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ค�าน�า
 ในอดตีการศกึษาไทยจดัในบ้าน วงั วดั ตามภารกจิและวตัถุประสงค์ตาม 
ยุคสมัย วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่ใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ทั้งด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การช่าง การเรือน และอาชีพ  อาจเรียกได้ว่า เป็นการ
ศกึษาตามความต้องการของประชาชนและองค์กรทีจั่ด เป็นการศกึษาตามอธัยาศยั  
ที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ตายตัวมากนัก ต่อมาเมื่อเกิดการล่าอาณานิคมและ
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศแถบตะวันตกเพิ่มมากข้ึน จึงรับเอา
วิวัฒนาการความรู้จากตะวันตกเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษาตามการปกครองของประเทศครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เม่ือร้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีการจัดระเบียบแบบแผน 
ขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ครู  หลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอน และการประเมนิผล โดยเฉพาะการจดัตัง้กระทรวงและโรงเรยีน
ขึ้นรับผิดชอบการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะ
  การศึกษาไทยจึงเคลื่อนตัวจากบ้าน วัง วัด เป็นการศึกษาท่ีโรงเรียน  
นับเป็นแหล่งผลิตการศึกษาแหล่งใหญ่ เป็นกลไกการพัฒนาคนและการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือก้าวให้ทันกับนานาชาติ โดยเฉพาะป้องกันการล่าอาณานิคมของ 
โลกตะวันตกสมัยนั้น การศึกษาดังกล่าวนี้ท�าให้คนรู้เท่าทัน ประเทศมีความเจริญ
ก้าวหน้าและยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกจนถึงปัจจุบัน แต่การศึกษาดังกล่าวอีก  
เช่นกนั ได้แยกคนออกจากสงัคม วฒันธรรมและจติวญิญาณของความเป็นท้องถิน่ 
ชมุชน จนลมืรากเหง้า วถิชีวีติและความเป็นตวัตนเกอืบสิน้เชงิ แยกเอาการศกึษา
ที่ผูกกับครอบครัว ชุมชุน ท้องถิ่น วัด/ศาสนสถาน ที่มีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ไปยังโรงเรียนและห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่มีครูเป็นศูนย์กลางการเรียน 
การสอน โลกกว้างของผู้เรียนถูกจ�ากัดให้แคบลงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 จวบจนปัจจุบัน  เมื่อกระแสความเจริญก้าวหน้าหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ
มากขึน้เร่ือยๆ ในยคุโลกไร้พรมแดนนี ้  คนไทยขาดภมูต้ิานทานทีส่�าคญัโดยเฉพาะ
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คุณธรรมจริยธรรม การกลัน่กรองความรู ้และการปรบัปรงุชวีติอย่างสมดลุ จงึเริม่
มีค�าถามมากขึ้นเร่ือยๆว่า  การศึกษาที่ตามหลังตะวันตก เหมาะสมหรือไม่กับ
ประเทศไทย  ท�าให้เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนไทยท่ีแท้จริง เป็นการ
ศึกษาจากฐานรากที่ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการของ
ประชาชนที่แท้จริง 
 หนังสอื “การศกึษาฐานราก การจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กร
ในชุมชน : แนวคิด สู่การปฏิบัติ” เล่มนี้ เป็นทางออกของการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดนี้ ที่มิได้ปฏิเสธระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ แต่บูรณาการการจัดการศึกษา
เข้ากับความต้องการของผู้เรียนและประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ
องค์กรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมทางการศกึษา วทิยาลยัครุศาสตร์ โดยการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้ท�าการศกึษาระบบการศึกษาทางเลอืก
ท่ีเหมาะสมกบัสุขภาวะคนไทย มข้ีอเสนอหนึง่ว่า การจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกบั
สขุภาวะคนไทย คอื การศกึษาท่ีน�าไปสู่ความสขุของผูเ้รยีนทัง้ด้าน กาย จติ สงัคม 
และสติปัญญา โดยการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขององค์กรในชุมชน ที่ใกล้ชิด
กับผู้เรียน โดยความร่วมมือกันของโรงเรียน  ครอบครัว วัด ศาสนสถาน ชมรม 
ผู้อาวุโส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอื่นๆที่มีอยู่ในชุมชน 

 ในหนังสอืนี ้ผูอ่้านจะพบกบัแนวคิดส�าคัญของศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์   
สินลารัตน์ ปรมาจารย์ทางการศึกษาคนส�าคัญท่านหนึ่ง ว่าฐานรากการศึกษา 
สูก่ารศกึษาฐานราก ทีค่�านงึถงึรากเหง้าของเรามาเป็นฐานหลกัแล้วน�าแนวคดิใหม่
เข้าไปผสมผสาน เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่องค์กรของชุมชนเป็นแกนกลาง
และน�าองค์กรภายนอกมามีส่วนร่วม ไม่ใช่การจัดที่องค์กรภายนอกเป็นผู้จัดแล้ว
องค์กรชุมชนเข้ามาร่วม
 รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า  ทองขาว เสนอแนวคิดการจัดการศึกษา 
ฐานชุมชน ว่าการจัดการศึกษาโดยองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นแนวความคิด 
ที่มีมานานแล้ว รูปแบบที่คุ้นเคยคือ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่าง
บ้าน วัดและโรงเรียน หรือที่เรียกว่า “บวร” การจัดการศึกษาโดยใช้ฐานชุมชนว่า 
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มเีป้าหมายและขอบเขตการเรยีนรูก้ว้างขวาง เป็นการเรยีนรูก้ารสร้างฐานรากของ
ชีวิตให้มั่นคง เพิ่มพูนความรู้ รักษาความดี ยึดหลักท�าเพื่อส่วนรวม...รวมทั้งเสนอ
กรณีประเมินโครงการภาคปฏิบัติ ที่จะท�าให้ผู้อ่านได้ภาพชัดเจนจากแนวคิด 
สู่การปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นของการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ ได้ตอกย�้าให้เห็นภาพของ 
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับหลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนให้
ชัดเจนข้ึนจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้เป็นผู้ศึกษา ผู้สอน และที่ปรึกษา 
เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบัน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี ในฐานะบรรณาธิการและ 
ผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาระบบการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะ
คนไทย และสานต่อด้วยโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรในชมุชนเพือ่สขุภาวะคนไทย ได้สรปุผลการศกึษาทัง้สองโครงการให้ผูอ่้าน
ได้ชัดเจนถึงแนวคิดของระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยและการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในเรื่องของ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามและประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และ
ร่วมชื่นชม ที่น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากการด�าเนินโครงการ
 ในการนี้ บุญจันทร์ บัวหุ่ง ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการมายาวนาน และเมื่อมาเป็นท่ีปรึกษาโครงการน�าร่องฯ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น�าเสนอภาพรวมของนโยบายการศึกษาและผล 
การศกึษาทีผ่่านมาด้วยความเป็นกงัวล สดุท้ายเมือ่ได้มกีารน�าร่องการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่า การจัดการศึกษา 
รูปแบบนี้ น่าจะเป็นนวัตกรรมทางเลือกหนึ่งในหลายๆทางเลือกที่จะน�าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยะประเทศได้ 
โดยได้เสนอกรณีศึกษาของโรงเรียนต่างๆในความรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล ที่ปรึกษาโครงการน�าร่องฯ  
ภาคกลาง ในฐานะนักวิชาการทรัพยากรมนุษย์ที่ช�่าชอง ได้สะท้อนมุมมองของ
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โครงการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาและถอดเป็นบทเรียนและแง่คิดส�าคัญ
ได้อย่างละเอียดลออโดยเฉพาะได้สรุปสาระส�าคัญว่า จากการสังเคราะห์บทเรียน
ของกรณีศึกษาท�าให้ทราบว่า การปฏิบัติจริง (action) และการสะท้อนความรู้
ความคิดจากการปฏิบัติ (reflection) เป็นขั้นตอนที่ท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น การวางแผนและออกแบบโครงการพัฒนาใดๆ 
ควรให้ความส�าคัญกับการวางแผนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกกระบวนการ
 ประเสริฐ  แก้วเพชร อดีตผู้บริหารระดับสูงคนส�าคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่ปรึกษาโครงการน�าร่องฯภาคใต้ ได้ให้ภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหา
ท่ีแก้ไขได้ด้วยการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม ไว้อย่างน่าฟัง (อ่าน) ว่า โรงเรยีนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ควรมีบทบาทในการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในสัดส่วนที่ 
สูงกว่าโรงเรียนในพ้ืนท่ีทั่วไปเพ่ือให้ประชาชนได้ไว้วางใจว่า เมื่อบุตรหลานได ้
เข้าเรยีนในโรงเรยีนของรัฐแล้ว บตุรหลานจะยงัคงรกัษาวถิชีวีติ วธิคีดิของชนชาติ 
เผ่าพันธุ์ของตนเองไว้ เมื่อประชาชนไว้วางใจให้โรงเรียนท�าหน้าที่จัดการศึกษา 
ให้บุตรหลานด้วยความเต็มใจ ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย เพราะได้ร่วม
กระบวนการของกิจกรรมมาตั้งแต่ต้น ประชาชนจะดูแล คุ ้มครองโรงเรียน  
ตลอดจนบุคลากรไม่ให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง... การจัดการศึกษา
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ดร.ประสพสุข ฤทธิเดชและคณะ ผู้อุทิศตนและอุทิศบ้านจัดการเรียนรู ้
ในแหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์ จังหวัดมหาสารคาม ที่ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนมาระยะหนึง่จนโด่งดงั ได้ต่อยอดการจดัการเรียนรูใ้นรปูแบบดงักล่าวอย่าง
เป็นระบบมากขึ้นและขยายกลุ่มผู้เรียนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครอง ตามแนวคิดของ
โครงการอย่างได้ผล ได้น�าเสนอแนวคิดสู่การปฏิบัติของแหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการ
ศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ท่ีให้ทุกส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม มีข้อค้นพบส�าคัญของโครงการคือ ด้านการเรียนที่มุ่งผล
สมัฤทธิท์างภาษา คุณลกัษณะเป็นพลเมอืงทีดี่ของชมุชน และครอบครวัอบอุ่นตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้สะท้อนว่ากลไกด�าเนินงานที่ท�าให้ประสบ 



7การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

ผลส�าเรจ็มทีัง้ทนุทางสงัคมในชมุชน ภายนอกชมุชน ธรรมาภบิาลท�างานและปลอด
คอรัปชั่นไว้อย่างน่าคิด
 กาญจนา ปาลี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ของชุมชนเวียงหนองล่อง  
จังหวัดล�าพูน ได้น�าเสนอผลของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชน พัฒนาสุขภาวะได้อย่างไร  ได้บรรยายสภาพและวิถีชีวิตของชุมชน และ
กระบวนการด�าเนินโครงการดุจผู้อ่านได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ที่เริ่มจากพบปัญหา
และร่วมแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและกระบวนการของโครงการจนปัญหาชุมชนหลาย
ประการเบาบางและหมดไปในทีส่ดุ โดยเฉพาะการจัดงานโดยมกีารเลีย้งเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ การมัว่สมุ เล่นเกม เสพยาเสพติด โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะววิาท
 สุดท้าย เจ๊ะบาฮารูดีน หะยีเจ๊ะยิ ผู ้รับผิดชอบโครงการฯโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสราชนครินทร์ (บางปอประชารักษ์) จังหวัดนราธิวาส  
ผู้อยู่ท่ามกลางปัญหาคุกรุ่นของชายแดนใต้ น�าเสนอกระบวนการด�าเนินโครงการ
และผลที่เกิดขึ้น ได้สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า การจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อผูเ้รยีนและชมุชนนัน้ จะต้องผ่านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกวัย ทุกพื้นที่ ทุกสภาพการณ์โดยการจัดการศึกษา
หลายรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั เป็นรปูแบบการศึกษาทีจ่�าเป็นส�าหรับสังคมปัจจบัุนท่ีจะหล่อหลอมชุมชน
ให้เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้”
 
 จึงคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ แนวคิดและการปฏิบัติ จากหนังสือ
รวมบทความเล่มนี้ เกิดแง่คิด น�าไปใช้ประโยชน์ และสามารถต่อยอดได้อย่างเป็น
รูปธรรมในโอกาสอันควร เป็นพลังต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต 
ท่ีเหมาะสมกบัคนไทยให้เกดิความเข้มแขง็และยัง่ยนืต่อไป และขอขอบคณุผูเ้ขยีน
ทุกท่านที่กรุณาถอดแนวคิด และประสบการณ์มาเป็นอักษรจนกลายเป็นหนังสือ
ทางวิชาการอันทรงคุณค่าเล่มหนึ่งมา ณ โอกาสนี้
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ค�าน�า        ๓

สารบัญ        ๘

บทน�า : จากรากฐานการศึกษาสู่การศึกษาฐานราก   ๑๑
 ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

ระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนไทย    ๑๗ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี

การจัดการศึกษาฐานชุมชน     ๔๑
 รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า  ทองขาว

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับหลักการมีส่วนร่วม  ๕๑
ขององค์กรในชุมชน
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โครงการน�าร่อง  ๕๙
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน   ๘๙ 
: นวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
 บุญจันทร์  บัวหุ่ง

แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพ  ๑๐๑
เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน
 ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช, ธารทิพย์ ขัวนา และปวีณา แก้วอาจ

สารบัญ
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พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     ๑๒๕
: กรณีศึกษา การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคกลาง
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน   ๑๘๕
พัฒนาสุขภาวะของคนไทยได้อย่างไร
 กาญจนา  ปาลี

สามจังหวัดชายแดนใต้ : ปัญหาที่แก้ได้ด้วยการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๑๙๗
 ประเสริฐ แก้วเพ็ชร

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม.........แนวทางสู่สันติ   ๒๐๓
 เจ๊ะบาฮารูดีน  หะยีเจ๊ะยิ

การศึกษาแบบมีส่วนร่วม : กรณีการประเมินโครงการภาคปฏิบัติ ๒๑๕  
 รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า  ทองขาว

แนะน�าผู้เขียน       ๒๔๖



บทน�ำ
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รากฐานเดิมของการศึกษาไทย
 เมื่อเราหันไปมองภาพของสังคมและการศึกษาไทยในอดีตก่อนที ่
การศึกษาแผนตะวันตกจะเข้ามาในประเทศไทยน้ันเรามีการจัดการศึกษาตาม 
แผนเดิมของไทยเราอยู่แล้ว เป็นการศึกษาที่มีรากฐานอยู่บนความต้องการของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนของเราเอง โดยเฉพาะเป็นการศึกษาเพื่อให้แต่ละ
คนในชุมชนได้มีชีวิตอยู่รอดด้วยการเรียนรู้กิจกรรมเพื่อด�ารงชีวิตของแต่ละคน  
เช่น การปลกูพชื การหาอาหาร  การดูแลตนเองให้อยูร่อดจากโรคภยัไข้เจบ็ เป็นต้น 
การศึกษาเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอดนี้ด�าเนินไปบนพื้นฐานของชุมชนเป็นหลัก ในขณะ
เดียวกันครอบครัวเองก็จะมีการสืบทอดและด�ารงเผ่าพันธุ์ของตนเองด้วยการมี
อาชีพเฉพาะเพื่อการคงอยู่ของตนเองและลูกหลานต่อไป ซึ่งจะออกมาในรูปของ
อาชพีเฉพาะของครอบครวัซ่ึงส่วนใหญ่แล้วกจ็ะเป็นอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลกั  
ในชุมชนเองก็จะมีการเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคม
เอง  ซึ่งมักจะมีวัดเป็นศูนย์กลางหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นคนดูแล
 ลกัษณะการศึกษาแบบนีเ้ป็นการศึกษาทีท่กุคนในชุมชนได้คดิและท�าเพือ่
ประโยชน์ของตนเองและของชุมชนเองเป็นหลักส�าคัญ

จากรากฐานการศึกษาสู่การศึกษาฐานราก

*ศาสตราจารย์ ดร., รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั  รกัษาการคณบดวิีทยาลยัครศุาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานกรรมการคุรุสภา

ไพฑูรย์  สินลารัตน์*
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เป้าหมายของการศึกษาจากรากฐานเดิม
 เมือ่ลักษณะของการศกึษาจากรากฐานเดมิเป็นอย่างทีก่ล่าวมาในหวัข้อ
แรกแล้ว เราจะเห็นได้ว่า การศึกษาจากรากฐานเดิมของไทยสนองประโยชน์ต่อ
บุคคลและชุมชนเองเป็นหลักส�าคัญ การปลูกพืช แสวงหาอาหารและการดูแล
ตนเองเป็นไปเพื่อการอยู่รอดของแต่ละคน การมีอาชีพของครอบครัวเพื่อการ 
ด�ารงอยูข่องสมาชกิและลกูหลานในอนาคต ตลอดการเรยีนรูว้ฒันธรรมของชมุชน  
(Socialization) ก็เพื่อความสงบสุขของบุคคลและสังคมเป็นหลัก
 ในลักษณะนี้การศึกษาจากรากฐานเดิมของไทยจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของทกุคนเป็นการศึกษาเพือ่ใช้ประโยชน์ได้ทกุอย่างท่ีศกึษาเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการด�ารงอยู่อย่างสงบสุขของทุกคน สิ่งที่เรียนรู้ทุกอย่างจึงจะเป็นประโยชน์
และใช้ประโยชน์ได้ในทุกระบบและขั้นตอนของการศึกษาและของชีวิตทุกคน

เป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
 เมื่อการศึกษาในรูปแบบท่ีเป็นรากฐานเดิมของไทย มีเป้าหมายคือ
ประโยชน์สุขของทุกคน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนท่ีจะต้องรวมกันจัดท�าเพ่ือ 
เป้าหมายอันเดียวกัน ในการด�าเนินการน้ันเริ่มต้ังแต่การคิดร่วมกัน วางแผน 
ร่วมกัน ท�าร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกัน ใครถนัดทางด้านไหนก็จะท�าตาม 
ความถนัดของตนเองเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีดีพอ การท�างานร่วมกัน นอกจากเพื่อ 
เป้าหมายเดียวกันแล้วในหลายกรณีก็เป็นความจ�าเป็นของชุมชนเพื่อให้งานใหญ่
ส�าเร็จได้ เช่น งานบุญของวัด ให้งานต่อเนื่องกันและหลายงานต้องร่วมมือกันเพื่อ
ให้ทนักบัลักษณะภมูศิาสตร์ทีจ่ะต้องเร่งรดัและเร่งรบีให้ทนักบัเวลาของธรรมชาติ 
เช่น การปลูกข้าวให้ทนักบัฝนทีม่าถงึให้ทันกบัฝนทีจ่ะผ่านไปจงึเกดิการลงแขกข้ึน
 การคิดร่วมกัน การวางแผนร่วมกัน ร่วมกันลงมือท�าและแก้ปัญหา 
ร่วมกันนั้นจะเห็นได้จากการพัฒนาอาชีพเฉพาะของรายครอบครัวและพัฒนา
อาชีพเฉพาะของชุมชน เช่น หมู่บ้านท�าโอ่ง แต่ละครอบครัวท่ีท�าโอ่งก็จะคิด 
ร่วมกัน ในขณะเดียวกันครอบครัวอื่นๆ ที่ไม่ท�าโอ่งก็จะท�าการเกษตรมาเพื่อ 
เอื้อการยังชีพโดยรวมของชุมชน
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 ในทางทรัพยากรของชุมชนก็จะลงแขกแล้วก็ลงขันด้วยพร้อมกันไป 
ส�าหรับครอบครัวและบคุลากรของตนเองครอบครวัก็จะจดัหาค่าใช้จ่ายให้ ถ้าเป็น
ของชุมชน ชุมชนก็จะจัดหาและดูแลให้  นอกจากนั้นในด้านของผู้สอนเองชุมชน
ก็จะเป็นครูให้เอง หรือหาครูมาให้บางครั้งต้องเชิญมาจากชุมชนอื่นๆ ด้วย

เรียนรู้เพื่อการใช้งานได้
 วิธีการเรียนตามรากฐานเดิมของไทย เป็นวิธีการท่ีใช้ประโยชน์และมี 
การฝึกฝนทดลองเพ่ือใช้งานได้ โดยหลักคิดคือ ดูให้เห็น เป็นแบบอย่าง  
สร้างงานตาม ถามหาประโยชน์
 การเรียนรู้จะเร่ิมจากการให้ผู้เรียนได้ไปดูและเห็นการปฏิบัติจริงของ
กระบวนการเรียนรู้นั้นๆ  พร้อมกับการท�าความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัตินั้นๆ  
เมื่อเห็นแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ฝึกท�างาน สร้างงานตามไปแล้วทดสอบดูตลอดเวลา 
ว่าใช้ได้ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ เรียนแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือยัง  ถ้ายัง
ไม่ได้ก็จะยังพัฒนาต่อไปจนแน่ใจทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ว่าครบถ้วน เพียงพอ  
ท�าเองได้แล้วอาจารย์ก็จะ “ปล่อย” กลับไป
 ถ้ากล่าวถึงการเรียนรู้ตามรากฐานเดิมในภาษาสมัยใหม่ก็ต้องเรียกว่า 
การเลียนแบบน่ันเอง แต่ตามรากฐานเดิมของไทยนั้นการเลียนแบบเป็นการ 
เลียนแบบในทุกด้านทั้งด้านความคิด การใช้ชีวิต  การปฏิบัติในอาชีพ และ 
ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ โดยเหตุนี้ผู ้สอนตามค่านิยมของไทยจ�าเป็นต้องท�า  
“แบบอย่าง” ในทุกเรื่องทั้งวิธีคิด ชีวิต และการท�างาน เมื่อความรู้ ความคิด  
และความเชีย่วชาญในลกัษณะของการเลยีนแบบพฒันามาถงึจุดแห่งความพร้อม 
การเลียนแบบก็จะกลายเป็นการเลียนแบบ  และการสร้างแบบของตนเองข้ึน 
มาแทน

และแล้วความสงบสุขในชุมชนก็หายไป
 เมือ่การศกึษาแผนตะวนัตกเข้ามาสูส่งัคมไทย รากฐานเดมิก็เปล่ียนแปลง
ไป การศึกษาแผนตะวันตกเน้นวิชาการความรู้ ไม่เน้นชีวิตความเป็นอยู่ เน้น 
ความรู้เพื่อหนีชุมชนมากกว่าคงอยู่กับชุมชนนั้น เป็นการไต่บันไดการศึกษา
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มากกว่าการพัฒนาบนพื้นฐานเดิม จึงท�าให้รูปแบบการคิดและวิธีการการด�าเนิน
งานเปลี่ยนไป
 ความรู้สมัยใหม่เป็นความรู้นอกชุมชนจึงต้องอาศัยผู้สอนท่ีเป็นคนนอก
ชุมชน เมื่อสาระและผู้สอนเป็นคนนอกชุมชน คนเรียนจึงตามสาระและผู้สอน 
ออกไปนอกชุมชนด้วย การศึกษาจึงวิ่งไล่และไต่ระดับไปเรื่อยๆ แทนที่จะพัฒนา
ชุมชนของตัวเองให้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น
 เมื่อการศึกษาพาคนหนีออกไปจากชุมชนด้วยระบบของความรู้และ 
การจัดการ ความรู้ก็หนีจากชุมชนไปด้วย ความสุขและความสงบในชุมชนก็ 
หายไป เด็กรุ่นใหม่หนีชุมชนตามระบบใหม่ไป
 ระบบการศึกษาท�าให้เขาต้องเข้าเมืองถ้าไม่เข้าเมืองก็จะไม่มีงานท�า 
ในชุมชน ความรู้ในชุมชนและเก่ียวกับชุมชนเองก็ไม่มีใครศึกษาและสานต่อ  
เพราะไม่มีการส่งเสรมิ คนในชุมชนเองกไ็ม่มคีนเรยีนเพราะเรยีนแล้วกใ็ช้ประโยชน์
ได้น้อย 
 ความก้าวหน้าและการพัฒนาชุมชนก็สะดุดหยุดชะงักลงเพราะขาด 
คนคิดท�าและสานต่อทั้งๆ ที่ยังมีแหล่งความรู้หลงเหลืออยู่อีกมาก

การศึกษาฐานรากไม่ใช่ทางเลือก
 เพื่อให้ความสุขและความก้าวหน้ากลับมาสู่ชุมชนอีกครั้งเราต้องกลับสู่
รากฐานเดิมของเราคือ ให้ชุมชนเขาคิดของเขาเอง  ไม่มีใครจะเอาความสุขไป 
มอบให้ชมุชนได้ ไม่มใีครสามารถเสกหรอืเนรมติความสขุให้ชมุชนได้ ความสขุต้อง
สร้างขึ้นในชุมชนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเสียไม่ได้  จัดการ
โดยอาศัยรากเหง้าของเราเองเป็น “การศึกษาฐานราก” จึงเป็นหลักของ 
การจดัการศกึษาของชมุชนทีก่ารศึกษาต้องอาศัย รากเหง้าของเรามาเป็นฐานหลกั 
แล้วน�าแนวคิดใหม่เข้าไปผสมผสาน เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่องค์กรของ
ชุมชนเป็นแกนกลาง  และน�าองค์กรภายนอกมามีส่วนร่วม ไม่ใช่การจัดที่องค์กร
ภายนอกเป็นผู้จัดแล้วองค์กรชุมชนเข้ามาร่วม
 โดยเหตนุีก้ารศกึษาฐานรากหรอืการมส่ีวนร่วมของชมุชนในทกุภาคส่วน
จงึเป็นเร่ืองส�าคญั  จ�าเป็นและต้องให้เป็นฐานหลกัของเราไม่ใช่แค่ทางเลอืกเท่านัน้
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ระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนไทย 

ความน�า
 การปรับเปลี่ยนการศึกษาขนาดใหญ่ครั้งแรก เมื่อร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา
เปลีย่นจากการศกึษาทีไ่ร้ระบบในบ้าน วงั วดั เป็นการศกึษาทีม่รีะเบยีบแบบแผน
แบบตะวันตกในสถานศึกษา เรียกว่า  การศึกษาในระบบ  มีสถานศึกษาหรือ
โรงเรียน เป็นแหล่งผลิตการศึกษาแหล่งใหญ่ เป็นกลไกการพัฒนาคนและและ 
การพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวให้ทันกับนานาชาติ โดยเฉพาะป้องกันการล่าอาณา- 
นิคมของโลกตะวันตกสมัยนั้น ทางบวก การศึกษาดังกล่าวนี้ท�าให้ครูรู้เท่าทัน 
ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกจนถึงปัจจุบัน ทางลบ 
การศกึษาดงักล่าวอกีเช่นกนั ได้แยกคนออกจากสงัคม วฒันธรรมและจติวญิญาณ
ของความเป็นท้องถ่ิน ชุมชน จนลืมรากเหง้า วิถีชีวิตและความเป็นตัวตนเกือบ 
สิ้นเชิง แยกเอาการศึกษาที่ผูกกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด/ศาสนสถาน ที่มี
บรรพบุรุษ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเช่ือมโยง 
การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไปยังโรงเรียนและห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่มี 
ครูเป็นศนูย์กลางการเรยีนการสอน โลกกว้างของผูเ้รยีนถกูจ�ากดัให้แคบลงนบัแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา

*ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. , ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัและฝึกอบรมทางการศกึษา / อาจารย์ประจ�า
สาขาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ คณะท�างานและ
เลขานุการจัดท�าข้อเสนอระบบการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย

พิณสุดา  สิริธรังศรี*
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 ที่ส�าคัญ วิธีคิด จิตวิญญาณและความเป็นคนไทยและท้องถิ่นมลาย 
หายไปเรื่อยๆ ด้วยการเดินตามรอยการศึกษาตะวันตก แบบต่อท่อความรู ้  
การศึกษาแบบท่องต�ารา เน้นการท่องหนังสือแต่ไม่เน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต การต่อ
ท่อความรูด้งักล่าวมีผลตามมา ๘ ประการคอื (๑) เป็นการตดัแปะความรู ้ (๒) เกดิ
การศึกษาที่เอาวิชาในต�าราเป็นตัวตั้ง ขาดรากฐานวัฒนธรรม  (๓) เพิ่มการขาด
ศีลธรรมพื้นฐานทางสังคม  (๔) ท�าให้ขาดครูดี โรงเรียนดี  (๕) สร้างมายามติ 
ในระบบคุณค่า  (๖) ท�าให้การรียนรู้เป็นทุกข์  (๗) ขาดการเห็นคุณค่าของงาน
สร้างคนหยิบโหย่ง  (๘) ระบบอ�านาจ Top Down บอนไซการเรียนรู้ บอนไซ
ประเทศไทย (ประเวศ วะสี, ๒๕๕๓)
 การศึกษาดังกล่าวนี้ครอบครองพื้นที่ของแผ่นดินไทยเกือบท้ังหมด  
ขาดศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เป็นของตนเอง จนกระท่ังท่านพุทธทาสเรียก 
การศึกษาเช่นนี้ว่า “การศึกษาแบบหมาหางด้วน” เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา 
ครั้งใหญ่ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือเป็น 
“คนดี คนเก่ง และมีความสุข” และหวังให้คนไทยทุกคนมีสิทธิในการได้รับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย ๑๒ ปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย ตามเจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การจัดการการศึกษาที่องค์การยูเนสโกก�าหนด ทั้งด้านโอกาส ความเสมอภาค 
คุณภาพ และประสิทธิภาพ การบัญญัติให้การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ระบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สามารถ
เชือ่มโยงกนัได้ การจดัการเรยีนการสอนทีต้่องเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั และบูรณาการ 
สาระความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน การจัดให้มีการประเมินมาตรฐานและ 
การรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ
 ที่ส�าคัญการจัดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เช่ือได้ว่า จะมีความเป็นมืออาชีพ
เป็นหลักประกันคุณภาพให้แก่ผู ้เรียนและประชาชนด้วยหวังว่าจะท�าให้เกิด 
การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
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การบริหารจัดการขนานใหญ่ ที่นับได้ว่าประสบผลส�าเร็จเชิงรูปธรรมมากที่สุด 
เพียงเร่ืองเดียวของการปฏิรูปครั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่มีระดับความ 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน ๓ ระดับคือ กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที ่
การศึกษา และสถานศึกษา แต่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
ยงัคงมคี�าถามทีต้่องการค�าตอบของประชาชนจนถงึปัจจุบนั การปฏริปูการศกึษา
ดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะประสบผลส�าเร็จในเชิงปริมาณท่ีโอกาสทางการศึกษาของ 
ผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาเพิ่มสูงข้ึนท้ังด้านจ�านวน 
ผู้เรียนและสถานศึกษา แต่ด้านความเสมอภาคของผู้เรียนยังคงมีความแตกต่าง 
ท้ังในเมืองและชนบท คนด้อยโอกาส ชาติพันธุ์ ยากจนและพิการ ยังไม่ได้รับ 
การดูแลเท่าที่ควร ในฐานะที่เป็นคนไทยที่ควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับ 
การศึกษาและการได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
 ทีส่�าคัญด้านคุณภาพการศึกษา ยงัคงมปัีญหาและตกเป็นจ�าเลยของสงัคม 
เรือ่ยมา ทัง้ยามปกติและเมือ่เกดิภาวะวกิฤติทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  
ต่างก็กล่าวหาว่า เป็นผลมาจากการได้รับการศึกษาของประชาชนท่ีไร้คุณภาพ 
ไม่ว่าปัญหาด้านการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห์ของผูจ้บการศึกษาแต่ละ
ระดับ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ที่มี
ค่าเฉลี่ยในวิชาหลักต�่ากว่ามาตรฐานเกือบทุกวิชา และลดต�่าลงรื่อยๆ ผู ้จบ
อาชวีศกึษาขาดทกัษะในการประกอบอาชพี ผูจ้บอดุมศกึษาขาดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ขาดความอดทน หยิบโหย่ง ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความเป็นไปของ
สังคมและบ้านเมือง ที่ส�าคัญท�าตัวแปลกแยกกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและ
รากเหง้าดั้งเดิมของตน นับเป็นผลพวงการศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เน้น 
การแข่งขัน การเอาชนะ มากกว่าจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ท่ีช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน
 ด้วยการศึกษาที่แยกเอาคนออกจากการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม เป็น 
การศึกษาที่ “เน้นวิชาเป็นตัวตั้ง” ไม่เอา “ชีวิตเป็นตัวตั้ง” ดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิด
การแข่งขันด้านความรู้วิชาสามัญมากกว่าความรู้วิชาชีวิต (ประเวศ วะสี, ๒๕๕๓) 
ท�าให้ผูเ้รยีนขาดความสขุ ส่งผลต่อสขุภาวะของทัง้ผูเ้รยีน ครอบครวั ชมุชน สงัคม
และประเทศชาติ ขาดความรัก ความสามัคคี ชนในชาติแตกแยก จนกลายเป็น
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วิกฤตชาติที่ยากจะแก้ไขในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงของการศึกษาที่เน้นการ
แข่งขัน ขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดการใช้สติและปัญญา คนส่วนใหญ่จึงตกขบวน 
การเรียนรู้ท่ีแท้จริงด้วยการก้าวเข้าสู่การศึกษาท่ีมุ่งสู่การแข่งขัน ในลักษณะของ
การเรียนแบบ “เน้นกล่องแต่ไม่เน้นปัญญา ได้ปริญญาแต่ไม่ได้ความรู้”
 รูปแบบการจัดการการศึกษาดังกล่าวนี้ จ�าเป็นต้องได้รับการปฏิรูป  
ปรบัเปลีย่นเป็นการศกึษาทีท่กุคนเกดิการเรยีนรู ้มสีขุภาวะทัง้ด้านกาย จิต สงัคม  
และสตปัิญญา จากผลพวงของการได้รับการศกึษา เป็นการศกึษาทีผู้่เรียนเกดิการ 
เรียนรู้และสามารถใช้ความรู้แก้วิกฤตของประเทศชาติได้ ทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ด้วยการใช้ปัญญา
ทีเ่กดิจากการเรียนรูใ้นการแก้วิกฤตได้อย่างแท้จรงิและมีสต ิทีเ่ป็นเรือ่งของทกุคน 
(Education for All) และทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา (All for Education) 
เป็นระบบการศกึษาทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัสขุภาวะคนไทย ทีเ่น้น “คนและชวีติ
เป็นศูนย์กลาง” ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนคนไทยทุกคน

วิธีการท�างานเพื่อสู่ฝั่งฝัน : ยึดการมีส่วนร่วมเป็นส�าคัญ
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นหัวหน้าคณะท�างานและม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี เป็นคณะท�างานและเลขานุการ  
คณะท�างานดังกล่าวประกอบด้วย ดร.นงราม เศรษฐพานิช ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล  
ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์ และนางสาวสุมาลี เภตรานุวัตร คณะท�างานและผู้ช่วย
เลขานกุาร เพือ่ศกึษาระบบการศึกษาทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัสขุภาวะของคนไทย 
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ – มิถุนายน ๒๕๕๓
 ในการศึกษาทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะของ 
คนไทยครัง้นี ้ค�านงึถึงการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน ทัง้จากภาครฐั เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ผู้บริหาร ผู้น�าศาสนา ผู้น�าชุมชน นักการ
ศึกษา และประชาชน ด้วยวิธีการการรับฟังความเห็นเป็นด้านหลัก ผสมผสานกับ
การสัมมนาวิชาการ การประชุม การศึกษาภาคสนาม และการศึกษาเอกสาร  
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จากนั้นจึงร่างรายงาน และสัมมนารับฟังความเห็นในวงกว้างจากทุกภาคส่วน 
ด�าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ – มิถุนายน ๒๕๕๓ รวมท้ังรับฟัง 
ความเหน็ด้านต่างๆ ทีส่่งผลต่อการศกึษาในเวทปีฏรูิปประเทศไทย “ร่วมกนัสร้าง
ประเทศไทยให้น่าอยู่” ที่มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน 
จัดโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การสังเคราะห์
การวจิยัการปฏริปูการศกึษาของต่างประเทศ จ�านวน ๗ ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีนและเวียดนาม รวมทั้ง
การศึกษาภาคสนาม ทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน แหล่งเรียนรู้  
ศูนย์การเรียน สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้น จึงร่างรายงานและ 
จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานและเสนอแนะ ด้วยหลักการ และ 
ข้อเสนอแนะระบบการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย โดยสรุป
ดังนี้

การจัดการศึกษาของต่างประเทศ : บทเรียนส�าหรับการศึกษาไทย
 การจดัการศึกษาของต่างประเทศทัง้ในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วและก�าลงั
พฒันาทัง้ในทวปียุโรป อเมรกิา ออสเตรเลยีและเอเชยี ทีไ่ด้ท�าการศกึษา ส่วนใหญ่ 
เน้นการศึกษาเพื่อการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ ประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตย ส่วนใหญ่กระจายอ�านาจการบริหาร
จัดการไปยังท้องถิ่นและสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขณะที่ประเทศสังคมนิยมเน้นความรักชาติ การ
สร้างชาติ ครูมีการด�ารงตนอย่างสมถะ ทุกประเทศท่ีศึกษาให้ความส�าคัญกับครู 
ว่าเป็นบุคคลส�าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก มีการพัฒนาครูอย่าง 
ต่อเน่ือง ครูส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัผูเ้รยีน โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลอืเดก็
ที่มีปัญหาการเรียนการสอน และให้ความส�าคัญกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่า เป็นครู 
คนแรกของเด็กที่ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าใจการเรียนรู้และการดูแล
เด็ก ประเทศที่มีการแข่งขันสูงแต่เด็กไม่มีความเครียดในการเรียนเช่น ฟินแลนด์ 
เพราะมีระบบช่วยเหลือที่ดี ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาท่ีนอกจากเด็กและ 
เกิดความเครียดแล้วผลการเรียนก็ยังมีปัญหา งบประมาณการศึกษาไม่ใช่ค�าตอบ
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หลักของการพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ค�าตอบ คือ “ครู” ที่เป็น
ปัจจัยส�าคัญของคุณภาพการศึกษาดังกล่าว
 บทเรียนจากการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาของต่างประเทศดังกล่าวนี้ 
สมควรน�าไปพิจารณาส�าหรับการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ที่มิใช ่
การลอกเลยีนแต่เป็นข้อพงึระวงัและเลอืกประยกุต์ใช้ โดยเฉพาะการจดัการศกึษา
เพื่อสุขภาวะของคนไทย ที่ครอบคลุมเรื่องของกาย จิต สังคม และสติปัญญา  
ที่ควรให้ความส�าคัญแก่ ผู้เรียน ครู ผู้เป็นปัจจัยส�าคัญของคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้ง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และสถาบันสังคมก็ควรให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแลและจัดการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทยที่สามารถด�ารงอยู่บน
โลกของการแข่งขันนี้ได้ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดข้ึนแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ทั้งในด้านความรู้ วิชาสามัญด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สุขศึกษา พลศึกษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาติ ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม คณุธรรมจรยิธรรม และอาชพี โดยไม่จ�ากดัรปูแบบและระบบการเรยีน
การสอน การให้ความส�าคัญกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ควรรับผิดชอบการศึกษาและ 
ให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยด้วยตนเอง เช่น ฟินแลนด์และนิวซีแลนด์ เป็นบทเรียน
ส�าคัญของไทยที่ต้องหวนมาพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนพ่อแม่ผู ้ปกครองให ้
เอาใจใส่และใกล้ชิดบุตรหลานให้มากขึ้น การสนับสนุนประชาชนให้ความส�าคัญ
และรักการเรียนรู้ เช่น เวียดนาม จีน และเกาหลีใต้ การกระจายอ�านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชุมชน ในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
การจดัการศกึษา การให้อสิระแก่ครแูละผูเ้รยีนในการเรยีนการสอน เหล่านีเ้ป็นต้น

