พร้อมได้จดั “กจิกรรมค่ำยล่องเรอืลงเลแลพืน้เพบ้ำนขำว” ผ่ำนฐำนกำรเรยีนรู้
สบิฐำน ประกอบด้วย ข้อหนึง่ ประวตัคิวำมเป็นมำของต�ำบลบ้ำนขำว, ข้อสอง ประวติั
หวัป่ำ, ข้อสำม ยอยกัษ์, ข้อสี ่คลองบวั, ข้อหำ ควำยน�ำ้, ข้อหก ป่ำเสม็ด หรอืป่ำอเมซอน,
ข้อเจ็ด ยวนนก, ข้อแปด ศำลำนำงเรียม, ข้อเก้ำ ช้ำงแคระ และข้อสิบ เยำวชนศิลปะ
ประดิษฐ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยำวชนเรียนรู้และรู้จักชุมชนของตนเอง 
อันเป็นรำกฐำนของชวีติประจ�ำวนัเพือ่ขยำยผลและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท้องถิน่สูช่มุชน
และสุดท้ำยสู่ลูกหลำนทุกคนที่จะเข้ำมำรับช่วงต่อ
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 โดย นำยวัชรพันธ์  อธิบำยว่ำ เนื่องจำกภูมิปัญญำ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน
เป็นสัญลักษณ์  ที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆที่ควรด�ำรงไว้ให้ยั่งยืนสืบไป อีกทั้ง
ชมุชนต�ำบลบ้ำนขำวเป็นพืน้ท่ีท่ีมภูีมปัิญญำหลำกหลำยและมแีหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศน์
ทีส่มบรูณ์พร้อมด้วยเรือ่งเล่ำมำกมำยทีน่่ำสนใจ และสะท้อนให้เหน็ถึงควำมเป็นชมุชน
บ้ำนขำวได้เป็นอย่ำงดี

 ซึ่งองค์ควำมรู้และวัฒนธรรมเหล่ำนี้ ก�ำลังจะสูญหำยไปจำกชุมชน เนื่องจำก
ขำดผูส้นใจสบืสำนสิง่ต่ำงๆ เหล่ำน้ี แต่ถ้ำเดก็และเยำวชนได้เรียนรู้วถิขีองชมุชม จะช่วย
ให้มีหลักในกำรด�ำรงชีวิต รู้จักรำกเหง้ำของตนเอง และเกิดควำมภำคภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนอุดมปัญญำ จนเกิดเป็นจิตส�ำนึกรักบ้ำนเกิดของตนเอง

 นอกจำกนี้ น้องอิฐ ยังได้เล่ำถึงกำรลงพื้นที่ท�ำงำนในกำรส�ำรวจภูมิปัญญำ
และประวัติศำสตร์ว่ำ แม้จะมีอุปสรรคในกำรลงส�ำรวจแต่ละครั้ง เพรำะจะมีกำรขี่รถ
จักรยำนยนต์ ซึ่งเริ่มแรกผู้ปกครองและผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน บำงคนต่อต้ำน มีอคติและ
ไม่เข้ำใจ แต่ด้วยกำรอธิบำยเหตุผลและชี้ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรส�ำรวจ  รวมถึง
มกีำรประชำสมัพันธ์ให้ผู้อยูใ่นพืน้ท่ีรบัรูถ้งึกำรท�ำงำน และเข้ำถงึชวีติของคณุตำคุณยำย
ด้วยกำรสอบถำมและเดินเข้ำไปในบ้ำน เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของคุณตำคุณยำย
ในกำรท�ำเสื่อกระจูดกำรจักสำน เป็นต้น

