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การสร้ างบทเรี ยนท้ องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ*
เยาวเรศ ภักดีจติ ร**
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) ศึกษาบริ บทของแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
อุทยั ธานี และชัยนาท 2) สื บค้นองค์ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ และ 3) สร้างบทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการพัฒนาหลักสู ตร
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูน้ าชุมชน ผูป้ กครองและนักเรี ยน สังกัดโรงเรี ยนในจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และ
ชัยนาท การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนิ นการโดยลงพื้นที่ ภาคสนาม ใช้เทคนิ คการสังเกต สารวจ สัมภาษณ์
ศึกษาเอกสาร จัดเวทีชาวบ้าน และการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการ
สรุ ปอุปนัย ผลการวิจยั พบว่า
1. บริ บทของแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท ประกอบด้วย
ชุมชนบ้านร่ องดู่ ชุมชนบ้านวังเดื่อ ชุมชนบ้านสะแกกรัง และชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง
2. องค์ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ มีดงั นี้ 1) ชุมชนบ้านร่ องดู่ มีการปลูกผักอุม้ น้องที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั
คนในชุมชน 2) ชุมชนบ้านวังเดื่อ มีหลวงพ่อจ้อย พระนักพัฒนา ประเพณี แห่ ธงสรงน้ าพระ 3) ชุมชนบ้าน
สะแกกรัง มี วิถีชีวิตชุ มชนของกลุ่มเรื อนแพ วัฒนธรรมและประเพณี และ4)ชุมชนบ้านเขาราวเที ยนทอง
สภาพปั ญหา ความต้องการและวิถีความพอเพียงของชุมชนเขาราวเทียนทอง
3. บทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ ประกอบด้วย โรงเรี ยนวัดศรี อุทุมพร โรงเรี ยนหนองบัว โรงเรี ยนวัดอุโปสถาราม และโรงเรี ยนบ้านเขา
ราวเทียนทอง ได้สร้างบทเรี ยนท้องถิ่น 9 เรื่ อง ได้แก่ 1) ประเพณี และวัฒนธรรมที่ล้ าเลิศในชุมชน 2) ประเพณี
และความเชื่อที่เหลืออยู่ 3) สังคมดีประเพณี เด่น 4) โรงสี ขา้ วชุมชนศรี อุทุมพร 5) ระบาอุม้ น้อง 6) การทาภาพ
สามมิติ “ผักอุม้ น้อง พืชท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์” 7) วิถีชีวิตชุมชนชาวแพสะแกกรัง 8) ประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชนขาวราวเทียนทอง และ 9) การก่อตั้งป่ าชุมชนเขาราวเทียนทอง
คาสาคัญ: บทเรี ยนท้องถิ่น, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ศิลปะ
*

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2558, E-mail: maew747@hotmail.com
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Lessons Creation of Social Studies Religion and Culture, and Arts Department*
Yaowares Padkeejit**
Abstract
This research object to 1) study the context of local resource of the Social Studies, Religion and
Culture, and Arts department in Community life in Nakhon Sawan, Uthai Thani, and Chainat province
2) search the knowledge from the learning process in the Social Studies, Religion and Culture,vand Arts
department 3) create local lessons of the Social Studies, Religion and Culture, and Arts department. The
study samples were teachers students to School in Nakhon Sawan, Uthai Thani, and Chainat province. The
data was collected by down the field to survey, interview, study documents, staging, focus group and
knowledge exchange. Data were analyzed using content analysis. The finding showed that
1. The context of local resource of the Social Studies, Religion and Culture, and Arts department
in Community life in Nakhon Sawan, Uthai Thani, and Chainat province include Ban Rong Du community,
Ban Wang Dua community, Ban Sakae Krang community and Ban khao rao tian tong community.
2. The knowledge from the learning process in the Social Studies, Religion and Culture, and Arts
department search the knowledge from the learning process in the Social Study, Religion and Culture, and
Arts department are as follows: 1) Ban Rong du have planted vegetables picked that can create income for
the people in the community. 2) Ban Wang Dua have Lung Phor Joy the developer of the community.
Traditional flag pour water. 3) Ban Sakae Krang have community life raft, culture and tradition And
4) Khao rao tian tong community, problems, needs and route sufficiency of Khao rao tian tong community.
3. Local lessons of the Social Studies, Religion and Culture, and Arts department include Sri
Utumporn school, Nongbua school, Wat Uposataram school and Ban khao rao tian tong school, to create
nine local lessons as following, 1) The superior of tradition and culture of the community, 2) Traditions
and beliefs that are left, 3) Good society and identity tradition, 4) Sri Utumporn community rice mill.
5) Um Nong dancing, 6) The three-dimensional image of Um nong the local plant that should be reserved,
7) The way of life of Sakae krung floating house boat community, 8) The history of khao rao tian tong
community and 9) The establishment of community forests of Khao Rao Tian-Tong.