หลักการจัดการศึกษา : หลักการสู่ความส�าเร็จ
 (๑) ยดึหลกัการความสอดคล้องกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
วัฒนธรรม น�าพาชาติออกจากวิกฤติ สู่คุณธรรมสมานฉันท์ สมานฉันท์ สามัคคี 
ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย ในสังคมโลก
 (๒) เป็นการจัดการการศึกษา บนความแตกต่างและหลากหลาย ที่ 
เข้าถึงและเอื้อประโยชน์คนไทยทุกคน เป็นการศึกษาเพื่อมวลชน ท่ีทุกคน 
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มีส่วนร่วมและพึงได้รับสิทธิประโยชน์ ความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียม  
ยึดพื้นที่เป็นฐาน (area - based)
 (๓) ยึดผลลัพธ์ของการจัดการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความ
ต้องการของผู้เรียนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา น�าไปสู ่
สุขภาวะที่ดีของบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 ข้อเสนอแนะระบบการศึกษาดังกล่าวนี้ มีแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ ระบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

แผนภาพที่ ๑  ระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย

แนวคิด
 การศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานความคิดและความเชื่อที่ว่า “คนทุกคนมี
ศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” ไม่ว่าคนปกติ คนพิการ ด้อยโอกาส หรือ 
คนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีความสุขกับการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากพลัง 
ในตน บูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ชุมชน ท้องถ่ินและสังคม 
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อย่างเป็นองค์กรรวมเป็นการศึกษาเพื่อการ “พัฒนามนุษย์” และเอา “ชีวิตเป็น
ตัวตั้ง” หรือ “คนเป็นศูนย์กลาง” เป็นการ “เรียนเพื่อรู ้” ตามศักยภาพ 
อย่างแท้จริง ทีห่ลอมรวบความเป็นมนษุย์ทัง้ร่างกาย วิธีคิด จิตวิญญาณ อารมณ์ 
และสงัคม บนพืน้ฐานของความรู ้ทัง้วชิาสามญั อาชพี ศาสนา วฒันธรรม คณุธรรม
จริยธรรม และรากเหง้าความเป็นไทย นอกจากนี้ ควรเป็นการศึกษาท่ีเน้น 
การเรียนรู้และการช่วยเหลอืเก้ือกลูซึง่กนัและกนั โดยใช้ผูเ้รยีนและชมุชนเป็นฐาน  
ก่อให้เกิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

แผนภาพที่ ๒ การเคลื่อนตัวของการศึกษา

หลักการ
 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมวลชน (Education for All) และมวลชน
เพื่อการศึกษา (All for Education) การศึกษาเป็นกลไกแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ (Education for Development)  
สรรค์สร้างสังคมสันติสุข ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน โดยการกระจาย 
อ�านาจแบบมีส่วนร่วมจากรัฐไปยังประชาชน ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา 

การศึกษา

ที่เอา “วิชา” เป็นตัวตั้ง

การศึกษา

ที่เน้นการแข่งขัน

การศึกษา

ที่เน้น “การเรียนรู้” 

และ“การช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน”

การศึกษา

ที่เอา “คน” เป็นตัวตั้ง



25การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

สถาบันสังคม ศูนย์การเรียน โรงเรียน/สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
 เพื่อให้คนไทยทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งกาย จิต สังคมและ 
สติ ปัญญา มีอิสระในการคิด การเรียน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความเท่าเทียม
กันในการได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นคนไทยที่สมบูรณ์บนพื้นฐานของความรู้ 
ทักษะ เจตคติและค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

จุดมุ่งหมาย
 l ความรู ้ทัง้ความรูใ้นสรรพวชิาสมยัใหม่ และความรูใ้นความเป็นมนุษย์  
วิถีชีวิต รากเหง้า วัฒนธรรม ครอบครัว ชุมชน  สังคม ที่รวมกันเป็นท้องถิ่นและ 
ประเทศชาติ
 l  ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการจัดการ ที่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างรู้เท่าทันและยั่งยืน
 l  เจตคติและค่านิยม กล่าวคือ การมองโลกในแง่ดี การเห็นคุณค่าของ 
ความดีงาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด�ารงตน
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
 l  คุณธรรมจริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมสันติสุข ทั้งในเร่ืองของความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ  
ความสามัคคี มีความอดทนอดกลั้น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เก้ือกูลซึ่งกันและกัน  
มีจิตสาธารณะ มีความรักชาติ ท้องถิ่นและเพื่อนมนุษย์ ไม่แบ่งกั้นด้วยเพศ  
เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติและศาสนา

รูปแบบการศึกษา
 เพือ่ให้บรรลแุนวคิด จุดมุง่หมาย และหลกัการดงักล่าว รปูแบบการศกึษา 
จะเป็นไปอย่างหลากหลาย ไม่ใช่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียวและ 
ไม่ติดยึดกับระบบใดระบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามรูปแบบนี้จะต้องเป็น 
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เอาชีวิตเป็นตัวตั้งมากกว่าวิชาเป็นตัวตั้ง  
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ท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เน้นการเรียนรู้และ 
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่ว่าใครก็ตาม ทุกคน ทุกองค์กร  
ทกุสถาบัน มสีทิธิและมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาและการเรยีนรู ้ไม่ว่าทีบ้่าน 
วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/สถาบันศึกษา/สถาบันการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ และการเรียนรู้ทางออนไลน์ เป็นต้น ท่ีมี 
ความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ระบบการศึกษา :  การศึกษาระบบเปิด
 ระบบการศึกษาควรเป็นการศึกษาระบบเปิด ท่ีเช่ือมโยงกระบวนการ
เรียนรู้กับวิถีชีวิตและบริบทของสังคม และมีความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นระบบการศึกษาที่ไม่ผูกติดกับระบบราชการที่เน้นการ
ควบคุมและการใช้อ�านาจสั่งการตามล�าดับชั้น เป็นระบบที่ “ฟัง” เสียงจาก 
ข้างนอก เพื่อน�าข้อมูลป้อนกลับมาใช้ปรับปรุงการจัดการการศึกษา ไม่จ�ากัด 
ตวัอยูเ่ฉพาะในห้องเรยีนและในโรงเรยีนซ่ึงเน้นเนือ้หาวชิาและต�าราเรียน ซ่ึงมกีาร
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและไม่ยัง่ยนื แต่ให้ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงที่ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า และ
ร่วมกันจัดการศึกษา เปิดให้มีนวัตกรรมความหลากหลาย เพื่อให้เป็นการศึกษา
ส�าหรับคนทั้งมวล
 ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก คนชรา คนยากจน  คนท่ีอยู่ห่างไกล คนท่ีเรียน 
ไม่เก่ง ตลอดจนคนพกิาร ก็มสีทิธใินการเลอืกเรยีน  มโีอกาสได้เรยีนถ้าอยากเรียน
และได้เรียนกับคนที่อยากสอน โดยเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของชีวิต ไม่ติดอยู่
กับการเรียนในระบบที่เน้นแต่การท่องหนังสือ หรือต�ารา ที่สามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะ 
ในโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษา หรือเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
เท่านั้น
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แนวด�าเนินการ
 ในการจดัการเรยีนการสอน และหรอืการจัดการการเรยีนรู้ ตามข้อเสนอ 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทยนี้ เป็นข้อเสนอทางเลือกในการจัดการ 
การศึกษาของภาคประชาชน ที่ไม่ว่าใครก็ได้มีสิทธิในการจัดการศึกษา ที่ไหน 
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จ�ากัด และสามารถเช่ือมโยงกันได้ในแต่ละระดับ/ประเภท  
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการเทียบโอนการศึกษา ในขณะเดียวกัน ผู้จบ
การศึกษาแต่ละระดับ ก็สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาหรือประกอบอาชีพได้โดย
อิสระ ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถออกไปประกอบอาชีพโดยไม่จ�าเป็นต้อง
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและหากประกอบอาชีพประสบผลส�าเร็จ สามารถ 
เทียบโอนประสบการณ์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษาได้ ในท�านอง
เดียวกันผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษาก็สามารถออกไป
ประกอบการหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการและเทียบโอนประสบการณ ์
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษาได้ ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ ๓ การเทียบโอนการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ การเทียบโอนการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  

 ด้วยแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย รูปแบบ ระบบการศึกษา และแนวการดําเนินการท่ีกล่าวมา 
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรเป็นดังนี้ 
 

หลักสตูร : เน้นศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน 
หลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียนที่คํานึงถึงศักยภาพ

ความเป็นมนุษย์และตัวตนของผู้เรียน มุ่งการเรียนเพื่อการเรียนรู้ตามศักยภาพ สู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากกว่าการศึกษา โดยไม่ข้ึนอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
ทั้งการศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่ให้อิสระแก่หน่วยจัดการศึกษา/การ
เรียนรู้สามารถจัดและพัฒนาได้ด้วยตนเอง มีความยืดหยุ่นทั้งด้านเวลา สาระการเรียนรู้ และสถานที่ 
เน้นทักษะชีวิต ภายใต้หลักการและการกํากับกว้างๆแบบยืดหยุ่น ของรัฐ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรหรือสถาบันทางสังคม ควรเป็น
หลักสูตรอิสระท่ีรัฐเปิดโอกาสให้ดําเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว ชุมชน 

การเทยีบโอนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

ปฐมวัย 

 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

ปฐมวัย

 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

ปฐมวัย 
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 ด้วยแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย รูปแบบ ระบบการศึกษา และแนว
การด�าเนินการที่กล่าวมา การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ 
การจัดการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรเป็นดังนี้

หลักสูตร : เน้นศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน
 หลกัสูตร ควรเป็นหลกัสตูรทีห่ลากหลายและสอดคล้องกบัผูเ้รยีนท่ีค�านงึ
ถึงศักยภาพความเป็นมนุษย์และตัวตนของผู้เรียน มุ่งการเรียนเพื่อการเรียนรู้ 
ตามศักยภาพ สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้มากกว่า
การศกึษา โดยไม่ขึน้อยูก่บัรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ ทัง้การศกึษาปฐมวยั ขัน้พืน้ฐาน 
การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่ให้อิสระแก่หน่วยจัดการศึกษา/การเรียนรู้
สามารถจัดและพัฒนาได้ด้วยตนเอง มีความยืดหยุ่นทั้งด้านเวลา สาระการเรียนรู้ 
และสถานท่ี เน้นทักษะชีวิต ภายใต้หลักการและการก�ากับกว้างๆ แบบยืดหยุ่น
ของรัฐ
 หลักสูตรที่จัดการเรียนรู ้โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรหรือสถาบัน 
ทางสังคม ควรเป็นหลักสูตรอิสระที่รัฐเปิดโอกาสให้ด�าเนินการได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของครอบครวั ชมุชน ท้องถิน่ และองค์กรทางสงัคมนัน้ๆ เพือ่สบืทอด
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชนและท้องถิ่น ที่มีสาระการเรียนรู้  
เช่น คณุธรรมจริยธรรม ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีอาชพี เป็นต้น 
มีความยืดหยุ่นของการเรียนการสอน ที่งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
 หลักสูตร หลักสูตรในสถานศึกษา/โรงเรียน ควรเป็นหลักสูตรท่ีมีสาระ 
เกี่ยวกับการเสริมสมองทั้งซีกซ้ายและขวาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สามารถ 
ตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ของเด็ก เพือ่เสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 
มีวุฒิภาวะตามช่วงวัย เพื่อเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของท้องถ่ินและประเทศชาติ  
จึงควรมีสาระที่เกี่ยวกับการเสริมสมองทั้งด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม สังคม  
ศลีธรรม คณุธรรมและจรยิธรรมประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ สขุภาพ
และพลานามัยรวมทั้งควรเป็นหลักสูตรที่บูรณาการเรื่องของห้องเรียนกับวิถีชีวิต
นอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกาล 
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สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่นตลอดเวลา  
โดยนัยนี้ หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษาจึงไม่เป็นหลักสูตรที่ตายตัว แต่เป็น
หลักสูตรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความเป็นไปของท้องถ่ินสังคม 
ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก
 ดังนั้น หลักสูตรที่ก�าหนดขึ้นนี้ จะไม่เอาเวลามาเป็นตัวก�าหนดการเรียน 
การสอนของแต่ละวัน แต่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และขึ้นกับ
ครูผู้สอนและผู้เรียนที่จะตกลงกัน ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดเวลาของการเรียน 
ในแต่ละวันที่ผ่านมาในห้องเรียนควรลดลงและเพิ่มการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน 
ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่บ้าน การส�ารวจชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรม  
ที่บูรณาการกันได้ในแต่ละวิชา

การจัดการเรียนการสอน / การเรียนรู้ : เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง
 เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดย “เอาชวีติเป็นตวัตัง้”  
แทนการ “เอาวิชาเป็นตัวตั้ง” ลด/ขจัดการแข่งขันแบบตัวใครตัวมัน การเอารัด 
เอาเปรียบ และการเอาชนะอย่างไร้มโนธรรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ คุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรม ที่ไม่ว่าใครก็มีสิทธิในการจัดการศึกษา/การเรียนรู้  ดังเช่น
 (๑) การเรียนในครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม เป็นการเรียน 
การสอนที่ผู้สอนปลกูฝงัความรู้ วิธคีิด จิตวิญญาณและการฝึกปฏิบตัิในครอบครัว  
ชุมชน และท้องถิ่น ในลักษณะการท�าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ด้วยความรัก  
ความเมตตา สามคัค ีเอือ้อาทร และช่วยเหลือเกือ้กลูกนัและกนั เป็นฐานการสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
 (๒) การเรียนในสถานศึกษา/โรงเรียน  เป็นการเรียนที่บูรณาการทั้งใน
และนอกห้องเรียน มุ่งเน้นการวิจัยเป็นกลไกของการเรียนรู้ โดยเฉพาะความเป็น
ปัจเจกบคุคล เป็นกระบวนการเรยีนทีเ่น้นการวจิยัเป็นฐานด้วยการส�ารวจ การคดิ
วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงในทุกระดับ/ประเภท เพื่อสร้างเสริมและเก็บเกี่ยว
องค์ความรูใ้หม่ ตอบสนองสตปัิญญาอย่างต่อเนือ่ง ให้ผูเ้รยีนรูว้ถิชีวิิตอย่างแท้จรงิ 
ทั้งสาระตามหลักสูตรที่สอนในสถานศึกษาและนอกศึกษา เป็นกระบวนการเรียน
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การสอนที่เน้น “การสร้างนิสัย การสร้างความรู้ และการแสวงหาความรู้” ที่
สามารถใช้วิธีการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และครูผู้สอน ตามระบบการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น 

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน : เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
 เป็นการให้การศกึษาของบดิามารดา ผูป้กครอง ทีส่อนหรือจัดให้แก่บุตร
หลานของตนเอง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเติบใหญ่ และให้ค�าปรึกษาช้ีแนะ 
จวบจนบั้นปลายชีวิตบนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย
 ในการนี้ วิธีการการเรียนการสอนสามารถด�าเนินการ ดังนี้
 (๑) การสอนตามธรรมชาติ แบบพ่อแม่สอนลูก (บุตร-ธิดา) เป็นการ
สอนตามหน้าที่ของบิดามารดาท่ีมีต่อบุตร - ธิดา ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยามารยาท จารีตประเพณี และอาชีพที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความเอาใจใส่และความผูกพันกันระหว่างพ่อแม ่
ผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในรูปของการรวมกลุ่มกันอย่างหลวม ๆ เป็น
ธรรมชาติ หรือการจัดต้ังเป็นองค์กรเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบในชุมชน 
ท้องถิ่น สังคม เพื่อการพิทักษ์สิทธิและพัฒนาบุตรหลานของตน จึงควรให้ความ
เอาใจใส่แก่บตุรธดิาต้ังแต่อยูใ่นครรภ์ โดยการเตรียมตัวการเป็นบดิามาราดา ศึกษา
หาความรูว้ธิกีารเล้ียงดไูม่ว่าจะเป็นวถิโีบราณ หรือวธิกีารสมยัใหม่ เพือ่ให้เด็กเกดิ
และเติบโตอย่างมีความพร้อม ดังนั้น เร่ืองของการแพทย์ การสาธารณสุขและ 
การศึกษาของพ่อแม่ควรเข้ามามีส่วนใหญ่ในการดูแลร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งควรจัดโครงการให้ความพ่อแม่ สนับสนุนการเป็นครอบครัวเข้มแข็ง 
ในฐานะฐานรากของแผ่นดิน
 (๒) การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ( การจัด Home School ) 
บนพื้นฐานของวิชาสามัญแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน และวิชาอาชีพที ่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐทั้งในด้านงบประมาณและความรู้ โดยไม่ติดยึดกับ
ระเบยีบกฎเกณฑ์จนขาดความเป็นธรรมชาติของครอบครวั และมคีวามอสิระของ
ตนเอง ด้วยหลักของความเป็นอิสระที่มีการเชื่อมโยงระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด/
มัสยิด/โบสถ์คริสต์/ศาสนสถาน และแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด  
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ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์อาชีพ ฯลฯ ในชุมชน มีการรวมตัวกันของพ่อแม ่
ผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่ไม่เน้นการก�ากับและควบคุม 
รวมทัง้การก�าหนดมาตรฐานของรฐัเป็นไปอย่างหลวม ๆ  ทีไ่ม่เป็นการเปรยีบเทยีบ
กับการศึกษารูปแบบอื่น เน้นการส่งเสริมเป็นด้านหลัก โดยเฉพาะการสนับสนุน
วิชาการและงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายหัวตามสิทธิที่พึงมีพึงได้

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่วัด มัสยิด หรือโบสถ์คริสต์ : ศูนย์กลางการ
พัฒนาจิตใจ ชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
 เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังศีลธรรม แหล่งรวมของความดีงาม ความ
เมตตากรุณา และศูนย์การพัฒนาจิตใจละความเป็นมนุษย์ นับตั้งแต่เกิดจนตาย 
ที่อาจให้ความรู้อื่นด้วยเช่น ด้านอาชีพ ศิลปวิทยาการ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
และความเป็นท้องถิ่น ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ที่มีพระสงฆ์ หรือนักบวชของแต่ละ
ศาสนาเป็นผู้สอนและหรืออ�านวยความสะดวกด้านเรียนการสอน
 ในการน้ี วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถาน ควรจัดการศึกษา/ 
การเรียนการสอนหรือให้ความรู้ แก่ศาสนิกชน เด็กและเยาวชน ดังได้แก่
 (๑) การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตามควรลองและ
แนวทางของศาสนา ดังเช่น วัดจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรม การเทศนาสั่งสอน ตลอด
จนการให้ค�าปรึกษา และการเป็นที่พึ่งทางจิตใจของศาสนิกชน ท้ังยามปกติและ
ยามที่ประสบภาวะวิกฤต ที่ศาสนิกชนสามารถเข้ามารับการอบรมและเรียนรู้ได้
อย่างคล่องตัว เพื่อการดับทุกข์และการพัฒนาจิตใจ การด�ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างคล่องตัว เพื่อการดับทุกข์และการพัฒนาจิตใจ การด�ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขด้วยกระบวนการปลูกฝัง กล่อมเกลาโดยศาสนา ท่ีองค์กรทาง
ศาสนาควรหันมาให้ความส�าคัญกับบทบาทดังกล่าวท่ีมีต่อประชาชนให้มากข้ึน
อย่างจริงจัง
 (๒) การจัดตั้งโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการสืบทอดศาสนา 
และอาจจัดการศึกษาสามัญตามความถนัดและความพร้อมที่มีความเชื่อมโยงกับ
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวม ดังเช่น
ทีม่อียูปั่จจบุนั ทัง้นี ้ต้องได้รบัการส่งเสรมิสนบัสนนุอย่างจรงิจงัจากรัฐ รวมทัง้การ
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ได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน และประชาชน
ในละแวกใกล้เคียงและหรือท้องถิ่นอื่นที่ศรัทธาและพร้อมสนับสนุนส่งเสริม
 (๓) การให้ใช้สถานที่ของวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถายศึกษา ชุมชน องค์กรชุมชน สถาบันสังคม 
ที่จัดการศึกษา

วธิกีารจดัการศกึษาในศนูย์การเรยีนรู้ชมุชน : ชมุชนแห่งการเรยีนรู้
 ชุมชนเป็นแหล่งรวมความเป็นไปและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่มีองค์
ประกอบของชมุชนทัง้บ้าน วดั โรงเรยีน พิพธิภณัฑ์ ห้องสมดุประชาชน ศนูย์ศิลปะ 
ศูนย์อาชีพ ศูนย์กีฬา ศาลากลางบ้าน เป็นต้น  เป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนความมีชีวิต
ของชุมชนที่ด�าเนินร่วมกันเป็นสังคมของชุมชน ชุมชนจึงเป็นแหล่งเรียนวิชาชีวิต
ของคนที่จะมาเรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ  
ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมในท้องถิ่นชุมชน
 นอกจากบ้าน วัด โรงเรียนแล้ว พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ศูนย์ศิลปะ  
ศูนย์อาชีพ ศูนย์กีฬา อาจจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนได้ ใครต้องการเรียนรู้
ด้านใดก็เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ในด้านนั้น โดยมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผูรู้ใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ  ของชุมชน เป็นคร ูวทิยากร หรอืเป็นผูป้ระสานงานการเรยีน
รู้ในศนูย์การเรยีน ตามความหลากหลายและบรบิทของศนูย์การเรยีนรูน้ัน้ ๆ  และ
สามารถใช้เป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอื่น ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของคนในชุมชนด้วยความสมัครใจ และกฎเกณฑ์เป็นของศูนย์และ 
ชุมชนเอง 
 การเรียนรู้ในชุมชน (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, ๒๕๕๓ )  ควรเป็น  
“การเรียนรู้เพื่อชีวิต” ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเริ่มเรียนรู้จากปัญหาและสิ่งที่
อยู่รอบ ๆ ตัว ใช้ความรู้ในชุมชน หรือจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐาน จากนั้น  
จึงน�าความรู้จากนอกชุมชนมาต่อยอด และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน



33การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

 นอกจากนัน้ ชุมชนแห่งการเรยีนรูด้งักล่าวจะช่วยให้เกดิการปรบัเปลีย่น 
กระบวนทรรศน์ ของผู้ทีเ่กีย่วข้องผ่านการท�ากจิกรรมร่วมกนั ก่อให้เกดิวฒันธรรม
การท�างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนิน
การ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมชื่นชม  
การท�างานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีความสุข

วิธีการจัดการศึกษาที่สถานศึกษา / โรงเรียน : เน้นความ
หลากหลายและยืดหยุ่น
 เป็นการศกึษากระแสหลกัมาแต่เดมิทีจ่ดัโดยรฐั เอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ หรอืสถาบนัสงัคมอืน่ ๆ   ทีม่คีวามหลากหลาย ยดืหยุน่ ผ่อนปรนและ
เปลี่ยนรูปแบบจากในห้องเรียน ที่มีระยะเวลาก�าหนดตายตัวเพียงอย่างเดียว 
เป็นการเรียนได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เช่น ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ทั้งที่วัด 
มัสยิด โบสถ์คริสต์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การศึกษา ศิลปะ ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์อาชีพ 
สวนสาธารณะ ฯลฯ แล้วน�าสาระ/หน่วยกิต มาบูรณาการเข้าด้วยกัน
 การจดัหลกัสตูรและรปูแบบบการเรยีนการสอน ควรมคีวามยดืหยุน่ตาม
แนวทางที่น�าเสนอข้างต้น ไม่ผูกติดกับวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่เน้นความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ที่บูรณาการเรื่องของวิถีชีวิต สุขภาพ พลานามัย วัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นชาติ ความมีระเบียบวินัย ความรักใคร่สามัคคี เสียสละ ม ี
จิตอาสา อาชีพ เข้ากับความรู้สามัญ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัต ิ
เข้าด้วยกัน ขจัดการแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบและการเอาชนะ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย  ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นหน้าท่ีของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง เอกชน องค์กร / สถาบันสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี 
ใกล้ชดิผู้เรียน รัฐหรอืโรงเรยีนของรฐัไม่ควรจดัเอง ควรท�าหน้าทีส่นบัสนนุส่งเสรมิ
และช่วยเหลือทางวิชาการ แต่หากจะจัด ก็ควรเป็นการจัดเชิงสาธิตหรือต้นแบบ
เท่านั้น เช่น การอบรมครูและการพัฒนาครู การเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ การให้ใช้
สถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เหล่านี้ เป็นต้น ที่สามารถช่วยเหลือกันในท้องถิ่น
และชุมชน
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 การศึกษาทางเลือก  เป็นรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาส
ให้บคุคล เอกชน สถานศึกษาหรือองค์กรทีต้่องการจัดการศกึษาตามแนวคดิ ทฤษฎี
และความเชือ่ของตนทีแ่ตกต่างไปจากการศกึษาในระบบรฐัซึง่ไม่เป็นภยัต่อสงัคม  
ให้ความส�าคัญกับศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน เป็นอิสระจากระบบ 
หรือ การศึกษาเพื่อความเป็น “ไท” ตามความคิดความเชื่อของตน มีการพัฒนา
หลักสูตรพิเศษที่หลอมรวมและบูรณาการกับธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ของมนุษย์นอกสถานศึกษากับในสถานศึกษาให้เป็นเรื่องเดียวกัน เรียนรู้
เรื่องของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น เช่น การเรียนรู้เรื่องศาสนา อาชีพ วัฒนธรรม 
ประเพณีควบคู่กับวิชาสามัญ ดังเช่น การเรียนรู้เรื่องการท�านา ที่เป็นรากฐานของ
สงัคมวัฒนธรรมไทยแต่ด้ังเดิม หรอืการเรยีนรูวิ้ถีพุทธ เป็นต้น มคีวามอสิระในการ
ประเมินการเรียนรู้เป็นของตนเอง ภายใต้การประเมินมาตรฐานของรัฐแบบ 
กว้าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการเรียนวิชาพ้ืนฐานเพื่อการด�ารง
ชีวิตและการศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพ ที่เน้นทักษะชีวิตและการอยู ่
ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุ ท่ีแต่ละโรงเรยีนมอีสิระทีจ่ะบรหิารจดัการทัง้ด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรได้อย่างแท้จริง โดยที่รัฐ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ หรอืต้นสงักดัท�าหน้าทีเ่พยีงการกบั สนับสนุนส่งเสรมิ และตดิตามประเมนิ
ผลการด�าเนินงานเท่านั้น ในการนี้ โรงเรียนมีสิทธิและอิสระที่จะสรรหา/เลือกครู
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตนเอง มสีทิธทิีจ่ะบรหิารงบประมาณของตนเอง 
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตนเองและชมุชน/ท้องถิน่ เป็นการจดัการศกึษา
แบบมีส่วนร่วม โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยเหนือ ยกเว้นสถานศึกษา/
โรงเรียนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็อาจได้รับการดูแลและช่วยบริหาร
จัดการเฉพาะเรื่องเท่านั้น จากต้นสังกัด
 การจัดการอาชีวศึกษา ควรเชื่อมโยงการอาชีวศึกษา เข้ากับอาชีพของ
ครอบครวั ชมุชน และสถานประกอบการทีม่อียูใ่นท้องถิน่ ให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูแ้ละ 
ฝึกทักษะจากวิถีชีวิตที่แท้จริงของท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานการสร้างความเข้มแข็ง 
ของการอาชีพ น�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นโดยรวมอันจะน�าไปสู่
การพัฒนาประเทศ ท่ีต้องได้รับการสนับสนุนให้ความส�าคัญเป็นพิเศษร่วมกับ 
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ภาคการผลติ ก�าหนดนโยบายและจงูใจให้ผูเ้รยีนหันมาเรยีนอาชวีศกึษาให้มากข้ึน 
เพิ่มศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพ ฝึกผู้เรียนให้มีความช�านาญเฉพาะตามทิศทาง
การท�างานอนาคต รวมท้ังสามารถออกไปเป็นผูป้ระกอบการขนาดย่อมได้เอง และ
มีความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาและอาชีพ
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ควรเป็นการศึกษาเพื่อการผลิตมันสมอง
ของชาต ิทีร่บัช่วงและเอือ้ต่อการศึกษาขัน้พ้ืนฐานได้อย่างกลมกลนื อกีท้ังไม่แปลก
แยกกับสังคมชุมชนและท้องถิ่น และมิใช่การศึกษาที่แปลกแยกจากผู ้เรียน 
กลุม่ใหญ่ แต่จะต้องเป็นการศึกษาทีค่�านึงถงึรอยต่อของระดบัทีต่�า่กว่าได้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นการศึกษาเพื่อ “อุดมปัญญา” ที่สามารถเป็นที่พึ่งทางสมองและ 
สติปัญญา และการหาทางออกของท้องถิ่นและประเทศ ท้ังยามปกติและยาม
ประสบภาวะวิกฤติได้อย่างยั่งยืน (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552)
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที ่
เตมิเตม็การศกึษาในระบบ เป็นกลไกการสรรค์สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้ทีม่คีวาม
ส�าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และพลเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะเชื่อมโยงกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบไร้ขีดจ�ากัดที ่
ทุกหน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรทางสงัคมและ
สถาบันอื่น ๆ มีส่วนร่วมและควรให้ความส�าคัญ ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ
 แต่เนื่องจากการศึกษานอกระบบของไทยยังเป็นการศึกษาที่อิงกับ 
การศึกษาในระบบค่อนข้างมาก ทั้งด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
ทั้งที่ควรเป็นอิสระตามปรัญชาการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องของ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และการอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 
ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบ ดังนั้น การศึกษานอกระบบจึงควรเป็น 
การศึกษาที่จัดโดยทุกคน/ ทุกองค์กร ในสังคมมากกว่าจะเป็นการจัดโดย 
หน่วยงานด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษานอก
ระบบที่ค�านึงเกรด/คะแนน ควรเปลี่ยนเป็นการศึกษาท่ีค�านึกถึงการเรียนรู้ของ 
ผู ้เรียนและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักยภาพทั้งการประกอบอาชีพและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปราศจากกรอบและมาตรฐานมาก�าหนด
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 โดยนัยนี้ หน่วยงานระดับนโยบาย/กระทรวงควรลดบทบาทการเป็น 
ผู้บริหารจัดการ และหันมาท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวก สนับสนุนส่งเสริม และ
ตมิตามประเมินผลเชงินโยบายอย่างจรงิจัง เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูท้ั้งสงัคม และเพือ่
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ได้อย่างแท้จริง
 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของทุกองค์กร
และทกุคนทีค่วรต้องส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรียนรูต้ลอดชีวติ และเป็นสทิธขิอง
ทุกคนที่ควรได้เรียนรูตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของ
ตนเอง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและการเรยีนรูท้างออนไลน์ เป็นต้น ท่ีไร้รปูแบบมาเป็นตวัก�าหนดและ
สกัดก้ันการเรียนรู้ ท่ีทุกคนต้องการเรียนก็ได้เรียน ทุกเวลา ทุกโอกาส และ 
ทุกสถานที่ ในการนี้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น พิพิภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
สวนสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์การแสดง และห้องสมุด
ประชาชน เป็นต้น ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาก้าวให้ทันความเจริญ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับการธ�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศ

 “ครู” เป็นปัจจัยบุคคลที่ส�าคัญในการสรรค์สร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ด ี
ทั้งด้านกาย จิต สังคมและสติปัญญา 
 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยยังคงให้ความส�าคัญต่อ “ครู” ว่า
เป็นบุคคลที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีคุณภาพ แม้ว่ารูปแบบและ
ตัวบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม เมื่อความหมายและทิศทางการศึกษาและ 
การเรียนรู้กว้างไปจากเดิม ซึ่งรวมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ความหมายของครูจึง
เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน 
 ครู ในที่นี้ จึงมิเพียงแต่เป็นครูในสถานศึกษาเท่านั้น แต่หมายถึงผู้ให ้
การเรียนรู้ในความหมายที่กว้างไปจากเดิม ทั้งที่เป็น พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นครู
คนแรกของเด็ก ครูในสถานศกึษา ครพูระ/นกับวช ครภููมปัิญญาท้องถิน่/ผูรู้ใ้น

ครู : ปัจจัยส�าคัญที่สุดของการเรียนการสอนและการเรียนรู้
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ชุมชนท้องถิ่น ครูสื่อ และครูของสังคม ที่จ�าต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาและ
ยกย่อง เพื่อร่วมกันปกป้องสิทธิและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนหรือ 
ผูเ้รยีน ให้เป็นคนมคีวามรู้ ทกัษะ เจตคติและค่านิยม รวมท้ังคุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นคนดีของชุมชนท้องถิ่น ของสังคมและประเทศชาติ ตามจุดมุ่งหมายของ 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย ดังแผนภาพ ต่อไปนี้

ครูแห่งการเรียนรู้

แผนภาพที่ ๔ ครูแห่งการเรียนรู้

 ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นครูดีของแผ่นดิน 
ทั้งระบบควรมีกองทุนและองค์กรอิสระในการส่งเสริม พัฒนาและยกย่องครูของ
ชาตทิกุสังกดั ทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็นครพู่อแม่  ครใูนสถานศกึษา ครภูมูปัิญญา/
ภมูปัิญญาท้องถิน่/ผู้รูใ้นท้องถิน่ ครสูือ่ และครขูองสงัคม ท่ีครเูหล่านีส้ามารถขอรบั
การสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน/การเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่จําต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนา และยกย่อง เพื่อร่วมกันปกป้องสิทธิและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชนหรือผู้เรียน ให้เป็นคนมีความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยม รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
คนดีของชุมชนท้องถิ่น ของสังคมและประเทศชาติ ตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกาเพื่อสุขภาวะ
คนไทย ดังแผนภาพครูแห่งการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔ ครูแห่งการเรียนรู้ 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นครูดีของแผ่นดินทั้งระบบควรมีกองทุน
และองค์กรอิสระในการส่งเสริม พัฒนาและยกย่องครูของชาติทุกสังกัด ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นครูพ่อ
แม่  ครูในสถานศึกษา ครูภูมิปัญญา/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ผู้รู้ในท้องถิ่น ครูส่ือ และครูของสังคม ที่ครู
เหล่านี้สามารถขอรับการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน/การเรียนรู้ได้อย่าเป็นรูปธรรม 

 
 
 

การนําแนวคิดและข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ 

เด็ก เยาวชน 
ผูเรียน

ครูพอแม

ครูใน
สถานศึกษา

ครูพระ/
นักบวช

ครูภูมิปญญา
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ผูรูในทองถิ่น

ครูส่ือ

ครูของสังคม

ครูแห่งการเรียนรู้ 



38 การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

การน�าแนวคิดและข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ
 ด้วยแนวคิดและข้อเสนอทางเลือกการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้ม ี
การจดัท�าโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนเพือ่
สุขภาวะคนไทย (ปศท. ๒) ขึ้นในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ดังจะได้กล่าวถึงในบทความ
เรือ่งการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม : กรณศึีกษาโครงการน�าร่องการจดัการศกึษา
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทยต่อไป
 
สรุป
 ข้อเสนอระบบการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อสุขภาวะคนไทย 
ดังกล่าวน้ี เป็นทางเลือกหนึ่งของความพยายามเสนอการจัดการศึกษาของ 
ภาคประชาชนที่คาดหวังว่า จะเติมเต็มการการจัดการศึกษาท่ีภาครัฐด�าเนินการ 
เป็นการศกึษาทีน่�าไปสูค่วามสขุของผูเ้รยีน ผูจั้ดการเรยีนการสอน/การเรยีนรู้ และ
ประชาชนโดยรวม ที่สมควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม  
เพือ่ให้การศกึษาหวนกลบัมาเป็นการศึกษาเพือ่มวลชนและมวลชนเพือ่การศกึษา 
เป็นการศึกษาที่ฟังเสียงประชาชน เอาชีวิตเป็นตัวตั้งด้วยหลักของการร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามผล และ 
ร่วมชื่นชม บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ รู ้ท้องถิ่น รู้รากเหง้า รู้ประวัติศาสตร์   
รู้ศาสนา รู้อาชีพ รู้วิชาสามัญ รู้รักษาสุขภาพ และ รู้เท่าทันโลก เป็นการศึกษา 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งสังคม เพ่ือเป็นกลไกพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาสังคม 
ประเทศชาติ และน�าไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ผลการน�าร่องการจัดการศึกษา
แบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนเพือ่สขุภาวะคนไทยครัง้นี ้จะเป็นบทพสิจูน์ว่า 
การจัดการศึกษาตามข้อเสนอดังกล่าวนี้มีความเป็นไปได้ 
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ความน�า
 แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาโดยองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นแนว
ความคิดที่มีมานานแล้ว รูปแบบที่คุ้นเคยคือ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน หรือที่เรียกย่อๆ ว่า บวร ผลการจัดการศึกษาโดย 
ความร่วมมอืขององค์กรหลกัทัง้สามของชมุชนแบบน้ี ส่วนดคีงมอียูบ้่าง โดยเฉพาะ
ประเดน็การตอบสนองความต้องการในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่น
ชุมชน และประเด็นการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 
  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการน�าแนวคิดและหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน (School-based Management) ตามแนวปฏิรูปการศึกษาไปใช้ใน 
การจดัการ แต่สาระของกระบวนการเรยีนรู ้(educational substance process) 
ก็ยังคงเหมือนเดิม  จุดหมายหรือผลของการศึกษาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม  
ซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี  เห็นว่า เป็นเพราะสภาพแนวคิด ที่ฝังแน่นในการจัดการ
เรียนรู้ ยังเป็นการเอาเนื้อหาวิชาเป็นตัวต้ัง ไม่ได้เอาความจริงของชีวิตและการ 
อยูร่่วมกัน หรือเอาสงัคมเป็นตัวต้ัง ท�าให้การศกึษาอยูน่อกสังคม ไม่เข้าใจว่าสงัคม
มปัีญหาอะไร การศกึษาไม่ได้ร่วมทกุข์ร่วมสขุ ไม่ร่วมแก้ปัญหา อ่อนแอทางปัญญา 
ท้ังๆ ที่สังคมปัจจุบันเป็นระบบที่ซับซ้อน เชื่อมโยง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ยากต่อความเข้าใจ และยากต่อการจัดการให้เกิดความก้าวหน้า อย่างสมดุล และ

การจัดการศึกษาฐานชุมชน
(Community-based Education Management=CBEM)

กล้า  ทองขาว*

*รองศาสตราจารย์ ดร., ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
การศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประเทศไทยยงัไม่มสีมรรถนะ  เพยีงพอทีจ่ะเผชญิกบัความซบัซ้อน และความยาก
ของปัญหาสังคมปัจจุบัน เรื่องที่ยากและซับซ้อนจะต้องใช้ความรู้และปัญญา 
เข้าไปแก้ไข
 