 ซึ่งได้รับกำรตอบรับผู้ใหญ่ใจดีให้ข้อมูลทุกอย่ำงให้มีกำรลงมือทดลองท�ำและ
อุปสรรคอีกอย่ำงคือเรื่องกำรเดินทำง เพรำะระยะทำงในกำรส�ำรวจแหล่งธรรมชำติ
และพื้นที่ต่ำงๆ มีระยะไกลกัน  แต่ด้วยควำมมุ่งมั่นที่อยำกจะอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี เด็กและเยำวชนก็พร้อมจะเผชิญท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ เพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้รับรู้ต่อไป
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 นำยณัฐพล หนูแสง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 
ต.บ้ำนขำว อ.ระโนด จ.สงขลำ กล่ำวว่ำรู้สึกดีใจ
และภูมิใจที่เด็กและเยำวชนในต�ำบลบ้ำนขำวให้
ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 
ทั้งเรื่องกำรเกษตร เรื่องระบบนิเวศ จึงอยำกให้
ช่วยกนัอนรุกัษ์แบบนีต่้อไปเร่ือยๆ เพรำะอนำคต
หำกหมดรุ่นปู่ย่ำ ตำยำย ลุงป้ำ น้ำอำ ไปอำจจะ
ไม่มีกำรท�ำนำด�ำ ไม่มีกำรจักสำน ถ้ำไม่มีเด็กมำ
สืบทอด จึงพร้อมให้กำรสนับสนุนทุกรูปแบบ 
ทั้งเรื่องกำรให้ควำมรู้ให้ข้อมูล เรื่องงบประมำณ 
มีฐำนเรียนรู้ให้กับเยำวชน เช่น โครงกำร 1 ไร่ 
1 แสน ที่เป็นพื้นที่ของชุมชนที่บริจำคให้มำเป็น
ฐำนเรียนรู้ ซึ่งในชุมชนมีหลำยกิจกรรมให้เด็กได้
เรียนรู้ด้วยกำรฟื้นกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ 

เช่น กจิกรรมนำด�ำ นำโยน เรยีนรูเ้รือ่งกำรไม่ใช้สำรเคม ีซึง่เป็นอำชพีเดมิของต.บ้ำนขำว
ด้วยกำรยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงตำมแนวพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่ว

 ในขณะที่ น้องกิ๊ก ด.ญ.ฐิตำภรณ์ โลหะประเสริฐ
นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนระโนดวิทยำ กล่ำวว่ำ  รู้สึกดีใจ
ที่มีกำรท�ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ  ท�ำให้ได้รู้เร่ืองรำวในชุมชน
ของตนเองมำกขึน้ เพรำะทีผ่่ำนมำไม่รูจ้กัชมุชนตนเองเลย
ไม่รู้ว่ำบ้ำนขำวควำมจริงแล้วชื่อดั้งเดิมคือ บ้ำนข้ำว และ
ชมุชนเป็นแหล่งอูข้่ำวอูน่�ำ้ทีส่�ำคัญและใหญ่ทีสุ่ดใน จ.สงขลำ
แต่รู้ว่ำท�ำนำ และตั้งแต่เกิดมำเคยเห็นแต่กำรท�ำนำหว่ำน
ท�ำให้ไม่ทรำบว่ำวิถีดั้งเดิมคือกำรท�ำนำด�ำหรือนำโยน ไม่รู้
ว่ำชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศที่ควรอนุรักษ์ มีบัวกี่ชนิด
มีนกย้ำยกลับถิ่นมำจำกที่ไหนบ้ำง
 
 ดังนั้น อยำกให้โรงเรียนมำกำรสอนเรื่องวิถีชีวิต เพื่อที่จะปลูกฝังให้รู้จักรัก
ชมุชนของตนเอง ไม่ใช่สอนแต่วิชำกำร ซึง่โตขึน้อำจท�ำให้รู้จักแต่เร่ืองอนำคต แต่เร่ือง
ในอดีตกลับไม่มีควำมรู้เลย อำจจะเป็นสำเหตุท�ำให้สิ่งที่มีคุณค่ำควรแก่กำรอนุรักษ์
เลือนหำยไป ถ้ำไม่มีกำรปลูกฝังให้เด็กรักบ้ำนเกิด
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 ด.ช.ศิริปรีชำยุทธ์ หนูเจริญ หรือ น้องบุญตอง
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบ้ำนขำว  ก็เห็นตรงกันว่ำ
อยำกให้ โรงเรยีนสอนเรือ่งวถิชีมุชน เพือ่ปลกูฝังให้รูจั้ก
รักชุมชนตนเอง เพรำะที่ผ่ำนมำโรงเรียนสอนตำมต�ำรำ
ท�ำให้บำงวนัรูส้กึเบือ่ ไม่อยำกเรยีนเพรำะไม่มคีวำมสนกุ
แต่เมื่อได้เข้ำมำร่วมโครงกำรฯ ได้รับทั้งควำมรู้ มีควำม
สนุก  ไม่จ�ำเจ  ได้รับรู้สิ่งแปลกใหม่  สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รับรู้
เช่น  เรื่องช้ำงแคระ  ไม่เคยรู้มำก่อนว่ำต�ำบลบ้ำนขำว
เคยมีช้ำงแคระ  มีนก  มีบัว  มีป่ำเสม็ด  ซึ่งถูกเรียกว่ำ
ป่ำอเมซอน ดังนั้น ถ้ำโรงเรียนมีกำรสอนให้ปฏิบัติและ
เรียนรู้ชุมชน จะท�ำให้มีกำรรักชุมชน  ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