Keywords: Local Lessons, Social Studies Religion and Culture, Arts
*

This research was funded by Nakhon Sawan Rajabhat University
Lecturer in Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University, 2015, E–mail: maew747@hotmail.com
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตราที่ 27 วรรคสองให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จดั ทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นสมาชิ กที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และในมาตราที่ 29 ได้บญั ญัติให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว
ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เอกชน และสถาบันสังคมอื่ น ๆ ส่ งเสริ มความ
เข้มแข็ง ของชุ มชน โดยจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ภ ายในชุ มชน เพื่ อให้ชุ มชนมี ก ารแสวงหาค วามรู ้
ข่าวสาร และรู ้ จกั เลื อกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่ อพัฒนาชุ มชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การพัฒนา
ระหว่างชุมชน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2543: 14-15)
การพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ มี คุ ณ ภาพนั้น หลัก สู ต รนับ เป็ นแม่ แ บบที่ ส าคัญ และเป็ นดัช นี บ่ ง ชี้
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 และแนวทางการปฏิรูปหลักสู ตร
และกระบวนการเรี ยนการสอน ตามนโยบายปฏิรูปการศึ กษา จึ งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับทุกประเภทโดยให้ทอ้ งถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
และท้องถิ่น รวมทั้งการนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิให้สัมฤทธิ์ ผลอย่างแท้จริ ง (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2540)
นอกจากนี้ การดาเนิ นงานของโรงเรี ยนในโครงการปฏิรูปการศึกษาตามแนวบัญญัติ 10 ประการนั้น
ได้กาหนดให้โรงเรี ยนนาภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่ นมาใช้ประโยชน์ทางการศึ กษาโดยให้
องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการกาหนดหลักสูตร และเป็ นโรงเรี ยนที่ทอ้ งถิ่นให้การยอมรับในคุณภาพ
และมาตรฐาน (อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒั น์, 2550) ซึ่ งนับเป็ นนโยบายใหม่ที่โรงเรี ยนในโครงการปฏิรูป
การศึ กษาพึ งยึดถือปฏิ บตั ิ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเที ยมกันทัว่ ประเทศ แต่ อย่างไรก็ตามการ
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายนั้น ระดับดาเนิ นการจะเป็ นข้อบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงาน
ตามนโยบายได้เป็ นอย่างดีและยังส่ งผลต่อเนื่ อง ถึงการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน และท้องถิ่นได้อีกด้วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2558 มี
ความสาคัญในด้านพัฒนาคุณภาพลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นพลเมืองดี มีเหตุผลด้วยกุศลจิ ต
คิดสร้างสรรค์มนั่ ในคุณธรรมนาความรู ้เพื่อการดารงชีวิตที่มีความสุ ขโดยใช้วิทยาการจากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มนุ ษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มาปรับใช้ในการดารงชี วิตให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและสังคมได้อย่างมีความสุ ข นอกจากนี้ ยังมีทกั ษะและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะสามารถ
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นามาใช้ประกอบในการตัดสิ นใจได้อย่างรอบคอบในการดาเนิ นชี วิต และการมีส่วนร่ วมในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองที่ดี ตลอดจนการนาความรู ้ทางด้านจริ ยธรรม หลักธรรม
ทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถด ารงชี วิตในสังคมได้อย่า งมี ค วามสุ ข
(กรมวิชาการ, 2545)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2558 ตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามสุ นทรี ยภาพความมีคุณค่าซึ่ งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์เป็ นการ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างองค์รวมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนาไปสู่
การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม(กรมวิชาการ, 2542) ดังนั้น ต้องปรับเนื้ อหาให้สอดคล้องกับชี วิตจริ งและคณะ
กรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ ได้สนับสนุ นให้นาภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้เป็ นแนวทางการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เพลง
พื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น โดยมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรผลที่ได้รับจากการ
นาปราชญ์ชาวบ้านมาร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข
ในการเรี ยนเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีในเรื่ องของศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนี ยม ประเพณี พ้ืนบ้าน