 การสร้างสังคมความรู้และสังคมภูมิปัญญา คือแนวทางส�าคัญของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒) แต่สังคม
ภูมิปัญญาและสังคมความรู ้ที่แท้จริงควรมาจาก ฐานรากของสังคม และ 
การพัฒนาอย่างบูรณาการต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพราะชุมชนคือฐานรากของ
ประเทศ ถ้าชุมชนทั้งหมดเข้มแข็งทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย ประเทศไทยก็จะมั่นคง (ประเวศ 
วะสี, ๒๕๕๕ : ๒)
           ข้อเสนอ (proposition) การจัดการศึกษาโดยใช้ฐานชุมชน (Commu-
nity-based Education Management = CBEM) หรือการจัดการศึกษา 
ฐานชุมชน มีเป้าหมายและขอบเขตการเรียนรู้กว้างขวาง เป็นการเรียนรู้การสร้าง
ฐานรากของชีวิตให้มั่งคง เพิ่มพูนความรู้ รักษาความดี ยึดหลักท�าเพื่อส่วนรวม 
หมั่นฝึกหัดฝึกฝน ไม่ท�าร้ายตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น  
แม้ในช่วงชีวิตจะล้มลุกคลุกคลาน แต่หากรากฐานมั่นคง การก่อร่างสร้างตัวคง 
มใิช่เรือ่งเกนิเอือ้ม (นฤตย์ เสกธีระ, ๒๕๕๕ :๑๓) การจดัการศกึษาโดยใช้ฐานชุมชน 
หรือการศึกษาฐานรากแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน นับเป็นทางเลือก 
จุดเปลี่ยนประเทศไทย
 บทความนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะส�ารวจและน�าเสนอแนวคิด หลักการ แนวทาง 
และประสบการณ์ของการจัดการศึกษาโดยใช้ฐานชุมชน จากเอกสาร งานวิจัย
และข้อมูลการปฏิบัติในชุมชน 
 โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน  
เพ่ือสุขภาวะคนไทย เป็นโครงการที่ได้รับความสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังม ี
รายละเอียดที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
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แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฐานชุมชน
 การจัดการศึกษาฐานชุมชน หรือการจัดการศึกษาโดยใช้ฐานชุมชน  
มีแนวความคิดต่อประเด็นพัฒนาการของการจัดการศึกษาในระบบของไทยว่า 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ สถานศึกษาเป็นกลไกการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลก การศึกษาท�าให้คนไทยรู้เท่าทัน 
ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า และในสังคมแข่งขัน คนไทยให้ความส�าคัญต่อการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ และใช้ความรูเ้ป็นเครือ่งมอืพฒันาคณุภาพชวีติ สามารถใช้ความ
รู้จัดการตนเองได้เพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน แบบแผนการจัดการศึกษาโดย
สถานศกึษาได้แยกคนออกจากชมุชน สงัคม วฒันธรรม จติวญิญาณของความเป็น
ท้องถิ่น จนลืมรากเหง้า วิถีชีวิตและความเป็นตัวตนเกือบสิ้นเชิง แยกการศึกษา
ออกจากครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด ศาสนสถานที่มีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเชื่อมโยงคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
(พิณสุดา สิริธรังศรี, ๒๕๕๕ :๑๒)
 หากมองในภาพกว้างเกี่ยวกับอนาคตด้านสังคมกับการศึกษา กลุ่มคน 
ทีเ่ข้าไม่ถงึการศกึษาและการเรยีนรู้ จะถกูละเลยและทอดทิง้โดยระบบการแข่งขนั 
คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนจะลดลง เด็กและเยาวชนให้ความส�าคัญ
ในโลกของตนเอง จะห่างเหินและละเลยบุพการี บรรพชนและความเป็นไปของ
สังคม (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒ : ๒๑) เพราะโลกกว้างของ 
ผู้เรียนถูกจ�ากัดให้แคบลง (พิณสุดา สิริธรังศรี, ๒๕๕๕ : ๑๒) เป็นการศึกษา 
เดินตามรอยตะวันตก แบบต่อท่อความรู้ การศึกษาแบบท่องจ�าต�ารา เน้นการ 
ท่องหนังสือ แต่ไม่เน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต (ประเวศ วะสี, ๒๕๕๓) ทางออกของ 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือทางเลือกการศึกษาฐานชุมชน แนวคิดในการจัดการ
ศึกษาฐานชุมชน มีสาระส�าคัญโดยสังเขปดังนี้ (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 
๒๕๕๓ : ก-ค และ ประเวศ วะสี, ๒๕๕๕ : ๒)
 ๑) การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นระบบการศึกษาทางเลือกของ 
ภาคประชาชน ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการสร้างความเข้มแขง็ทีฐ่านราก ทีจ่�าเป็นต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความส�าคัญกับครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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และองค์กรอืน่ของประชาชน เพือ่เตมิเตม็การจดัการศกึษาทีด่�าเนนิอยูใ่นปัจจบุนั 
เพื่อน�าไปสู่สุขภาวะของคนไทย ทั้งทางด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม
 ๒) การจดัการศกึษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาท่ีเช่ือว่า ทุกคนมศีกัยภาพ
ที่จะเรียนรู้ได้ บนหลักการการศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา ช่วย
กันท�าให้การศึกษาเป็นกลไกปลูกฝังและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บูรณาการเข้า
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า ประวัติศาสตร์ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 ๓) การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาที่เอา “ชีวิตเป็นตัวตั้ง” 
แทนการเอา “วชิาเป็นตวัตัง้” ตามแบบแผนเดิม โดยมจีดุมุง่หมายให้ผูเ้รยีนได้รบั
ทัง้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการศกึษา เป็นการศกึษา 
ระบบเปิด ที่บูรณาการทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิ เพื่อที่จะให้ความเห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา เป็นการศึกษาที่ฟังเสียงประชาชน
 ๔) การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาท่ีสามารถรองรับผู้จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไมป่ระสงค์เข้ารบัการศกึษาในระบบ แต่สามารถศกึษาตอ่
ด้วยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก
รัฐและการยอมรับจากสังคม ผู้จบการศึกษาสามารถเลือกรับการศึกษาระดับ
อดุมศกึษา และการอาชีวศึกษา หรอืเลอืกทีจ่ะมอีาชพีอสิระ มสีถานประกอบการ 
และหากต้องการกลับเข้าสู ่การศึกษาในระบบ ก็สามารถเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ โดยองค์กรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่สามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างเป็นองค์รวม
 ๕) การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการเพิ่มความส�าคัญของเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นๆ 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ต้องหันมาให้ความส�าคัญกับเยาวชนและบุตรหลาน 
โดยร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมภายใน
ครอบครัวและชุมชน โดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส�าคัญกับ
การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เป็นฐานรากของสังคม
 ๖) การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู ้
ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) กระบวนชุมชน
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คือ หัวใจของการพัฒนา แผนการพัฒนาของชุมชนเป็นแผนอย่างบูรณาการคือ 
เศรษฐกจิ จิตใจ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม สขุภาพ การศกึษาและประชาธปิไตย 
เพราะเชื่อว่า การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ จะน�าไปสู่ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน 
ทีด่ ีเป็นการเรยีนรูท้ีส่�าคัญทีส่ดุ ไม่ใช่การท่องวชิา การเรยีนรูร่้วมกนัในการปฏบิตัิ
ท�าให้ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างบูรณาการ 
 จะเห็นว่าแนวคิดในการจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการจัดการศึกษา
ทางเลือกที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งฐานรากที่จ�าเป็นโดยภาคประชาชน เป็นการ 
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เพื่อสุขภาวะทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและสังคม เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐและท้องถิน่ ชมุชนช่วยกนัท�าให้การศกึษาเป็นกลไกปลกูฝังคณุค่า
และชวีติทีด่งีาม เพราะกระบวนการชมุชน คอืหวัใจของการพฒันา โดยมหีลกัการ
และแนวทางการจัดการศึกษาดังหัวข้อต่อไป

หลักการและแนวทางจัดการศึกษาฐานชุมชน
 ดังเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศคือ  
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมภูมิปัญญา หรือสังคมฐานความรู้ (Knowledge 
-based Society) เป็นสังคมสันติสุข คนไทยรู้เท่าทันโลกและรักความเป็นไทย 
การศึกษาคือกลไกหลัก หรือเคร่ืองมือส�าคัญของการขับเคลื่อนสังคม ความ 
เข้มแข็งฐานราก คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาฐานชุมชน ตามแนวคิด ๖ 
ประการดงัทีก่ล่าวมาแล้ว หลกัการและแนวทางจดัการศกึษาตามแนวคดิดงักล่าว
ประกอบด้วย
 ๑) หลกัการกระจายอ�านาจไปยงัประชาชนและชมุชน (Empowering 
People = E ) ให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิ มีอิสระในการคิดและปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหา ก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง หรือประเด็นท่ีต้องการเรียนรู้ เช่น 
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการด�าเนินการ หรือการกระท�าใดๆที่ยังไม่เคยท�ามาก่อน 
(Learning to do) เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ (Learning to know) เรียนรู้ที่จะค้นหา
หรือพัฒนาตน (Learning to be) และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (learning 
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to live together) โดยเบื้องต้นจะมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ชุมชนให้ค�าปรึกษา
 ๒) หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน (Participatory  
Learning = P) องค์กรในชุมชน หมายถึง องค์กรที่ได้รับการจัดตั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประกอบกันเป็นชุมชนท้องถ่ิน เช่น 
องค์กรการปกครองท้องที่ (ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
สถานศึกษา องค์กรศาสนา ครอบครัว องค์กรเก่ียวกับงานสาธารณสุขชุมชน 
ประชาคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีและแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสนใจ 
ด้านอาชีพ สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ กลุ่มสนใจศิลปะวัฒนธรรม และ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เป็นต้น การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ชุมชน
หรือผู้น�า หรือผู้แทนองค์กรในชุมชน มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมค้นหาปัญหา 
ร่วมก�าหนดเป้าหมายและทิศทางในการแก้ไขปัญหา ท่ีเรียกว่า ร่วมวางแผน  
ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหาในข้ันปฏิบัติ  
ร่วมติดตามผล ประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ของกัน 
และกันในกระบวนการจัดการเรียนรู้
 ๓) หลักการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area - Focused = A) กล่าวคือ  
การจัดการศึกษาฐานชุมชน ใช้กระบวนการชุมชนเป็นกลไก มีสภาผู้น�าชุมชน  
โดยการรวมตัวของผู้น�าชุมชน ท้ังผู้น�าเป็นทางการและผู้น�าตามธรรมชาติ มี 
การศึกษาและส�ารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชนใช้เป็นฐานความคิดและใช้ท�าแผน
ชุมชน และแผนชุมชนจะเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ และต้ังเป้าหมายได้  
มสีภาประชาชนทีค่นทัง้ชมุชนมส่ีวนร่วม ก�าหนดทศิทางและเป้าหมายของชมุชน 
ทั้งทางสังคมและสัมมาชีพ เป็นประชาธิปไตย มีหนึ่งมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
อุดมศึกษาที่ตั้งในจังหวัด ร่วมท�างานกับพื้นที่ บูรณาการทรัพยากรของชุมชน 
ท้องถิ่น และรัฐบาลสนับสนุน
 ๔) หลักการยึดชีวิตหรือยึดผู ้เรียนเป็นตัวต้ัง (Life, Learners  
Centered = L) ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการ ผู้เรียน 
เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ เช่น เรียนรู้รากเหง้า รู้ท้องถิ่น รู้ศาสนา 
รู้วัฒนธรรม จารีตประเพณี รู้ประวัติศาสตร์ชุมชน รู้วิชาสามัญ รู้วิชาชีพ รู้รักษา
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สุขภาพ รู ้ศิลปะดนตรีและกีฬา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู้เท่าทันโลก การเป็นพลเมืองดี พลโลกที่ดี  
มีสัมมาอาชีพและมีสันติสุข น�าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน สาระการเรียนรู้เน้นวิถีชีวิต 
เป็นกระบวนการทางสังคม และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ
 ๕) หลักการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการกันระหว่างการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ( Integrated Education Systems 
Approach = I ) เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่แยก 
การจัดการทั้งสามระบบออกจากกัน แต่เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนและผูส้อนมคีวามหลากหลาย
วัยและวุฒิ
 โดยสรุป หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาฐานชุมชน ที่มีชื่อ 
เรียกย่อๆว่า EPALI  จะประกอบด้วย หลักการกระจายอ�านาจไปยงัประชาชนและ
ชุมชน หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน หลักการเอาพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง  
หลักการยึดชีวิตหรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง และหลักการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ท้ังสามระบบ ตามอธบิายมาแล้ว โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัร่วมท�างานกบั
พื้นที่ และบูรณาการทรัพยากรจากชุมชน รัฐและท้องถิ่นสนับสนุน ดังภาพ

ภาพการจัดการศึกษาฐานชุมชน (Community-based Education 
Management Model)
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สรุปความ
 บทความนี ้ผูเ้ขยีนได้น�าเสนอแนวคิด หลกัการ แนวทางการจดัการศกึษา 
โดยใช้ฐานชุมชน เป็นการศึกษาทางเลือก ที่ต่างไปจากการจัดการศึกษากระแส
หลักในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งข้อดีและข้อจ�ากัด และเช่ือว่า 
การจดัการศกึษาฐานชมุชนหากมกีารน�าไปปฏบิติัให้กว้างขวางท้ังประเทศ จะช่วย
ลดปัญหาและข้อจ�ากัดของการศึกษารูปแบบเดิม และการศึกษาฐานชุมชน  
มีแนวโน้มจะกลายเป็นการศึกษาที่เหมาะสมกับอนาคตสังคมไทย
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 ขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒).
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๒). แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  
 (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
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การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับ
หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน

การจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทยแบบมีส่วนร่วม
 ในงานการสร้างระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤติ ซ่ึงเป็นส่วน 
ต่อจากโครงการศึกษาระบบการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย 
(ปศท) ตามแนวทางหลัก “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” โดยส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีโครงการน�าร่องการ
จดัการการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนเพือ่สขุภาวะคนไทย (ปศท.๒)  
มีความเชื่อที่ส�าคัญที่เกี่ยวรับระบบการศึกษาว่า การสร้างความเข้มแข็งที่รากฐาน 
จ�าเป็นต้องให้มีส่วนร่วนในการจัดการการศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับครอบครัว
ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชนและองค์กรเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของประชาชน มีการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ ทีเ่ป็นความร่วมมอืของครอบครวั วดั/ศาสนสถาน โรงเรยีน องค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
เติมเต็มการจัดการศึกษาที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน�าไปสู่สุขภาวะของคนไทย 
ทั้งด้านกายจิต สังคมและสติปัญญา
 แนวคิดของการศึกษาดังกล่าวนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะ 
คนไทย ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ด้วยความเชื่อว่า “คนทุกคน
มีศักยภาพที่เรียนรู้ได้” หาก “เป็นการศึกษาเพ่ือมวลชนและเป็นมวลชนเพื่อ 

อุทัย   บุญประเสริฐ*

*รองศาสตราจารย์ ดร., ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
การศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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การศึกษา” โดยช่วยกนัท�า ช่วยให้การศึกษาเป็นกลไกปลกูฝังและพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า ประวัติศาสตร์ ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
 เป็นการศึกษาทีม่จุีดมุง่หมาย เพ่ือให้ผู้เรยีนได้รบัท้ังความรู ้ทักษะ เจตคติ 
และคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบการศึกษาจะเป็นระบบท่ีครอบคลุมท้ังการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะให้
ความเห็นหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและบูรณาการทรัพยากรใน 
ท้องถิน่ร่วมกนั บนพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมและการกระจายอ�านาจโดยใช้ชมุชน
เป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ท้ังการ 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระมีความยืดหยุ่นและมี 
ความคล่องตัวกับผู้จัด บนความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม ดังองค์ประกอบโดยรวมในแผนภาพต่อไปนี้

กศ
ในระบบ

กศ
นอกระบบ

กศ
ตามอัธยาศัย
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ทีม่า : พณิสดุา สริธิรงัศร.ี คูม่อืด�าเนนิโครงการน�าร่องการจดัการการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของ
องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒). ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัย
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๔. หน้า ๓-๙. 
 

 องค์กรในชมุชน ทีม่ส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา จะครอบคลมุในวงกว้าง
ถึงครอบครัว วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการศึกษาให้เติม
ส่วนที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน ใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันได้ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรในส่วนท้องถิ่น ในบริบทของท้องถิ่น ซึ่งในโครงการน�าร่อง 
ใช้จังหวัด พื้นที่ และชุมชนเป็นฐานเพื่อการศึกษาพัฒนาต้นแบบ และเพื่อการ
สนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป โดยสนับสนุนให้องค์กรที่จัดการศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม ได้มีสิทธิและอิสระในการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกันได้ท้ังการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพ รู้เรื่องท้องถิ่น รู้รากเหง้า  
รู้ศาสนา รู้วัฒนธรรม รู้ประวัติศาสตร์ รู้วิชาสามัญ รู้วิชาชีพ รู้รักษาสุขภาพ  
รู้เท่าทันโลก เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพและมีสันติสุข น�าไปสู่สุขภาวะท่ียั่งยืน  
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพิ่มความเข้มแข็งจากฐานราก ตามความหลากหลายของ
บริบทชุมชน โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมในท้องถิ่น ชุมชน ถ้าเป็นโรงเรียนให้จัดให้นักเรียนได้ไป
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เรียนรู้ในชุมชน วัด ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ ถ้าเป็นการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
ต้องจดัให้ผูเ้รยีนได้ไปเรยีนรู้ในสถานศึกษา วดั ศาสนสถาน และองค์กรอืน่ในชุมชน
ด้วย ส่วนขอบเขตของการจัดจะครอบคลุมสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์บริบทของ
องค์กรชุมชน ชุมชน วัด หรือแหล่งจัดการเรียนรู้ จัดท�าแผนงาน/โครงการจัดการ
ศกึษาท่ีเหมาะสมกับสขุภาวะของคนไทย แบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนจดั/
พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ ก�าหนดกิจกรรม  ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการด�าเนินการเรียนรู้ และการถอดเป็นบทเรียนของระบบศึกษา 
ทีเ่หมาะสมกบัสขุภาวะคนไทยโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน เพิม่ความเข้มแข็งของฐานราก 
ตามความหลากหลายในบรบิทของสงัคมไทย ส�าหรับการเรยีนรูแ้ละการปรบัปรงุ
พัฒนาการด�าเนินงานในโอกาสต่อไป

การมีส่วนร่วมคืออะไร ท�าไมต้องเปิดโอกาสให้ ให้กับใคร และ
อย่างไร 
 เมื่อสังคมพัฒนาก้าวหน้าขึ้น หลายสังคมก็ได้เรียนรู้แล้วว่า การพัฒนา 
ที่มีพลังและยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตยนั้น เกิดจากการพัฒนาท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกภาคส่วนได้มส่ีวนร่วม ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมแรงร่วมใจด�าเนนิการ และร่วม
รับประโยชน์จากการพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการ การด�าเนินงาน
ต่างๆ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน 
ชมุชน และองค์กรต่างๆ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ให้ได้มโีอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา ร่วมติดตาม 
ประเมินผล จะก่อให้เกิดผลดีเป็นส่วนใหญ่ ให้ค�านึงถึงความพึงพอใจกับทุกฝ่าย 
ให้เกิดแรงร่วม-ใจร่วมและความยั่งยืนในการปฏิบัติการ ด้วยความร่วมมือของ 
ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืผู้ท่ีมส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยตรงมากยิง่ข้ึนเสมอ การมส่ีวนร่วม 
(participation) จงึกลายเป็นประเดน็ส�าคญัในการด�าเนนิงานในทกุภาคส่วน เป็น
สิ่งส�าคัญที่ทรงพลัง ซึ่งแต่เดิมส่วนใหญ่มักจะเน้นการพิจารณากันในแง่ของ 
การพัฒนาสังคม / ชุมชนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นหลักใหญ่ของ 
การบริหารจัดการในกิจการของมนุษย์ในทุกด้าน ทุกประเภท ทุกระดับในองค์กร 
และในสังคม
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 ต่อค�าถามว่า การมีส่วนร่วมคืออะไรนั้น ในยุคก่อนท่ีสังคมเป็นสังคม
อ�านาจนิยม สังคมเผด็จการ การบริหารและการจัดการจะเป็นแบบรวมอ�านาจ 
เป็นแนวเผดจ็การ รวมอ�านาจไว้แต่ทีส่่วนกลางหรอืในองค์กรกลางเป็นหลกั แบบ
รวมศูนย์อ�านาจ   รัฐหรือส่วนกลางท�าหน้าที่ตัดสินใจฝ่ายเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่ 
ประชาชนไม่มีทางเลือกมากนัก  ความสัมพันธ์เป็นแบบแนวดิ่งจากบนลงล่าง  
มีพฤติกรรมปิดก้ันการมีส่วนรวมของประชาชน การมีส่วนร่วม ในยุคนั้น คือ  
การมส่ีวนร่วมของกลุม่อ�านาจ กลุม่ผูม้อี�านาจ กลุม่อภชินในแต่ละชมุชนหรอืสงัคม 
หรือกลุ่มที่ยึดอ�านาจไว้ในมือ ไม่ว่าจะได้อ�านาจมาด้วยวิธีใดก็ตาม
 แต่เมื่อโลกพัฒนาขึ้น สังคมพัฒนาก้าวหน้าขึ้น บ้านเมืองและประชาชน
มีการพัฒนามากขึ้นจะมีปรากฏการณ์การเรียกร้องสิทธิในการรับรู้ ในการตัดสิน
ใจและการมีส่วนร่วมในสังคม ประชาธิปไตยยุคใหม่ จะยิ่งเห็นได้ชัด และจะมี 
การด�าเนินการในเรือ่งการมส่ีวนร่วมกนัอย่างเป็นระบบมากขึน้ มกีฎหมายรองรบั
ชัดเจนและในการบริหารราชการแนวใหม่ทั่วโลก ต่างก็ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในเร่ืองการมีส่วนร่วม ได้รับรู้ถึงบทเรียนและได้เรียนรู้ถึงการสูญเสียอันเป็นผล 
จากการไม่ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆ ตลอดจนมีบทเรียนท่ีแสดงถึง 
ผลส�าเร็จ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
 การมส่ีวนร่วมนี ้แท้ทีจ่รงิแล้ว เป็นกระบวนการทีจ่ดัการหรอืด�าเนินการ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน  ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวงกว้างจะหมายถึง
ประชาชน ให้ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทศันะ ร่วมเสนอปัญหา เสนอประเด็นส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง ร่วมคดิ ร่วมเสนอแนวทาง 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ท่ีส�าคัญคือ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
(ในกระบวนการตดัสนิใจ) และร่วมกระบวนการด�าเนนิงาน หรอืมส่ีวนร่วมในงาน 
ในการพัฒนา ในฐานะหุ้นส่วน เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การสร้างการมีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนส�าคัญมาก ค่อนข้างละเอียดอ่อน  
มักจะเร่ิมด้วยการเปิดใจ  รู้จักการยอมรับ และการเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินงาน ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม  
และความสามารถในการน�าเทคนิคต่างๆ ในการท�างานแบบมีส่วนร่วมมาใช้ได้
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อย่างเหมาะสม กระบวนการมีส่วนร่วมที่วิวัฒน์ในบริบทเก่า จะเป็นกระบวนการ
จากการหยิบยื่น (delegate) สู่การสนับสนุน (support) ก้าวหน้าเป็นสู่แนวการ
เสริมพลัง (empower) ซึ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดในพฤติกรรมกระจายอ�านาจ 
การรวมผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไว้ในกลุ่มผู้ตัดสินใจ เปิดกว้าง ไม่มีการ
จ�ากัด ในหลายบทบาท ประชาชนเป็นผู้น�า ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
โปร่งใสเปิดกว้าง ใช้กระบวนการเครือข่ายและสร้างเครือข่ายเสริมในการด�าเนิน
งานหรือขยายฐาน  และที่ก้าวไปไกลมากซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก คือ 
กระบวนการธรรมาภิบาลตามแนวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของระบบ
ราชการไทย ซึ่งมีหลักการมีส่วนร่วมเป็นเสาหลักส�าคัญ ๑ ใน ๖ เสาหลัก  
ที่ระบุไว้ว่า หลักการมีส่วนร่วม  หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี 
ส่วนเกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมทางการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการตดัสนิใจในเรือ่ง
ต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะท�างานโดยให้ข้อมลู
ความคิดเห็น แนะน�า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
 แต่ในโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทยนี้ การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ใครและอย่างไร
นัน้ ในการมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนจะครอบคลมุทัง้ การร่วมคดิ ร่วมวางแผน 
ร่วมตดัสินใจ ร่วมด�าเนนิการ ร่วมรบัผดิชอบ ร่วมติดตามประเมนิผล ร่วมแก้ปัญหา 
และร่วมชื่นชม ในลักษณะที่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ให้อิสระ 
ให้มีความยีดหยุ ่นและความคล่องตัวกับผู ้จัดและผู ้เก่ียวข้อง ผู ้ ท่ีมีส่วนได ้
ส่วนเสยีด้วย บนความความหลากหลาย  ทีส่อดคล้องกบับรบิทของชมุชนท้องถิน่
และสังคม
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การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษา โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ

องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย

 โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
เพือ่สุขภาวะคนไทย หรอืเรยีกย่อว่า โครงการ ปศท.๒  เปน็โครงการวจิยัโครงการ
หน่ึงทีท่ดลองน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนท้ังระบบ 
ที่เกิดจากการที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มี
เจตนารมณ์และวิสัยทัศน์การสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านกาย จิต สังคมและสติ
ปัญญา ในอนัทีจ่ะน�าพาให้คนไทยเป็นบคุคลทีส่มบรูณ์ เพยีบพร้อม และด�ารงชวีติ
ได้อย่างมีความสุข ในการนี้ ได้มีการศึกษาแนวทาง “ร่วมสร้างประเทศไทย 
ให้น่าอยู่” เมื่อปี ๒๕๕๓  ที่มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน 
มีการศึกษาประเด็นส�าคัญที่พิจารณาว่า จะส่งผลต่อการร่วมสร้างประเทศไทย 
ให้น่าอยูด่งักล่าว จ�านวน ๑๐ เรือ่ง ได้แก่ (๑) การสร้างจติส�านกึใหม่ (๒) การสร้าง
สัมมาชีพเต็มพื้นที่ (๓) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน (๔) การสร้าง 
ธรรมาภิบาลในทางการเมือง การปกครอง ระบอบความยุติธรรมและสันติภาพ 
(๕) การสร้างระบบสวัสดิการสังคม (๖) การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (๗) การสร้างระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะของคนท้ังมวล (๘) การสร้าง
สมรรถนะในการวิจัยและยุทธศาสตร์ (๙) การสร้างระบบการสื่อสารที่ผสาน 
การสร้างสรรค์ทัง้มวล และ (๑๐) การสร้างระบบการศึกษาทีพ่าชาติออกจากวกิฤติ

พิณสุดา  สิริธรังศรี*

*ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร., ผูอ้�านวยการศูนย์วจิยัและฝึกอบรมทางการศกึษา วทิยาลยัครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ ผู้จัดการโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย
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 ในการสร้างระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤติดังกล่าว สสส.  
ได้สนับสนุนทุนให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ และคณะ ด�าเนนิการศกึษาทางเลอืกระบบการศกึษา
ที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย และด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ ข้อเสนอ 
ดังกล่าว มีประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งของระบบการศึกษา คือ การสร้างความ 
เข้มแขง็ทีฐ่านรากทีจ่�าเป็นต้องเข้ามามส่ีวนในการจดัการศกึษาโดยให้ความส�าคญั 
กบัองค์กรต่างๆทางสงัคม ได้แก่ ครอบครวั ชมุชน ท้องถิน่ สถาบนัศาสนา เอกชน
และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของประชาชน  
มกีารสร้างชมุชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ทีเ่ป็นความร่วมมอืขององค์กรต่างๆ
ดังกล่าว  และที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเติมเต็มการจัดการศึกษาที่ด�าเนินอยู่ใน 
ปัจจุบัน อันคาดหวังว่าจะน�าไปสู่สุขภาวะของคนไทยทั้งด้านกาย จิต สังคมและ
สตปัิญญา ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ในรปูแบบของการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรหรือสถาบันสังคมที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น
  ในการจัดการศึกษาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ใครจะเป็นผูจั้ดก็ได้ ทัง้ทีเ่ป็นโรงเรยีน บ้าน 
วัด/ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถาบันสังคม สถานประกอบ
การ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องเป็นความร่วมมือและ 
ผนึกก�าลังกัน ขององค์กรที่มีในท้องถิ่น/ชุมชนนั้นๆ
 แนวคิดของการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการศึกษาที่เชื่อว่า “คนทุกคน 
มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้” บนหลักการ “การศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชน 
เพ่ือการศึกษา” ช่วยกันท�าให้การศึกษาเป็นกลไกปลูกฝังและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรม  รากเหง้า  ประวัติศาสตร์ชุมชน  
ท้องถิน่และประเทศชาติ เป็นการศึกษาทีเ่อา“ชีวติเป็นตัวต้ัง” แทนการเอา “วชิา
เป็นตัวตั้ง” ดังที่ผ่านมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ 
เจตคติและคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการศึกษา จึงเป็นการศึกษาระบบเปิด 
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ทุกคน 
มีสิทธิที่จะให้ความเห็นหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษา 
ที่ “ฟังเสียงของประชาชน” และใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based) ด้วย
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ความร่วมมอืของทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบนัสงัคมอืน่ๆ 
ผูจ้บการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่จ�าเป็นต้องเข้ารบัการศึกษาในระบบ แต่สามารถศกึษา
ต่อด้วยการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐและการยอมรับจากสังคม

 ในการน้ี ได้มข้ีอเสนอให้มกีารน�าร่องการจัดการศกึษาในรปูแบบดงักล่าว 
ในจังหวัด/พื้นที่ของจังหวัด หรือชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพจึงได ้สนับสนุนทุนให ้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัย
ครศุาสตร์ เพือ่ด�าเนนิ “โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กร
ในชุมชนเพ่ือสุขภาวะคนไทย” ขึ้น โดยน�ารูปแบบการจัดการศึกษาตาม 
ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย ท่ีใช้จังหวัด/
พื้นที่/ชุมชนเป็นฐาน ตามความหลากหลายของบริบทสังคมไทย มาเป็นแนวทาง
การด�าเนินงาน เพื่อเป็นต้นแบบและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป

แนวคิดและหลักการ
 ในการจัดการศึกษาดังกล่าว ยึดแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะ 
คนไทยทีย่ดึผู้เรียนเป็นตวัตัง้ (ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั) ด้วยการมส่ีวนร่วมและบรูณาการ
ทรัพยากรในท้องถ่ินร่วมกัน บนพื้นฐานของการกระจายอ�านาจโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานราก ด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน  
ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ  
ร่วมตดิตามประเมนิผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชืน่ชม ทีใ่ห้อสิระความยดืหยุน่และ
ความคล่องตวักับผู้จดัการศึกษา บนความหลากหลายและสอดคล้องกบับรบิทของ
ท้องถิ่นและสังคมไทย ที่มีองค์กรในชุมชนเป็นผู้ด�าเนินการจัดการศึกษา 
 องค์กรในชุมชน ประกอบด้วยองค์กรครอบครัว องค์กรชุมชน วัด/ 
ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน 
สถาบันสังคม และองค์กรอื่นของประชาชนในพื้นที่/ชุมชนนั้นๆ ทุกองค์กรมีสิทธิ
และอิสระในการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา 
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นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย/และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ รู้ท้องถิ่น รู้รากเหง้า รู้ศาสนา รู้วัฒนธรรม  
รู้ประวตัศิาสตร์ รูว้ชิาสามญั รูว้ชิาอาชพี รูร้กัษาสขุภาพ รูเ้ท่าทนัโลก เป็นพลเมอืง 
พลโลกที่ดี มีสัมมาชีพและมีสันติสุข น�าไปสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน
 ส่วนผู้เรียน ประกอบด้วยบุคคลหลากหลาย เช่น  นักเรียน/นักศึกษา 
ในสถานศึกษาหรือโรงเรียน พระ/นักบวช เยาวชน หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก (๑) บุคคล ทั้งที่เป็น พ่อแม่ 
ครู พระ/นักบวช ทุกภาคส่วน  (๒) องค์กร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และศูนย ์
การเรียน  (๓) ชุมชน และ (๔) สังคม  สนับสนุนการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่  ๑  บุคคล องค์กร  ชุมชน และสังคมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

 4 
 

องคกรในชุมชน ประกอบดวยองคกรครอบครัว องคกรชุมชนวัด/ศาสนสถานแหลงเรียนรูองคกร
เอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นโรงเรียน สถาบันสังคม และองคกรอ่ืนของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
นั้นๆทุกองคกรมีสิทธิและอิสระในการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกันไดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย/และการเรียนรูตลอดชีวิต ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขเต็มตาม
ศั ก ย ภ า พ  รู ท อ ง ถิ่ น  รู ร า ก เ ห ง า  รู ศ า ส น า  รู วั ฒ น ธ ร ร ม  รู ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  
รูวิชาสามัญ รูวิชาอาชีพ รูรักษาสุขภาพ รูเทาทันโลก เปนพลเมือง พลโลกท่ีดี มีสัมมาชีพและมีสันติสุข 
นําไปสูสุขภาวะอยางยั่งยืน 

สวนผูเรียน ประกอบดวยบุคคลหลากหลาย เชน  นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาหรือโรงเรียน 
พระ/นักบวช เยาวชน หนุมสาว ผูสูงอายุ และประชาชนในชุมชน ที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก 
(๑) บุคคล ทั้งที่เปน พอแม ครู พระ/นักบวช ทุกภาคสวน  (๒) องคกร ไดแก บาน วัด โรงเรียน และ
ศูนยการเรียน (๓) ชุมชน และ (๔) สังคม สนับสนุนการเรียนรู ดังแผนภาพตอไปน้ี 
  

 4

ผูเรียน  
เด็ก  

เยาวชน

พอแม ครู

พระ 
นักบวช

ทุก
ภาคสวน

 
 
 แผนภาพที่  ๑บุคคล องคกรชุมชน และสังคมสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 
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เป้าหมาย
 ๑. ในโครงการน�าร่องฯ เป็นการจัดการศึกษาตามข้อเสนอทางเลอืกระบบ 
การศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในทุกภูมิภาค ตาม
ความหลากหลายของแต่ละบริบท ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ทัง้การจดัการศกึษา
ของรัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด/ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ 
ตามความพร้อมขององค์กร จ�านวน ๑๑ จังหวัด จ�าแนกเป็น
  ๑.๑ ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล�าพูน และน่าน
  ๑.๒ ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และนนทบุรี 
  ๑.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และขอนแก่น
  ๑.๔ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และนราธิวาส
 ๒. องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการน�าร่องฯ
 องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการน�าร่องฯ ประกอบด้วย (๑) เขตพื้นที่การ
ศกึษาและสถานศกึษาในสงักัด (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๓) ชมุชน/แหล่ง
เรียนรู้/วัด  จ�านวนรวม  ๒๘ โรง/แห่ง ดังนี้ 
  ๒.๑. เขตพื้นที่การศึกษาจ�านวน  ๕ เขต  ๑๔ โรงเรียน  ได้แก่
     ๒.๑.๑ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาล�าพนู เขต ๒ และ
สถานศึกษาในสังกัด จ�านวน ๒ โรงได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ ต�าบล
บ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน และ ๒) รงเรียนบ้านโป่งแดง ต�าบล
ทุ่งหัวช้าง อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน
    ๒.๑.๒ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต ๑ และ
โรงเรียนในสังกดัจ�านวน ๒ โรง ได้แก่ ๑) โรงเรยีนวดับ้านสวน อ�าเภอเมือง จงัหวดั
พัทลุง และ ๒) โรงเรียนบ้านระหว่างควน อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
   ๒.๑.๓ เขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ และ
โรงเรียนในสงักดั จ�านวน ๔ โรงได้แก่  ๑) โรงเรยีนบ้านดงหม้อทอง  ต�าบลดงหม้อ
ทองใต้ อ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๒) โรงเรียนบ้านบะหว้า  ต�าบลบะหว้า 
อ�าเภออากาศอ�านวย ๓) โรงเรียนบ้านกดุเรือค�า  ต�าบลกดุเรอืค�า อ�าเภอวานรนวิาส 
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๔) โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์  บ้านหนองพอกใหญ่   ต�าบลนาแต้ 
อ�าเภอค�าตากล้า
   ๒.๑.๔ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (จังหวัด
เพชรบุรี) และโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๒ โรง ได้แก่  ๑) โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  และ  ๒)  โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี  อ�าเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
   ๒.๑.๕ เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๑๕ (เขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนในสังกัด 
จ�านวน ๔ โรงได้แก่  ๑) โรงเรยีนสวนพระยาวทิยา อ�าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส  
๒) โรงเรียนศรีวารินทร์  อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ๓) โรงเรียนสุวรรณ
วิทยาคม อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส   ๔) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์(บางปอประชารักษ์) อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
  ๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ�านวน ๓ โรง/แห่ง ได้แก่
   ๒.๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จ�านวน ๑ โรง 
ได้แก่ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ต�าบลนาทราย อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน
   ๒.๓.๒ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร จ�านวน ๑ โรง 
ได้แก่ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  อ�าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
   ๒.๓.๓ เทศบาลเมอืงนราธวิาส จ�านวน ๑ โรงได้แก่ โรงเรยีน
เทศบาล ๒ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
  ๒.๔ ชุมชน/แหล่งเรียนรู้/วัด จ�านวน ๙ แห่ง ได้แก่
    ๒.๔.๑ ชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงหนองล่อง อ�าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล�าพูน
   ๒.๔.๒  ชมุชนบ้านป่าหดั ต�าบลปัว  อ�าเภอปัว จงัหวัดน่าน
    ๒.๔.๓ ชุมชนวัดป่าบอนต�่า ต�าบลวังใหม่ อ�าเภอป่าบอน  
จังหวัดพัทลุง
    ๒.๔.๔ วัดท่าสะแบง ต�าบลมะบ้า อ�าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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    ๒.๔.๔  แหล่งเรียนรู้บ้านปู่ทวดครูสิงห์ หมู่ ๖ ต�าบล 
หนองโน อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
   ๒.๔.๖ แหล่งเรียนรู้บ้านเหล่าลิง (ศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลาน 
บ้านเหล่าลิง) ต�าบลบ้านดู่  อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
   ๒.๔.๗ ชุมชนบ้านขวาง (บ้านดอนหัน) ต�าบลบ้านขวาง 
อ�าเภอบ้านขวาง จังหวัดขอนแก่น
   ๒.๔.๘ ชมุชนเทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมอืงขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น
   ๒.๔.๙ ชุมชนล�าพญา อ�าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