 ศ.ดร.สมพงษ์ จติระดบั หวัหน้ำโครงกำรกำรบรูณกำรพลังเด็กและเยำวชนกบั
พลังชุมชนท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชน กล่ำวว่ำ จำกกำร
ลงพืน้ทีด่งูำนทัง้ 12 โครงกำรย่อย ในฐำนะหวัหน้ำโครงกำรยนืยนัว่ำ โครงกำรเล่ำเร่ือง
ชมุชนคนบ้ำนขำว เป็น 1 ใน 12 โครงกำรย่อยทีเ่ป็นโจทย์ส�ำคญัในกำรอนรัุกษ์และพัฒนำ
พื้นที่พัฒนำเด็กให้เป็นคนดีมีส�ำนึกรักบ้ำนเกิด ซึ่งหำกโครงกำรนี้ประสบควำมส�ำเร็จ 
เชื่อว่ำปัญหำบ้ำนเมืองจะลดลงอย่ำงแน่นอน เพรำะมีคนดีอยู่เต็มพื้นที่ จึงไม่อยำกให้
เดก็และเยำวชนคดิว่ำมำเข้ำร่วมโครงกำร 2-3 ครัง้ แล้วจบ แต่อยำกให้สำนต่อโครงกำร
ไปจำกรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีวัฒนธรรมต่อเนื่องเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้ให้
นำนที่สุด

 ทัง้นี ้โครงกำรเล่ำเรือ่งชมุชนคนบ้ำนขำว แม้เป็นโครงกำรท่ีดี แต่หำกโรงเรียน
ไม่ตอบรับกำรท�ำงำนของกลุ่มเด็กและเยำวชนก็อำจเป็นอุปสรรค จึงอยำกให้โรงเรียน
ซึง่อยู่ใกล้กับชุมชนลงมำให้ควำมร่วมมอืน�ำควำมรู้มำสอนเดก็และเยำวชนในเร่ืองส�ำนกึ
รกับ้ำนเกดิ กำรอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมชมุชน เพรำะถ้ำโรงเรียนไม่ท�ำให้ไม่เกดิกำร
สำนต่อ ทัง้ทีเ่ดก็และเยำวชนมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ท่ีจะสืบสำนแต่ไม่ได้รับกำรสนบัสนนุ
อย่ำงเต็มที่ส่งผลให้ควำมคิดในกำรท�ำงำนของเด็กลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุด
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 “ครูต้องสอนให้เด็กมีส�ำนึกรักบ้ำนเกิด 
เพรำะทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่เมื่อเติบโตขึ้นก็จะ
ทิ้งถิ่นฐำน เรียนจบเข้ำไปหำงำนท�ำในกรุงเทพฯ 
ต้องกำรท�ำงำนในบริษทัเอกชนเพ่ือจะได้เงินเดือน
จ�ำนวนมำก จึงอยำกผลักดันโครงกำรเข้ำไปใน
โรงเรยีนสอนให้เด็กทีก่�ำลงัเติบโตเห็นควำมส�ำคญั
ของบ้ำนเกดิ รูจ้กักำรอยูแ่บบพอเพียง เมือ่เด็กได้
รบักำรปลกูฝังอย่ำงต่อเน่ือง กจ็ะมสี�ำนึกรกัท้องถิน่
เรียนจบกลับมำพัฒนำชุมชนของตนเองให้เจริญ
รุ่งเรือง” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่ำว

 ความยั่งยืนของชุมชนแห่งนี้ หรืออีกหลายพื้นที่ในประเทศจะด�ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง ก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ก�าหนด 
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