และโรงเรี ย นยัง ได้รั บ ความร่ ว มมื อจากชุ มชนทั้งในด้า นการเผยแพร่ ศิ ลปวัฒ นธรรมและสิ่ งของ
เครื่ องใช้การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการจัดการเรี ยนการสอนอีกด้วย
จะเห็นได้ว่า สังคมไทยใปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ลักษณะครอบครัวไทยที่เคย
อยู่ร่วมกันหลายชัว่ อายุคน เริ่ มเปลี่ยนเป็ นครอบครัวเดี่ยว หัวหน้าครอบครัวและแม่บา้ นต้องออกไป
ทางานนอกบ้าน ทิ้งภาระการเลี้ยงดูเด็กไว้กบั ผูส้ ูงอายุให้อยูต่ ามลาพัง ซึ่ งทาให้หลักประกันความมัน่ คง
และความอบอุ่นของครอบครัวเสื่ อมคลายลง (Stiling, P. D, 1999) ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จและการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็ นไปอย่างรวดเร็ วทาให้ขาดความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณธรรม และศีลธรรม การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานต่อการ
พัฒนาประเทศ ซึ่ งสามารถกระทาได้ดว้ ยการให้การศึกษาเป็ นสาคัญ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
สร้างบทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลและเป็ นบทเรี ยนท้องถิ่นและดาเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาบริ บทของแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และ
ชัยนาท
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2. เพื่ อสื บค้นองค์ความรู ้ ที่ได้จากกระบวนการเรี ย นรู ้ ในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อสร้างบทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. กรณีศึกษา: ชุมชนบ้ านร่ องดู่
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม (PAR) มีวิธีดาเนิ นการวิจยั โดย
วิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องควบคู่กบั การศึกษาเชิ งชุมชนโดยการลงพื้นที่เพื่อสารวจสภาพท้องถิ่น
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ผูน้ าชุมชน และนักเรี ยน รวมทั้งการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ้และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างเป็ นบทเรี ยนท้องถิ่น เรื่ องผัก
อุม้ น้อ งพื ชที่ ทอ้ งถิ่ นควรอนุ รักษ์อย่า งยัง่ ยื น โดยมี กลุ่มผูใ้ ห้ข ้อมูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูน้ าชุ มชน
ผูป้ กครองและนักเรี ยนโรงเรี ยนหนองบัว และชุ มชนบ้านร่ องดู่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึ กบริ บทชุมชน และแบบบันทึ กบทเรี ยนท้องถิ่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนิ นการดังนี้ 1) ศึกษาบริ บทและรวบรวมองค์ความรู ้เดิม ด้วยวิธีการศึกษา
จากเอกสาร ศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้นของชุ มชน ตลอดจนจัดเวที ชุมชนท้องถิ่ นเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ ใช้
ประโยชน์และขยายพันธุ์ผกั อุม้ น้องทั้งในอดีตและปั จจุบนั ตลอดจนปั ญหาของชุมชนที่กาลังเผชิ ญอยู่
2) ศึกษาหลักรวมทางพฤกษศาสตร์ ของผักอุม้ น้อง ระบบนิ เวศ การใช้ประโยชน์จากผักอุม้ น้องอย่าง
ยัง่ ยืนที่เหมาะสมสาหรับการบูรณาการการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างบทเรี ยนท้องถิ่น 3) ศึกษาการใช้ประโยชน์
ของผักอุม้ น้องในชุมชน โดยเครื อข่ายชุมชนแบ่งการเรี ยนรู ้ในเขตพื้นที่บา้ นร่ องดู่ โดยมีกิจกรรมย่อย
ต่าง ๆ เช่น นาผักอุม้ น้องมาประกอบอาหาร การประชุมปฏิบตั ิการ การนาน้ ามันสารระเหยในผักอุม้
น้องมาหาคุณสมบัติทางเคมี เป็ นต้น 4) ศึกษาวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผกั อุม้ น้อง และ 5) หาแนวทาง
ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. กรณีศึกษา: ชุมชนบ้ านวังเดือ่
ในการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรจากองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นชุ มชนบ้านวังเดื่อ ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั
เชิ งปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) ในการตอบคาถามของการวิจยั
โดยในระยะแรกของการศึกษาบริ บทชุมชนบ้านวังเดื่อ คณะผูว้ ิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั หลักมีบทบาทเป็ น
คณะผูใ้ ห้คาปรึ กษา นิ เทศ ติ ดตาม ให้ความช่ วยเหลื อแก่ คณะครู ในชุ มชนบ้านวังเดื่ อ ในการสร้ า ง
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บทเรี ยนและพัฒ นาหลักสู ต รของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานในชุ มชนบ้า นวังเดื่ อโดยมี กลุ่ มผูร้ ่ วมใน
กระบวนการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู แกนนาชุ มชน ผูป้ กครอง และนักเรี ยนโรงเรี ยนหนองบัว และ
ชุมชนบ้านวังเดื่ อ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสารวจข้อมูลชุ มชน แบบบันทึ ก
บริ บทชุมชน และแบบบันทึกบทเรี ยนท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนิ นการโดย 1) สารวจพื้นที่
เป้ าหมายเพื่อค้นหากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในพื้นที่ และสารวจบริ บทชุมชนในโดยการสนทนากลุ่มจาก