กรอบการด�าเนินงานโครงการ
 กรอบการด�าเนินงานโครงการ ปรากฏตามแผนภาพดังนี้
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ขอบเขตและสาระการด�าเนินโครงการ
 ๑. ขอบเขตเนื้อหา ด�าเนินการน�าร่องการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
ทีส่ามารถเชือ่มโยงและบรูณาการกนัได้ทัง้การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมีเนื้อหาสาระท้ังวิชาสามัญ 
วิชาชพี อาชพี สุขภาพ ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์และความเป็น
ท้องถิ่น/ชุมชนแล้วแต่กรณี
 กิจกรรมการเรียนรู้ตามขอบเขตเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย การจัดและ
พัฒนาหลักสูตร การจัดท�าส่ือการเรียนการสอน การด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมนิผลการด�าเนินงานทีส่อดคล้องกับกจิกรรม/ลกัษณะของการศกึษา
และการเรียนรู้แต่ละประเภท/ระบบของการศึกษา โดยก�าหนดให้มีอย่างน้อย  
๕ กิจกรรม ที่ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาสาระดังกล่าวข้างต้น
 เงื่อนไขการด�าเนินงาน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าใคร/องค์กร/
โรงเรียนใดจัดการศึกษาตามหลักการโครงการนี้ ต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เชือ่มโยงกนัเป็นองค์รวมในท้องถิน่ ชมุชน โรงเรยีน มกีารจดัให้นกัเรยีนในโรงเรยีน
ได้ไปเรียนรู้ในชมุชนวดัแหล่งเรยีนรู ้ฯลฯ  การจัดการเรยีนรูใ้นชุมชนต้องจัดผูเ้รยีน
เข้าไปเรียนรู้ในสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆในชุมชนด้วย รวมท้ังต้องมีองค์กร 
ในชุมชนร่วมด�าเนินงานด้วย อย่างน้อย ๕ องค์กร ที่มีการรวมตัวกันเป็นองค์กร 
ทีม่อียูใ่นท้องถิน่น้ันทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น วดั สหกรณ์ กลุม่สตรี 
ชมรมผู้อาวุโส ชมรมเด็กและเยาวชน ฯลฯ
 ๒. ขอบเขตสถานทีด่�าเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดั เขตพืน้ทีก่ารศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา/โรงเรียน ต�าบล ชุมชน วัดแหล่งเรียนรู้ หรือ 
ท้องถิ่นอื่นใด ตามเป้าหมายข้างต้น
 ๓. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาด�าเนินการน�าร่อง ๑๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  
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ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงาน
การด�าเนินการน�าร่องฯ มีการด�าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  รายงานข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษา 
ทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยและที่เกี่ยวข้อง
 ๒. วางแผนการด�าเนินงาน จัดท�าโครงการและเตรียมการน�าร่องการจัด 
การศึกษาตามข้อเสนอระบบการศึกษาทางเลือกฯ
 ๓. ก�าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกองค์กรท่ีจัดการศึกษาได้แก่ 
โรงเรียน  องค์กรครอบครัว องค์กรชุมชน วัด แหล่งเรียนรู้ องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบนัสงัคม และองค์กรอืน่ของประชาชน รวมทัง้เขตพืน้ที่
การศึกษา และสถานศึกษาที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 เกณฑ์การสรรหาองค์กร ประกอบด้วย
  ๓.๑ เป็นองค์กรที่จัด หรือมีความพร้อมท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อ 
สขุภาวะคนไทยทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวทางข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่ 
เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย ที่ได้น�าเสนอไว้ทั้งที่เป็นองค์กรครอบครัว องค์กร
ชุมชน วัด แหล่งเรียนรู้ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันสังคม 
และองค์กรอื่นของประชาชน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
  ๓.๒ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม�่าเสมอ ตามที่
องค์กรอ�านวยการวิชาการกลางก�าหนด
  ๓.๓ เป็นองค์กรที่กระจายอยู ่ในทุกภูมิภาค ท้ังภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๔. จดัองค์กรคณะท�างานโครงการน�าร่องการจดัการศกึษาฯ โดยจ�าแนก
เป็น ๔ คณะคือ
  ๔.๑ ระดับองค์กรในส่วนกลาง (องค์กรอ�านวยการวิชาการกลาง)  
มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการ สนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในภาพรวม การสรุปบทเรียนเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด�าเนินงาน มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา ให้ค�า
ปรึกษาแนะน�าการด�าเนินโครงการ และคณะบริหารโครงการ ศูนย์วิจัยและ 
ฝึกอบรมทางการศึกษา วทิยาลยัครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ เป็นหน่วย
บรหิารโครงการ และผูอ้�านวยการศูนย์วจัิยและฝึกอบรมทางการศกึษาเป็นผูจั้ดการ
โครงการ 
  ๔.๒ ระดับภาค จัดให้มีที่ปรึกษาระดับภาค ๔ ภูมิภาค ท�าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาวิชาการ สนับสนุนวิชาการ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินและรายงานระดับภาค
  ๔.๓ ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา ท�าหน้าที่ประสานการ
ด�าเนินงาน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่แล้วแต่กรณี และ
ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
  ๔.๔ ระดับองค์กรปฏบิติั จัดให้มคีณะท�างานแต่ละองค์กรท่ีจดัการ
ศกึษา มหีน้าทีจ่ดัการศกึษาตามความต้องการของชุมชนตามวธิกีารมส่ีวนร่วมของ
องค์กรในชุมชมข้างต้น
 ๕. จัดประชุมชี้แจงและท�าความเข้าใจผู้บริหาร/คณะท�างานขององค์กร
ทีเ่ข้าร่วมโครงการเพือ่พจิารณาและก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนั จ�านวน 
๑ ครั้ง ณ ส่วนกลาง
 ๖. องค์กร ระดับบรหิารทีม่สีถานศึกษาในสงักดั ได้แก่ เขตพืน้ท่ีการศกึษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งคณะท�างานด�าเนินโครงการในเขตพื้นที่
การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของตัวแทนภาครัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถาบันสังคมที่เกี่ยวข้อง
 ๗. โรงเรียน ชุมชน  วัด แหล่งเรียนรู้และสถาบันศึกษาปอเนาะ  ที่ร่วม
โครงการจดัตัง้คณะท�างาน และด�าเนนิโครงการตามแนวคดิ หลกัการของโครงการ 
ตามกิจกรรมที่ก�าหนด ภายใต้ความอิสระและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
 ๘. นเิทศ  ติดตาม และประเมนิผลการน�าร่อง  เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
ในรูปแบบต่างๆทัง้สือ่สิง่พมิพ์ สือ่สารมวลชน สือ่ออนไลน์ และการประชมุ สมัมนา
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 ๙. จัด และสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ เวทีเสวนา และสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการด�าเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๑ ครั้ง 
ระดับภาคๆ ละ ๒ คร้ัง และส่วนกลาง เพือ่สรุปบทเรยีนและเผยแพร่ผลงาน จ�านวน 
๑ ครั้ง
 ๑๐. สรุปกิจกรรมและถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาของแต่ละเขต/
โรงเรียน/วัดเผยแพร่เป็นหนงัสอื เรือ่งการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม : การศกึษา
ฐานราก ทางเลือกประเทศไทย จ�านวน ๑ เล่ม และการจัดการศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติ จ�านวน ๑ เล่ม  
โดยถอดประสบการณ์ของผูป้ฏบิตัโิครงการเป็นบทความรวมเล่ม ในการนีอ้งค์กร
ที่จัดการศึกษาแต่ละแห่งมีการจัดถอดบทเรียนเป็นรายองค์กรด้วย
 ๑๑. จัดท�าร่างรายงานการด�าเนินโครงการน�าเสนอ สสส. หน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายผล และสนับสนุนเชิงนโยบาย
 
ผลการด�าเนินโครงการ 
 ผลการด�าเนินโครงการ พบว่า โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบ 
มส่ีวนร่วมการจัดการศกึษาขององค์กรในชุมชน สามารถด�าเนนิการได้เป็นไปตาม
แนวคิดข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย และ 
หลักการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโครงการฯ ท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค ์
ดังนี้

วตัถปุระสงค์ที ่๑ เพือ่น�าร่องการจดัการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชน 
เพื่อสุขภาวะคนไทย พบว่า มีการด�าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ
         ๑. องค์กรในชมุชน องค์กรในชมุชนทีม่ส่ีวนร่วมการจดัการศกึษา ได้แก่ 
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) โรงเรยีน สถาบัน
ศาสนา กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้อาวุโส  องค์กรด้านเด็กและเยาวชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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แผนภาพที่ ๓  องค์กรในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ๒. วิธีการมีส่วนร่วม วิธีการมีส่วนร่วม ๘ ประการ ครบถ้วน คือ การ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ดังนี้

 แผนภาพที่  ๔ วิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรในชุมชน
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นเพื่อสุขภาว

งคกรภาครัฐ
มบาน ชมรม

และภู

 4
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4 
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  ๒.๑ การร่วมคิด  ก่อนการด�าเนินโครงการทุกองค์กรท่ีร่วม
โครงการ ได้แก่ โรงเรียน วัด ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และสถาบันศึกษาปอเนาะ ม ี
การจัดท�าประชาคม และระดมความเห็นจากองค์กร หน่วยงาน ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียและประชาชนในชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการทาง 
การศึกษาในชุมชนของโรงเรียน จากนั้นมีการวางแผนร่วมกัน
  ๒.๒ การร่วมวางแผน หลงัจากการรบัฟังความคดิเหน็จากองค์กร 
หน่วยงาน  ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีและประชาชนในชมุชนแล้ว คณะท�างานโครงการฯ
ของโรงเรียน วัด ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้มีการวางแผน
การด�าเนินโครงการและกิจกรรมรว่มกนั โดยเรยีงล�าดบัความส�าคญัของโครงการ
ตามความต้องการของประชาชนฯ และน�าเสนอคณะท�างานโครงการระดบัจงัหวดั 
ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ และฝ่ายบริหารจัดการโครงการพิจารณาตามล�าดับ
ทั้งน้ีการวางแผนดังกล่าวจะมีการมอบหมายงานระหว่างผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และบุคลากรหรือคณะท�างานในโครงการแล้วแต่กรณี โดยผู้ท�าหน้าท่ี
เลขานุการโครงการจะเป็นผูม้บีทบาทในการประสานการวางแผนและการก�าหนด
กิจกรรมในแผนดังกล่าว 
  ๒.๓ การร่วมตดัสนิใจ เมือ่ต้องตดัสนิใจด�าเนนิงานในเรือ่งส�าคญั 
หรือเรื่องที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โรงเรียน วัด ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ
สถาบันศึกษาปอเนาะ จะมีการตัดสินใจร่วมกันของคณะท�างานโครงการฯ  
โดยเฉพาะการตดัสนิใจจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ กิจกรรมท่ีมคีวามส�าคญั
ใกล้เคยีงกนั แต่จ�าเป็นต้องเลอืกกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ เพือ่ประโยชน์ขององค์กร 
หรือของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ จะขึ้นอยู่กับผู้น�าขององค์กรด้วย
  ๒.๔ การร่วมด�าเนินการ เม่ือได้รับอนุมัติและมีการท�าสัญญา
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน วัด ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และสถาบันศึกษาปอเนาะและ
ฝ่ายบรหิารจดัการโครงการ มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ ตามแผนงาน/โครงการที่
ได้รับอนุมัติแล้ว ได้มีการด�าเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม 
โดยได้มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบการแบ่งงานกันท�าตามโครงการย่อย ที่ก�าหนดไว้
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  ๒.๕ การร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีการแบ่งงานกันท�าตามโครงการ
ย่อยที่ก�าหนดไว้ในแผนงานแล้ว ได้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดตามความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน/คณะ 
  ๒.๖ การร่วมตดิตามประเมินผล ในการด�าเนนิโครงการได้ก�าหนด 
ให้มีการติดตามประเมินผล โดยคณะท�างานของโครงการฯระดับโรงเรียน ระดับ
จงัหวัด ระดบัภาค และระดับบริหารจัดการโครงการ (มหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑติย์)   
ในระดับโรงเรียน นอกจากจะมีการติดตามโดยคณะท�างานของโรงเรียนแล้ว ยังมี
การติดตามจากภาคประชาชนหรือชุมชน แบบไม่เป็นทางการ เช่น การรายงาน
ผลการด�าเนินงานของนักเรียนในโครงการ จากผู้ปกครอง ชุมชน การร่วมประชุม
ติดตามผล
  ๒.๗ การร่วมแก้ปัญหา เม่ือมีปัญหาการด�าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมหรือภาพรวมของโรงเรียน คณะท�างานโครงการฯและชุมชน ได้ร่วมกัน
แก้ไข เช่น ปัญหาน�้าท่วมส่งผลการด�าเนินกิจกรรมชะงัก ได้มีการร่วมแก้ปัญหา
สถานทีห่ลงัน�า้ลด การจดัหายานพาหนะรบัส่งนกัเรยีนในโครงการพีส่อนน้องของ
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส เพื่อไปช่วยสอนน้องตาดีกาวันเสาร์ – อาทิตย์  
การจัดหาวัสดุการเรียนการสอน หรือวิทยากร เป็นต้น ท�าให้ปัญหาและอุปสรรค
คลี่คลายลง
  ๒.๘ การร่วมชื่นชม  การร่วมชื่นชมเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาฯ คร้ังน้ี ประสบผลส�าเร็จน�าไปสู่การท�างาน 
ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลต่อการผนึกก�าลังและเกิดความยั่งยืน เช่น การที่ 
คณะท�างานฯและชมุชนในโครงการได้มโีอกาสน�าผลงานในโครงการของโรงเรยีน/
ชุมชนไปร่วมจัดแสดง/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดบัส่วนกลาง รวมทัง้การชืน่ชมร่วมกันจากการได้รบัรางวลัทัง้ระดับองค์กร 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับส่วนกลาง ของโรงเรียน/องค์กร นอกจากนั้น 
แต่ละโรงเรียน/องค์กรได้มีการเขียนบทความเผยแพร่ผลงานลงในหนังสือที่ 
ฝ่ายบริหารจัดการโครงการได้จัดพิมพ์เผยแพร่ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน 
ความส�าเร็จร่วมกัน 



74 การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

 ส�าหรับองค์กรทีเ่ป็นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มกีารด�าเนนิโครงการแบบมี
ส่วนร่วมดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และองค์ประกอบของรูปแบบ  ดังนี้

แผนภาพที่ ๖  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม

 ๓. ผลกระทบของโครงการส่งผลต่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียนและ
ชุมชน 
 จากการด�าเนนิโครงการ พบว่า  ผลกระทบของโครงการส่งผลต่อวถิชีวีติ
ที่ดีขึ้นของผู้เรียนและชุมชน ดังนี้
  ๓.๑ มีการจัดการศึกษาตามข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที ่
เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยเกิดเป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน ๓๗ องค์กร กระจายอยู่ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ในภาคเหนือได้แก่ 
จังหวัดล�าพูน และจังหวัดน่าน ภาคกลางได้แก่ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และ

 7 
 

สําหรับองคกรที่เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินโครงการแบบมีสวนรวมดังปรากฏตาม
แผนภาพ สาระ และองคประกอบของรูปแบบ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่๖รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีสวนรวม 
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ตัวแทนพอแมผูปกครอง 

สาระของการมีสวนรวม

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีสวนรวม 

รวม 
คิด

รวม 
ตัดสินใจ 

รวม
วางแผน 

รวม
ดําเนินการ รวมรับผิด 

ชอบ 

รวม
แกปญหา 

รวม
ติดตาม
ประเมิน 

รวม 
ชื่นชม

สถานศึกษา 

ผูมีสวนรวมนอกสถานศึกษา กระบวนการการมีสวนรวม
ผูมีสวนรวม

ในสถานศึกษา 

ครู

ผูบริหาร

กรรมการ
สถานศึกษา 

ชมรมศิษยเกา 

สมาคมผูปกครอง 

องคกรในชุมชน 

องคกรชุมชนประกอบดวย 
* หนวยงานภาครัฐ /เอกชน 
* โรงเรียน 
* บาน 
* วัด/ศาสนสถาน 
* แหลงเรียนรู 
* ศูนยศิลปะ วัฒนธรรม 
* ศูนยสุขภาพ/กีฬา 
* พิพิธภัณฑ 
*ภมิปญญาฯลฯ 

การกําหนดปญหาและความตองการการเรียนรู

การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู

การจัดกิจกรรมดวยการเรียนรูดวยการปฏิบัติ

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู

มาตรฐานและการประกันคณุภาพ

การมีสวนรวมดานการเรียนรู การมีสวนรวมดานกายภาพ 

การระดมทรัพยากร   ประกอบดวย 
            เงิน อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ 

การรวมสนับสนุนทรัพยากร  ประกอบดวย 
การสนับสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานท่ี 
วัสดุครุภัณฑ   ฯลฯ 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผล

การปรบัปรุงพฒันาและการถอดบทเรยีนจากการเรียนรู
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ปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุงและนราธิวาส องค์กรในชุมชนทั้ง ๓๗ 
องค์กร ท�าการทดลองจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและ 
บูรณาการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเน้ือหาสาระทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ อาชีพ สุขภาพ 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น
ของตนเองบนพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมของประชาชนและองค์กรทีม่อียูใ่นชมุชน 
ด้วยกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับ 
ผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมช่ืนชม โดยมีองค์กร 
เครือข่ายการด�าเนินงาน จ�านวน ๒๐๐ องค์กร และขยายเพิม่ขึน้ระหว่างโครงการ
เป็นจ�านวน ๒๓๕ องค์กร ได้แก่ วัด แหล่งเรยีนรู ้สถาบนัการศกึษาปอเนาะ ชมรม
เยาวชน กลุม่แม่บ้าน ผูน้�าสตรแีละเดก็ ชมรมผูอ้าวโุส ชมรมสมนุไพร ชมรมศลิปะ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ กิจกรรมการเรียนรู้ จ�าแนกเป็น ๑๓ ประเภท ได้แก่  
๑) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ๒) การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  
๓) การส่งเสริมความรักในครอบครัวและความรักถิ่น ๔) การอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม ๕) การพัฒนาความรู้และปัญญา ๖) การพัฒนาจิตใจ คุณธรรมและ
จรยิธรรม ๗) การต่อต้านยาเสพตดิ ละเลกิอบายมขุ ๘) การพฒันาอาชพีในชมุชน 
๙) การกีฬาและสุขภาพชุมชน ๑๐) การพัฒนาผู ้น�าและเครือข่ายชุมชน   
๑๑) การพัฒนาการมีส่วนร่วมและอัตลักษณ์ ๑๒) การเรียนรู้การใช้สมุนไพร และ 
๑๓) การสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ชุมชน
  ๓.๒ ผูเ้รยีน ได้แก่ นกัเรยีนในสถานศกึษา เยาวชน และประชาชน 
ในชุมชน ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัย ตามเป้าหมายกล่าวคือ มีสุขภาพกาย 
แข็งแรง มีการจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจากผลของการร่วมคิด
ร่วมท�าร่วมแก้ปัญหาตามหลักการของโครงการ ส่งผลต่อความสามัคคีและ 
ผนึกก�าลังกันในองค์กรอย่างเหนียวแน่น  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบ
สูงขึ้น จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปี ๒๕๕๔ พบว่า สถานศึกษาท่ี 
เข้าร่วมโครงการทุกแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นถึงร้อยละ  
๕ – ๑๙  อนัเนื่องมาจากการด�าเนินกิจกรรมการมส่ีวนร่วมของทัง้คร ูผูเ้รยีน และ
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พ่อแม่ผู้ปกครองท่ีร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 
มีการจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนดังกล่าว ก็ยังมีปัจจัยอื่นเป็นส่วนประกอบด้วย
  ๓.๓ เกดิการพัฒนาหลกัสตูร และสือ่การเรยีนรู้ อย่างหลากหลาย 
เกิดขึน้ในสถานศกึษาและชมุชน โดยเฉพาะหลกัสตูรทีส่อดคล้องกับความต้องการ
และวิถีชีวิตของท้องถิ่น ทั้งด้านสามัญ อาชีพ  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สุขภาพ 
ได้แก่ หลักสูตรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น การศึกษาต�านานเมืองเก่าพัทลุง ของ
โรงเรียนบ้านระหว่างควน จังหวัดพัทลุง ต�านานบ้านบางปอ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (บางปอประชารักษ์ 
จังหวัดนราธิวาส) การศึกษาต�านานเมืองลี้ จังหวัดล�าพูน ของโรงเรียนนาทราย
วิทยาคม อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน หลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพ เช่น  หลักสูตรการทอผ้า
ขาวม้าและผ้าพืน้เมอืง การท�าปลาร้าและปลาร้าบอง ของโรงเรยีนภดูนิแดงวทิยา 
จังหวัดสกลนคร การตัดเย็บเสื้อผ้า ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) 
จังหวัดนราธิวาส การเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา และถ่านชีวภาพของแหล่งเรียนรู้ปู่ทวด 
ครูสิงห์ จังหวัดมหาสารคาม การทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือของโรงเรียน
หนองพอกน้อย การทอผ้าไหมโรงเรียนกุดเรือค�า จังหวัดสกลนคร เกษตรอินทรีย์
โรงเรียนบ้านโป่งแดง การเรียนรู้การจัดสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนนาทราย
วิทยาคม จังหวัดล�าพูน ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา และ 
การท�านาของโรงเรียนโยธินบูรณะจังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรด้านประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม เช่น หลักสูตรอังกะลุง ของโรงเรียนบ้านสวน จังหวัดพัทลุง  
ลิเกพื้นบ้านเมืองเพชร ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ตระกูลช่างเมืองเพชร ศิลปะ
ปนูป้ัน ของโรงเรียนโยธนิบรูณะเพชรบรุ ีการสวดอนันาซดี และการแกะสลกัเทียน
เข้าพรรษา ของโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ประเพณี บุญผะเหวด บุญข้าวสาก ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา การจัดท�าบายศรี
สูข่วญัของวดัท่าสะแบง จงัหวดัร้อยเอด็ การอนรุกัษ์พธิกีรรม การจดัตัง้พพิธิภณัฑ์
พ้ืนบ้าน การเรียนรู้ศิลปะและภาษาค�าเมืองโบราณของชุมชนวัดป่าหัด จังหวัด
น่าน หลักสูตรด้านสุขภาพ เช่น การร�ากระบี่กระบอง การจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ของชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดล�าพูน หลักสูตรด้านศาสนา เช่น 
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ศาสนาอิสลามในสถานศึกษา พี่สอนน้องของโรงเรียนศรีวารินทร์ อ�าเภอศรีสาคร 
และโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ธรรมศึกษาของ 
วัดป่าบอน และวัดลอน จังหวัดพัทลุง วัดท่าสะแบง จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดท�า
หนังสือเล่มเล็ก นิทานพืน้บ้าน และเสรมิการเรยีนการสอนวิชาต่าง ๆ  ของโรงเรยีน
บ้านกุดเรือค�า โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) หลักสูตรเกี่ยวกับการ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรโครงการบ้านช่วยสอนของโรงเรียน 
บ้านหนองพอกน้อย จังหวัดสกลนคร หลักสูตรเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี เหล่านี้ เป็นต้น
  หลกัสตูรและสือ่ดังกล่าวได้บรูณาการเข้าสูก่ารเรยีนการสอนปกติ
ของสถานศึกษา และบางหลักสูตร  ได้เผยแพร่สู่เครือข่ายองค์กรอื่นๆ ส่งผลต่อ
ความยั่งยืนของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
   ๓.๔ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ที่องค์กรที่จัดการศึกษาด�าเนินการ
เกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ได้แก่ ครอบครัว วัด 
ศาสนสถาน โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ องค์กรต่าง ๆ  ในชุมชน และภูมิปัญญา โดยเริ่ม
กระบวนการจากการระดมความเหน็ และจัดท�าประชาคมในพืน้ท่ี แล้วจงึน�าความ
เห็นและความต้องการของประชาชนมาจัดท�าเป็นแผนงาน/โครงการโดยมีที่
ปรึกษาทั้งจากในพื้นที่ ระดับภาค และส่วนกลางเข้าร่วมเสนอแนะ ตามล�าดับ  
ส่งผลให้เกิดการเรียนรูร่้วมกัน และการพฒันาโครงการเป็นไปอย่างมคีณุภาพ และ
มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของโครงการโดยรวม 
            นอกจากนั้น จากการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวส่งผลต่อความ
ยัง่ยนืของโครงการ แม้ว่าโครงการจะสิน้สดุลงในระยะแรกนี ้แต่โรงเรยีนและชุมชน
ยงัคงพัฒนางานและกจิกรรมต่อเนือ่ง โดยเฉพาะกจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร
ที่น�าเข้าสู่ระบบโรงเรียน ส�าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมชาติของชุมชน ดังเช่น กิจกรรมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน/การเรียนภาษาโบราณ/
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของวัดป่าหัด กิจกรรมการเรียนรู้และปลูกสมุนไพร ของ
ชุมชนวัดป่าบอน จังหวัดพัทลุง กิจกรรมสัมมาชีพและเรียนรู้ประวัติศาสตร ์
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ท้องถิ่นของแหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์
  ๓.๕  เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหว่างองค์กรทีจ่ดัการศกึษา  
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จาก
กจิกรรมหลกัของโครงการทีก่�าหนดไว้ให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ั้งในระดบัพืน้ท่ี/
ชุมชน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับองค์กรวิชาการกลางจาก
การปฏิบัติทุกระดับได้ด�าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ และผลที่ได้นอกเหนือจากในแต่ละระดับเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประยุกต์การด�าเนินงานของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังการพัฒนา
โครงการให้สมบูรณ์และขยายผลระหว่างด�าเนินงาน การจัดท�าเอกสารและสื่อ 
เผยแพร่การศึกษาดูงานระหว่างองค์กร การจัดท�าเว็บไซต์ บางชุมชน/โรงเรียน 
เยาวชนมกีารจดัท�าเครอืข่ายทางออนไลน์เป็นการเฉพาะ เช่น กลุม่เยาวชนชมุชน
เวียงหนองล่อง จงัหวดัล�าพนู เปิด Face book “กลุม่เยาวชนสร้างสรรค์” เป็นการ
เฉพาะ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
  ๓.๖ ชุมชนมีแนวโน้มสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สูงขึ้น ทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา กล่าวคือ เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนมีการพัฒนาสุขภาพจากการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ท้ังการเรียนรู้ด้าน 
สุขภาวะจากกจิกรรมของโครงการ การออกก�าลงักาย การเรยีนรูด้้านศาสนา และ
การพัฒนาจิตทั้งในโรงเรียนและชุมชน การได้เรียนรู้และจัดกิจกรรมร่วมกันของ 
ผู้เรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมส่งผลต่อความสามัคคี
และมีความสุขมากขึ้น ดังเช่น ค�ากล่าวของของผู้ปฏิบัติงานโครงการและผู้รับผล
จากโครงการ ต่อไปนี้

  “จากการได้เข้าร่วมโครงการท�าให้ได้เพื่อนที่เข้าใจทั้งในชุมชน 
และนอกชุมชนที่เป็นเครือข่ายทั้งในและนอกโครงการ  ได้ร่วมคิดร่วมท�า ท�าให้มี
ความสุขมาก” (นางปิ่นสุรางค์  ธนสรรค์นนท์ ชุมชนลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี)

   “เดมิเมือ่ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานโครงการ เกดิความ 
ไม่มั่นใจเพราะไม่เคยท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ในลักษณะอย่างนี้มาก่อน แต่เมื่อ 
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เข้าร่วมกระบวนการของโครงการด้วยการร่วมคดิ ร่วมท�าของประชาชนและเพือ่น 
ร่วมโครงการ และมีทีป่รกึษาใกล้ชดิ เอาใจใส่ และให้การสนบัสนนุ ท�าให้เกดิความ
มั่นใจมากขึ้น และกลายเป็นความรักความผูกพันมีความสุขในการจัดกิจกรรมท่ี
สามารถตอบสนองท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม
ปลายปี ๒๕๕๔ เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของท้องถ่ิน 
ท�าให้มีที่พึ่ง ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ส่งผลต่อความส�าเร็จของงาน และมีความสุข
มากที่ได้ด�าเนินโครงการน้ี อย่างไม่เคยมีความสุขมาก่อน” (นางบุบผา  อิ่มเอิบ  
ผู้ประสานงานโครงการของชุมชนลาดสวาย)

   “เดมิชมุชนนี ้ขาดความสามคัค ีเยาวชนมกัชกต่อยกนัเป็นประจ�า  
แม่บ้านต่างคนต่างอยู ่แต่เมือ่น�าโครงการนีเ้ข้าสูช่มุชนด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม  
ส่งผลให้เยาวชนเลิกชกต่อยแต่หันมารวมกลุ่มพัฒนากลุ่มและชุมชน  แม่บ้านมี
การปรึกษาหารือและท�ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับ
ครอบครัว ทกุคนทีร่่วมโครงการมคีวามสขุ ส่งผลให้ครอบครวัและสงัคมของชุมชน
มีความสุข เกิดความสามัคคีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อภายในระยะเวลาเพียง ๑ ปี”  
(นางกาญจนา ปาลีที่ปรึกษาชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดล�าพูน)

   “โครงการฯท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาที ่
เกิดขึน้ของชมุชน ท�าให้เกดิกจิกรรมการเรยีนรูก้ารแก้ปัญหา ของชุมชน โดยเฉพาะ
ปัญหาอตัราการตายสงูทีส่ดุในประเทศไทย อนัเนือ่งมาจากการไม่รูใ้นการปลกูพืช
ด้วยสารเคมแีละฆ่าตวัตาย จงึมกีารจดัโครงการแก้ปัญหาและกระบวนการเรยีนรู้
การแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน ทั้งด้านความสะอาด สุขภาวะ และได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประชาชนมีความสุขมากขึ้นจากการร่วมคิด ร่วมท�า  
ร่วมแก้ปัญหา” (นายวุฒิไกร ชัยสิทธิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง จังหวัด
ล�าพูน)

   “จากการทีโ่รงเรยีนเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน ท�าให้ชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครองลดการหวาดระแวงโรงเรียนไปมาก 
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เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและดูแลบุตรหลานของตนมากขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมพี่สอนน้อง โดยพี่มัธยมปลายไปช่วยสอนน้องที่ ตาดีกาวันเสาร์-อาทิตย์ 
ท�าให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างบ้าน มัสยิดและโรงเรียน ไปมาหาสู่กันอย่างเป็น
กิจวัตร ส่งผลให้พ่อแม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้นในรอบปีท่ีผ่านมา”  (นาย 
อับดุลฮาลี แวดาเล๊าะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ�าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส)
   “หลักการของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน
และโรงเรียนโดยเฉพาะ การกระจายอ�านาจแบบมีส่วนร่วมให้ชุมชนและโรงเรียน
ร่วมคิดร่วมท�าร่วมแก้ปัญหาของผู้เรียน อย่างมีอิสระ ท�าให้ผู้ด�าเนินโครงการมี
ความเจริญงอกงามทางปัญญาได้ท�าในสิง่ทีค่ดิเพือ่บตุรหลานในท้องถ่ิน ได้สบืสาน
ความเป็นชาวกุดเรือค�าได้อย่างภาคภูมิ อีกทั้งท�าให้เกิดหลักสูตรท่ีตอบสนอง 
ท้องถิ่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ อาชีพ ศิลปะ เช่นการเลี้ยงหม่อนไหมที่เป็นอาชีพ
หลักของชุมชนมีการสืบทอดเข้าสู่ระบบโรงเรียน ที่คาดว่าจะเกิดความยั่งยืน  
ทกุคนมคีวามสขุมากทีไ่ด้ท�าโครงการนี ้โดยเฉพาะผูอ้าวโุส ผูท้รงคณุวฒุใินท้องถิน่ 
ได้มโีอกาสใช้ความรูเ้พือ่ท้องถิน่และลกูหลานอย่างเต็มความสามารถ” (นายเกษม 
ทศันวงษา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านกดุเรอืค�า อ�าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร)
 
  “โครงการฯ เสรมิสร้างศกัยภาพของผูเ้รยีนและชุมชน ให้เกดิการ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันคิดร่วมกันท�างานร่วมกัน วิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน  
เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชน อย่างมีความสุข พ่อแม่เกิดการเรียนรู้สัมมาชีพ
จากการร่วมโครงการไม่ว่า การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เผาถ่านชีวภาพ และที่ส�าคัญมี
รายได้จากผลิตผลของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้แต่ละครอบครัวที ่
ร่วมกิจกรรมของโครงการมีความสุขมากขึ้น นอกจากนั้น ปีนี้น้องๆ ในโครงการ 
ที่จบชั้นมัธยมต้นทุกคน (๘ คน) ได้สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงประจ�า
จังหวัดได้ทุกคน เป็นผลมาจากการได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และได้เรียนรู้วิชา
สามัญ รู้อาชีพ รู้ประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตน เสริมจากการเรียนรู้ปกติใน 
ช้ันเรียนทีโ่รงเรียน สร้างความเชือ่มัน่ในตนเองมากขึน้” นางสาวนภทัสร แก่นแก้ว  
ผู้อ�านวยการแหล่งเรียนรู้บ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ (นักเรียนในโครงการฯ)
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  ค�ากล่าวของผู ้ปฏิบัติงานโครงการและผู ้รับผลจากโครงการ 
ดังกล่าว เป็นการสะท้อนว่า ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้จริงจากการ
ด�าเนินโครงการน�าร่องแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย
อย่างชัดเจน
  ๓.๗  เกิดกิจกรรมสนับสนุนวิชาการอย่างหลากหลายขององค์กร
วิชาการกลาง  ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในองค์กรและชุมชน อย่างชัดเจน ได้แก่ มีการจัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ
แก่บคุลากรทกุระดบั ทัง้ระดับองค์กรปฏบิติัในพ้ืนที ่โรงเรยีน ชมุชน การจดัประชมุ
ชีแ้จงท�าความเข้าใจโครงการร่วมกนัทัง้ในส่วนกลาง เขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดบั
องค์กรด�าเนินงานทุกองค์กร การจัดเวทีเสวนาเฉพาะเรื่อง เช่น เวทีเสวนาเรื่อง 
ผลกระทบของสารเคมี : ใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวีที่ดีกว่า ณ บ้านโป่งแดง จังหวัด
ล�าพูน การจดันทิรรศการแสดงผลงานและการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัเขต
พื้นที่ จ�านวน ๔ ครั้ง ระดับภาคจ�านวน ๔ ครั้ง ระดับส่วนกลาง จ�านวน ๑ ครั้ง 
คณะท�างานบริหารโครงการและที่ปรึกษาส่วนกลาง นิเทศติดตาม จ�านวน ๒๔ 
คร้ัง ทีป่รกึษาระดบัภาคนเิทศ ตดิตามภาคละ ๑๒ – ๒๐ ครัง้ การประชมุ/สมัมนา
ถอดบทเรียน ๓๗ ครั้ง/องค์กร 
  นอกจากนั้น ยังพบบทเรียนที่หลากหลายตามบริบทขององค์กร 
ที่เป็นบทเรียนส�าคัญทั้งในเชิงองค์กร ตัวบุคคล และสาระของการเรียนรู้ ดังนี้
  (๑) โรงเรียนและองค์กรในชุมชน (วัด แหล่งเรียนรู้ และชุมชน) 
ที่จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยความร่วมมือของครู นักเรียน และ
องค์กรอื่นๆในชุมชน ที่มีผู้บริหารเอาจริงเอาจัง เปิดใจให้ชุมชนร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล โรงเรียนและชุมชน 
ดังกล่าวเป็นองค์กรท่ีมีความสุข นักเรียน/ประชาชนกล้าแสดงออก กล้าคิด  
กล้าพูด และท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และชุมชนเอง
  (๒) โรงเรียน/ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส) ที่อยู่
ท่ามกลางภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ มีความสามัคคี ท�างานเป็นเครือข่าย  
ขบัเคล่ือนการท�างานวชิาการร่วมกบัความสมัพนัธ์กบัชมุชนอย่างกลมกลนื พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและประชาชนพึงพอใจ โดยเฉพาะการเรียนรู้ศาสนา หรือการน�าเอา
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กิจกรรมทางศาสนาเข้ามามีบทบาทควบคู่กับการเรียนการสอน
  (๓) ความหลากหลายของผูบ้รหิาร/ผูน้�า ท่ีมพีฤตกิรรมการบรหิาร 
แตกต่างกนั แต่สามารถบรหิารงานให้ประสบความส�าเรจ็ตามบรบิททีแ่ตกต่างกนั  
บางโรงเรียน/ชมุชนมผีูน้�าแบบชีน้�า เข้มแขง็ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ ครเูป็นฝ่าย
ตาม บางโรงเรียนมีผู้น�าแบบผู้ประสานประโยชน์/อ�านวยความสะดวก และให้
โอกาสคร ูนักเรยีนและชมุชนแสดงออกอย่างเตม็ท่ี แต่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของงาน
คล้ายคลึงกันในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเป็นผู้เก่งท�า 
มากกว่าเก่งเขียน และเก่งพูด
  (๔) ผูน้�าแบบชีน้�า ในบางพ้ืนที ่ได้รบัความร่วมมอืน้อยกว่าการให้
บคุคล/องค์กรอืน่ๆ ร่วมมบีทบาท และขบัเคลือ่นได้ดีกว่า แต่มคีวามส�าเรจ็ในระดบั
ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเกิดจากความเอาจริงเอาจังของผู้บริหาร
   (๕) ในท�านองเดียวกนั การเรยีนการสอนทีใ่ช้หลกัศาสนาเป็นฐาน  
ทั้งท่ีเป็นพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม ตามบริบทของพื้นท่ี ท�าให้ครู ผู้เรียน 
และชุมชน มีพ้ืนฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น และขับเคลื่อนเชิงจริยธรรม 
ได้ดีกว่าโรงเรียนท่ีไม่ใช้หลักศาสนามาขับเคลื่อน นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
ปัญหาวัยรุ่น ปัญหายาเสพติดลดลง ประชาชน/สงัคมเกดิความเช่ือถือและไว้วางใจ
โรงเรียน/องค์กรทางการศึกษามากขึ้น
  (๖) การเรยีนรูอ้าชพี ประวติัศาสตร์ท้องถิน่ ศาสนาและวฒันธรรม  
เป็นความต้องการของชุมชนควบคู่กับวิชาสามัญ เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตท่ีแท้จริง 
มากกว่าการเรยีนรูวิ้ชาสามญัเพยีงด้านเดยีว เกิดการบรูณาการวถิชีวีติและชมุชน 
ส่งผลต่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในที่สุด
  (๗) การเปิดโอกาสให้ชมุชนได้คดิ ได้ท�า และแก้ปัญหาของชุมชน
เองด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโครงการ ท�าให้ชุมชนกล้าพูด  
กล้าแสดงออก รู้จักริเร่ิมการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ 
ท้องถิ่น ชุมชนของตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระบบโรงเรียน และการเรียนนอกระบบ และก่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง
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  กล่าวได้ว่า ผลการด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์เป็นไปตาม 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และมบีางกจิกรรมเกนิเป้าหมายหรอืเป็นผลกระทบทางบวก 
ที่ล้วนน�าไปสู่ความส�าเร็จเชิงคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านกาย จิต สังคม และ 
สติปัญญาทั้งสิ้น

ปัจจัยความส�าเร็จ
 ในการนี้  พบปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมฯ  
ที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  
 ๑. ความเอาจริงเอาจังของผู้บริหาร/ผู้น�า ครูและชุมชนเข้ามาร่วมคิด 
ร่วมด�าเนินการที่ชัดเจน หากผู้บริหารมีภาวะผู้น�า เอาจริงเอาจัง รับฟังความเห็น
และให้ความส�าคัญต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนหรือประชาชนที่ร่วม
ด�าเนินงาน ก็จะส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการ
 ๒. ความสามคัคีของบคุลากรด�าเนนิงาน การให้เกยีรติและยอมรบัซึง่กนั
และกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียม โดยไม่แยกชนช้ัน พื้นฐานความรู ้ 
ประสบการณ์  เพศและวัยของคณะท�างาน และคณะท�างานโครงการ  
 ๓. มกีารเรยีนรูก้ารจดัท�าโครงการและด�าเนนิตามกจิกรรมทีว่างไว้อย่าง 
เป็นระบบ มีการติดตามผลและให้ค�าชี้แนะอย่างใกล้ชิดของที่ปรึกษา 
 ๔. มีการให้อิสระในการคิดและการปฏิบัติของโรงเรียน/ชุมชน โดย
ปราศจากการชีน้�าของฝ่ายบรหิารโครงการฯ ให้ฝ่ายปฏบิตัเิกดิการเรยีนรูแ้ละการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกองค์กรมีความสามารถและท�าได้
ด้วยระบบความไว้วางใจและเมือ่มปัีญหาหรือความเสีย่ง ได้มกีารแก้ไขร่วมกนัอย่าง
ทันท่วงที
 ๕. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ได้เรียนในส่ิงที่อยากเรียนรู้ ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงและการออกภาคสนาม  
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือแนวโน้มผลทางการเรียนตามเป้าหมายและพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย
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 ๒. วัตถุประสงค์ท่ี ๒ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาที่ 
เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการขยายผลต่อไป
 จากบทเรียนการด�าเนนิโครงการน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม
ขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย แม้ว่าจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๙๕ (ขององค์กรท่ีร่วมด�าเนินโครงการ)  
อย่างไรก็ตาม  ก็พบอุปสรรคส�าคัญเชิงโครงสร้างความคิดในการท�างาน กล่าวคือ 
ในบางพ้ืนทีช่มุชนค่อนข้างอ่อนแอ ทีย่งัต้องรอคอยการสัง่การหรอืความช่วยเหลอื
ทางวิชาการอย่างใกล้ชิด ไม่กล้าท่ีจะด�าเนินการด้วยตนเอง อันเนื่องมาจาก ผู้มี
อิทธิพลทางความคิดของบุคลากรทางวิชาการในท้องถ่ิน ท่ีชุมชนใกล้ชิดกันมา 
แต่เดิมจนขาดอิสระทางความคิดตามแนวทางแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้ และยังมี
ความเช่ือฝังลึกว่า การด�าเนินงานยังต้องอาศัยผู้น�าเชิงบารมี  จนไม่กล้าคิดเอง  
ท�าเอง ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาความคิดและการท�างานอีกระยะหนึ่ง
  จึงมีข้อเสนอแนะพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงนโยบายและปฏิบัติดังนี้

 ข้อเสนอแนะ
 ๑. หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบการจัดการศึกษา (หน่วยนโยบาย) ในส่วนกลาง  
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ควรกระจาย 
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมแก่องค์กรในสังกัด ที่จัดการ
ศึกษา และสถาบันสังคมอื่นที่มีความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรเงินเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรนั้นๆ ให้ได้ด�าเนินการอย่างมีอิสระ ภายใต้การร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชมโดย
ส่วนกลางท�าหน้าที่ติดตาม และสนับสนุนทางวิชาการให้สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างมีศักยภาพ
 ๒. หน่วยงานระดับนโยบายส่งเสริมสนับสนุน องค์กรในชุมชนที่จัดการ
ศกึษาแบบมส่ีวนร่วมเชงิบรูณาการและไม่แปลกแยกระหว่างองค์กรท่ีจดัการศกึษา
ของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน และสถาบันสังคมอื่นๆ ที่
มีอยู่ในท้องถิ่น โดยควรส่งเสริมในลักษณะของงบประมาณอุดหนุน องค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิชาการ และการระดมทรัพยากรเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
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ศึกษาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในท้องถิ่น/ชุมชน
  ๓. การจัดการศึกษาขององค์กรที่จัดการศึกษาทั้งที่เป็นโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศึกษาปอเนาะ แหล่งเรียนรู้ และสถาบันสังคมอื่นๆ  
ในชมุชน ควรต้องจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนหรอืประชาชน 
ทัง้ทีเ่ป็นการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้ในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา
ตามอัธยาศัย เป็นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องศึกษาความต้องการของ
ประชาชนก่อนการวางแผน/โครงการ โดยการระดมความคิดเห็นของประชาชน
ในท้องถ่ินร่วมกัน ก็จะท�าให้ได้ความต้องการแท้จริง โดยยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมเป็นส�าคัญ
 ๔. สาระท่ีจัดการศึกษา ควรเป็นการศึกษาทีบู่รณาการวิถีชีวติของผูเ้รยีน 
เข้ากับวิถชีีวิตสังคมของชุมชนท้องถิน่ ท้ังวชิาสามญั อาชีพ ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
ประวัติศาสตร์ สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม และการ 
อยู่ร่วมกันในสังคม ที่ช่วยเหลือกันและกันเป็นการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง 
มากกว่าเอาวิชาเป็นตัวต้ัง และก�าหนดให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน 
สถานที่จริง มากกว่าการเรียนในต�ารา

 ข้อเสนอการพัฒนาโครงการต่อไป
 เนื่องจากการน�าร่องฯ เป็นเพียงระยะแรก เพียง ๑ ปี ที่แม้ว่าจะประสบ 
ผลส�าเร็จโดยรวม แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า จะยั่งยืนในระยะยาว หรือจะพัฒนา
ในรูปแบบใดที่เหมาะสมและยั่งยืนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น  ดังนั้น จึงควรมีการ
ขยายผลการด�าเนินโครงการ เป็น ๒ รปูแบบ ทีไ่ม่ว่าหน่วยงานใดกส็ามารถพฒันา
โครงการต่อไปได้ คือ
 ๑. รูปแบบการด�าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมท้ังจังหวัด โดยองค์ 
ทางการศึกษาที่เก่ียวข้องท้ัง เขตพื้นที่การศึกษา เอกชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และองค์กรทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมีอยู ่ในจังหวัด ร่วมมือกัน
พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในลักษณะคล้าย สภาการศึกษาจังหวัด  
(แบบไม่เป็นทางการ) ทีท่กุภาคส่วนสามารถเข้ามาเสนอปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งร่วมจัดการศึกษาแก่องค์กรสภาการศึกษานี้ได้ 
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 ๒. รูปแบบการด�าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน/
ประชาชน แนวราบทีเ่ป็นเครอืข่าย ทัง้ทีต่่อยอดการด�าเนนิการเดมิ และหรอืขยาย
องค์กรเครือข่ายข้างเคียง 
 ๓. ควรจัดให้มีที่ปรึกษาวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุน
วิชาการแก่องค์กรที่จัดการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชนเพื่อเพิ่ม/
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
: นวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

บทน�า           
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ก�าหนดให้บุคคลมีสิทธ ิ
เสมอภาคกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปี โดยรัฐจะต้องจดั
ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก�าหนดให้การศึกษาเป็น 
กระบวนการเรียนรู ้เพือ่ความเจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม การจดัการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข นี้คือเป้าประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาไทย รัฐบาลไทย 
โดยกระทรวงศกึษาธกิารเป็นแกนในการปฎริปูการศกึษามาตัง้แต่ปี ๒๕๔๒ จนถงึ
ปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๕ ปีเศษ ได้พยายามในการที่จะพัฒนาการศึกษาของไทย  
ให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงขึ้น  แต่ดูเมือนว่ายิ่งคิดยิ่งท�าก็ยิ่งถึงทางตันในการท่ีจะ
ท�าให้บรรลุเป้าหมาย  จากการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา ของ  
World Economic Forum (WEF) ในรายงาน The Global Competitiveness 
Report 2013 - 2014 การศึกษาของประเทศไทย อยู่อันดับที่ ๘ ของอาเซียน  
ตามหลังแม้กระทั่งกัมพูชา และประเทศลาว ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษา
ล้าหลังประเทศไทยอยู่มากในอดีตที่ผ่านมา ท�าให้สังคมไทยตั้งโจทย์ถามว่า เกิด
อะไรขึ้นกับการศึกษาไทย ทั้งที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาก็เพิ่มข้ึน 

บุญจันทร์  บัวหุ่ง*

* ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ ปศท.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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อยู่ในระดับสูงของจีดีพีและอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก  เงินเดือนและสวัสดิการคร ู
ก็อยู ่ในระดับดีเมื่อเทียบเคียงกับกลุ ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน หลายคนให ้
ความเห็นตรงกันว่า เรื่องการปฏิรูปการศึกษาควรจะเป็นวาระแห่งชาติ และ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
อย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้องค์กรท้องถิ่นองค์กรชุมชนเข้ามาร่วมคิดร่วมท�า   
ลดขั้นตอนการเป็นระบบราชการให้น้อยลงเพื่อระดมสรรพก�าลังในการที่จะเร่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ทดัเทยีมกบัประเทศเพือ่นบ้านโดยเรว็ และจะต้อง
ระดมช่วยกันอย่างจริงจัง  เมื่อการศึกษาของประเทศเกิดวิกฤติเช่นนี้  ผู้เขียนเห็น
ว่ากระทรวงศึกษาธิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องท�าการทบทวนในทุกมิติของ
การปฏิรูปที่ผ่านมา  เช่น ประสิทธิภาพของระบบการบริหารการจัดการทั้งระดับ
นโยบายและระดบัปฏิบตั ิ การกระจายอ�านาจในการบรหิารจดัการ  การกระจาย 
งบประมาณลงสู่หน่วยปฏบิติั การแสวงหาองค์ความรู้และนวตักรรมทีห่ลากหลาย 
มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเรียนการสอน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  โดยเปิดโอกาสให้องค์กรในชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการ
จดัการศกึษาในท้องถิน่ของเขาอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศกึษาธกิารอาจจะต้อง
ลดบทบาทในการจัดการศึกษาลงมาให้มาก หันมาท�าบทบาทในด้านนโยบาย   
การก�ากับติดตามประเมินผล น�าผลจากการประเมินย้อนกลับไปสู่เขตพื้นท่ีและ 
สถานศึกษาให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานร่วมกับ 
ท้องถิน่และองค์กรในชมุชนอย่างแท้จรงิ  มฉิะนัน้แล้ว การศกึษาไทยคงเดินอยูใ่น
วังวนแห่งวิกฤติด้านคุณภาพไปอีกนาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมห่วงใยและไม่เกิดผลดี
ต่อประเทศชาต ิ เพราะการศกึษาเป็นกลไกส�าคญัในการการพฒันาคนและพฒันา
ประเทศ

กรอบแนวคิด
         ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านค�านิยมของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  
วะสี  ซึ่งเป็นหนึ่งในปราชญ์ด้านการศึกษาของประเทศ เขียนไว้ในรายงานวิจัย 
ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย ที่วิจัยโดย 
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศและคณะ (กันยายน ๒๕๕๓) ท่านเขียน
ไว้ว่า
  “ใครๆก็อยากเห็นระบบการศึกษาที่เป็นพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตและ 
การอยู่ร่วมกันอย่างประเสริฐ  มนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบรรลุการอยู่ร่วมกันอย่าง
เจริญหรือการเป็นอารยะสังคม  แต่สังคมปัจจุบันกลับเป็นสังคมท่ียุ่งยากสับสน
โกลาหลและรุนแรงจนปริ่มๆจะเกิดมิคสัญญีกลียุค  เพราะสังคมปัจจุบันต่างไป
จากสังคมโบราณโดยสิ้นเชิง เป็นสังคมที่เชื่อมโยงสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
โดยรวดเร็ว การรู้เห็นแบบเก่าๆคิดแบบเก่าๆ องค์กรสถาบันและระบบเก่าๆ 
ไม่สามารถสร้างปัญญาใหม่ทีจ่ะรกัษาบรูณภาพของสงัคมได้ ระบบการศกึษาเป็น
ตวัแทนของความรู้เหน็ การปฏิรปูการศกึษาควรเป็นพหมุรรคา ควรมีกลุม่ส่งเสรมิ
นวัตกรรมการศึกษาหลายๆ กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มไปท�างานกับผู้ปฏิบัติในพื้นท่ี  
กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษากลุ่มต่างๆก็สามารถไปเป็นภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาการศึกษาไทยให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ มีผู้พยายามปฎิรูปการศึกษากันมามาก
แต่ประสบผลส�าร็จน้อยเพราะระบบการศึกษาติดภูเขาที่ขวางกั้นอยู่ ๒ ลูกใหญ่ๆ
ได้แก่  
       ลูกที่ ๑ เป็นการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตและการอยู่กัน
เป็นตัวตั้ง ถ้าตัวตั้งผิด ย่อมส่งผลลบอย่างลึกซึ้งยาวไกลทั่วระบบ
       ลูกที่ ๒  คือระบบราชการที่รวมศูนย์อ�านาจ ระบบที่รวมศูนย์อ�านาจ 
ก็ใช้อ�านาจไม่ได้ใช้ปัญญา ติดความเป็นทางการ ติดรูปแบบมากกว่าสาระ ระบบ
การศึกษาทีอ่ยู่ในระบบราชการทีร่วมศูนยอ์�านาจจึงเปรยีบประดจุถูกมัดด้วยตรา
สงัข์ ไม่ปราดเปรียวว่องไวทางปัญญาทีจ่ะปรบัตัวได้รวดเรว็เป็นระบบทีไ่ม่สามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ความเป็นจริงของชีวิตและการอยู่ร่วมกันภูเขาทั้งสอง
ลูกที่ขวางกั้นระบบการศึกษานั้นสูงขึ้นมาก ใครๆก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ “

 ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นข้อคิดท่ีสะท้อนให้เหน็ภาพของการจดัการศกึษาในอดตี 
ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  และจากแนวคิดของนายแพทย์ประเวศ  วะสีและผลการ
วจิยัดงักล่าวได้น�ามาสานต่อเป็นโครงการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กร
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ในชุมชนโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

แนวทางด�าเนินการ     
      จากกรอบแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ท�าการศึกษา
วิจัยเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
และผูเ้ขยีนได้มโีอกาสร่วมท�างานในฐานะทีป่รกึษาโครงการประจ�าภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ มีโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ จ�านวน ๑๒  แห่งเข้าร่วมโครงการในพื้นที่
จังหวดัสกลนคร  จงัหวัดมหาสารคาม จังหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดัขอนแก่น จดัการ
ศึกษาภายใต้ความเชื่อที่ว่า “คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิต” 
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง  และเอาคนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างแท้จริง บนพ้ืนฐานของความรู้ทั้งวิชาสามัญ 
อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและรากเหง้าความเป็นไทย  มีการ
จัดท�าประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนร่วมกับผู้เรียน ก�าหนด 
สิ่งที่อยากเรียน น�าไปสู่กระบวนการสร้างหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน 
จัดในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั   เป็นการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นความถนดัของผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนมโีอกาสฝึกปฎบัิตจิรงิกบัแหล่งความ
รู้ในชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อเรียนจบในแต่ละกิจกรรมมีการสรุป 
บทเรียน สร้างระบบเครือข่ายการเรียนรู ้เชื่อมโยงไปสู ่กระบวนการพึ่งพา 
องค์ความรู้ซึ่งกันและกันของคนในสังคมตามแนวทางดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ ท�าประชาคม เนื่องจากการจัดการศึกษาตามโครงการนี้  
เป็นการจดัการศกึษาระบบเปิดทีท่กุคนในชมุชนมสีทิธแิละมส่ีวนร่วมในการจดัการ
ศึกษา โดยการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกวิชาเรียน  วิธีเรียน  
ผู้สอน  จึงต้องจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น  โดยผู้จัดการศึกษา
หรีอผู้บริหารและครูต้องเข้ามารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน�ามาสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ทุกโรงจัดให้มีกิจกรรมนี้ ผู้ที่เข้ามาร่วมอาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ท้องถ่ิน 



93การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาสาสมัครทางการศึกษา รวมทั้งกรรมการสถานศึกษา  
มาช่วยกันระดมความคิดเห็น เสนอความต้องการ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีใน 
ท้องถิ่นและชุมชนมาประมวลเป็นหมวดหมู่จัดล�าดับความส�าคัญก�าหนดกิจกรรม
น�าไปสู่กระบวนการจัดท�าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน การวัด
ประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
 ขั้นตอนท่ี ๒ จัดท�าหลักสูตรตามกิจกรรมท่ีเลือกเรียน  โรงเรียนน�า
กจิกรรมทีไ่ด้เลือกไว้อาจจะเป็น ๓-๔ กจิกรรม หรอืมากกว่านัน้ เช่นประวตัศิาสตร์
ท้องถิน่ การท�าเกษตร การท�าหตัถกรรมชาวบ้าน การสร้างเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 
การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมพืน้เมอืง เป็นต้น มาจดัท�าเป็นหลกัสตูร  ประกอบด้วย
เน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนรู ้การวดัและประเมนิผลตามกระบวนการหลกัสตูร
ของสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากร ครู อาจารย์ ที่มีความรู้ด้านหลักสูตรมาจัดท�า
ร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ  
ผลิตเอกสารหลักสูตรเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
  ขัน้ตอนท่ี ๓  ครูผูส้อนและสถานศึกษาน�าหลกัสตูรไปจัดท�าคูม่อืการเรยีน 
การสอนรายวิชาตามกิจกรรมที่เลือกไว้จัดหาครูมาสอนตามความถนัดและความ
เชีย่วชาญ เช่นวิชาคณุธรรมจรยิธรรม อาจจะนิมนต์พระสงฆ์หรอืผูน้�าศาสนา  ด้าน
วิชาสามัญวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรมอาจใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาเป็นผู้สอน  บางกิจกรรมอาจสอนเป็นรายบุคคล แต่บางกิจกรรมอาจสอน 
เป็นทีม  เช่นการทอเสื่อ การทอผ้าไหม หรือดนตรีพื้นเมืองเป็นต้น สถานที่เรียน
บางกิจกรรมเรยีนในห้องเรยีน บางกิจกรรมเรยีนนอกห้องเรยีน หรอือาจจะไปเรยีน
ที่วัด  บ้านของผู้สอน หรือสถานประกอบการอาชีพของผู้สอน
 ขั้นตอนที่ ๔ การวัดประเมินผล ผู้สอนจะมีการทดสอบผู้เรียนตาม
กระบวนการเรียนรู ้ส่วนใหญ่จะเน้นให้ผูเ้รยีนเรยีนรู ้ท�าได้และสามารถน�าไปสูก่าร
ปฏิบัติได้จริงน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ แต่ละกิจกรรมจะมีการติดตามผลและ
ขยายผลไปสู่การสร้างองค์ความรูใ้หม่  มคีวามเชือ่มโยงและบูรณาการกบัหลกัสตูร
ของสถานศึกษาเดิมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  ขั้นตอนที่ ๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ในท้องถิน่และชมุชนมีการจัดองค์ความรูท้ีห่ลากหลายตามความต้องการของแต่ละ
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พ้ืนที ่ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูจ้งึเป็นกจิกรรมส�าคญัทีจ่ะเปิดโอกาสให้แต่ละ
โรงเรียนแต่ละชุมชนได้ น�าองค์ความรู้ที่ท�าส�าเร็จมาแสดงผลงาน แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้  เผยแพร่กิจกรรม สร้างเครือข่ายในการขยายผล โครงการนี้มีการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนรู้ระดับจังหวัด ๒ ครั้ง ระดับภาค ๑ ครั้งและระดับส่วนกลาง ๑ 
ครั้ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดก็ตามระดับภาคก็ตาม  ผู้เรียน
ผู้สอนรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  
ทุกคนทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจกับผลส�าเร็จที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะ 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้บริหาร 
ครูอาจารย์  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า 
ครภูมูปัิญญามคีวามประทบัใจและภาคภมูใิจมากๆในการมโีอกาสเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการจัดการศึกษา  
 ขั้นตอนที่ ๖ การถอดบทเรียน  เมื่อสถานศึกษาหรือผู้สอนได้ด�าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการถอด 
บทเรียนที่เป็นการแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น 
จนจบกระบวนการเรียนรู้  เพื่อน�าไปสู่การขยายผลในโรงเรียนหรือศูนย์เรียนรู้ 
อื่นๆได้ 
 ขัน้ตอนท่ี ๗ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เมือ่เสรจ็สิน้โครงการ โรงเรยีน/
ชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน  
มีทั้งที่เป็นเอกสาร สิ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม  วารสาร หรือเครือข่ายทางอินเทอร์เนต 
ท�าให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  สถานศึกษาอื่นๆที่ประสงค์จะด�าเนินการ มีช่องทาง 
การติดต่อประสานสัมพันธ์กัน มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือกันทางวิชาการ และมีหลายแห่งท่ีมีความ 
เข้มแขง็มากจนสามารถสร้างลกูข่าย และมกีารจัดการเรยีนการสอนในสาขาวชิาชีพ
ต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนลูกข่ายได้ดีอย่างน่าช่ืนชมเช่น ศูนย์เรียนรู้บ้านหลังเรียน
ปู่ทวดครูสิงห์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
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กรณีศึกษา
 โครงการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนอื มโีรงเรยีนและศูนย์การเรยีนรู ้ทีร่่วมด�าเนินการทัง้หมด ๑๒ แห่งกระจาย
อยู่ในจังหวัดต่างๆ  ที่จังหวัดสกลนครจัดในสถานศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที ่
การประถมศึกษาเขต ๓ จ�านวน ๔ โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสกลนคร ๑ โรงเรียน  ที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด  และขอนแก่น
จดัในศนูย์เรียนรู้ชุมชน  สถานศกึษาและศนูย์การเรยีนรูแ้ต่ละแห่งได้จดัการศกึษา
โดยเอาองค์กรชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นฐาน และทุกแห่ง
สามารถจัดได้ดีและประสบผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ของโครงการทุกประการ 
เพื่อเป็นข้อศึกษาและกรณีตัวอย่างจึงขอยกมาเล่าสู่ฟังสัก  ๓  แห่งคือ  
              ๑. ศูนย์เรียนรู้บ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  ใช้อาคารอเนกประสงค์บ้านครูป้า (อาจารย์ ดร.ประสพสุข  
ฤทธิ์เดช) เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตั้งอยู่กลางหมูบ้าน รับเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ จริยธรรม คุณธรรม  
ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง จัดให้มีบริเวณสอนศิลปพื้นเมือง แปลงเกษตร บ่อเลี้ยง
ปลา มีเนื้อที่รวมประมาณ ๖ ไร่เศษ มีท่ีพักนอน ท่ีพักผ่อนส�าหรับเด็กเยาวชน 
ที่มาเรียน การเรียนเป็นการเรียนตามอัธยาศัย มีห้องสมุดส�าหรับเด็กเยาวชน  
มีหนังสือพิมพ์ วารสาร อ่านเพื่อความรู้ข่าวสารและการบันเทิงส�าหรับประชาชน 
จัดเป็นแบบง่าย ๆ ทุกคนร่วมรับเป็นเจ้าของ จึงไม่มีปัญหาด้านการจัดการ 
การเรียนรู้ท่ีทางศูนย์ภาคภูมิใจมากๆ ได้แก่การได้ดูแลลูกหลานวัย ๕-๑๔ ปี  
ใช้เวลาว่างมาศึกษาหาความรู้ตามอัตภาพของผู้เรียน มีการสอนวิชาการ วิชาชีพ 
ศลิปะการดนตร ีจนกลายเป็นบ้านแห่งที ่๒ ของเดก็ มกีารสอนเลีย้งปลา เลีย้งกบ  
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในบริเวณศูนย์ และขยายผลออกนอกศูนย์ให้มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
การเลี้ยงกบให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จ�านวน ๓๐ หลังคาเรือน สมาชิก 
ขอร่วมงานเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบันน้ีมีโรงเรียนประถมศึกษาร่วมเป็นเครือข่าย 
จดัท�าโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงอยู ่ ๓  โรงเรยีน และมแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
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            ๒. โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็น
โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร เปิดสอนตัง้แต่มธัยมศกึษาปีที่ 
๑-๖ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่นอกเขตเทศบาลอยู่ห่างจากอ�าเภอ 
พอสมควร  โรงเรียนมีปรัชญาแนวคิดที่จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นท้องถิ่น 
พร้อมทีจ่ะป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชมุชนทัง้วชิาสามญั วชิาชพี  ศลิปวฒันธรรม
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษา 
จึงเชื่อมโยงกับโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนได้อย่าง
ลงตัว ประกอบกับโรงเรียนนี้มีการเน้นจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพเป็นหลัก 
อยู่แล้ว มีบ่อเลี้ยงปลา มีแปลงเกษตร มีการเลี้ยงสัตว์(หมู)  มีการท�าหัตถกรรม 
พื้นบ้าน ทอเสื่อ ทอผ้าเป็นหลักอยู่แล้ว เมื่อโครงการนี้เข้าไปเสริม ท�าให้โรงเรียน
สามารถต่อยอดได้มากมายหลายอาชีพ อาทิเช่น การจัดท�าปลาร้า การทอผ้า 
ลายขิด การท�าน�้าผลไม้  การละเล่นพื้นเมือง การเล่นโปงลางและดนตรีพื้นบ้าน 
เป็นต้น จากผลการร่วมไม้ร่วมมืออย่างจริงจังของผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง
ท้องถิ่นชุมชน  ท�าให้ผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนของ
โรงเรียนนี้ประสบผลส�าเร็จอย่างสูงมาก สามารถจัดสอนวิชาชีพพื้นบ้านให้กับ
นักเรียนได้ถึง  ๗  กิจกรรมเกินเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เดิม  ๕ กิจกรรม ทุกกิจกรรม
มีหลักสูตร เอกสารหลักสูตร คู่มือครู และบทเรียนรู้ที่พร้อมจะขยายผลให้กับ 
โรงเรียนอื่นๆน�าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้  จากผลงานดังกล่าวท�าให้โรงเรียน
นี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ ๑ ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการนี้ประจ�าปี ๒๕๕๖
             ๓. โรงเรียนบ้านกุดเรือค�า อ�าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร เป็น
โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สกลนครเขตท่ี ๓ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ยึดโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภูมิปัญญาชาวบ้านและใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษา การท่ีโรงเรียนได้ 
เข้าร่วมโครงการจดัการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนของมหาวิทยาลยั
ธรุกจิบณัฑติย์ครัง้น้ี  โรงเรียนถือเป็นโอกาสท่ีดีทีไ่ด้น�าแนวคดิท่ีมลีกัษณะคล้ายคลงึ
กันหรือเกือบจะเหมือนกันมาช่วยต่อยอดการปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้น  ผู้เขียนได้
มโีอกาสไปร่วมประชมุประชาคมร่วมกบัทางโรงเรยีน ผูบ้รหิารเล่าให้ฟังว่า องค์กร
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ทางศาสนากับโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกันมาตลอด เป็นชุมชนท่ีพึ่งพากัน  
ช่วยเหลือกันตามภารกิจ เช่น พระสงฆ์จะมาช่วยด้านจริยธรรม คุณธรรม ปราชญ์
ชาวบ้านจะช่วยเร่ือง วิถีชีวิต การอาชีพ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ภาคภูมิใจ  
กิจกรรมเด่นๆที่โรงเรียนท�าได้ดี เช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในด้าน
ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่กดุเรอืค�า การเลีย้งไหม การท�าชาจากใบหม่อน การอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โรงเรียนนี้มีจุดเด่นด้านกระบวนงานวิชาการ เมื่อโครงการ
เสร็จสิ้นลง  ผลงานด้านวิชาการเช่น เอกสารหลักสูตร คู่มือครู การถอดบท 
เรยีนรู้ในกจิกรรมต่างๆทีส่อนจบแล้วถอืเป็นต้นแบบได้ สถานศกึษาอืน่ ๆ  สามารถ
น�าไป เป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐ ก�าหนดให้คนไทย
ทกุคนมสิีทธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยรฐัต้อง
จัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ แต่ปัจจุบันคุณภาพการศึกษาไทยยังไม่ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก�าหนด  เมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับนานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
อาเซี่ยนที่ก�าลังจะกลายเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี ๒๕๕๘ นี้เราจะเอาอะไร 
ไปแข่งขันกบัเขาเมือ่ผลการประเมนินานาชาตริะบวุ่าคณุภาพการศกึษาไทยทีเ่ป็น
ตวับ่งชีถ้งึคณุภาพของคนต�า่สดุในกลุม่ประเทศอาเซีย่น  เราจะต้องเอาวกิฤตนิีเ้ป็น
โอกาสฟื้นการศึกษาไทยให้กลับมามีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นโดยเร็ว  
ในขณะที่สังคมภายนอกต่ืนตระหนกกับข่าวคุณภาพการศึกษาไทยตกต�่าถึง 
ขัน้วิกฤต  เราคงปล่อยให้การศึกษาของเราแย่ไปกว่านีไ้ม่ได้แล้ว ดงันัน้ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยจะต้องช่วยกันค้นหาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยกันปฏิรูป
การศึกษาให้ดีขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้ เราได้พัฒนาหรือปฏิรูป 
การศึกษามามากพอสมควรแล้ว การที่จะท�าอะไรต่อไปต้องมาศึกษาข้อมูลให้ 
ครบถ้วนก่อนว่า เดิมเรามีแนวทางอะไรที่ดีๆอยู่แล้วมีอะไรบ้างที่เราท�าแล้วส�าเร็จ
และได้ผลดี มีอะไรบ้างที่เราท�าแล้วแต่ยังไม่ส�าเร็จ มีอะไรบ้างท่ียังเป็นปัญหา
อปุสรรคต่อการพฒันาการศกึษาให้ดีขึน้  มนีวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ อะไรบ้าง
ท่ีจะมาช่วยเสริมให้คณุภาพการศกึษาของเราสงูขึน้  หรอืว่ามปีระเดน็ปัญหาอะไร
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ที่ควรน�ามาสู่การแก้ไขโดยเฉพาะประเด็นที่คุณหมอประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้ว่า
ระบบการศึกษาของเราติดหล่มที่ภูเขา ๒ ลูก คือ เอาวิชาเป็นตัวตั้ง  ไม่ได้เอาชีวิต
และการอยูร่่วมกนัเป็นตัวต้ัง มกีารรวมศนูย์อ�านาจไว้ทีส่่วนกลาง  และมคีวามเป็น
ระบบราชการมากเกินไป 
             จากแนวความคิดดังกล่าวผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้น�าแนวความคิดนี้ไปสู่การศึกษาค้นคว้า วิจัยรูปแบบจนได้ 
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน โดยใช้หลักการ  
คิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ท�าร่วมกัน ประเมินผลร่วมกัน และช่ืนชมผลงาน 
ร่วมกัน ภายใต้ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
ภายใต้การสนับสนุนทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)มีการน�ารูปแบบดังกล่าวไป น�าร่องในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู ้ต่างๆ  
ทั่วทุกภาคประมาณ ๓๗ แห่ง แต่ละแห่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วนในสังคมโดยการท�าประชาคม แสวงหากิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้จริงๆ 
ของคนในชุมชน แล้วน�าไปสู่กระบวนการจัดท�าหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
ใช้ครูท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน พระสงฆ์/ผู้น�าศาสนา เป็นผู้สอน จัดให้มีเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับส่วนกลาง มีการสร้าง 
เครือข่ายเชื่อมโยงไปในสถานศึกษาไกล้เคียง
 จากผลการประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการพบว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนท่ี 
เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกแห่งจึงน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ 
ให้เหน็ว่า การจดัการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนน่าจะเป็นนวัตกรรม
ทางเลือกหนึ่งในหลายๆทางเลือกของสถานศึกษาที่จะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้  ซ่ึงโครงการ 
ดังกล่าวน้ีสามารถด�าเนินการได้ทันที  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งผลการวิจัยเป็นข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นนวัตกรรม 
ทางเลือก หลังจากนั้น  กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  กระจายงบประมาณการพัฒนาการศึกษา 
ลงไปให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมคิดร่วมท�ากับชุมชนอย่างมีอิสระ 
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ภายใต้กรอบนโยบายและเป้าหมายทีก่ระทรวงก�าหนดไว้ให้ ผูเ้ขยีนมคีวามเชือ่มัน่
ว่าถ้ากระทรวงศกึษาธกิารเริม่น�าโครงการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กร
ในชุมชนลงไปให้สถานศึกษาด�าเนินการเร็วเท่าไร  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรียนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะน�าไปสู ่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย 
ในภาพรวมต่อไป
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แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาแบบทางเลือก
สัมมาอาชีพเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน

ความน�า

 แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ผู้เขียนน�าเสนอเป็นองค์กรเอกชนตระกูลฤทธิเดช  
ที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลัก  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลหนองโน อ�าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ด�าเนินงานร่วมกับองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศาสนสถาน วัด และองค์กรทางสังคมหลายๆ  
หน่วยงานได้เข้ามาด�าเนินงานร่วมกันเรียกว่าเจ้าภาพร่วมกับเจ้าภาพหลักตระกูล 
ฤทธิเดช ซ่ึงมีความมุ ่งมั่นให้แหล่งเรียนรู ้ของชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบของ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชน
ต�าบลหนองโน อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 จุดมุ่งหมายเพื่อ (๑) สืบสานอุดมการณ์ของพ่อที่ต้องการสร้างโรงเรียน
ให้ชุมชนบ้านกุดแคนเข้ามาใช้บริการ การศึกษาหาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ซึ่งเจตนารมณ์ของพ่อมีความต้องการ  “คืนความรู้  สู่ชุมชน” เนื่องจากลูก ๆ  
ได้ประกอบอาชพีตามสาขาวิชาทีไ่ด้เล่าเรยีน ควรใช้ความรูพ้ฒันาบ้านเกดิของตน 

ประสพสุข   ฤทธิเดช๑

 ธารทิพย์   ขัวนา๒ 
ปวีณา  แก้วอาจ๓

๑ หวัหน้าโครงการแหล่งการเรยีนรูข้องชมุชนจดัการศกึษาน�าร่องสมัมาอาชพีด้วยบรบิทจรงิใน
ชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทย
๒,๓ นักเรียนแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช
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อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของพ่อไม่ได้สร้างโรงเรียนดังที่ตั้งใจไว้ เพราะพ่อ 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้ลูกๆ ของพ่อ 
ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อได้มีความสุขและพ่อจะได้ไป
สวรรค์ ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา เมื่อลูกได้ท�าบุญสร้างสิ่งที่พ่อต้องการคือ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช  เรียกชื่อ แหล่งเรียนรู้
ชุมชนจากชื่อของ พ่อสิงห์ ฤทธิเดช
 จุดมุ่งหมายข้อที่ (๒) เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child  Watch) โดยมีอาจารย์ ดร.อมรวิชช์  
นาครทรรพ ผู้อ�านวยการสถาบันรามจิตติเป็นหัวหน้าชุดโครงการ ได้ร่วมมือกับ
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเครือข่ายรับผิดชอบ
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สมบัติ ฤทธิเดชและผู้เขียน เป็นคณะผู้ร่วมวิจัยใน 
โครงการ ผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเรื่องการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต้องพัฒนาด้วย ๔ เสาหลักคือ (๑) การศึกษาคุณภาพ  (๒) พื้นที่คุณภาพ 
(๓) สื่อคุณภาพและ (๔) ครอบครัวคุณภาพ  ด้วยผลงานวิจัยดังกล่าว ท�าให ้
คณะท�างานใช้ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์พัฒนาเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง 
หลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์  โดยจัดท�าโครงการบ้านหลังเรียนสายใยรัก
ครอบครัว ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยใช้แนวคิด  
๔ เสาหลักสร้างพ้ืนท่ีคุณภาพให้เกดิขึน้ด้วยกจิกรรม หลาย ๆ  อย่าง เช่น มมุสบืค้น
ข้อมูล มุมรอผู้ปกครอง อ่านหนังสือ ท�าการบ้าน ฟังเพลง ผู้เฒ่าผู้แก่เล่านิทาน 
ให้หลาน ๆ ฟัง ผลของการด�าเนินงานโครงการบ้านหลังเรียนที่ศูนย์การศึกษา 
นอกโรงเรยีน อ�าเภอเมอืง จังหวดัเลย ประสบผลส�าเร็จ ท�าให้คณะท�างานได้แนวคดิ
จากการท�าโครงการบ้านหลังเรียนน�ามาใช้ประโยชน์สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้าน
หลังเรียน ปู่ทวดครูสิงห์  ฤทธิเดช โดยใช้กระบวนการท�างานแบบมีเครือข่าย 
เข้าร่วมโครงการเป็นภาคีการท�างานร่วมกัน  ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้แหล่ง 
เรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ ได้ท�างานอย่างต่อเนื่องเกิดการขยายผล
ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ
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แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาแบบทางเลือก
 การจดัการศกึษาแบบทางเลอืกได้ด�าเนนิกจิกรรมของโครงการ เกดิจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและ 
ฝึกอบรมทางการศึกษา วทิยาลยัครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ได้น�าเสนอ
โครงการ  “น�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อ 
สขุภาวะคนไทย ได้น�าแนวทาง “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู ่“ทีม่ศีาสตราจารย์
นายแพทย์  ประเวศ  วะสี เป็นประธาน มีการศึกษาประเด็นส�าคัญที่พิจารณาว่า 
จะส่งผลต่อการร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  จ�านวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ (๑) การ
สร้างจิตส�านึกใหม่ (๒) การสร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่ (๓) การสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชนท้องถิน่  (๔) การสร้างธรรมาภบิาลในทางการเมอืง การปกครองระบอบ
ความยุติธรรมและสันติภาพ (๕) การสร้างระบบสวัสดิการสังคม (๖) การสร้าง
สมดุลของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (๗) การสร้างระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะของ
คนทัง้มวล (๘) การสร้างสมรรถนะในการวจิยัและยทุธศาสตร์ (๙) การสร้างระบบ
การสื่อสารที่ผสานการสร้างสรรค์ทั้งมวล และ (๑๐) การสร้างระบบการศึกษา 
ทีพ่าชาตอิอกจากวกิฤติ การสร้างระบบการศกึษาทีพ่าชาตอิอกจากวกิฤตดิงักล่าว 
สสส. ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑติย์และคณะ ด�าเนนิการศกึษาทางเลอืก  ระบบการศกึษา
ที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อเสนอดังกล่าว  
มปีระเดน็ส�าคญัระบบการศกึษามกีารสร้างความเข้มแขง็ทีฐ่านราก  ทีจ่�าเป็นต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับครอบครัวชุมชน  
ท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  เอกชนและองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และองค์กรอื่นของประชาชนมีการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 จากจดุเน้นข้อเสนอของโครงการน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม
ขององค์กรในชมุชนเพื่อสขุภาวะคนไทย” ทีไ่ด้กลา่วมา มแีนวทางการให้โอกาสมี
เครือข่ายการด�าเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเกิดขึ้นจากองค์กรหลายๆ 
องค์กรได้เข้ามามีบทบาทท�างานร่วมกัน ท�าให้แหล่งเรียนรู้ชุมชน “บ้านหลังเรียน
ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช”  ได้จัดการศึกษาแบบทางเลือก ด้วยวิชาสามัญ  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบูรณาการกับความสนใจของเด็กและ
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เยาวชนได้เรียนรู้สุขภาวะอนามัย เช่น การป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษาและ 
การป้องกันสิ่งเสพติด และได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมตามมุมกิจกรรมท่ีจัดไว้ เช่น 
มุมวาดภาพศิลปะ อ่านหนังสือ ท�าการบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การปลูกพืชผัก
สวนครัว ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยสอน ครูจิตอาสาให้ค�าแนะน�าและครูพ่อแม่เติมเต็มช่วย
สอนที่บ้าน ท�าให้ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบทางเลือกตามอัธยาศัยส่งผล 
ให้เด็กและเยาวชนในแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์ มีสุขภาวะทางกาย จิตใจ 
สติปัญญาและทางสังคมด้วยรูปแบบร่วมคิด ร่วมท�า  ร่วมแบ่งปันและร่วมแก้ไข
ปัญหา  และร่วมชื่นชมผลงานเกิดการเรียนรู้แบบเครือญาติในชุมชน เป็นพี่น้องที่
ใช้ประโยชน์และรักษาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันให้ยั่งยืน จากสภาพจริงท่ีแหล่งเรียนรู้
ของชมุชนแห่งนีไ้ด้จดักจิกรรมในช่วงเวลาปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ พบว่า การจดัการ
ศกึษาในรายวชิาพืน้ฐานเป็นแกนหลกั แล้วบรูณาการกบัสาระวชิาทกัษะทางสงัคม
และทักษะทางชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานโครงการ
เพ่ือให้บรรลตุามเจตนารมณ์ขององค์กรให้มีความต่อเนือ่งของโครงการการจดัการ
ศึกษาแบบทางเลือกด้วยกระบวนการของคนในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือพัฒนา  
มีล�าดับขั้นการด�าเนินการ ดังนี้