คณะผูว้ ิจัย จากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ คณะศึ กษานิ เ ทศก์ ส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผูบ้ ริ หารและคณะครู แกนนาของโรงเรี ยนวัดศรี อุทุมพร และแกนนา
ชุมชนบ้านวังเดื่อ 2) สร้างเครื อข่ายคณะทางานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บุคลากรของโรงเรี ยนในชุ มชนบ้านวังเดื่ อ และแกนนาชุ มชนบ้าน
วังเดื่อ 3) รวบรวมองค์ความรู ้ในบริ บทของชุมชนบ้านวังเดื่อโดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเก็บรวบรวม
ข้อมูลบริ บทชุมชนบ้านวังเดื่อ และคณะผูว้ ิจยั ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมควบคู่กบั การสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับการสั่งสมองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) รายงานข้อมูลบริ บทของชุมชน
บ้านวังเดื่อ โดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การพัฒนาบทเรี ยนท้องถิ่น สู่การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้”
และคณะผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูลบริ บทของชุ มชนบ้านวังเดื่อ และฝึ กปฏิ บตั ิ การพัฒนาบทเรี ยนท้องถิ่ น
5) สร้างบทเรี ยนท้องถิ่นชุมชนบ้านวังเดื่อ โดยจัดประชุมปฏิบตั ิการสร้างบทเรี ยนท้องถิ่นชุมชนบ้าน
วังเดื่อ และ 6) ทดลองใช้ ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการสรุ ปเชื่อมโยงประเด็นสาคัญ
3. กรณีศึกษา: ชุมชนชาวแพสะแกกรัง
ในการวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนท้องถิ่นกรณี ศึกษาชุมชนแพสะแกกรัง คณะผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบริ บทวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเริ่ มจาก
การวิเคราะห์เอกสาร การลงพื้นที่สารวจชุมชนชาววัดโบสถ์ การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะลึก
และการสนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึ กษานิ เทศก์
จากสานักเขตพื้นที่การศึกษาอุทยั ธานี ผูบ้ ริ หาร คณะครู แกนนาชุมชน ผูป้ กครอง นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
อุโ บสถาราม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แ ก่ แบบบันทึ กบริ บทชุ มชน และแบบบันทึ กบทเรี ย น
ท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร สื บค้น
และเก็บข้อมูลจากชุมชนชาวแพสะแกกรัง ตรวจสอบข้อมูลจากการทาเวทีชาวบ้าน และสร้างบทเรี ยน
ท้องถิ่นเรื่ องชุมชนชาวแพสะแกกรัง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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4. กรณีศึกษา: ชุมชนบ้ านเขาราวเทียนทอง
การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาบทเรี ยนท้อ งถิ่ น ชุ ม ชนบ้า นเขาราวเที ย นทอง เป็ นการวิ จัย เชิ ง
ปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม มีวิธีการดาเนิ นการวิจยั โดยวิเคราะห์จากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ควบคู่ไปกับ
การสารวจ การสัมภาษณ์ ทดลอง และจัดเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลตาม
ประเด็นการวิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรี ยบเรี ยงเพื่อตอบโจทย์คาถามวิจยั มีกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หารครู ผสู ้ อน และนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านเขาราวเที ยนทอง ผูน้ าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และตัวแทนชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้ าง แบบบันทึ กบริ บทชุ มชน และแบบบันทึ กบทเรี ยนท้องถิ่ น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการดังนี้ 1) ศึกษาบริ บทและสารวจพื้นที่ในเขตจังหวัดชัยนาท ศึกษาจากเอกสาร ศึกษาสารวจ
เบื้ องต้นตลอดจนสัมภาษณ์ พูดคุ ยกับผูน้ าชุ มชนบ้านเขาราวเที ยนทอง เกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของป่ า
ชุมชนเขาราวเทียนทอง การดาเนินการจัดป่ าชุมชน และปั ญหาที่พบในการดาเนิ นการจัดการป่ าชุมชน
เขาราวเทียนทอง และ 2) ศึกษาพฤกษศาสตร์ และระบบนิ เวศของไผ่รวกเขาราวเทียนทอง เพื่อสร้าง
บทเรี ยนท้องถิ่นเรื่ อง ป่ าไผ่รวกในป่ าชุ มชนเขาราวเที ยนทองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและเหมาะสมกับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในระดับการอุดมศึกษา และ
การศึกษาของชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สรุ ปผลการวิจยั
1. บริ บ ทของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นท้อ งถิ่ น ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะในวิถีชีวิตของชุ มชนจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และ
ชัยนาท ประกอบด้วย 1) ชุ มชนบ้านร่ องดู่ อาเภอหนองบัง จังหวัดนครสวรรค์ 2) ชุ มชนบ้านวังเดื่ อ
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 3) ชุมชนบ้านสะแกกรัง อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี และ 4) ชุมชน
บ้านเขาราวเทียนทอง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