การวิเคราะห์บริบทแหล่งเรียนรู้ชุมชน
 การวเิคราะห์บรบิทแหล่งเรยีนรูช้มุชนใช้วธิกีารส�ารวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์  มีการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ เมื่อวันที่  ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ประชุมสมาชิกโครงการจ�านวน ๕๐  ครอบครัว มีเยาวชนเข้าร่วม ๓๒ คน  
ผู้ปกครอง ๒๗ คน สมาชิกไม่เข้าร่วมโครงการครบเพราะเด็กและเยาวชนร่วมกับ
ผูป้กครองบางครอบครัว อพยพย้ายถิน่ช่วงหลงัฤดูท�านา ไปรบัจ้างตดัอ้อยทีจั่งหวดั
กาญจนบุรี ผลของการด�าเนินโครงการ จุดแข็งเกิดจากสมาชิกได้มาใช้บริการ 
การศึกษาเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจจากส่ืออุปกรณ์หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์  
สารคดี อาชีพ และ มุมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชา
สามญัมภีาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ เป็นการเรยีนรู้ตามศักยภาพของเดก็
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และเยาวชนที่มีปัญหาวิชาใด  มีวิธีการศึกษาตามกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  และมีครู
จิตอาสาเป็นที่ปรึกษาแนะน�า  ร่วมกับครูพ่อแม่  ช่วยเติมเต็มความรู้ให้ลูก ๆ  ของ
ตนเอง  กจิกรรมการส่งเสรมิการจดัการศกึษาแบบทางเลอืกตามอธัยาศยัส่งผลให้ 
กลุ่มเดก็และเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ด้อยโอกาส ผลการเรยีนอ่อน  อ่านหนงัสอืไม่คล่อง  
เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง พูดสื่อสารไม่กล้าแสดงออก ได้เปล่ียนพฤติกรรมเป็น 
เชิงบวก เพราะเด็กที่เข้าร่วมโครงการแห่งนี้ ปัจจุบันกล้าคิด กล้าพูด อ่านหนังสือ
คล่อง เขียนหนังสือได้ถูกต้อง เป็นเยาวชนแกนน�าของชุมชน พ่อแม่ภูมิใจ 
มีความสุข ไม่กังวลเรื่องลูกๆ  จะไปเที่ยวเตร่ ถ้ามารวมกลุ่มกันในแหล่งเรียนรู้
ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์ จะปลอดภัยสบายใจ ผู้ปกครองไม่กังวล (สุนันทา รังวัดสา,  
การประชุมสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 จดุอ่อนของโครงการคอื  ผูป้กครองร่วมกบัเดก็และเยาวชนมคีวามสนใจ
ต้องการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองว่ามีคลังความรู้ดี ๆ อะไร  
ทีย่งัคงอยูแ่ละสูญหายไปแล้วฟ้ืนฟขูึน้มา  เพือ่เดก็และเยาวชนกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะได้
เรยีนรูร่้วมกนั มคีวามใกล้ชดิกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชมุชนมากยิง่ขึน้ ทีส่�าคัญจะเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ภูมิใจรักในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง  และต้องการ 
เรียนรู้สัมมาอาชีพ  เพื่อมีรายได้เสริมให้ครอบครัวโดยการท�ากิจกรรมในรูปกลุ่ม
สนใจจากฐานการเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิชาสามัญ  เป็นวิชาเสริมทักษะอาชีพ  และ
ขอใช้พ้ืนทีแ่หล่งเรียนรูช้มุชน  ท�าเป็นแปลงสาธติต้นแบบให้ผูป้กครองและปราชญ์
ชุมชนได้ถ่ายทอดองค์ความรูร่้วมกับนกัวชิาการ การท�ากจิกรรมสมัมาอาชีพได้แก่ 
(๑) ดนตรีพ้ืนบ้านโปงลางประยุกต์ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช (๒) ถ่านชีวภาพ 
ลดภาวะโลกร้อน (๓)  สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (๔) ไก่และปลาเศรษฐกิจชุมชน  
(๕)  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสื่อสายใยรักในชุมชน  (ถนอม  เศษภักดี.  การประชุม
สรุปผลการด�าเนินงานโครงการ. วันที่ ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 ผลของการจัดประชมุเพ่ือแสดงความคิดเหน็ร่วมกนัของคณะผูร้บัผดิชอบ
โครงการร่วมกับองค์กรในชุมชนบ้านกุดแคนมีกลุ่มผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน  
ผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน มีความสนใจจะจัดการศึกษาแบบ 
ทางเลือกเรือ่งสัมมาอาชพีและประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ตนเอง ซึง่เป็นการศกึษาจาก 
ความสนใจของคนในชุมชนเป็นตัวต้ังโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ 
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ทักษะอาชพี  เจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม  เป็นรปูแบบการศกึษาระบบเปิด เพราะ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนแห่งน้ีจัดการศึกษาทั้งในระบบการศึกษาวิชาสามัญพื้นฐาน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  การศึกษานอกระบบตามศักยภาพของ 
ผู้เรียนสนใจจะใช้บริการและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยคนในชุมชนจะไปศึกษา
เร่ืองราวหลายๆ ประเด็นด้วยตนเองได้ตลอดชวีติ  เพราะเป็นศนูย์การเรยีนรูชุ้มชน
ไม่มีมิติเวลาก�ากับเนื้อหา ใครใคร่เรียนรู้ ฝึกฝน ใฝ่เรียน เกิดจากความสนใจของ
ตนเอง  ไม่มีผลสัมฤทธิ์เป็นตัวเลขก�ากับจัดล�าดับความรู้  แต่วัดคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ด้วย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยคุณธรรมพื้นฐาน คือ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด ขยัน รักความสะอาด  วินัยและมีจิตอาสา

แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาแบบทางเลือก
 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  จัดการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพ  
เพือ่สุขภาวะของเดก็และเยาวชน  เป็นการจดัการศกึษาเพือ่สขุภาวะของเดก็และ
เยาวชนทั้งเด็กเยาวชน กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่รักการเรียนโดดเรียน หนีเรียน  
ผลการเรียนต�่า และเด็กเยาวชน กลุ ่มสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมรักการเรียน  
มีศักยภาพในตนเอง เช่น ชอบดนตรี กีฬา ศิลปะ เข้ามาร่วมโครงการได้ให้โอกาส
ได้เรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นตัวต้ัง ด้วยแนวคิดเด็กน�าผู้ใหญ่หนุน โดยการมี 
ส่วนร่วมและบูรณาการกับทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันบนฐานของการกระจาย 
อ�านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วยความร่วมมือ 
ขององค์กรในชุมชน ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด�าเนินการ  
ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมชื่นชม ที่จะให้
อสิระ  ยดืหยุน่และความคล่องตวักบัสมาชกิในโครงการบนความหลากหลายของ
องค์กรในชุมชนเข้ามาช่วยหนุนเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรูชุ้มชนเป็น
องค์กรกลางจัดการศึกษาระบบเปิด  ดังภาพกรอบแนวคิด
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แนวคิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพ  
เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน

 
  
           

แผนภาพที่ ๑ แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพ  
เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน

 องค์กรในชุมชนตามกรอบแนวคิดประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน  ศาสนาสถานวัด  โรงเรียน  สถานีอนามัย  องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และองค์กรอื่นๆ ของประชาชนในบ้านกุดแคน  ซึ่งทุกองค์กร 
มีสิทธิและอิสระในการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนมี 
เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ ครูจิตอาสา ประชาชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
เต็มตามศักยภาพ รู้ท้องถิ่น รู้รากเหง้า  รู้ศาสนา  รู้ประวัติศาสตร์  รู้วิชาสามัญ  
รู้วิชาชีพ  รู้รักษาสุขภาพ  รู้เท่าทันโลก  เป็นพลเมือง  พลโลกที่ดี  มีสัมมาอาชีพ  
มีความรู้  มีคุณธรรมสร้างสันติสุข  น�าชุมชนไปสู่ความสงบสุข  เกิดสุขภาวะของ
จิตใจ  ร่างกายสติปัญญาสังคม  อารมณ์ได้อย่างยั่งยืน  ดังแผนภาพ
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แผนภาพที่ ๒  ชุมชน  และสังคม  สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาของแหล่งเรียนรู ้ชุมชน พบว่า การจัดการศึกษา 
สัมมาอาชีพและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  เป็นความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้อง
มีปัจจัยสี่ด�ารงชีวิต  คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะคนได้เรียนรู้จากการประกอบอาชีพท่ีตนต้องการ
เลี้ยงไก่  ปลา  ปลูกพืชสมุนไพร  ท�าถ่านชีวภาพ  ฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
ประยุกต์  และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านกุดแคน  เพื่อรู้จักท้องถ่ิน 
รู้รากเหง้า  รู้วัฒนธรรม  รู้เท่าทันโลก  ซึ่งลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิด
จากเครือข่ายทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกับเครือข่ายภายใน
ชมุชนประกอบด้วยเจ้าภาพหลกัตระกลูฤทธเิดช  เข้าภาพร่วมองค์กรภายในชุมชน  
และเจ้าภาพร่วมองค์กรภายนอกชุมชน เป็นไปตามหลักการกระจายอ�านาจ 
การจดัการศกึษาตามเจตนารมณ์ของรฐับาล เพือ่ปฏริปูการศกึษาภายใต้พระราช
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความสุข กล่าวคือ รัฐจะสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ  โดยพฒันาการเรยีนรูใ้ห้เป็นบุคคลผูม้คีวามรูคู้คุ่ณธรรม
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อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนรู้ ในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  โดยเฉพาะ
รูปแบบการจัดการศึกษาของแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์  ได้จัดการศึกษา
สมัมาอาชพี  และประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ด้วยการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง
ทัง้สถานศกึษา ครอบครวั ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
องค์กรเอกชน  และสถาบันทางสังคม  
 การด�าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ชุมชนเกิดเครือข่ายทางสังคม เริ่มตั้งแต่
สถาบันการศกึษาท่ีเกีย่วข้องได้แก่ โรงเรยีนบ้านกุดแคน โรงเรยีนผดงุนาร ี โรงเรยีน
สารคามพิทยาคม  และโรงเรียนหลักเมืองเป็นเครือข่ายองค์กร  เพราะมีสมาชิก
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการศึกษาในระบบโรงเรียนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
โครงการในช่วงหลังเลิกเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาใช้บริการการศึกษา
สมัมาอาชพี และประวัติศาสตร์ท้องถิน่ โดยความรูเ้ร่ืองไก่และปลา เศรษฐกจิชุมชน 
ดนตรีโปงลางประยกุต์  ถ่านชวีภาพลดภาวะโลกร้อน  สมนุไพรอาหารเพือ่สขุภาพ
และประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ ได้ให้เด็กและเยาวชนเรยีนรูจ้ากความรูใ้นชมุชนตนเอง 
มีขั้นตอนการหาค�าตอบ  ๕  ขั้นตอน  ได้แก่ 
  ขั้นตอนที่ ๑ ข้องใจ หมายถึง  กิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนตั้งค�าถาม
ที่ตนเองต้องการอยากรู้เรื่องเก่ียวกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน ถ่านชีวภาพ สมุนไพร  
ไก่และปลาเศรษฐกจิชมุชน และค�าถามเกีย่วกบัประวัตศิาสตร์ท้องถ่ินบ้านกดุแคน  
 ขั้นตอนที่  ๒  หมายค�าตอบ  หมายถึง  กลุ่มเด็กและเยาวชนสืบค้นหา
ค�าตอบจากภายในและภายนอกชุมชน  
 ขั้นตอนที่  ๓  สอบสวน  หมายถึง  กลุ่มเด็กและเยาวชนเก็บข้อมูลตาม
แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่  ๒
 ขัน้ตอนท่ี  ๔  ครวญใคร่  หมายถงึ  กลุม่เด็กและเยาวชนได้มกีารวเิคราะห์
ตีความหาค�าอธิบายในเรื่องที่ตนอยากรู้ 
 ขั้นตอนท่ี ๕ ไขความจริง หมายถึง เด็กและเยาวชนน�าเสนอสิ่งท่ีได้ 
เรียนรู้  ด้วยการเขียนเป็นเรื่องหรือพูดเล่าเรื่องได้ 
  เพราะการจดัการศกึษาให้เดก็และเยาวชนมกีารท�ากจิกรรม ๕ ขัน้ตอน   
ต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้หรือวิธีการสืบค้นจากพ่อ-แม่ เพื่อน ครูปราชญ์ชุมชน  
วทิยากรครูดนตรี ถ่านชวีภาพ สมนุไพร ไก่และปลา เศรษฐกจิชมุชน และวทิยากร
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ครูประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เด็กเยาวชนได้ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ผลการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   
 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้สมาชิกในโครงการ
ได้มีอาชีพเสริมหลังจากการท�านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ได้ท�าอาชีพเลี้ยงไก่  
เลีย้งปลาในครัวเรือน  ซึง่การท�ากจิกรรมฐานการเรยีนรู ้ มกีตกิาต้องเขียนเล่าเรือ่ง
ชุดความรู้ของแต่ละคนให้คนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ด้วยปรากฏว่า ฐานการเรียนรู้การ
เลี้ยงไก่ เล้ียงปลา มีเคล็ดลับได้ประสบผลส�าเร็จคือ  ๑) เลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ 
ให้อาหารไก่แบบไม่ต้องซื้อหัวอาหารส�าเร็จรูปโดยให้ข้าวเปลือก ข้าวสารพืชผัก 
สเีขยีว เล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาตไิม่ใส่กรง  ไก่จะออกไข่เป็นระยะ  ครอบครวั
ได้มีไข่กินตลอดไม่ได้ซื้อขาย  (๒) เลี้ยงไก่แบบวิชาการโดยเลี้ยงขังกรงตาข่าย   
เปิดไฟฟ้าท�าความสะอาดรางน�า้  เปิดวทิยใุห้เสยีงเพลงเบาๆ ไก่กินอาหารส�าเรจ็รปู
ผสมร�าข้าว  ปลายข้าว  ข้าวเปลือก  มีน�้าให้ไก่กินได้ตลอดเวลา ให้ไก่กินแตงกวา 
แตงร้าน พืชผักสีเขียว การเลี้ยงไก่แบบนี้ไก่ไข่ทุกวันเลี้ยงไก่ ๑๐ ตัว จะออกไข่
ประมาณ ๗-๙ ฟอง ครัวเรือนมีไข่ได้กินในครอบครัวและได้ขาย และ (๓) เลี้ยงไก่
แบบบูรณาการคือ เลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติ  ผสมผสานกับวิธีวิชาการให้กินอาหาร
สูตร ๓๒๔ ส�าหรับไก่พันธุ์ไข่ ผสมข้าวเปลือก ข้าวสาร ร�าข้าวหรือปลายข้าว  
ไก่กินพืชผักสีเขียวกินเศษอาหาร ไม่ขังกรงตาข่าย ท�าเล้าไก่ให้และขยายพันธุ ์
กักบริเวณท�าตาข่ายเป็นที่เลี้ยงไก่โดยเฉพาะ ไก่พันธุ์ไข่  ผสมพันธุ์กับไก่ตัวผู้พันธุ์
พ้ืนเมือง เป็นไก่พันธุ์ไข่แบบลูกผสม ลูกไก่ประเภทนี้จะแข็งแรงไม่ได้เลี้ยงเพื่อ 
กินไข่ แต่เลี้ยงไก่เพื่อขายและเป็นอาหารในครัวเรือน มีเกษตรกรขยายพันธุ์ไข่ไก่
ได้ในลักษณะนี้หลายคน เช่น  นายถนอม เศษภักดี  นางค�าปั่น ปานโหน่ง และ
นายธนกติ  อนิทร์งาม โดยครัง้แรกเลีย้ง  ๑๐  ตัว แต่ขยายพนัธ์ุได้เกดิลกูไก่จ�านวน  
๒๐ – ๓๐ ตัว  กิจกรรมการเลี้ยงไก่ได้ผลลัพธ์คู่มือการเลี้ยงไก่  ได้กินไข่และ 
ได้ขายมเีงนิใช้หมนุเวยีนในครอบครัวอย่างสม�า่เสมอ มคีวามเป็นอยูท่ีดี่ข้ึน ไม่ต้อง
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จ่ายเงินซ้ือไข่ไก่ ท�าให้ครวัเรอืนมเีงนิออม  และเกษตรกรทีส่นใจเลีย้งไก่ได้ซือ้พนัธุ์
ไข่ไก่มาเลี้ยงเป็นการขยายผลเกิดขึ้นในชุมชนบ้านกุดแคน และหมู่บ้านใกล้เคียง  
หลายครัวเรือน เช่น ครวัเรอืนของนายธนาพฒัน์ เทีย่งภกัดิ ์นายสพุจน์ ค�ายา  และ
นางเพ็ง ชุมแสง
 การเลี้ยงปลามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ�านวนน้อย เนื่องจากบางคน 
ไม่มสีระน�า้เล้ียงปลา  และพ้ืนทีใ่นครอบครวัมจี�ากดั ไม่สามารถท�าบ่อซเีมนต์เลีย้ง
ปลา  ซึ่งวิธีการเลี้ยงปลาพบอุปสรรคปัญหาเล้ียงปลาดุก ปลาตะเพียน ท่ีทุ่งนา 
ถกูน�า้ท่วม ปลาไม่มหีายไปตามน�า้ท่วม แต่เลีย้งปลาในบ่อซเีมนต์มปีลารบัประทาน  
และขายจ�าหน่ายให้เพ่ือนบ้าน  หรือแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องได้ปลาไปท�าอาหาร
แบบแลกเปล่ียนส่ิงของโดยใช้ปลาเป็นกลไกเชือ่มความสมัพนัธ์  ท�าให้คนในชมุชน
ได้เรยีนรูว้ธิเีลีย้งปลาร่วมกนัและขยายผลการเลีย้งปลาโดยท�าบ่อซเีมนต์ในชมุชน
บ้านกดุแคนหลายครวัเรอืนโดยใช้งบประมาณของตนเอง  ข้อค้นของฐานกจิกรรม
การเรียนรู้เรื่องไก่ – ปลา เศรษฐกิจชุมชนได้ขยายเครือข่ายเกิดเกษตรกรแกนน�า
เป็นตัวอย่างครูภูมิปัญญาเลี้ยงไก่  มีนางดวงพร ชุมแสง นายถนอม เศษภักดี   
นางค�าปั่น ปานโหน่ง และเกษตรกรตัวอย่างการเลี้ยงปลา ได้แก่ นางจันทร์ 
ศรีจันทร์นวล   
 ดนตรีพื้นบ้านโปงลางประยุกต์ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช ได้ท�ากิจกรรม 
ร่วมกบัชมุชนโดยแสดงดนตรพีืน้บ้านตามบญุงานประเพณีชาวอสีาน เช่น งานบุญ
กฐนิ งานบุญเดอืนสี ่เดอืนสาม ฯลฯ ชาวบ้านใช้ดนตรโีปงลางไปแห่ขบวน ตกีลอง 
ดีดพณิ  เป่าแคน  มคีวามสนกุสนานรืน่เรงิร่วมกนั  เป็นกจิกรรมทีส่ร้างสขุร่วมกนั  
เด็กและเยาวชนที่เป็นผู้หญิงได้ฟ้อนร�าร่วมขบวนแห่ เป็นการฝึกทักษะอาชีพ 
วงดนตรีโปงลางประยุกต์ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช รับงานแสดงได้เป็นเงินทุน 
การศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความภูมิใจที่บุตรหลานของตนเองกล้าแสดงออก
และอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของชุมชนให้คงอยู่  และเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับบ้าน 
กุดแคน ท�าให้ชุมชนบ้านกุดแคนเป็นชุมชนพอเพียงและเป็นสุข เพราะไม่จ้าง
มหรสพจากหมู่บ้านอื่น ๆ มาแสดงในงานประเพณีแต่ใช้บุตรหลานของตนเอง  
ท�ากิจกรรมงานบุญประเพณี  
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  นอกจากน้ีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีโปงลางนายธนกิต อินทร์งาม  
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรขยายองค์ความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้านให้กับสถานศึกษา ๓ 
แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านนานกเขียน  และโรงเรียนบ้านโคกสี  ให้ไป
สอนนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องดนตรีจัดตั้งวงดนตรีโปงลางเกิดขึ้นในโรงเรียนท้ังสาม
แห่ง  โดยใช้องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์  ฤทธิเดช  เชื่อมโยง
กับการจัดการศึกษาในระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  แสดงถึงการใช้ทุนทาง
สังคม ครภูมูปัิญญาท้องถิน่ร่วมกนัทัง้ในระบบการศกึษาและนอกระบบการศกึษา
 การท�าถ่านชีวภาพลดภาวะโลกร้อน เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเยาวชนและ 
ผู้ปกครองได้ศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกชุมชน จัดกิจกรรมให้วิทยากร 
ได้บรรยายความรู้เร่ืองถ่านชีวภาพ ลดภาวะโลกร้อนโดย ดร.สมบัติ ฤทธิเดช  
เป็นผู้บรรยายพิเศษ ท�าให้เด็ก เยาวชนใช้ความรู้มาท�า เตาถ่านชีวภาพภายใน 
แหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช โดยผ่านกิจกรรมการเก็บขยะในชุมชนมา 
รีไซค์เคิล น�าถ่านชีวภาพแปรรูปเป็นสินค้าดูดกลิ่นในที่อับชื้น  เช่น ใช้ถ่านชีวภาพ
ดูดกลิ่นในตู้เย็น  รถยนต์  ห้องครัว  ออกจ�าหน่ายได้หลากหลายรูปแบบ มีรายได้ 
และที่ส�าคัญยิ่งเด็ก ผู้ปกครอง ร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกัน ได้ศึกษาเรียนรู้
ร่วมกันในครอบครัว เกดิความอบอุน่ อีกทัง้ได้น�าเตาถ่านชวีภาพไปท�าเป็นเตาถ่าน
ใช้ในครวัเรอืน เป็นการใช้องค์ความรูเ้รือ่งถ่านชวีภาพลดภาวะโลกร้อน จนสามารถ
จัดท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลที่ ๑ ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม  สะท้อนภาพการจัดการ
ศึกษา แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมาชิกในโครงการมีกลุ่มเด็ก  เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ
ได้ร่วมมือกันท�าแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพรแปรรูปเป็นผงนัว
เครื่องเทศปรุงอาหาร โดยน�าพืชที่กินได้  มาผสมกันกับข้าวเหนียวที่แช่น�้าแล้วน�า
ไปบดให้ละเอียด ใช้พืชสมุนไพร ๑๘ ชนิดผสมกัน  ได้แก่ ผักต�าลึง  ผักหวานบ้าน 
ใบน้อยหน่า ใบย่านาง ผักแป้น กระเทียม หัวหอม สะเดาดิน  ผักติ้ว ผักขจร  
ใบส้มโฮง ใบชะพลู อ่อมแซบ ซึ่งผักแต่ละชนิดในครัวเรือนของชาวบ้านกุดแคน 
ได้ปลูกไว้ใช้ปรุงอาหารและน�ามาแปรรูปเป็นผงนัวแทนผงชูรส  เป็นการลด 
รายจ่ายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคเหน็บชา กระดูกเสื่อม เพราะ



113การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

รับประทานพืชสมุนไพรแทนเคร่ืองเทศผงอาหารแบบผงชูรส และได้ขยายผล 
การปลูกพืชผักสวนครัวไปปลูกในครัวเรือนตนเอง 
  ครัวเรือนที่มีปัญหาที่ดินจ�ากัดในการปลูก ให้ขยายการปลูกพืชผัก 
สวนครัวไปตามทุ่งนา ท�าให้ชาวบ้านกุดแคนมีตลาดพืชผักสีเขียวทุกวันพุธ และ 
วันเสาร์  มพ่ีอค้าแม่ค้าคนกลางในหมูบ้่านรบัซ้ือผกัไปขายทกุวัน เป็นการขยายผล
ของกจิกรรมโครงการทีเ่กดิขึน้จากทีไ่ด้ปฏบิตัร่ิวมกบัลกู ๆ  ตนเอง ได้น�าความรูไ้ป
ปรบัใช้ในชวิีตโดยไม่พึง่ตลาดภายนอก  และนอกจากนีแ้หล่งเรยีนรูช้มุชนได้มกีาร
คดัเลอืกพนัธุผ์กัสวนครวั ผลติเมลด็พนัธุไ์ว้ใช้เอง ในฤดูกาลผลติในปีต่อไป  สะท้อน
ถึงการเรียนรู้ในกิจกรรมฐานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้เส้นทางการพัฒนาตนให ้
พ่ึงตนเองได้ครบวงจร คือ มพัีนธ์ุผกัปลกูและไว้ขาย นอกจากนี ้ ผกับางชนดิแปรรปู 
เป็นน�้าดื่มสมุนไพรแก้โรคภัยต่าง ๆได้อีกด้วย
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวบ้านกุดแคน เด็กเยาวชนร่วมกับครู
ภูมิป ัญญาท้องถิ่น และครูจิตอาสา ได้ศึกษานอกสถานที่ที่วัด โรงเรียน  
รอยพระพทุธบาทจ�าลอง ป่าธรรมชาติ ทุง่นา และล�าห้วยค�าพ ุ เพือ่ให้ได้ตระหนกั
ถึงรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และน�าความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่ให้ชุมชน
อื่นรู้จักบ้านกุดแคน ทั้งในด้านสถานที่ ประเพณี และวัฒนธรรม และเด็กเยาวชน
ได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดร  ร่วมกันแสดงละครประวัติศาสตร์
เรื่อง ศึกบางระจัน ให้เด็กและเยาวชนแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช 
ได้ชมการแสดง เกดิความภูมใิจรกัชาติรกัถิน่ฐานตนเอง ส�านกึในความเป็นคนไทย
มีบรรพบุรุษรักษาแผ่นดินไว้ให้ตนเองได้อาศัย  ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่อง 
ความเป็นมา โดยการเรียนรู้แบบเครือข่ายทางสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
คนในชมุชนสร้างความผกูพนัระหว่างผูส้งูวยัและเดก็ เยาวชน ได้ใกล้ชดิผกูพันกนั
มีความอบอุ่น มีความสุขร่วมกันเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าเรื่องราวให้เด็กฟัง 
 จากผลการศึกษาการจัดการศึกษาแบบทางเลือก “สัมมาอาชีพและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” โดยใช้กิจกรรม ๕ ฐานการเรียนรู้เป็นกลไกเช่ือมโยง 
การสร้างเครอืข่ายองค์กรทางสงัคมและชมุชนทีด่�าเนนิงานร่วมกนั ท�าให้สงัคมของ
ชุมชนบ้านกุดแคนเป็นชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะได้ร่วมวางแผนงาน  
ร่วมปฏิบัติ รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ร่วมชื่นชม ร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักการ
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ท�างานแบบอิสระยืดหยุ่นขององค์กรกลาง (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา 
วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) ในลักษณะโครงการต่อเนื่อง   
จุดเน้นที่สัมมาอาชีพและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในระบบ
โรงเรียนมีวิชาพ้ืนฐานตามกลุม่สาระ ท�าให้เด็กเยาวชนเกิดการเรยีนรูท่ี้หลากหลาย 
ตามศักยภาพและความสามารถของเด็กและเยาวชนแต่ละบุคคลที่มีความสนใจ
และความต้องการ ไม่มีมิติด้านเวลา การวัดประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง  
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินบุตรหลานของตน  ทุกภาคส่วนเปิดให้โอกาส
เด็ก เยาวชนได้พูด  ได้เขียน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อค ้นพบการจัดการศึกษาแบบทางเลือกสัมมาอาชีพและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 ๑. ด้านการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์ทักษะทางภาษา  
 เดก็และเยาวชนท่ีได้เรยีนรูเ้รือ่ง ไก่  ปลา ถ่านชวีภาพลดโลกร้อน  ดนตรี 
พื้นบ้านโปงลางประยุกต์ สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   
มีพัฒนาการทักษะทางภาษาอันเกิดจากการดู ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยใช้ 
เครื่องมือวิธีวัดประเมินผลจากสภาพจริง ให้โอกาสเด็กและเยาวชน เขียน/พูด 
เล่าเรื่อง วาดภาพประกอบ และจับใจความส�าคัญในเวลาเรียนตามฐานกิจกรรม  
เข้าร่วมประชมุสัมมนาวชิาการร่วมกบัส�านกังาน ปปส. ภาค ๔ และเข้าร่วมประชมุ
กับองค์กรกลาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรากฏว่า เด็กและเยาวชนสามารถ
พดูอธบิาย ให้ผูเ้ข้าประชมุได้รับรู้กจิกรรมของแหล่งเรยีนรูม้ีผลสะท้อนกลบักลา่ว
ว่า  “เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีมีทักษะการพูด กล้าแสดงออก เขียนเรื่องจากที ่
เล่าได้” (วิมนา  เวทีกูล  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ปปส. ภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น 
วันที ่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ; สอาดลกัษม์  จงคล้ายกลาง เลขานกุารโครงการ
การจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรชมุชน วนัที ่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ดังภาพประกอบ
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การประชุมโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน

วันที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ๖-๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การน�าเสนอผลงานของแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์  ฤทธิเดช
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 สืบเนื่องจากการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้ข้อค้นพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ด้านการสื่อสารและการรับสารของเด็กและเยาวชน เป็นที่
ยอมรบัของผูเ้ข้าร่วมการประชมุ และการประเมนิด้วยพ่อ-แม่ของเดก็ และเยาวชน
ได้พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ อธิบายพฤติกรรมลูกของตนเองว่า “ด้านการอ่าน 
พูด เขียน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ยังต้องการให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ให้มากข้ึนกว่าการอ่าน เขียน พูดเล่าเร่ือง  โดยให้มีกิจกรรมคนดีได้ช่วยงาน
ครอบครัว และมคีนเก่งในรอบเดือนเป็นแรงเสรมิให้เดก็และเยาวชน มีความสนใจ
เป็นเยาวชนมีคุณธรรมและความรู้ดียิ่งขึ้น” (ตวงทิพย์ ป้องสงคราม. ๒๕๕๔ : 
สัมภาษณ์) นอกจากนี้ในส่วนสถาบันการศึกษา  โรงเรียนบ้านกุดแคนได้ให้ข้อคิด
เพิ่มเติม เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอยากให้มีการกล้าพูดกล้าแสดงออก 
ทุกช่วงวัย  เพราะเด็กระดับชั้น  ป.๑-ป.๒  มีทักษะภาษาการสื่อสารในระดับ 
ปานกลาง คือ ยังสื่อสารได้ไม่คล่อง” (ท�านอง สีดาพล. ๒๕๕๔ : สัมภาษณ์)  
ข้อค้นพบการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทักษะทางภาษา การดู ฟัง พูด อ่านและเขียน จากผล
โดยรวมของสมาชิกผู ้เข้าร่วมโครงการ ผลที่เกิดขึ้นท�าให้เด็กและเยาวชนมี
ประสบการณ์ตรง ท่ีได้เรยีนรูจ้รงิ ได้ฝึกปฏบิติัการพดูต่อท่ีสาธารณะยงัไม่ครบถ้วน
ทุกคน  แต่คิดว่า ในอนาคตเด็กและเยาวชนจะมีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษา
ผ่านเกณฑ์ความพอใจของครูและผู้ปกครอง 

 ๒. คุณลักษณะเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน 
 การจัดการศึกษาของโครงการนี้ได้บูรณาการกิจกรรม ๕ กิจกรรม 
ดังกล่าว ด้วยบริบทจริงของชุมชน  ให้โอกาสคนในหมู่บ้านได้แสดงความต้องการ 
เป็นครัวเรือนแกนน�าต้นแบบการจัดการศึกษาโดยการสมัครใจว่า ครอบครัวใด
ต้องการเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน ส่งผลต่อผูป้กครอง ประชาชนทีส่นใจ ครจิูตอาสาร่วมกบัเดก็และเยาวชน  
เกดิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์เป็นพลเมอืงดขีองชมุชน ใช้วิธกีารวดัจากการสงัเกต
พฤติกรรม พบว่า ความเป็นพลเมืองดีของบ้านกุดแคน ประกอบด้วยคุณลักษณะ
หลายประการ  ได้แก่ การมีวินัยในตนเองของเด็ก เยาวชน  ผู้ปกครอง ประชาชน
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ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีวินัยในตนเอง ปรากฏชัดเจน คือ การเข้าร่วมประชุม 
จากใบตอบรับการเข้าร่วมประชมุในแต่ละเดือนทีโ่ครงการได้นดัเวลาให้สมาชกิได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  การเกิดแนวทางการท�างานตามระบอบประชาธิปไตย  
โดยใช้กฎกตกิาของสมาชิกในกลุม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการเป็นข้อบงัคับ  เรยีกว่า กตกิา
ทางสงัคมของแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน  คอืต้องมหีน้าทีร่่วมกนัท�าคูม่อืหลกัสตูรของ
หมู่บ้านตนเองใน ๕ กิจกรรม ซึ่งหลักสูตรสัมมาอาชีพและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จะเป็นหลักสูตรของชุมชนที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับในชุดความ
รูท้ีจ่ะศึกษาร่วมกนัถอืเป็นประชาธปิไตย โดยสมาชกิทุกคนมีบทบาทได้ทุกกิจกรรม 
และยอมรับแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้พบว่า มีความขยันหมั่นเพียร สังเกต
จากการอบรมสั่งสอนลูกของตนเองให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีพ่อแม่ได้
ปฏิบัติมา มีทักษะการเรียนรู้ทางอ่าน การพูด การเขียนหนังสือได้ถูกต้อง และ
สร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับพ้ืนฐานได้ตามช่วงวัยอายุระดับช้ัน  
ป. ๑ – ป. ๖  ระดับชั้น  ม. ๑ – ม. ๓  และ ชั้น ม. ๔ และมีความสุขร่วมกันโดย
เดก็และเยาวชน ผูป้กครอง ครปูราชญ์ชมุชน ครูจิตอาสาและวทิยากรจากภายนอก 
มีความรัก สามัคคี และมีความสุข  
 ๓.  ครอบครัวอบอุ่นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การบรูณาการจดัการความรูส้มัมาอาชพีและประวตัศิาสตร์ท้องถิน่เข้าสู่ 
วิชาสามัญ และการท�าการเกษตรเข้าไปสู่เด็กและเยาวชนด้วยความสนใจของ
ตนเอง  ส่งผลให้เดก็และเยาวชนกับผูป้กครองมคีรอบครวัท่ีอบอุน่เพราะผูป้กครอง
ได้ท�ากิจกรรมการเรียนรู้กับลูกตนเอง และมีอาชีพเสริมเลี้ยงไก่ ปลา ท�าถ่าน
ชีวภาพ  เป็นนักดนตรี ครอบครัวมีรายได้ และภูมิใจรักชุมชนตนเองด้วยการรู ้
รากเหง้า รู้ประวัติศาสตร์ของบ้านกุดแคนได้เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการศึกษา
แบบทางเลือกสัมมาอาชีพด้วยบริบทจริง ขยายไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป  
เพราะแหล่งเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้มีองค์กรทางสังคมให้ความสนใจมาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง  ได้ให้ข้อเสนอแนะและสร้างขวัญก�าลังใจหนุนเสริมชุมชน  ดังภาพ
ประกอบ
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ถ่านชีวภาพลดโลกร้อน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ไก่และปลาเศรษฐกิจชุมชน

ดนตรีพื้นบ้านโปงลางประยุกต์ปู่ทวดครูสิงห์  ฤทธิเดช

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  สื่อสายใยรักในชุมชน
ภาพประกอบ  การบูรณาการการเรียนรู้เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเป็นสุข 
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลไกการด�าเนินงานที่ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ
 การด�าเนินงานของโครงการนี้ มีจุดแข็งโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในชุมชน 
เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจที่เรียกว่า ระเบิดจากภายในมาร่วมมือกัน 
สมาชิกในโครงการท�างานร่วมกัน มีภาระต้องเขียนหนังสือร่วมกับลูกตนเอง เป็น
บทเรียนรู้ท�าให้พ่อแม่ภูมิใจในผลงาน  และชื่นชมที่ลูกของตนเองได้เรียนรู้ทักษะ
อาชพี ทกัษะชวิีต และทกัษะทางสงัคมมากกว่าโรงเรยีนในระบบ เพราะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นระบบเปิด ให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  
พบกลไกความส�าเร็จ ดังนี้                                                     
 ๑. ทุนทางสังคมของคนในชุมชน
 การน�าทุนทางสังคมของคนในชุมชนมาใช้ในกิจกรรมนี้คือ ใช้ทุน
ทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่มมาร่วมมือกันท�างาน ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้น�าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน กลุม่สตรแีม่บ้าน กลุม่ อสม. อบต.ประจ�าหมูบ้่าน ซึง่แต่ละบคุคล
มีจุดแข็งของตนเอง ร่วมกันคือ ความเสียสละเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบหมุนเวียน
กนัดแูลเดก็และเยาวชน  ใครว่างวนัใดจะมาใช้บรกิารและดแูลเดก็ เยาวชน จะไม่
พบผู้ปกครองมาร่วมกลุ่มกันเป็นจ�านวนมาก แต่จะมีคนเข้ามาใช้บริการตลอดปี  
โดยทุกคนมองประเด็นท่ีตรงกันว่า ท�าจริงแต่ไม่ท�าแบบยกป้ายโครงการแล้ว 
ถ่ายภาพเก็บไว้โชว์ว่าเป็นการท�างานแบบมส่ีวนร่วม  ถ้าให้ผูป้กครองหรอืผูเ้ข้าร่วม
โครงการมาร่วมกลุ่มกันมากๆ ทุกวันคงไม่ได้ท�าอาชีพอื่น ๆ จึงเป็นการใช้ทุนทาง
สังคมทรัพยากรมนุษย์แบบวิธีธรรมชาติคือ ใครใคร่มาก็มา ใครใคร่ไปท�าอาชีพ
ส่วนตวักไ็ป แต่มลูีกๆ เป็นสมาชิกโครงการร่วมกจิกรรมทกุอย่าง โดยวธิผีลดัเปลีย่น
หมุนเวียนกันมาปฏิบัติภารกิจ
 ๒. ทุนทางสังคมภายนอกชุมชน
 การหนนุเสรมิให้โครงการน้ีประสบผลส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งเกดิจากองค์กร 
ทางสังคมหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งแบบถาวรและช่ัวคราวใน
แต่ละปี เพราะมคีนมาศกึษาดงูานตลอดปี  ส่งผลให้แหล่งเรยีนรูช้มุชนได้เผยแพร่
ผลงาน ทัง้ในชดุสารคด ีเอกสาร สือ่สิง่พมิพ์กบัหน่วยงานทางสงัคมภายนอกได้แก่ 
องค์กรกลางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโครงการ ปศท.๒ มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส�านักงาน ปปส. ภาค ๔ จังหวัด
ขอนแก่น  โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต ๑ องค์กรเอกชน 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง  และสถานโีทรทศัน์ท้องถ่ินสกายไลน์เคเบลิทีวจีงัหวดัมหาสารคาม  โดย
หน่วยงานเหล่าน้ีได้เข้าร่วมโครงการแบบผู้ใหญ่ใจดีหนุนเสริมกิจกรรมโครงการ 
ในรูปอุปกรณ์การเรียนรู้ และในรูปแบบทุนการศึกษามอบให้เด็ก ๆ และเยาวชน  
ท�าให้โครงการด�าเนินงานในรูปแบบพึ่งตนเองและพึ่งพาเครือข่ายแบบสมัครใจ 
เข้ามาหนุนเสริม  แต่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันท�างานแบบเต็มใจ  จึงไม่มีเงื่อนไข
ผูกพันสมาชิกโครงการน้อมรับและขอบพระคุณ
 ๓. ธรรมาธิบาลท�างานปลอดการคอรัปชั่น
                การท�างานของแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ให้บทบาทของการมีส่วนร่วมเป็น
นโยบายส�าคัญที่สุด และมีกติกาทางสังคมที่ต้องปฏิบัติร่วมกันคือ ร่วมรับ 
ผลประโยชน์อย่างทดัเทยีมทกุๆ กจิกรรม เมือ่มรีายรบั รายจ่าย ต้องชีแ้จงโดยเดก็
และเยาวชนเป็นผูจั้ดสรรผลประโยชน์ให้สมาชกิ ให้เดก็ เยาวชนแหล่งเรยีนรูช้มุชน
ได้กินอ่ิม นอนหลับ ท้องอุน่ คือมคีวามสขุ ได้ทีส่นใจเข้ามาอยูต่รงนีก้เ็พราะได้เรยีน 
เล่น และได้กินขนม ผลไม้ อาหารสมบรูณ์  กศุโลบายโดยอ้อมทีใ่ห้เดก็และเยาวชน
มีบทบาทท�าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นสถานที่ของเขาเอง และฝึกคุณธรรม 
ความชื่อสัตย์ให้ ปลูกฝังไม่ให้เด็กเยาวชนเป็นคนทุจริตต่อสังคม ต้องการให้เด็ก
และเยาวชนเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความดีที่กินอิ่ม ท้องอุ่น นอนหลับ
อย่างมีความสุข 