2. องค์ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และศิ ลปะตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มีดงั ต่อไปนี้ 1) ชุ มชนบ้านร่ องดู่ อาเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ยึดตามหลักธรรมพุทธศาสนา ดาเนิ นชี วิต
แบบ เรี ยบง่าย ยังนิ ยมการเสี่ ยงโชค ประชากรในท้องถิ่นของชุ มชนส่ วนใหญ่จบการศึ กษาในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นรายได้หลักของชุมชน มีการปลูกข้าว ถัว่ และมัน
สาปะหลัง รวมถึงการปลูกผักอุม้ น้อง ซึ่ งต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ เท่านั้น 2) ชุมชนบ้านวังเดื่ อ
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีประเพณี การสรงน้ าพระตามแนวคิดของหลวงพ่อจ้อย ถือว่าเป็ นการ
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สร้างจิตสานึ กให้ชาวบ้านมีการอนุ รักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมให้ดารงอยู่ถึงรุ่ นลูกหลาน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน และบุคคลนอกชุมชน ให้ชาวบ้านได้มี
ส่ วนร่ วมในการร่ วมคิ ดร่ ว มทาและร่ วมแก้ปั ญหาในการอนุ รักษ์ ส่ งเสริ มประเพณี แ ละวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ประเพณี สู่ ขวัญข้าวตามแนวคิดของหลวงพ่อจ้อย ถือว่าเป็ นการสร้างจิ ตสานึ กให้ชาวบ้าน
ศรี อุทุมพร (วังเดื่อ) มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ ส่ งเสริ ม ประเพณี
และวัฒนธรรมในหมู่บา้ นศรี อุทุมพร ให้ดารงอยู่ถึงรุ่ นลูก หลาน สร้างจิตสานึ กความกตัญํูต่อผูท้ ี่ มี
พระคุณ ลดความตระหนี่ ถี่เหนี ยว ก่ อให้เกิ ดความรั ก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่าง
บุคคลภายในชุมชน และบุคคลนอกชุมชน 3) ชุมชนแพสะแกกรัง อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี โดยมี
รากฐานมาจากสมุทรสงครามล่องเรื อมาหาที่ทากิน และตั้งรกรากสื บมา บริ เวณที่พบเรื อนแพหนาแน่น
มากที่ สุด คื อ บริ เวณหน้าวัดอุโปสถาราม ชาวแพสะแกกรั งมี วฒั นธรรมประเพณี ที่หลากหลาย ซึ่ ง
ประเพณี ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การทาบุญตักบาตรตอนเช้า
ประเพณี ลอยกระทง โดยจะมีงานภาคกลางวันและงานภาคกลางคื น ประเพณี แห่ เทียนจานาพรรษา
ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี การแข่งขันเรื อยาว 4) ชุมชนเขาราวเทียน อาเภอเนิ นขาม จังหวัดชัยนาท
ส่ วนใหญ่ชาวบ้านได้พูดถึ งเรื่ องปั ญหาหนี้ สิน โดยครั วเรื อนส่ วนใหญ่จะกูเ้ งิ นจากธนาคารเพื่ อการ
เกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเงิ นกองทุนหมู่บา้ น ราคาผลผลิ ตทางการเกษตรตกต่ า
ต้นทุ นทางเกษตรกรรมทางเกษตรกรรมสู งขึ้ น เช่ น ปุ๋ ยราคาแพง ราคาน้ ามันสู งขึ้ น รวมทั้งประสบ
ปั ญหาภัยธรรมชาติ เช่ น ปั ญหาฝนแล้ง ขาดแคลนน้ า และปั ญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรจะถูก
บุกรุ กจากบุคคลภายนอก ซึ่ งผูน้ าชุ มชนและชาวบ้าน มีความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่ องการขาดแคลนน้ า หรื อระบบคลองส่ งน้ า และชลประทานเพื่อการประกอบอาชี พและ
การประดาเนิ นชี วิตต่อไป นอกจากนี้ ยงั มีคนจากนอกชุมชนมาใช้ประโยชน์ทรัพยากรในป่ าโดยไม่มี
การอนุ รักษ์ ทาให้ผืนป่ าเสื่ อมโทรมลง สัตว์ป่าและต้นไม้ใหญ่ค่อย ๆ หมดไป ประกอบกับมีปัญหา
ไฟป่ ายิ่งสร้างความเสี ยหายแก่สภาพป่ า แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ. 2539 มีกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ เริ่ ม
รวมตัวกันเพื่อดูแลรักษาให้ป่าให้ฟ้ื นคืนสภาพ จากจุดเล็ก ๆ นั้นได้ขยายสู่ กระบวนการจัดการป่ าของ
ชุมชนและเกิดเป็ นเครื อข่ายชุมชนเพื่อการจัดการป่ าเขาราวเทียนทองในปัจจุบนั
3. บทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ศิลปะ พบว่า โรงเรี ยนวัดศรี อุทุมพร โรงเรี ยนหนองบัว โรงเรี ยนวัดอุโปสถาราม และโรงเรี ยน
บ้านเขาราวเที ยนทอง ได้มีการพัฒนาบทเรี ยนท้องถิ่ น จานวน 9 เรื่ อง ดังต่ อไปนี้ 1) ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ล้ าเลิศในชุมชน 2) ประเพณี และความเชื่ อที่เหลืออยู่ 3) สังคมดีประเพณี เด่น 4) โรงสี ขา้ ว
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ชุมชนศรี อุทุมพร 5) ระบาอุม้ น้อง 6) จัดทาภาพสามมิติ “ผักอุม้ น้อง พืชท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์” 7) วิถี
ชีวิตชุมชนชาวแพสะแกกรัง และ 8) การก่อตั้งป่ าชุมชนเขาราวเทียนทอง
อภิปรายผล
1. บริ บทแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท มีความ
หลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาชี พ วิถีการดาเนิ นชี วิต ที่แตกต่าง
ซึ่ งสามารถแยกได้ดงั นี้ คื อ 1) แนวคิ ดของหลวงพ่อจ้อย แห่ งชุ มชนบ้านวังเดื่ อ 2) ชุ มชนบ้านร่ องดู่
อาเภอหนองบัว จัง หวัด นครสวรรค์ 3) วิถีชี วิตของชุ ม ชนชาวแพสะแกกรั ง อ าเภอเมื อ ง จังหวัด
อุทยั ธานี และ 4) สภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท ซึ่ งถือได้
ว่าเป็ นองค์ความรู ้เดิมที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนาตยา ปิ ลันธนานนท์ และ
คณะ (2542) กล่าวว่า องค์ความรู ้เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษามากขึ้น
เพื่อสนองต่อความต้องการของแต่ละชุมชน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ
2. องค์ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงั ต่อไปนี้
1) ชุ มชนบ้านร่ องดู่ มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี ยึดตามหลักธรรมพุทธศาสนา ดาเนิ นชี วิต
แบบเรี ยบง่ าย ยังนิ ยมเรื่ องการเสี่ ยงโชค ประชากรในท้องถิ่ นของชุ มชนส่ วนใหญ่จบการศึ กษาใน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นรายได้หลักของชุมชน มีการปลูกข้าว ถัว่ และ
มันสาปะหลัง รวมถึงการปลูกผักอุม้ น้อง ซึ่ งต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น ประชาชนส่ วนใหญ่
มีหนี้ สิน แต่บางครอบครัวยังมีการหารายได้ชดเชยโดยการปลูกและหาผักอุม้ น้องในบริ เวณป่ าเขาใน
พื้นที่ขา้ งเคียงเป็ นรายได้เสริ มในขณะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตของตน
2) ชุมชนบ้านวังเดื่อ มีประเพณี การสรงน้ าพระตามแนวคิดของหลวงพ่อจ้อย ท่านคิดว่าเป็ น
การสร้างจิตสานึกให้ชาวบ้านมีการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมให้ดารงอยูถ่ ึงรุ่ นลูกหลานเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคลในครอบครัว บุคคลในชุ มชน และบุคคลนอกชุ มชน ให้ชาวบ้าน
มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมทา และร่ วมแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ ส่ งเสริ มประเพณี และวัฒนธรรม
ในหมู่บา้ นศรี อุทุมพร (บ้านวังเดื่อ) และส่ งเสริ มเรื่ องความกตัญํูต่อบุพการี ผูส้ ู งอายุ การรู ้จกั เสี ยสละ
เพื่ อส่ วนรวม และความรั ก ความสามัคคี ของชุ มชน อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้ชาวบ้านได้ทาบุ ญ คื อ การ
บริ จาคทรั พย์เพื่ อบารุ งศาสนาและสาธารณสถาน ถวายอาหารแด่ พระสงฆ์ รั กษาศี ล และฟั งธรรม
ตามเทศกาล นอกจากนี้ ประเพณี สู่ ขวัญข้าวตามแนวคิดของหลวงพ่อจ้อย เป็ นการสร้างจิ ตสานึ กให้
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

20

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

ชาวบ้านศรี อุทุมพร (วังเดื่อ) มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิดร่ วมทาและร่ วมแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ ส่ งเสริ ม
ประเพณี และวัฒนธรรมในหมู่บา้ นศรี อุทุมพร ให้ดารงอยู่ถึงรุ่ นลูกหลาน สร้ างจิ ตสานึ กเรื่ องความ
กตัญํูต่อสิ่ งที่มีพระคุณ การลดความตระหนี่ ถี่เหนี ยว การก่อให้เกิ ดความสามัคคีและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลในชุมชน และบุคคลนอกชุมชน สร้างจิตสานึ กเรื่ องความไม่ประมาท ในการดารง
ชีวิต มีการวางแผน เตรี ยมการสาหรับการดารงชีวิตต่อไปในอนาคต และส่ งเสริ มให้ชาวบ้านได้ทาบุญ
คื อ บริ จาคทรั พ ย์บ ารุ งศาสนาและสาธารณสถาน เสี ย สละทรั พ ย์ส่ วนตนเพื่ อนาไปทาประโยชน์
ส่ วนรวมของชุมชนในท้องถิ่น
3) ชุมชนแพสะแกกรัง อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีรากฐานมาจาก
สมุทรสงครามล่องเรื อมาหาที่ ทากิ น และตั้งรกรากอยู่ที่นี่สืบมา บริ เวณที่ พบเรื อนแพหนาแน่ นมาก
ที่สุดคื อ บริ เวณหน้าวัดอุโปสถาราม หรื อหน้าตลาดกลางเมืองนัน่ เอง ชาวแพสะแกกรังมีวฒั นธรรม
ประเพณี ที่หลากหลาย ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การทาบุญตักบาตร
ตอนเช้า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ลอยกระทง งานภาคกลางวัน งานภาคกลางคื น
ประเพณี แห่ เทียนจานาพรรษา ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี การแข่งขันเรื อยาว นอกจากนี้ ชาวบ้าน
ชุ มชนชาวแพหลายคนถ้าเอ่ยถึ งสิ่ งสาคัญหรื อถ้านึ กถึ งชุ มชนชาวแพต้องสิ่ งนี้ เลย คื อ แพโบสถ์น้ า
ถือเป็ นสถานที่ประกอบศาสนพิธีที่สาคัญของชุ มชนชาวแพ เช่ น การบวชนาค ทาวัดลงอุโบสถ และ
การแต่งงาน ทั้งนี้เนื่องจากชาวชุมชนสะแกกรังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม คือ การเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่มี
การอาศัยอยู่รวมกันเป็ นชุมชน ส่ วนในระดับครอบครัวลักษณะครอบครัวเป็ นครอบครัวขยายที่ มีคน
หลายรุ่ นอาศัยอยู่รวมกัน คือ รุ่ นปู่ ย่า ตายาย รุ่ นพ่อ แม่ รุ่ นลูก รุ่ นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่นอ้ งอาศัยอยู่
ใกล้ชิดกันโดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ วัด ผูใ้ หญ่ในชุมชน เช่น พระ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ เป็ นที่พ่ ึง
และเป็ นศูนย์รวมของชุ มชนได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ รจิตร ยนต์ตระกูล, สมชาย ลาดวน
และศาสตรา เหล่าอรรคะ (2558) ที่ พบว่า การจัดงานบุญประเพณี โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการดาเนิ นชี วิตแบบดั้งเดิ มของชุ มชนและมีวิถี
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
4) ชุมชนเขาราวเทียน มีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเขาราวเทียน ส่ วนใหญ่ชาวบ้านได้พูด