อุปสรรคปัญหาการด�าเนินงานของโครงการ
   โครงการนีม้เีงือ่นไขข้อจ�ากดัในการพฒันาเดก็และเยาวชนกลุม่เดก็พกิาร 
และนักการเมืองบางคนมองโครงการนี้จะแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน 
ระดับจังหวัด เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร โดยสร้างบารมีสะสมกับ
นกัการเมอืงกลุ่มอืน่ๆ ท�าให้ถูกโจมตว่ีา “โครงการนีม้เีงือ่นไขหากลุม่คนสนบัสนุน
เข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมือง”
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  วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหา
 ๑.  ประชมุชีแ้จงแนวนโยบายผ่านสือ่บคุคลผูป้กครอง ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
  ให้เข้าใจนโยบาย จดัท�าแหล่งเรยีนรูช้มุชนเพ่ือเป็นอนสุรณ์สถานให้ 
  พ่อตนเองและมอบสถานที่แห่งนี้ให้ชุมชนบ้านกุดแคนด�าเนินการ 
  ต่อไป
 ๒. เดินทางสายกลางตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา 
  มชัฌมิาปฏปิทา ไม่ยดึม่ันตนเองรบัฟังและยอมรบั ปรบัแก้ให้สงัคม 
  ยอมรับในกิจกรรม เพื่อขยายผลต่อชุมชนให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง
 ๓.  จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างน้อย 
  ปีละ ๒-๓ ครั้ง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับสมาชิกในโครงการและ 
  เด็กเยาวชนเจ็บป่วย ต้องไปเยี่ยมถามข่าว ปลอบโยนให้ขวัญและ 
  ก�าลังใจอย่างเท่าเทียมกัน

 สืบเนื่องจากกลไกความส�าเร็จของแหล่งเรียนรู้ชุมชน“ปู่ทวดครูสิงห์  
ฤทธิเดช” เน่ืองจากเป็นองค์กรเอกชนทีไ่ด้ใช้ชดุความรู้จากผลการวจิยัในโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใช้แนวคิด
อุดมการณ์ของปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช “คืนความรู้สู่ชุมชน” ได้เป็นเครือข่ายร่วม
กับโครงการ ปศท.๒ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๕  
มจีดุเน้นของโครงการจัดกจิกรรมสมัมาอาชพี คือกจิกรรมเลีย้งปลา ไก่ พชืสมนุไพร 
อาหารสุขภาพ ถ่านชวีภาพลดภาวะโลกร้อน ดนตรพีืน้บ้านโปงลางประยกุต์ปูท่วด
ครูสิงห์ ฤทธิเดช และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านกุดแคน มีผลลัพธ์เชิงบวกและ
อุปสรรค ปัญหา เป็นเพียงกรณีตัวอย่างที่ไม่ใช่สูตรส�าเร็จตายตัว จะบ่งชี้ว่าเป็น
ตัวแทนของแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เป็นต้นแบบ แก้ไขปัญหาให้ชุมชนเป็นสุขได้ 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมด�าเนินการของโครงการต้องปรับไปใช้ให้ถูกกับสภาพ 
ภมูสิงัคมของท้องถิน่ตนเอง ให้เหมาะสมตามความต้องการของคนในชมุชน จงึจะ
เกิดประโยชน์กับการจัดการศึกษาแบบทางเลือกตามอัธยาศัย  แบบกิจกรรม 
ทางเลือกหลายรูปแบบจากความสนใจของผู้ใช้บริการ จะท�าให้โครงการมีความ
ต่อเน่ืองและทุกอย่างที่ก่อรูปร่วมกันต้องระเบิดใจออกมาจากภายในของทุกคน 
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จะท�าให้แหล่งเรียนรูช้มุชน เข้มแขง็และยงัคงอยูไ่ด้ ด้วยการท�างานแบบมส่ีวนร่วม
และมีธรรมาธิบาลของความไม่ทุจริตต่อกันและกัน

เอกสารอ้างอิง
 บทความนี้ถอดบทเรียนจากการพูดคุยไม่เป็นทางการจากสมาชิก
โครงการ
 ๑. ชัยชนะ แดงทองค�า เขียนบทสารคดี “ที่นี่สารคาม บ้านหลังเรียน”  
เผยแพร่ในรายการที่นี่สารคาม สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นสกายไลน์เคเบิลทีวี จังหวัด
มหาสารคาม
 ๒. ตวงทพิย์ ป้องสงคราม ผูป้กครองสมาชิกในโครงการแหล่งเรยีนรูข้อง 
ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ประสพสุข  
ฤทธิเดช  เป็นผู้สัมภาษณ์  เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๓. ถนอม  เศษภักดี บ้านเลขที่  ๓๒/๕  หมู่ที่ ๖ บ้านกุดแคน ต�าบล
หนองโน อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สมาชิกในโครงการเข้าร่วมการประชุม
สรุปผลงานการด�าเนินงานโครงการ  เมื่อวันที่  ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔  
ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช
 ๔. ท�านอง สีดาพล โรงเรียนบ้านกุดแคน  ต�าบลหนองโน  อ�าเภอเมือง  
จังหวดัมหาสารคาม  เป็นผูใ้ห้สมัภาษณ์  ดร.ประสพสขุ  ฤทธเิดช  เป็นผูส้มัภาษณ์
เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวด
ครูสิงห์  ฤทธิเดช
 ๕. ธนาพฒัน์ เทีย่งภักด์ิ  ครูจิตอาสาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
ในโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์  ฤทธิเดช  
 ๖. นภัทสร  แก่นแก้ว  ผู้อ�านวยการแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน
ปู่ทวดครูสิงห์  ฤทธิเดช  
 ๗. วิมนา เวทีกูล เจ้าหน้าที่ประสานงานส�านักงานป้องกันปราบปราม 
ยาเสพติดภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการ 
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านหลังเรียน ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช
 ๘. สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง  เลขานุการโครงการและประสานงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
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 ๙. สุนันทา รังวัดสา บ้านเลขที่  ๒๐/๒ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดแคน ต�าบล 
หนองโน  อ�าเภอเมอืง  จังหวดัมหาสารคาม  สมาชกิในโครงการเข้าร่วมการประชมุ
สรุปผลงานการด�าเนินงานโครงการ  เมื่อวันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ณ  แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช



๖
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พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น :
กรณีศึกษา การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคกลาง

 ปัจจุบันเราพูดกันมากถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย และคงจะไม่มีใคร 
ปฏิเสธว่า การศึกษาคือปัญหารากฐานที่ส�าคัญของสังคมไทย ศาสตราจารย์  
นายแพทย์ประเวศ วะสี (๒๕๕๒) กล่าวว่า ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิรูประบบ
การศึกษาครั้งใหญ่จากสังคมอ�านาจไปสู่สังคมเรียนรู้  มีระบบการเรียนรู้ที่ดี และ
ได้เสนอแนวทางร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง 
ที่รากฐาน ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง  และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง 

 โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
เพ่ือสุขภาวะคนไทย (ปศท. ๒) เป็นโครงการที่ด�าเนินการโดยยึดหลักการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน เน้นการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดพลังความคิด และสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ผู้เขียนในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ในพื้นที่ภาคกลาง มีหน้าที่เอื้ออ�านวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  ในทุกข้ันตอน
ของการด�าเนินงาน เพ่ือให้องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการสามารถด�าเนินงานได้
สัมฤทธิ์ผล และเกิดการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต และเพ่ือ
ตอบค�าถามว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการการเรียนรู้  

ศิริพร แย้มนิล*

* รองศาสตราจารย์ ดร., รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การพฒันา และ/หรอื การเปลีย่นแปลงทัง้ในด้านความคดิ และพฤตกิรรม หรอืไม่ 
อย่างไร  ผูเ้ขยีนจงึได้ให้ความส�าคญักบักระบวนการสร้างให้เกิดการเรยีนรู ้โดยน�า 
กระบวนการ “การถอดบทเรยีน (Lesson-Learned) “เป็นเครือ่งมอืในการจดัการ
การเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินการโครงการ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ
ปลายน�้า (up-stream, mid-stream, down steam)  (เนาวรัตน์ พลายน้อย, 
๒๕๔๖) และเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับ
การปฏิบตัทิีป่ฏบัิตไิปแล้ว และส่งเสรมิให้มกีารน�าแนวปฏบัิตทิีด่นีัน้ไปประยกุต์ใช้
อย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการผิดพลาดซ�้ารอยเดิม

 บทความนี้เป็นการน�าเสนอ แนวคิดและวิธีด�าเนินการของโครงการ 
น�าร่องฯ  การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการถอดบทเรียน และการ
ด�าเนินงานขององค์กรทีเ่ข้าร่วมน�าร่องการจัดการศกึษาในพืน้ทีภ่าคกลาง จ�านวน 
๔ แห่ง ได้แก่ ๑) ชุมชนล�าพญา ต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
๒) ชมุชนลาดสวาย ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวัดปทุมธาน ี๓) โรงเรยีน
บ้านลาดวิทยา อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และ ๔) โรงเรียนโยธินบูรณะ 
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  ต่อจากนั้นเป็นการสังเคราะห์การเรียนรู้ในการ
ถอดบทเรียน ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (after action review) 
องค์กรน�าร่องทั้ง ๔ แห่ง และบทเรียนที่ได้รับ  ตามล�าดับ

๑. การน�าร่องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคกลาง: 
แนวคิด  และวิธีด�าเนินการ
 แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีภาคกลาง ด�าเนินการ
ตามข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย 
คอืเป็นการจดัการศกึษาทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั บนพืน้ฐานของการกระจายอ�านาจ 
การมีส่วนร่วมและการบรูณาการทรพัยากรของชมุชน (วรากรณ์  สามโกเศศ และ
คณะ, ๒๕๕๓) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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 ๑)  เพื่อน�าร่องการจัดการศึกษาตามข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษา 
  ทีเ่หมาะสมกบัสขุภาวะคนไทย ให้เกดิเป็นรปูธรรม ในองค์กรน�าร่อง 
  พื้นที่ภาคกลาง จ�านวน ๔ แห่ง
 ๒) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และถอดบทเรียนของระบบการศึกษาท่ี 
  เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไทย
 ๓) เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาที่เหมาะสม 
  กับสุขภาวะคนไทย ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ 
  ขยายผลในโอกาสต่อไป

 โดยขอบเขตเนือ้หา ในด�าเนนิการทดลองเป็นจดัการศกึษาและการเรยีน
รู้ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกันได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีเนื้อหาสาระทั้งวิชา
สามัญ วิชาชีพ อาชีพ สุขภาพ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นท้องถิ่น/ชุมชน แล้วแต่กรณี โดยหลังจากคัดเลือกองค์กรน�าร่องได้แล้ว 
ก็จัดให้มีการประชุมชี้แจงและท�าความเข้าใจแก่ผู้บริหาร/คณะท�างานขององค์กร
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ หลงัจากนัน้องค์กรน�าร่องทีร่่วมโครงการจดัตัง้คณะท�างาน และ
ด�าเนนิการตามแนวคดิหลกัการของโครงการภายใต้ความอสิระและสอดคล้องกบั
บริบทของแต่ละท้องถิ่น 
 
๒. การถอดบทเรียน: เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
งาน
 โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาครั้งนี้ ได้ก�าหนดกรอบการท�างาน
ส�าหรับองค์กรน�าร่องจะต้องจัดท�ารายงานการถอดบทเรียนหลังสิ้นสุดโครงการ 
ดังนี้
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 เพ่ือให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เขียนจึงจัดอบรมเพื่อให ้
ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูแ้ละทกัษะ ในการถอดบทเรยีนอย่างเป็นระบบ โดยจดั
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถอดบทเรียน: เครื่องมือการเรียนรู้ในการท�า
โครงการและพัฒนาคุณภาพงาน” แก่องค์กรน�าร่อง ๒ ครั้ง คือ ช่วงเริ่มโครงการ 
(ก่อนด�าเนินโครงการ) และช่วงปลาย (เมือ่ด�าเนนิโครงการสิน้สุดแล้ว) วทิยากรได้
แนะน�าเทคนิคการถอดบทเรียนครบวงจร สอดคล้องกับวงจรแผนงานโครงการ 
แบ่งเป็น ๓ ระยะคือ ๑) ก่อนด�าเนินการ เป็นการให้ความรู้เรื่อง “การถอด 
บทเรียน” จากทมีทีป่รกึษาภายนอก ๒) ระหว่างด�าเนนิการ ใช้วธิกีารถอดบทเรยีน
หลังปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ (After action review)  เป็นระยะๆ  
และ ๓) เมื่อ เสร็จสิ้นการด�าเนินโครงการ  ใช้วิธีการถอดบทเรียนหลังการด�าเนิน
งานทั้งหมดในภาพรวม เพื่อเขียนเป็นรายงานการถอดบทเรียน ๑ เล่ม    

แผนภาพที่ ๑ กรอบการท�างานของโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ส�าหรับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
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 แผนภาพที่ ๒ แนวคิดการถอดบทเรียนกับวงจรของโครงการ

 ในการนี้พบว่า องค์กรน�าร่องได้น�าเทคนิคการถอดบทเรียนครบวงจรไป
ใช้ มกีารถอดบทเรยีนระหว่างการด�าเนินโครงการ โดยการถอดบทเรยีนหลงัปฏิบตัิ
กจิกรรมจะเป็นการเรยีนรูตี้เหลก็เมือ่ก�าลงัร้อน  ข้อมลูทีไ่ด้มคีวามสดใหม่ครบถ้วน
และรวดเร็ว และน�าบทเรียนที่ได้รับน�าไปออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาการท�างาน 
ในครัง้ต่อ ๆ  ไปให้มคีวามเหมาะสมและดีขึน้ รูปแบบการถอดบทเรียน แต่ละองค์กร
จะมคีณะท�างานรับผดิชอบและด�าเนินการไม่เป็นทางการใช้วธิกีารพดูคยุเป็นหลกั 
ท�าให้ได้ชดุความรูท้ีไ่ด้จากการพดุคยุ ปรกึษาหารอืทัง้ก่อน ระหว่าง และเมือ่เสรจ็
สิ้นการท�างาน ซึ่งเป็นความรู้ที่มีการเก็บ สะสม และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
จนสามารถรวบรวมกลั่นกรองเป็นรายงานการถอดบทเรียนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
จากมุมมองของบุคคลที่มีส ่วนเกี่ยวข้องที่มีส ่วนร่วมกับโครงการทั้งหมด  
ซึ่งบทเรียนนี้ถือว่า  เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและส�าคัญมาก เพราะคือ ความรู้ที่ฝังลึก
อยูใ่นตวับคุคล (Tacit knowledge) ซึง่สัง่สมจากการกระท�าและประสบการณ์
ของคน และหากมีการสืบทอดต่อไป จะกลายเป็น ความรู้ของชุมชน หรือ 
ความรู้ท้องถิ่น (Local knowledge)  ดังนั้น ที่ผู้ด�าเนินการโครงการการพัฒนา

เทคนิคการถอดบทเรียนกับวงจรของโครงการ

ระหว่างด�าเนินการ 
การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ

เป้าหมาย ผลลัพท์

การใช้ความรู้

ก่อนด�าเนินการ 
ให้ความรู้เรื่อง“การถอดบทเรียน”

หลังโครงการ 
ถอดบทเรียนหลังการด�าเนินงาน

ระหว่างด�าเนินการ

ก่อนด�าเนินการ หลังด�าเนินการ

[[
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ใดๆ  ควรให้ความสนใจ เราจะพบว่าหลายๆครัง้ทีม่กีารด�าเนนิโครงการในลกัษณะ
นี้ มักจะละเลยในเรื่องของการเก็บองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ ทั้งที่เป็น 
ความส�าเร็จ ความล้มเหลวและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท�าให้เรายังท�าผิดซ�้า  
และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดิมๆ และไม่ได้ผล จึงคิดว่า  การถอดบทเรียน น่าจะเป็น
เครื่องมือที่ส�าคัญ และเชื่อได้ว่า จะเป็นบทเรียนท่ีทรงคุณค่าหากมีการน�ามา 
สานต่อในโครงการอื่นๆ ต่อไป 
  
๓. กรณีศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ๔ แห่ง
 โรงเรียนและชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนท่ี 
ภาคกลาง มี ๔ แห่ง รายละเอียดของการด�าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ชุมชนล�าพญา  อ�าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
 ล�าพญาเป็นต�าบลหน่ึงในเขตการปกครองอ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
เป็นชุมชนที่มีวิถีการด�าเนินชีวิตแบบกึ่งเมืองก่ึงชนบท การคมนาคมสะดวก อยู ่
ไม่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร  ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เหลือประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง และท�าหัตถกรรม ล�าพญามี
การพัฒนาริเริ่มด้วยอาศัยก�าลังตนเองก่อนรอรับการสนับสนุนจากทางราชการ
อย่างเดียวมาอย่างยาวนาน  ในอดีตชุมชนล�าพญามีการรวมตัวกันของชาวบ้าน 
ทั้งก�าลังทรัพย์และก�าลังกาย ช่วยกันสร้างถนนในชุมชนภายใต้การน�าหลวงพ่อ
ส�าเนียง อยูส่ถาพร วดัเวฬวุนาราม จนถงึยุคปัจจุบนั การก่อตัง้ตลาดน�า้วดัล�าพญา 
อนัเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วส�าคัญทีส่ร้างเศรษฐกจิชมุชนก็เกิดข้ึนจากการร่วมมอืของ
ชุมชนโดยความคดิรเิร่ิมของพระมหาสมศกัดิ ์โทสญัญ ูเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานเดิมของ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

 ตามรอยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนล�าพญา
  “ พฒันาศกัยภาพการเรยีนรู ้ ก้าวสูส่ภาวะผูน้�า ตอกย�า้ความเป็นตวัตน
อัตลกัษณ์ ร่วมพทิกัษ์สิง่แวดล้อม ดูแลสขุภาวะ เอาชนะความยากจนด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง”  นี่คือสรุปภาพรวมการท�างานของชุมชนล�าพญาที่ให้นิยามไว้   
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กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนล�าพญาตามนิยามนี้ ได้มา
อย่างไรไปตามรอยเพื่อเรียนรู้กัน
 
 ๑. ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน
 ชุมชนล�าพญาได้ท�าการจัดประชุมประชาคม ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา 
โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพประจ�าต�าบล  เทศบาลต�าบลล�าพญา องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา 
ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมต�าบล การศึกษานอกโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน  ชมรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น เข้าร่วม
ระดมสมอง ผลจากการประชมุได้วเิคราะห์ปัญหาและสรปุความต้องการของชมุชน
ได้ดังนี้  
 ๑)   การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจของชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น ความ 
  โปร่งใสในการบรหิารจดัการ  การสร้างความตระหนกัและจติส�านกึ 
  ของผู้ค้าในตลาดน�้าวัดล�าพญา  
 ๒)  ด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ การสร้างจิตส�านกึให้คนในชุมชนมคีวามรกัษ์ 
  สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน 
 ๓)  การเป็นชุมชนที่ปลอดภัย  ห่างไกลจากยาเสพติด  
 ๔)  ส่งเสริมการศึกษาของคนในชุมชนให้มีการเรียนรู ้ด ้านต่างๆ  
  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และ 
 ๕)  สร ้างอัตลักษณ์ของตลาดน�้ าวัดล�าพญาให ้ เป ็นท่ีรู ้จักของ 
  นักท่องเที่ยว 

 ๒. ออกแบบหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติของ
ชุมชน
 โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนล�าพญามีแนวคิดจะต้อง 
ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชน “ตรงเป้าหมาย โดนใจท้องถิน่” และยัง่ยนื
ได้จะต้องเริ่มที่รากฐานของชุมชน คือ การพัฒนาศักยภาพ “คน” เป็นล�าดับแรก  
ดังนั้นจึงได้น�าการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนดังกล่าวข้างต้น 
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น�ามาจัดท�าเป็น โครงการ “พัฒนาชุมชนล�าพญาแบบยั่งยืน โดยใช้กระบวนทัศน์
ของชุมชน ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย คือ
 ๑) โครงการให้ความรูก้ารบรหิารจัดการตลาดน�า้วดัล�าพญา เพือ่สร้าง
ความเข้าใจ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดน�้า 
วัดล�าพญา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก่ผู้ค้าและ
ประชาชนที่สนใจ 
 ๒) โครงการส่งเสรมิการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�ารง
ชีวิตของคนในชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและถ่ายทอดให้ผู้อื่น เป็นการเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้  
ลดค่าใช้จ่าย และเกิดการเรียนรู้ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน
 ๓) โครงการจัดตั้งชมรม/กลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อ 
เสริมสร้างภาวะผู้น�าในประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ตั้งกลุ่มเยาวชน
จิตอาสา 
 ๔) โครงการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน เพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาวะในกลุม่ผูป้ระกอบการอาหารและผู้ค้า กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุ่มเดก็และ
เยาวชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น�้าและการบริหารจัดการขยะในชุมชน
 ๕) โครงการก�าหนดอตัลักษณ์ของตลาดน�า้วดัล�าพญา เพือ่เรยีนรูแ้ละ
ค้นหาภมูปัิญญาท้องถิน่และอตัลกัษณ์ของชมุชน เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วควบคู่
กับการรักษาตัวตนของชุมชน

 จากโครงการทั้งห้าข้างต้นจึงถูกแปลงเป็นหมวดวิชาโดยแบ่งการเรียนรู้ 
ออกเป็น ๒ ช่วง คือ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเรียนรู้หลักการ องค์ความรู้ ผลที่
เกดิขึน้กบัชมุชนให้เข้าใจก่อน (ระยะเข้าใจ) แล้วจงึปฏบิตัจิรงิเพือ่เปลีย่นแปลงให้
เข้าถึงและเกิดการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ต่อไป (ระยะเข้าถึงและ
การพัฒนา)  แต่ละหมวดวิชามีการเรียนรู้ ดังนี้
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 สื่อและวิธีการเรียนรู้ มีการก�าหนดใช้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียน 
เลือกศึกษาได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สะดวก สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  เช่น การเรียนรู้โดยใช้สื่อวิดีทัศน์  คัดสรรโดยได้รับความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดหาสื่อท่ีตรงกับความต้องการของ

โครงการพัฒนาชุมชนล�าพญาแบบยั้งยืน โดยใช้กระบวนทัศน์ของชุมชน
หมวดวิชาที่ ๑ 
การบริหารงาน
ของตลาดน�้า
วัดล�าพญา

หมวดวิชาที่ ๒  
ส่งเสริมการน�า
ปรัชญเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการด�ารงชีวิต
ของคนในชุมชน

หมวดวิชาที่ ๓         
การสร้างภาวะ
ผู้น�าและการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่าย

หมวดวิชาที่ ๔    
สิ่งแวดล้อมกับ
ชีวิตประจ�าวัน
ของชุมชน

หมวดวิชาที่ ๕          
การมีส่วนร่วม
และความรู้
เกี่ยวกับ
อัตลักษณ์

๑) โครงสร้างการ
บริหารงานตลาด
น�้าวัดล�าพญา
๒) การจัดการด้าน
การตลาด
๓) การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สขุภาวะในตลาดน�า้
๔) การบริหาร
จัดการด้าน
คุณภาพสินค้าที่
จ�าหน่ายในตลาด
น�้าวัดล�าพญา
๕) การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ตลาดน�้าวัด
ล�าพญา
๖) การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและ
การบริการ
7) การบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

๑) หลักวิชา
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์
๒) บัญชีครัวเรือน
และการจัดการ
ข้อมูลเพื่อวางแผน
๓) การจัดการ
ทรัพยากรสู่ระบบ
เกษตรกรกรรม
แบบยั่งยืน
๔) การเสริมสร้าง
อาชีพ การลดค่า
ใช้จ่าย การลด
ต้นทุนการผลิต 
และการเพิ่มรายได้

๑) หลักสภาวะ
การเป็นผู้น�า
๒) การจัดการ
กลุ่มเครือข่าย
และองค์กร
๓) การสร้าง
กลุ่มเครือข่าย
และองค์กร

๑) การเสริมสร้าง
และดูแลสุขภาวะ
๒) การจัดการ
ทรัพยากรน�้า
๓) การจัดการ
ทรัพยากรดิน
๔) การบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมชน

๑) การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ชุมชน
๒) การก�าหนด
อัตลักษณ์ของ
ชุมชน
๓) การพัฒนา
อัตลักษณ์ของ
ชุมชน
๔) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
อัตลักษณ์ของ
ชุมชน
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ชุมชน การเรียนรู้โดยใช้แผ่นพับความรู้ ใบงานและแบบบันทึกรายบุคคล การ 
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการพูดคุย สรุป วิเคราะห์เนื้อหา การให้ความรู้
จากวิทยากร เป็นต้น 
 
 ๓.  การเรียนการสอน
 กลุ่มเป้าหมายมี ๓๐๐ คน ได้แก่ ๑) ผู้ค้าในตลาดน�้า ๑๕๐ คน ๒) 
ประชาชนทั่วไป ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้สูงอายุ ประชาชน
ทั่วไป จะเห็นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนมีความหลากหลายอย่างมากซึ่งเป็น 
สิ่งท้าทาย ท�าให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนและการท�ากิจกรรมที่หลากหลาย
ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน โครงการได้ก�าหนดวิธีการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มแตกต่างกัน เน้นผู้เรียนเป็นหลักและศึกษาตามอัธยาศัย โดยกลุ่มผู้ค้าใช้วิธี
การอบรมและศึกษาจากสื่อวิดีทัศน์  กลุ่มชาวบ้านใช้วิธีศึกษาจากสื่อวิดีทัศน์และ
การตอบแบบสอบถามและการแสดงความคิดเห็น  ส่วนกลุ่มเยาวชนใช้วิธีการ
อบรมและฝึกทักษะในการท�างานจริง  
 พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปในชุมชนให้ความสนใจเรียนรู้  
ส่วนผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุม่ผูค้้าไม่มเีวลาหรอืมเีวลาจ�ากดัแค่ช่วงวนัเสาร์ - อาทติย์ ผูร้บั
ผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาน้ีโดยแจกใบงานสรุปการเรียนให้แก่ผู้ค้าในวันเสาร์ 
และน�ามาส่งคนืในวนัอาทิตย์ มีการให้ความรูโ้ดยการใช้เสยีงตามสาย และให้ความ
รู้โดยการจัดบุคลากรช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติม และท่ีส�าคัญให้ผู้เรียนแบ่งเป็น 
กลุม่ย่อยเพื่อรว่มกนัเรียนรู้ แสดงความเข้าใจและความคดิเหน็ในสาระที่ไดเ้รยีนรู้ 
ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกันมา 
 จากวิธีน้ีเป็นการส่งเสรมิภาวะผูน้�าเกิดความโดดเด่นในตวับุคคลข้ึนอย่าง
เห็นชัดเจน และสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นตัวแทนประสานงานของผู้ค้ากับ 
คณะกรรมการบริหารตลาดน�้าได้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้
ค�าแนะน�าซึ่งก็เป็นกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลาน แก่กลุ่มผู้เรียนซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่
ท่ีเรียนรู้เข้าใจได้ช้าท�าให้เกิดสัมพันธภาพอันดีและการยอมรับตัวบุคคลที่ความ
สามารถโดยไม่ยดึตดิทีว่ยัวฒุ ิ และมกีารจดัระบบให้มชีัว่โมงพบอาจารย์ทีป่รกึษา
ประจ�าวิชาทุกวันอาทิตย์อีกด้วย
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 ๔.  การจัดการกิจกรรมในโครงการ
 จดุเด่นการด�าเนนิกจิกรรมของชมุชนล�าพญามคีวามน่าสนใจอยูท่ี ่มกีาร 
บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละโครงการย่อยให้มีการด�าเนินการร่วมกันและ 
ส่งเสริมเกื้อหนุนกัน ดังนี้
 -  การท�ากิจกรรมในกระบวนทัศน์หน่ึงจะตอบสนองหรือส่งเสริมอีก 
  กระบวนทัศน์ของชุมชนล�าพญา  เช่น  การอบรมผู้ประกอบการด้าน 
  อาหารและสุขภาวะ ตอบสนองต่อโครงการให้ความรู้การบริหารงาน 
  ของตลาดน�้าวัดล�าพญาและโครงการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
  กับชีวิตประจ�าวันของชุมชน  
 - มีการท�ากิจกรรมที่จับคู่ท�างานร่วมกัน เช่น การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน  
  WE  LOVE  ท่าจีน  ตามโครงการการสร้างภาวะผู้น�าและการมี 
  ส่วนร่วมของเครือข่าย ท�างานร่วมกับโครงการสร้างจิตส�านึกด้าน 
  ส่ิงแวดล้อมกับชีวิตประจ�าวันของชุมชน ในการรณรงค์ให้รักแม่น�้า 
  ท่าจีน    
 - กจิกรรมมกีารจดัการร่วมกนั เช่น การอบรมให้ความรูใ้น ๕ หมวดวิชา 
  ของทุกโครงการ โดยใช้สื่อคัดสรรและแบบบันทึกรายบุคล ม ี
  กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 - มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมลดรายจ่าย ส่งเสริมรายได้  
  ชุมชนพอเพียง  ที่ทุกโครงการย่อยมีการจัดร่วมกัน  จัดขึ้นที่ตลาดน�้า 
  วัดล�าพญา

 การด�าเนินการดงักล่าวนอกจากจะช่วยลดภาระงาน เวลา และประหยดั
ทรัพยากรได้เป็นอย่างมาก  ยังเป็นการกระตุ้นให้โครงการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
อีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่ตลาดน�้าวัดล�าพญาซึ่งเปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ร่วมด้วย กิจกรรมการในแต่ละโครงการย่อยของชุมชน 
ล�าพญา สามารถสรุปได้ดังนี้
 



136 การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

 ๑) โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการตลาดน�้าวัดล�าพญา มีดังนี้  
(๑) อบรมให้ความรู้ใน ๕ หมวดวิชา (หมวดการเรียนรู้การบริหารงานของ ตลาด
น�้าวัดล�าพญา)  (๒) เข้าร่วมกิจกรรมลดรายจ่าย ส่งเสริม รายได้ ชุมชนพอเพียง 
ซ่ึงเป็นการเสริมศักยภาพผู้เรียน  (๓) อบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร สะอาด
รสชาตอิร่อย อนามยัผูค้้า (๔) กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพของอาหารตามหลกัการ
ของอาหารปลอดภัย
 ๒) โครงการส่งเสรมิการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�ารง
ชีวิตของคนในชุมชน  มีดังนี้ (๑) อบรมให้ความรู้ใน ๕ หมวดวิชา (หมวดการ
เรียนรู้การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตของในชุมชน) (๒) 
กิจกรรมลดรายจ่าย ส่งเสริม รายได้ ชุมชนพอเพียง อบรมให้ความรู้การท�า 
ก๊าซชีวภาพแบบถังนอน การท�าเครื่องสูบน�้าพลังกล  การเลี้ยงไส้เดือนคอนโด 
อย่างง่าย การเพาะเห็ดคอนโด  การเลี้ยงกบคอนโด  (๓) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน โรงเรียนสถาพร
วิทยา
 ๓) โครงการจัดตั้งชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  มีดังนี้   
(๑) อบรมให้ความรู้ใน ๕ หมวดวิชา (หมวดการเรียนรู้การส่งเสริมภาวะผู้น�าและ 
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย)  (๒) การสร้างกลุ่มเครือข่ายและองค์กร ผ่านทาง
กจิกรรมลดรายจ่าย ส่งเสรมิ รายได้ ชมุชนพอเพยีง โดยส�ารวจองค์กรและรวบรวม
กลุ่มต่างๆ ในต�าบลทีมี่การรวมตัวกนัด�าเนนิกิจกรรมมาถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การสร้างอาชีพเสริม (๓) จัดตั้งชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มี
การตั้งกลุ่มจิตอาสา ได้แก่ กลุ่ม WE  LOVE  ท่าจีน เป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ของ
ตลาดน�้าวัดล�าพญา นอกจากนี้มีกลุ่มเยาวชนทั่วไปให้ความสนใจจึงได้รวมตัวกัน
ก่อตั้งเป็น กลุ่มเยาวชนรักษ์ล�าพญา   
 ๔) โครงการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน  มีดังนี้   
(๑) อบรมให้ความรู้ใน ๕ หมวดวิชา (หมวดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ�า
วันของชุมชน)  (๒) การออกก�าลังกายในผู้สูงอายุและให้ความรู้ด้านโภชนาการ
เพ่ือพิชติอ้วนพิชติพงุและตรวจสขุภาพวดัความดัน ร่วมจดักบักจิกรรมลดรายจ่าย 
ส่งเสริมรายได้ ชุมชนพอเพียง  (๓) อบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร  (๔) อบรม
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เรื่องสุขภาวะของผู้ค้า   (๕) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้
ในเรื่องสุขภาวะและวิถีชีวิตพอเพียงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล  
ล�าพญา อบรมให้ความรู้เรื่องการออกก�าลังกายท่าต่าง ๆ  การปลูกพืชผักสมุนไพร
พ้ืนบ้านปลอดสารพิษและท�าแปลงผักสาธิต อบรมการท�าก๊าซชีวภาพใช้เอง 
มีการสร้างและติดตั้งถังก๊าซไว้ใช้จริงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล 
ล�าพญา อบรมการผลิตสมุนไพรแปรรูปไว้ใช้เอง (๖) การรณรงค์ให้รักแม่น�้า 
ท่าจีน โดยท�ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม WE  LOVEท่าจีน (๗) การบริหารจัดการขยะ
ในชมุชน ได้แก่ ให้ความรูก้ารอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม การจดัการขยะ และการน�าของ
เหลือประดิษฐ์เป็นของใช้แก่ โรงเรียนวัดล�าพญา และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  
จัดนิทรรศการขยะรีไซเคิ้ล (จัดร่วมกับกิจกรรมลดรายจ่ายส่งเสริมรายได้ ชุมชน
พอเพียง)  จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
 ๕) โครงการก�าหนดอัตลักษณ์ของตลาดน�้าวัดล�าพญา มีดังนี้   
(๑) อบรมให้ความรู้ใน ๕ หมวดวิชา (หมวดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการ 
เรยีนรูเ้กีย่วกบัอตัลกัษณ์) (๒) กจิกรรมลดรายจ่าย ส่งเสรมิ รายได้ ชมุชนพอเพยีง 
ส่งเสริมอาชีพวิถีไทยที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสอนและสาธิตการแกะสลัก
ผัก ผลไม้  การแกะสลักไม้ การพับใบเตย การสานพัด การสานตะกร้าจากทาง
มะพร้าว การประดษิฐ์ดอกไม้ (๓) กจิกรรมตลาดน�า้ส่งเสรมิอาชีพ ซึง่เป็นการสร้าง
อัตลกัษณ์ตลาดน�า้ทีส่่งเสริมอาชพีภมูปัิญญาท้องถิน่  (๔) กจิกรรมพฒันาอตัลกัษณ์
ของตลาดน�า้วดัล�าพญา ผูค้้าร่วมกนัก�าหนดการแต่งกายผูค้้า  ตัง้ชือ่แพ ชือ่โซนค้า 
ก�าหนดบรเิวณติดป้าย จัดประกวดค�าขวญัค้นหาอตัลกัษณ์ของตลาดน�า้วัดล�าพญา
 
 ๕. การถอดบทเรียน
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการท�างานทั้งห้าโครงการย่อย คัดเลือกตัวแทน
โครงการละ ๒ คน รวม ๑๐ คน เป็นผู้ถอดบทเรียนโดยพิจาณาจากความถนัด 
ประสบการณ์ และ เข้ารบัการอบรมถอดบทเรยีนทีท่ีป่รกึษาวชิาการภาคจดั ผูถ้อด
บทเรียน จะเข้าไปสังเกตการณ์การท�ากจิกรรม บางคนมหีน้าทีช่่วยสอนในเวลาท�า
กิจกรรมด้วย ผู้ถอดบทเรียนจะใช้วิธีการสังเกตจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ดูความ
เข้าใจ ความพึงพอใจ สังเกตพฤติกรรม ดูภาวะผู้น�า ดูการมีส่วนร่วม การเข้าร่วม
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กิจกรรม ดูเวลา สถานที่ที่ท�ากิจกรรม เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมายหรือไม่  
การจัดการของทีมงานและปัญหาการท�างาน แล้วเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงร่วมกัน และมีการจัดเวทีเสวนาแสดงความรู้สึกของคณะท�างาน 
เกีย่วกบั กระบวนการท�างาน และองค์ความรูห้รอืบทเรยีนทีไ่ด้จากการท�างานกบั
ชุมชนในแต่ละโครงการ
 
 ๖. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 ชมุชนล�าพญามกีารสร้างเครอืข่ายภายในและภายนอกชมุชน  เครอืข่าย
ภายในชุมชนผ่านทางคณะกรรมการโครงการมาจากกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ใน
ต�าบลเข้าร่วม  เช่น เทศบาล, องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพประจ�าต�าบล การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียน  วัด กลุ่มสตรี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น มีการแบ่งงานมอบหมายความ 
รับผิดชอบชัดเจนท�าให้เกิดความคล่องตัวและทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ส่วนเครือข่าย
ภายนอกชุมชนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่อง 
สื่อวิดีทัศน์คัดสรรตามความต้องการของชุมชน
 