ถึงปั ญหาหนี้ สินทางการเงิ น ราคาผลผลิตไม่ดีและตกต่ า การลงทุนทางเกษตรกรรมสู งขึ้ น เช่ น ปุ๋ ยมี
ราคาแพง ราคาน้ ามันสู งขึ้น รวมทั้งปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหาฝนแล้ง ขาดแคลนน้ า มีปัญหาหนี้ สิน
เกือบทุกครอบครัวซึ่ งอาจเป็ นเพราะชุมชนเขาราวเทียน ส่ วนใหญ่ชาวบ้านจะกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเงินกองทุนหมู่บา้ น และปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
จะถูกบุกรุ กจากบุคคลภายนอก ไม่เคารพกฎ กติ กา ไม่เคารพกฎระเบียบ ซึ่ งผูใ้ หญ่และชาวบ้านหวัง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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อยากได้ฝนเที ยมเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องน้ า หรื ออาจเป็ นคลองส่ งน้ า และชลประทาน เพื่อการดาเนิ นชี วิต
ต่อไป ทั้งนี้ ชาวบ้านอยากให้ลูกหลานในชุมชนเขาราวเทียนทองได้เรี ยนต่อให้สูงขึ้น แต่มีปัญหาเรื่ อง
การตัดทุนการศึกษาก่อนเรี ยนปริ ญญาตรี มีปัญหาจากความยากจน เงิ นหมุนไม่ทนั ซึ่ งทาให้ไม่ได้ส่ง
ลูกหลานเรี ยนต่อในระดับสู งต่อไป นอกจากนี้ ชาวบ้านที่ อาศัยในพื้นที่นอกจากจะบุกเบิกและจับจอง
พื้นที่ เพื่อการเกษตรแล้วยังตัดไม้ทาฟื นและเผาถ่านขาย มีคนจากนอกชุมชนเข้ามาร่ วมใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในป่ าเช่นกัน ทาให้ผืนป่ าเสื่ อมโทรม สัตว์ป่าและต้นไม้ใหญ่ค่อย ๆ หมดไป และในช่วงหลัง
ปัญหาไฟป่ ายิ่งสร้างความเสี ยหายแก่สภาพป่ า แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2539 มีกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ เริ่ มรวมตัว
กันเพื่อดูแลรักษาให้ป่าฟื้ นคืนสภาพ จากจุดเล็ก ๆ นั้นได้ขยายสู่ กระบวนการจัดการป่ าของชุมชนและ
เกิดเป็ นเครื อข่ายชุมชนเพื่อการจัดการป่ าเขาราวเทียนทองในปัจจุบนั
5) องค์ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และศิลปะตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานข้างต้น เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความชานาญและความสามารถในการใช้กระบวนการคิดซึ่ งเป็ นทักษะทาง
ปั ญ ญาเพื่ อค้น คว้า หาความรู ้ รวมทั้ง แก้ปั ญ หานั่น คื อ ความช านาญและความสามารถในการใช้
กระบวนการคิด ซึ่ งเป็ นทักษะทางปัญญา เพื่อค้นคว้าหาความรู ้ รวมทั้งแก้ปัญหา เช่น ทักษะการสังเกต
ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล ตลอดจนเกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น และองค์ความรู ้น้ นั เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังเช่น Driver R. and B. Bell (1986) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย 1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้
คาถาม ในการร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซักถามความเข้าใจ และฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสซักถามครู ผสู ้ อน
รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน 2) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ของผู ้เรี ยน
เน้นความสาคัญของความรู ้เดิม เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้างองค์
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง 3) การจัดการเรี ยนรู ้แบบส่ งเสริ มความคิ ดสร้างสรรค์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
ผูเ้ รี ยนมีความคิ ดที่ อิสระ ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง ทั้งจากการริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และการเลี ยนแบบ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม 4) การจัดการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์และที่ เน้นการปฏิ บตั ิ ผูเ้ รี ยนได้มี
โอกาสรับประสบการณ์ และได้ใช้ทรัพยากรในการเรี ยนการสอน ทั้งทางด้านเวลา สถานที่ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น หรื อสื่ อการสอน และได้ประยุกต์ใช้ความคิ ด ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะ
ต่ า ง ๆ ในเวลาเดี ย วกัน จนสามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด ้วยตนเอง รวมถึ งได้ร่ วมแลกเปลี่ ยนความรู ้
ความคิ ดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และ 5) การจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้
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ทิศนา แขมมณี (2545) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการเรี ยนการสอนที่
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ได้ฝึกทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกันคิดร่ วมกันทาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ และทักษะกระบวนการทางสังคม ได้ฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตีความและสรุ ปความ ตลอดจนคิ ดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผล
การทางานด้วยตนเอง สาหรั บผูส้ อนมี บทบาทเป็ นที่ ปรึ กษาให้ค วามรู ้ ให้ค าแนะนา และให้การ
สนับสนุนเกี่ ยวกับการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของโรบิ นสัน ไมเคิ ล (1992) ได้ศึกษาความเชื่ อมโยงระหว่างการศึกษาและการพัฒนาชุ มชน
ผลการวิจยั พบว่า ในการจัดการศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์จริ ง
3. บทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ศิลปะ ประกอบด้วย โรงเรี ยนวัดศรี อุทุมพร โรงเรี ยนหนองบัว โรงเรี ยนวัดอุโปสถาราม และ
โรงเรี ยนบ้านเขาราวเทียนทองได้พฒั นาบทเรี ยนท้องถิ่น จานวน 9 เรื่ อง คือ 1) ประเพณี และวัฒนธรรม
ที่ล้ าเลิศในชุมชน 2) ประเพณี และความเชื่ อที่เหลืออยู่ 3) สังคมดีประเพณี เด่น 4) โรงสี ขา้ วชุมชนศรี
อุทุมพร 5) ระบาอุม้ น้อง 6) การทาภาพสามมิติ “ผักอุม้ น้อง พืชท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์” 7)วิถีชีวิตชุมชน
ชาวแพสะแกกรัง และ 8) การก่อตั้งป่ าชุ มชนเขาราวเทียนทอง ผลการวิจยั เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะ
บทเรี ยนท้อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการสื บ ค้น องค์ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งบทเรี ย นท้อ งถิ่ น ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะข้างต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชยั ประสิ ทธิ์ วุฒิเวชช์ (2542) กล่าวว่า
กระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทั้งในรู ปของกระบวนแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ม และการศึ กษา
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ใช้วิธีการทัศนศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ และระดมความคิด จัดเวทีชาวบ้าน
ร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ น อี กทั้งยังออกแบบให้นักเรี ยนได้ลงพื้ นที่ สารวจ เก็บข้อมูล สังเกต และ
สัมภาษณ์และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในประเด็นต่าง ๆ ร่ วมกัน อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามา
ร่ วมแลกเปลี่ยน และมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็ นผูร้ ู ้มาถ่ายทอดเนื้อหา และร่ วมนาครู และนักเรี ยนในแต่ละ
โรงเรี ยนไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ และมาเป็ นวิทยากรแก่นกั เรี ยนอีกด้วย ทั้งนี้ การออกแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยนและเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ซึ่ งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับวิเชี ยร พรหมมา, บัญญัติ ชานาญกิจ และ
บัณฑิตา อินสมบัติ (2556) ที่ได้พฒั นาหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พที่สอดคล้องตามสภาพ
ท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยนาท ซึ่ งข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นต้องนามา
สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ซึ่ งองค์ประกอบของหลักสู ตรประกอบด้วย หลักการและ
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เหตุผล จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง หน่วยการเรี ยนรู ้ แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้นนอกจากนี้ การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
หรื อการสร้ า งบทเรี ย นท้อ งถิ่ น โดยใช้ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนนั้น ส่ ว นหนึ่ งมาจาก
กระบวนการพัฒนาครู นกั วิจยั โดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบตั ิการ ดังเช่น ธิ ดารัตน์ ถาบุตร (2555) ได้ทา
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาครู ดา้ นการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น โดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ โดยพบว่า
ก่อนการพัฒนาครู ประจาการโรงเรี ยนหนองหลวงวิทยานุกูล ขาดความรู ้ ความเข้าใจ และขาดความ
มัน่ ใจในการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น จึ งร่ วมกันออกแบบกิ จกรรมพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นเป็ นเกลียว
วงรอบกิจกรรม โดยการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ ความเข้าใจใน
การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่นในระดับปานกลาง เนื้ อหาที่ตอ้ งพัฒนาเพิ่มเติม คือ การกาหนดโครงสร้าง
หลักสูตร การกาหนดเนื้อหาหลักสูตรและการจัดทาคาอธิ บายรายวิชา
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
การสร้างบทเรี ยนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ศิ ลปะ ควรมี เนื้ อหาหรื อบทเรี ยนที่ หลากหลาย และสามารถนาไปบูรณาการและ
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึง
ระดับอุดมศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการส่ งเสริ มในการศึ กษาพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น พัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงในสถานศึ กษา พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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