 ๗.  ปัจจัยความส�าเร็จและปัญหาอุปสรรค
 ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้มหีลายปัจจยัด้วยกนั คอื ๑) การมผีูน้�าและแกนน�า
ชุมชนที่เข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถ มีจิตอาสา  เป็นคนพื้นที่  เป็นผู้น�าที่เป็น
โดยธรรมชาติและเป็นทางการ  ๒) การมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบ้านให้ความ 
ร่วมมือด้วยดีในการเข้าร่วมกิจรรม  แต่จะให้ชาวบ้านสนับสนุนนั้นก็ต้องมีการ 
เข้าถึง เข้าหา พูดคุย ท�าโครงการที่ตรงความต้องการ ไม่จ�าเป็นต้องท�าสิ่งใหม่  
เพียงแต่ท�าของเดิมที่มีให้ดีขึ้นก็ได้  ๓) การแสวงหาเครือข่ายและดึงพลังคน 
รุ่นใหม่เข้าร่วมงาน  ๔) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมซึ่งกัน
 ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ  ๑)  บุคลากรท�างาน  มีภาระงานมาก มีเวลา
ไม่ตรงกนั แก้ไขปัญหาโดยใช้การประชุมกลุม่ย่อยอย่างไม่เป็นทางการ และใช้การ
ประชมุทางโทรศพัท์ นอกจากนีม้บีคุลากรท�างานน้อยส่งผลให้ขาดการเตรยีมการ
ในการท�ากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แก้ไขปัญหาโดยมีการประชุม 
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เตรียมการทุกขั้นตอน แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบให้เพียงพอกับงาน  ๒) ความ 
หลากหลายของกลุ่มผู้เรียนและวิธีการเรียนรู้   พบว่าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้ได้แต่อาจจะช้า เนื่องจากปัญหา ด้านอายุ พื้นฐานการศึกษา เวลา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชพี  ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะการ
เรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งก็ได้ปรับวิธีการเรียนให้เหมาะสม ๓) ปัญหาน�้าท่วม ชุมชน
ล�าพญาประสบปัญหาน�้าอย่างหนักสถานที่ท�ากิจกรรมและทรัพย์สินเสียหาย  
บ้างก็สูญหาย ต้องหยุดการท�ากิจกรรมชั่วคราว ท�าให้ไม่สามารถประเมินผล 
การเรียนตามทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูรทีร่่างได้ แต่อย่างไรกต็ามเมือ่น�า้ลดทางชมุชน
ก็ได้พยายามจัดกิจกรรมที่เหลือให้เสร็จสิ้นตามแผนงาน   

 ๘.  ก้าวต่อไป
 มีการต่อยอดโครงการโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในกิจกรรม 
ลดรายจ่าย ส่งเสรมิรายได้ ชุมชนพอเพยีง  ซึง่เป็นการใช้อาชวีบ�าบดัฟ้ืนฟเูยยีวยา
จติใจผูป้ระสบภัยน�า้ท่วมในชมุชน โดยทนุการสนบัสนนุของส�านกังานส่งเสรมิและ
สนบัสนนุวชิาการ ๔ (สสว.๔) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
นอกจากนี้มีประกายความคิดมากมายที่ชุมชนจะสานต่อไป เช่น การจัดกิจกรรม
ตลาดน�้าส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์แก่ตลาดน�้า
วัดล�าพญาโดยจดัร่วมกบัพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านซ่ึงตัง้อยูบ่รเิวณในวดัล�าพญา ธนาคาร
ขยะรีไซเคิ้ล ส่งเสริมปลูกต้นเตยทุกบ้าน การด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เป็นต้น

 ๓.๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ�าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ตั้งอยู่ท้องที่ต�าบลบ้านลาด  อ�าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มี
นักเรียนประมาณ ๑,๖๐๐ คน เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ�าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน 
ตั้งอยู่ในเขตชุมชนห่างจากตัวอ�าเภอเมืองเพียง ๖ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่
ของอ�าเภอบ้านลาด  ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท�านา และปลกูพชืไร่ โรงเรยีน
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ได้จัดบริเวณอาคารสถานที่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย  
เหมาะสมกับการพักผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี  
และมสีนามกีฬาหลายประเภท ท�าให้เป็นศนูย์รวมของกฬีาต่อต้านสารเสพตดิของ
ชุมชนและอ�าเภอ  

 ตามรอยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  น�าแนวทางยุทธศาสตร์การท�างานของโรงเรียน 
คือ โรงเรียน ๓ วิถี ประกอบด้วย วิถีเรียนรู้ วิถีไทย วิถีพอเพียง ผสานเข้ากับ
แนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นให้มีกระบวนการท�างานการมี
ส่วนร่วมกบัคนในชมุชน  ดังจะพบเหน็ได้ในกจิกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรยีน โดยเฉพาะ
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมกับบุตร
หลานของตน อีกทั้งมีเครือข่ายองค์กรภายในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง  
ผู้เรียนจึงไม่จ�ากัดอยู่ที่นักเรียน และการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว
แต่กระจายอยู่ในครอบครัวและทุกหนแห่งของอ�าเภอบ้านลาด 

 กระบวนการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนบ้านลาดวทิยา
ไปตามรอยเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๑. ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาได้จัดท�าประชาคมโดยเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ 
ภาคส่วน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน สือ่มวลชนท้องถิน่  โรงพยาบาล  สมาคมผูป้กครอง  
ครู ตลอดจนตัวแทนนักเรียน มาร่วมกันวิเคราะห์บริบท จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
และจุดที่ควรพัฒนา  พบว่าอ�าเภอบ้านลาดมีจุดแข็ง ในด้านอาชีพ วัฒนธรรม 
ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลย ีวตัถตุ่างๆ ท�าให้เกดิปัญหาอปุสรรคต่อการพฒันาทีม่อียูใ่ห้คงอยูย่ัง่ยนื  
ดังนั้นในที่ประชาคมจึงได้ลงมติให้ด�าเนิน โครงการ “โรงเรียน 3 วิถี เพื่อพัฒนา 
การศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะคนไทย” 
เพ่ือเป็นแนวทางการด�าเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตามความหลากหลายของ
บริบทในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบ และสนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป  
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 ๒. ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมของโรงเรียน
 จากการที่โรงเรียนได้จัดเวทีประชาคมร่วมกับชุมชนเปิดพื้นที่ให้ผู้ใหญ่
และเด็กร่วมแสดงความเห็น โดยมีสภาพแวดล้อมสังคมแบบบ้านลาด เรียบง่าย 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ เกื้อกูลกัน เป็นเบ้าหลอมฐานความคิด สร้างสรรค์เป็น ๕ โครงการย่อย  
โดยทุกโครงการได้มีการพัฒนาร่างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนต่อไปมีดังนี้
 ๑) โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนคนบ้านลาดเพื่อส่ิงแวดล้อมและ 
สุขภาวะท่ีดี เพ่ือสร้างจิตส�านึกในการเป็นผู ้บริโภคที่มีการบริหารจัดการ 
ส่ิงเหลอืใช้ในท้องถิน่ทีด่ ีและน�าความรูค้วามใจถงึประโยชน์และทกัษะการบรหิาร
จดัการสิง่เหลอืใช้ในท้องถิน่ไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั ประกอบด้วยกจิกรรม
ค่ายก�าจัดขยะ  กิจกรรมการท�าปุ๋ยหมัก กิจกรรมคุณค่าของพืชพรรณท้องถิ่น
 ๒) โครงการการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นของคนบ้านลาด (ตาลโตนด)  
เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจและรูคุ้ณค่าการอนุรกัษ์อาชพีตาลโตนด สามารถ
สร้างอาชีพ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้แก ่
ผู้เรียน และรู้จักใช้ปัญญา พึ่งพาตนเอใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 ๓) โครงการสบืสานการแสดงกลองยาวลิเก เพือ่ให้ผูเ้รยีนมีความรูค้วาม 
เป็นมาของกลองยาวลิเกแสดงกลองยาวลิเกได้ น�าความรู้และทักษะการแสดงไป
ประกอบอาชีพหรือเป็นรายได้เสริม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔) โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านลาด เพื่อสร้างเสริม
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบคุคลในครอบครวัและภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องสูค่รอบครวั
อบอุ่นและสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว  ประกอบด้วย กิจกรรมครอบครัว “บวร” กิจกรรมครอบครัวฮูลาฮูป  
กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมครอบครัวปันรัก  กิจกรรมครอบครัว
บ้านลาดสัญจรพบผู้ปกครองยามเย็น
 ๕) โครงการศูนย์การเรียนรู ้ เกษตรตามแนวพระราชด�าริของ 
ยุวเกษตรกรชุมชนบ้านลาด  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงน�าลงสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงไก่ 
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พื้นเมือง กิจกรรมการท�าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
กิจกรรมขยายพันธุ์พืช  กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

 ๓.  การเรียนการสอน
 ผู้เรียนไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  แต่เปิดให้
เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้และท�ากิจกรรมกับทาง
โรงเรียนผ่านทางผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียน โดยจะเป ิดรับสมัคร
นกัเรยีนและผูป้กครอง/ครอบครวัทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้
บคุลากรของโรงเรียนและตวัแทนของชมุชนเข้าร่วม การเรยีนการสอนและการท�า
กิจกรรมมีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เวลาเรียน
รู้สอนทั้งในและนอกเวลาเรียน  ทั้งนี้ข้ึนกับบริบทของเนื้อหาและภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ซึง่ทางโรงเรยีนได้ปรบัวธิกีารท�างานให้เข้าวถิกีารด�าเนนิชวีติและประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน จึงท�าให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับ
ทางโรงเรียนตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี เช่น โครงการ
สืบสานการแสดงกลองยาวลิเก นักเรียนจะต้องไปเรียนรู้ที่บ้านครูภูมิปัญญาใน 
ช่วงเย็นหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ไม่สะดวกสอนที่โรงเรียน เนื่องจากติดขัด 
ต้องประกอบอาชีพ มีวัยสูงอายุ รวมถึงอุปกรณ์การแสดงที่เป็นของครูปัญญา 
จัดหาให้ เป็นต้น
 
 ๔.  การจัดการกิจกรรมในโครงการ
 จดุเด่นการด�าเนนิกจิกรรมของโรงเรยีนบ้านลาดวทิยา คอื  ทางโรงเรยีน
ได้จัดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่แสดงความสามารถและผลงานอย่าง
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ การรู้จักกล้าแสดงออกที่ 
เหมาะสม ความสนุกสนานให้แก่นักเรียน  อีกทั้งยังสร้างสีสันความมีชีวิตชีวา 
ให้กับโครงการและสถานศึกษา  เช่น โรงเรียนได้จัดงานแสดงกลองยาวลิเก 
เพ่ือแสดงความสามารถและเผยแพร่สู่ชุมชนร่วมกับโครงการเผยแพร่ กิจกรรม 
การแสดงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นละครชาตรี เชิดหุ่นกระบอก เชิดหนังตะลุง 
เพลงพวงมาลัย เพลงเห่เรือบก ลิเก ร�าวงย้อนยุค ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาด
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วิทยาโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงาน และเชิญแขกผู้มีเกียรติ  
ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปร่วมช่ืนชมผลงาน การให้นักเรียนน�าผลผลิตจาก
กิจกรรมในโครงการเช่น พืช ผัก มาจ�าหน่ายในราคาถูกที่โรงเรียนให้แก่เพื่อน
นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครอง ท�าให้นักเรียนมีรายได้เพิ่มข้ึน  
เป็นต้น กิจกรรมของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  มีการด�าเนินการดังนี้
 ๑) โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนคนบ้านลาดเพื่อส่ิงแวดล้อมและ 
สุขภาวะที่ดี  นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาจากต�าบลต่าง ๆ  ต�าบลละ  ๓-๕ คน 
ผูแ้ทนชมุชนจากต�าบลต่างๆ  อย่างน้อยต�าบลละ  ๒  คน เข้าร่วมกจิกรรมประกอบ
ด้วย (๑) กิจกรรมค่ายก�าจัดขยะ ให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการ “แยกขยะ” แล้ว
น�าไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับศักยภาพของขยะแต่ละประเภท (๒) กิจกรรมการท�า
ปุ๋ยหมัก เรียนรู้การท�าปุ๋ยหมักและน�าเป็นไปปุ๋ยในกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว  
(๓) กิจกรรมคุณค่าของพืชพรรณท้องถิ่น เรียนรู้คุณค่าของพืชผักปราศจาก 
สารพิษ จากปุ๋ยหรือพืชธรรมชาติ
 ๒) โครงการการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นของคนบ้านลาด (ตาลโตนด) 
เรียนรู ้องค์ความรู ้ของต้นตาล การเพาะพันธุ ์ตาล การปลูกและการดูแล 
กระบวนการท�าอาชีพตาลโตนดทั้งหมด สร้างเป็นอาชีพโดยการใช้โครงงาน 
ท่ีเกีย่วข้องกับตาลโตนด มแีหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาในท้องถ่ินช่วยสอน เกดิเป็น
โครงงานอาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้น จากการศึกษาพบว่า น�้าตาลเมืองเพชร  
มีรสชาติหวานหอม เข้มข้น ที่ไม่เหมือนกัน  สันนิษฐานจากภูมิปัญญาว่า น่าจะ 
มาจากดินที่ปลูกคนละพ้ืนที่กัน ตาลโตนดที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจะมีรสชาติ
หวานหอมกลมกล่อม  ส่วนมากใช้รับประทานเป็นน�้าตาลสด และน�้าหนัก/ 
ความเข้มข้นของน�า้ตาลจะได้น้อย ส่วนตาลโตนดทีป่ลกูในพืน้ทีด่นิเคม็จะมรีสชาติ
หวานเข้มข้นกว่า ได้เนือ้น�า้ตาลทมีนี�า้หนักมาก เหมาะทีจ่ะท�าน�า้ตาลปึก จากข้อมลู
ดังกล่าวศึกษาต่อว่าระหว่างดินเปรี้ยวและดินเค็มเมื่อน�าดินมาสร้างผลงาน
เคร่ืองป้ันดนิเผาแล้ว ดินประเภทใดทีเ่หมาะสมในการท�าเครือ่งป้ันดนิเผามากทีส่ดุ 
โดยใช้น�้าตาลโตนดเคลือบเครื่องปั้น       
 ๓) โครงการสืบสานการแสดงกลองยาวลิเก สืบค้นภูมิปัญญาที่เป็น
ศิลปินพื้นบ้านซึ่งมีเหลืออยู่น้อย เพ่ือถ่ายทอดการแสดงกลองยาวลิเกซ่ึงเป็น 
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การแสดงพ้ืนบ้านของอ�าเภอบ้านลาดทีไ่ด้รบัความนยิมแพร่หลายในอดตี ปัจจบัุน
ไม่มีใครจัดการแสดงแล้ว รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้จ�านวน ๓๐ คน  
ใช้เวลาหลังเลกิเรยีนในโรงเรยีนและวนัหยดุเสาร์- อาทติย์ เรยีนรู ้ฝึกปฏบิตัทิีบ้่าน
ครูภูมิปัญญา  โรงเรียนจัดการแสดงร่วมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่น เช่น  
แห่เรือบก การละเล่นเพลงพวงมาลยั  เชดิหุ่นกระบอก ฯลฯ เชิญผูป้กครองนักเรียน 
แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป ร่วมชื่นชมผลงาน
 ๔) โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านลาด  ส�ารวจข้อมูล
พื้นฐานสภาพครอบครัว และรับสมัครสมาชิก  ได้  ๔๐ ครอบครัว  มีการประชุม
วางแผนร่วมกันกับคณะท�างาน และด�าเนินการ ๕ กิจกรรม  คือ   (๑) กิจกรรม
ครอบครัว “บวร” คอื บ้าน วดั และโรงเรยีน อบรมให้ความรูแ้ก่ครอบครวันกัเรยีน
ที่เข้าร่วมโครงการด้านพิธีการทางศาสนาพุทธ และท�าบุญร่วมกันที่วัด ระหว่าง 
นกัเรียน ผู้ปกครอง คร ูและชมุชน โดยนกัเรยีนจะเป็นผูด้�าเนนิขัน้ตอนทางพธิกีาร
ตัง้แต่ต้นจนจบ (๒) กจิกรรม ครอบครวัฮลูาฮปู มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่ครอบครวั
ทีเ่ข้าร่วมโครงการในการรกัษาสขุภาพ การใช้อปุกรณ์ฮลูาฮูปในการออกก�าลงักาย
ให้ถูกต้อง เพื่อลดน�้าหนัก ลดรอบเอว มีกิจกรรมแข่งขันร่วมกัน ระหว่าง นักเรียน 
ผู้ปกครอง และครู  (๓) กิจกรรม ครอบครัวรักการอ่าน เน้นอบรมรมให้ความรู้กับ
พ่อแม่และลกูเรือ่งประโยชน์และความส�าคญัของการอ่าน ท�ากจิกรรมร่วมกนั พ่อ 
แม่ ลูก พี่ น้อง และญาติ   (๔) กิจกรรมครอบครัวปันรัก มีการอบรมให้ความรู้กับ
ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ในการดูแล ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งใน
ครอบครัวตนเองและครอบครัวในชุมชน จัดกิจกรรมในลักษณะ เยาวชนจิตอาสา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ร่วมกันดูและช่วยเหลือครอบครัว
ในชุมชน โดยท�ากิจกรรมร่วมกับ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (๕) กิจกรรมครอบครัวบ้านลาดสัญจรพบผู้ปกครองยาม
เยน็ ให้ความรู้เกีย่วกบัการดูแลเยาวชนวยัศกึษา การตดิตามดูแลช่วยเหลอืในเรือ่ง
พฤติกรรมเสี่ยง เรื่องการเรียน ร่วมแก้ปัญหาแบบกัลยาณมิตร  
 ๕) โครงการศูนย์การเรียนรู ้ เกษตรตามแนวพระราชด�าริของ 
ยุวเกษตรกรชุมชนบ้านลาด  ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
(๒) กิจกรรมการท�าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์  (๓) กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก  
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(๔) กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช  (๕) กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้   
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน 
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วย
งานของรฐัในอ�าเภอบ้านลาด ได้แก่ เกษตรอ�าเภอบ้านลาด ปศสุตัว์อ�าเภอบ้านลาด
ให้ความรู้ในเรื่องการสร้างอาชีพตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และพาผู้เข้าอบรม 
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริในจังหวัดเพชรบุรี เช่น ศูนย์ศึกษา 
การพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
เรือนจ�าเขากลิ้ง และศูนย์การเรียนรู้ไร่ชั่งหัวมัน จากนั้นลงมือภาคปฏิบัติตาม 
กลุ่มสนใจ คือ กลุ่มนักเรียนที่สนใจการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเลี้ยงปลาดุก จะน�า
พันธุ์ไก่ พันธุ์ปลาที่โรงเรียนจัดหาให้ไปเลี้ยงที่บ้าน โดยจะมีการให้ความรู้ในเรื่อง
การดูแล และติดตามเป็นระยะ ๆ  กลุ่มนักเรียนที่สนใจการท�าปุ๋ยชีวภาพและ 
ปุ๋ยอินทรีย์จะไปเรียนรู ้กับปราชญ์ชาวบ้านและครูที่สอนวิชาเกษตรกรรมใน
โรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่สนใจ การขยายพันธุ์พืชจะไปเรียนภาคปฏิบัติกับครูที่มี
ความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์พืช และจากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ปกครอง  กลุ่ม
นกัเรียนท่ีสนใจการปลกูพชืผกัสวนครวัรัว้กนิได้ (ปลอดสารพิษ)  ใช้พืน้ทีห่ลงับ้าน
พักครูในโรงเรียนเพาะปลูกและแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในการดูแลพืชผัก ผลผลิต 
ที่ได้นักเรียนน�าไปจ�าหน่ายภายในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน เงินที่ได้จะน�าไปฝากกับธนาคารโรงเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมี 
การปันผลคืนนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม

 ๕. การถอดบทเรียน
 มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละโครงการเพื่อถอดบทเรียน ผู้เข้าร่วม 
ถอดบทเรียน ประกอบด้วยชุมชน (ตัวแทนที่เข้าร่วมตั้งแต่ต้น) คณะท�างาน  และ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ในบรรยากาศสบาย ๆ สามารถพูดแลกเปลี่ยนกันได้   
สถานที่และเวลาตามความสะดวกขึ้นกับสถานการณ์  โดยจัดให้มีวิทยากร
กระบวนการในลักษณะไม่เป็นทางการ มีการตั้งประเด็นการพูดคุย (เช่น ความ
ก้าวหน้า การสืบค้นปัญหา และช่วยกันวิเคราะห์ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา) 
มีการช่วยเหลือสนับสนุนให้ข้อมูลที่จ�าเป็นซึ่งกัน ร่วมกันสรุปหาแนวทางร่วมกัน
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ในรายโครงการย่อยและติดตามผล  

 ๖. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 คนบ้านลาดมักมีค�าพูดติดปากว่า “บ้านลาดบ้านเรา”  อันสะท้อนถึง
ความมจีติอาสาของคนในชมุชน  อกีทัง้มวีถิกีารด�าเนินชีวติความเป็นอยูแ่บบสงัคม
บ้าน ไม่ใช่สังคมหรูหราฟุ้งเฟ้อแบบสังคมเมือง จึงอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
อ�าเภอบ้านลาดเป็นอ�าเภอเล็ก ๆ  ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ให้ความร่วมมอืแบบถ้อยทถ้ีอยอาศัยกนั เหล่าน้ีเป็นต้นทุนส�าคญั ตลอดจนโรงเรยีน
มเีครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็ง ส่วนหนึง่เป็นผลจากการท�างานของโรงเรยีนทีเ่ข้าหา
ชมุชนโดยปรับเวลาราชการให้เข้ากับเวลาราษฎร  ด้วยการจดัสญัจรพบผูป้กครอง
ยามเยน็ซ่ึงเป็นช่วงเลกิจากการท�ามาหากนิประจ�าวนั ครอูอกเยีย่มบ้านลกูศษิย์ใน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นต้น จึงท�าให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและรับการ 
สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมจากคนในชุมชน ผลที่ได้จึงปรากฏภาพการหลอมรวม
คนในชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ ่นเอื้ออาทรแบ่งปันรักและห่วงใยกัน   
เพราะบ้านลาดคือบ้านเรา
 
 ๗.  ปัจจัยความส�าเร็จและปัญหาอุปสรรค
 ปัจจัยความส�าเร็จที่ท�าให้โครงการขับเคลื่อนด้วยดี  คณะท�างานเล่า 
ให้ฟังว่า มาจากการได้รับขวัญก�าลังใจจากผู้บริหาร/ผู้อ�านวยการโรงเรียน เปิดใจ 
รับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนเต็มท่ีด้วยค�าพูดติดปากว่า “ลุยได้เลย” ตลอด
จนมีการท�างานเป็นทีม  มีการวางแผนงานที่ดีแบ่งงานกันท�า  เมื่อครูพร้อม 
เยาวชนพร้อม ผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน คนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ หน่วยงาน 
ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน  จึงท�าให้โครงการส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
 ปัญหาอุปสรรคที่พบ  คือ ๑) เวลาในการด�าเนินโครงการ ด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย เวลาในการท�ากิจกรรมต้องค�านึงถึงทุกฝ่าย เช่น วิทยากรที่เป็น
ภมูปัิญญาต้องประกอบอาชีพในชวีติประจ�าวนั ต้องเลอืกเวลาทีห่มดจากภาระงาน 
วิทยากรจากหน่วยงานราชการต้องท�างานในวันราชการ หรือผู้เรียนที่ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนต้องใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนและวนัเสาร์อาทติย์   ท�าให้เกดิปัญหาอยูบ้่าง
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ในการจัดเวลา แต่ด้วยความเสียสละของผู้ร่วมโครงการท�าให้ฝ่าฟันอุปสรรคไป
ด้วยด ี ๒) คณะท�างาน  คณะกรรมการโครงการมภีาระงานทีต้่องรบัผดิชอบหลาย
โครงการ ท�าให้เวลาในการท�างานมีปัญหาอยู่บ้าง งานเอกสารล่าช้า แต่สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยความเสียสละใช้เวลาหลังเลิกงานมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อท�างาน
ร่วมกัน

 ๘. ก้าวต่อไป
 ทางโรงเรยีนไฟเขยีวสัง่ลยุกจิกรรมในโครงการพร้อมไปต่ออย่างแน่นอน 
โดยจะน�าแนวคิดไปขยายผลเพื่อสร้างให้เกิดความย่ังยืนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ในชุมชน ดังได้แก่ การสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นขยายไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ท่ีสอดคล้อง เช่น ความหวานกับน�้าตาล(ตาลโตนด) ดินเปร้ียว ดินเค็มท่ี
เหมาะแก่การปลกูตาล  ในวชิาเคม ี ซึง่นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(learning  
by doing)  การสร้างกระบวนการ เทคนิค แนวทางในการด�าเนินกิจกรรมที ่
เหมาะสม เช่น กิจกรรมครอบครัวบ้านลาดสัญจรพบผู้ปกครองยามเย็น กิจกรรม
ครอบครัวฮูลาฮูป) น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้น�าไปผลิตใช้ในโรงเรียน/ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
หรือสร้างเป็นอาชีพ  เช่น การท�าน�้าหมักชีวภาพดับกลิ่นสุขา) และขยายผล 
การปฏิบัติลงสู่ชุมชน เป็นต้น

 ๓.๓ ชุมชนลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
 ชมุชนลาดสวาย หรอืต�าบลลาดสวาย เป็นชุมชนท่ีก�าลงัพฒันาเป็นชุมชน
เมือง ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอล�าลูกกา 
จังหวดัปทมุธานี มีจ�านวนประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นผูอ้พยพ
ย้ายถิ่นมาจากที่อื่นและมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างบริษัท รองลงมา คือข้าราชการและรับจ้างทั่วไป แม้
ประชากรจะมีความแตกต่างกันและมักต่างคนต่างอยู่ แต่อย่างไรก็ตามงานด้าน
การพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั และยงัได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดจีากหลายองค์กรอสิระในชมุชน 
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน
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ตามรอยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนลาดสวาย 
 เป็นที่ทราบดีกันว่าวิถีการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองมุ่งเน้นการ
ท�ามาหากินเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวเป็นหลัก ต่างคนต่างอยู่ ขาดการ
พึ่งพาอาศัยกัน มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรจากถิ่นอื่นสูง ชุมชนลาดสวาย
เองก็ต้องเผชิญกับการพัฒนาเข้าสู่วิถีชุมชนเมืองเช่นนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน  
แม้ชุมชนลาดสวายจะได้รับการยอมรับว่ามีหน่วยงานทางราชการในท้องถ่ิน 
หลายแห่งทีม่ศีกัยภาพและมกีารท�างานเข้มแขง็เป็นแบบอย่างให้กบัหน่วยงานอืน่ 
แต่หน่วยงานเหล่านีก้ม็ภีารกจิหลกัมากและรปูแบบการท�างานในโครงการนีไ้ม่ใช่
สิง่ทีคุ่น้เคย  การประสานพลังสร้างความร่วมมอืในชมุชนจงึท�าได้ไม่ง่ายนกั   ชุมชน
ลาดสวายขับเคล่ือนกระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้อย่างไรด้วย
เงื่อนไขท้าทายเช่นนี้ ไปตามรอยเพื่อเรียนรู้กัน

 ๑. ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน
 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพเฉลมิพระเกยีรต ิต�าบลลาดสวาย (รบัผดิชอบ
ตั้งแต่หมู่ที่ ๔-๑๐) เป็นแกนน�าและคอยประสานงานองค์กรต่างๆ ภายในชุมชน
ได้จัดประชาคมโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนของชุมชน เช่น วัด โรงเรียนรัฐและ
เอกชน  องค์กรบรหิารส่วนท้องถิน่  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ผูน้�าชมุชน
และตัวแทนผู้พิการ ชมรมสร้างสรรค์แบ่งปันน�้าใจ มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก   
สถานีต�ารวจภูธรคูคต เป็นต้น ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์ชุมชน โดยได้รับการ
สนบัสนนุด้านสถานทีแ่ละอปุกรณ์ตลอดจนบคุลากรจากโรงเรยีนแย้มสอาดรงัสติ 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในย่านนั้น จากการวิเคราะห์ชุมชน พบว่า
ประชากรดั้งเดิมของต�าบลลาดสวาย สืบเชื้อสายมาจากชาวมอญอพยพมาจาก
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีวฒันธรรมอนัดีงามของชาวมอญ คอื จะนบัถือบรรพบุรษุ 
การปลูกบ้านจะต้องเรยีงพีน้่อง ห้ามมบ้ีานอ่ืนมาคัน่ ในการปลกูข้าวก็เช่นเดยีวกนั  
ห้ามปลูกข้าวเหนียวค่ัน ถ้าใครฝ่าฝืนจะมีอันเป็นไปเช่นเจ็บป่วย ในเรื่องการ 
รับประทานอาหารจะไม่รับประทานเต่า เพราะถือว่าเป็นสัตว์อายุยืน ไม่เล่น 
หรือมีตุ๊กตารูปคนในบ้าน  
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 วิถีชุมชนในปัจจุบัน ประชากรมีการอพยพ ย้ายถิ่นสูง มีบ้านจัดสรร  
มีห้างร้านเกิดขึ้นมากมาย ท�าให้วิถีชีวิตของคนต�าบลลาดสวายเปลี่ยนไปมาก  
จึงท�าให้น�ามาสู่ปัญหาหลายหลาก เช่น เกิดการห่างเหินกันภายในครอบครัว  
การหย่าร้างเพิ่มมากข้ึน  เด็กมีปัญหาติดยาเสพติด ติดเกม เรียนหนังสือไม่จบ  
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโจรขโมย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรัง ซึมเศร้า  ต้องมาเฝ้าบ้าน และเลี้ยงหลาน แยกกัน
อยูค่นละบ้านกับสาม ีเนือ่งจากมบีตุรหลายคน มผีูป่้วยผูพ้กิารในพืน้ท่ีมาก วถีิชีวติ
การรับประทานอาหารก็เปลี่ยนไปด้วย ประชาชนส่วนใหญ่ซ้ืออาหารนอกบ้าน 
รับประทาน เกิดความเครียดสูง  อยู่อย่างระวังหวาดระแวง เนื่องจากไม่รู้จักกัน 
 นอกจากนี้ ผู้คนในชุมชนในยุคปัจจุบันยังขาดจิตส�านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนเดิม ความต้องการของชุมชนลาดสวาย จึงครอบคลุมถึง  
การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและการแต่งกายของชุมชนมอญ การ
ปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด รักความเป็นไทย ความรักความเอื้ออาทรในครอบครัว  
การสอนลูกหลานให้เคารพผู้ใหญ่  รู้จักหน้าที่ของตนเอง  มีระเบียบวินัย การฝึก
วิชาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ครอบครัว เช่น ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้ ความรู้ด้าน
การเกษตร การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิการเพิม่มลูค่าแก่ขยะ การดแูลช่วยเหลอืผูพ้กิาร การส่งเสรมิ
กิจกรรมต้านยาเสพติด และการลดปัญหาโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคอ้วน  

 ๒. ออกแบบหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติของ
ชุมชน
           จากปัญหาและความต้องการดังกล่าวข้างต้น ชุมชนลาดสวายได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการจัดการศึกษานอกระบบแก่คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ชมุชนมีศกัยภาพในการเรยีนรูปั้ญหาและความต้องการของชมุชนทีแ่ท้จรงิ มคีวาม
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง และสามารถพัฒนาชุมชนให้มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น  ชุมชนลาดสวายจึงจัดท�า “โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสู่ชุมชนลาดสวายเข้มแข็ง” เพื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชน
โดยชมุชน เป็นการเสรมิสร้างชมุชนให้เป็นแหล่งการศกึษาเรยีนรูท้ีม่คีณุค่าส�าหรบั
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บุคคลทุกกลุ ่มวัย รวมทั้งผู ้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู ้พิการในชุมชน  
ด้วยการจดัให้มกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูด้้วยบรรยากาศแห่งการช่วยเหลอืเกือ้กลู
กันในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรต่างๆ ในชุมชน  ประกอบ
ด้วย ๕ โครงการย่อย  คือ
 ๑) โครงการส่งเสริมอาชีพงานศิลปะประดิษฐ์เพื่อน�าทางสู่อาชีพ  
ประกอบด้วยหลักสตูรต่างๆ ทีห่ลากหลาย ได้แก่ งานดอกไม้ประดษิฐ์จากกระดาษ
ย่น งานประดิษฐ์ดอกโบตั๋น งานถักเข็มขัดจากป่านศรนารายณ์  งานแมลงปอผ้า
ใยบัว งานร้อยลูกปัด งานลูกประคบสมุนไพร การท�าอาหาร (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
เม็ดขนุน สลัดเพื่อสุขภาพ) งานการนวดไทย(นวดเพื่อผ่อนคลาย) งานจักสาน 
(กระเป๋า) งานไม้ (เก้าอี้สุขภาพ)  
 ๒) โครงการต้านยาเสพติด  โดยใช้หลักสูตรสากลจัดการศึกษาเพื่อ 
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนตามโครงการครู D.A.R.E. ของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ
 ๓) โครงการปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด รักความเป็นไทย รักครอบครัว  
ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ 
ประเพณีในท้องถิ่น  
 ๔) โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม  จัดการศึกษาให้นักเรียนท่ีถูกทอดท้ิง 
ที่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์ให้การดูแลด้วยกิจกรรมที่เป็นการรักษาสมดุลของ 
สิ่งแวดล้อมสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีรายได้เสริม 
 ๕) โครงการส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโรคอ้วน  จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สุขภาพให้นักเรียนที่มีภาวะอ้วน

 โครงการดังกล่าวนี ้มเีป้าหมายส�าคัญหลกั คอื การจดัหลกัสตูรการศกึษา
ที่มีประสิทธิภาพและการสร้างแหล่งเรียนรู้แบบนอกระบบท่ีสามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อันจะเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ซึ่งจะน�าไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดีของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในต�าบลลาดสวาย
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 ๓.  การเรียนการสอน
 ด้วยชุมชนลาดสวายตระหนักเห็นความส�าคัญในเด็กและเยาวชน การที่
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตจะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก 
ชุมชนจึงเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปจัดการศึกษาของชุมชน โดยได้ประสานโรงเรียน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลลาดสวาย น�าโครงการดังกล่าวเข้าไปจัดการเรียน
การสอน ซึง่ทางโรงเรยีนต่าง ๆ  ให้ความร่วมมอืด้วยดีและต้องการน�าเข้าหลกัสตูร
การเรียนการสอนของทางโรงเรียน  แต่เวลาที่ทางโรงเรียนแต่ละแห่งจัดให ้
แตกต่างกัน   หลักสูตรการสอนที่จัดขึ้นในโรงเรียนแต่ละแห่ง จ�าเป็นต้องปรับให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละกลุม่และเวลาทีโ่รงเรียนก�าหนด นอกจากนีย้งัน�าโครงการ
สู่เด็กด้อยโอกาสท่ีมูลนิธิบ้านสังสรรค์เด็กอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนท่ีถูก 
ทอดทิ้ง ในส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้พิการกลุ่มแม่บ้าน จะจัดท�าการเรียน 
การสอนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลลาดสวาย และ 
อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านกลางซอยโครงการ ๒ 
 
 ๔.  การจัดการกิจกรรมในโครงการ
 จุดเด่นการด�าเนินกิจกรรมของชุมชนลาดสวาย คือ  การท�างานเป็นทีม
ของคณะท�างานโครงการในสภาพสังคมเมืองซึ่งปกติมักท�างานแยกส่วนกัน แต่
คณะท�างานโครงการของชมุชนลาดสวาย ทีม่บีคุคลากรมาจากหลายภาคส่วน  เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สถานีต�ารวจภูธรคูคต  โรงเรียน 
แย้มสอาดรงัสติซึง่เป็นโรงเรยีนเอกชน  ชมรมสร้างสรรค์แบ่งปันน�า้ใจ ซึง่เป็นกลุม่
ผู้สูงอายุ  และแกนน�าชุมชน ที่มีจิตอาสา จะมีการลงพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันเป็น
ทมีและท�างานประสานร่วมมอืสอดรับกนั เช่น โครงการต้านยาเสพตดิ ต�ารวจจาก
สถานีต�ารวจภูธรคูคตเข้าไปสอนให้ความรู้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปตรวจสุขภาพพร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติด
ให้กับนักเรียนและคุณครู ส่วนคุณครูของโรงเรียนจะคอยช่วยดูแลสอดส่อง
พฤติกรรมและให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน เป็นต้น     
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 นอกจากน้ีมีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน ท�าให้มีหลักสูตรต่าง ๆ ที่หลากหลาย กิจกรรมของ
ชุมชนลาดสวาย  มีการด�าเนินการดังนี้
 ๑) โครงการส่งเสรมิอาชีพงานศลิปะประดษิฐ์เพ่ือน�าทางสูอ่าชพี  สอน
งานศลิปะประดษิฐ์ทีส่ามารถน�าไปเป็นอาชพีได้  มหีลากหลายหลกัสตูร เช่น  สอน
การท�าแมลงปอจากผ้าใยบัว สอนดอกไม้จากกระดาษย่น  สอนร้อยลูกปัด  สอน
ถกัเขม็ขดัจากป่านศรนารายณ์  สอนการสานกระเป๋าจากแผ่นพลาสตกิ  สอนการ
ท�าดอกโบตัน๋จากผ้า เป็นต้น ให้แก่เด็กนักเรยีนในสถานศกึษา และประชาชนทัว่ไป 
ผูพ้กิารกลุ่มแม่บ้าน ทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพลาดสวายเฉลมิพระเกยีรต ิและ
อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านกลางซอยโครงการสอง โดยวิทยากรจากชมรม
สร้างสรรค์แบ่งปันน�า้ใจ และภูมปัิญญาท้องถิน่  มกีารปรับปรงุและพฒันาหลกัสูตร 
จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ผลส�าเร็จมาเป็นชิ้นงาน เป็นที่ภาคภูมิใจของ 
ผู้สอนและผู้ปฏิบัติ  ซึ่งในขณะนี้สามารถสร้างรายและสร้างอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน โครงการนี้
ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของโครงการน�าร่องฯ เนื่องจากเป็นโครงการแรกที่เริ่มจัด
หลักสูตรการสอนอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม และเปิดสอนในหลายสถาน
ที่อย่างต่อเน่ืองจนถึงระยะสิ้นสุด ตลอดระยะที่ด�าเนินการสอน คณะท�างานได้
ประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อประเมินผลการสอน รับรู้ปัญหา และอุปสรรค 
วิเคราะห์ปัญหาและหารือวิธีการในการปรับแผนการด�าเนินงาน และพัฒนาการ
สอนให้ประสบความส�าเร็จ
 ๒) โครงการต้านยาเสพตดิ ร่วมมอืกบัสถานตี�ารวจภธูรคคูตจดัเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจโครงการครู D.A.R.E. มาเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนพื้นที่ต�าบลลาดสวาย ประกอบด้วย โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ โรงเรียน
วัดคลองชัน และโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต เน้นให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของการติดยาเสพติด โดยใช้กระบวนการกลุ่มและรายบุคคล นักเรียนเกิด
ทักษะมีความรู้ สนุกสนาน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ  และมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติต�าบลลาดสวาย มาให้การดูแลตรวจสุขภาพพร้อมทั้งตรวจหา 
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สารเสพติดให้กับนักเรียนและคุณครูต่อเนื่อง โดยคุณครูแต่ละโรงเรียนดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน  ในการให้ 
ความรัก ความอบอุ่น อันเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด  
 ๓) โครงการปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด รักความเป็นไทย รักครอบครัว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต�าบล 
ลาดสวาย ได้เห็นความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณี
ในท้องถิ่น  จึงมุ่งเป้าหมายไปที่นักเรียนและโรงเรียน โดยให้โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ ในวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพหรือการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียน 
เช่น เชิญวิทยากรมาสอนการปลูกข้าว ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพดั้งเดิม การท�าอาหาร
ท้องถิน่ (ปลาแนม) การท�าจุลนิทรย์ีชวีภาพใส่ในคลองสี ่เพ่ือปรบัสภาพน�า้ให้คนใน
ชมุชนสามารถใช้น�า้โดยไม่มอัีนตราย  จัดนกัเรยีนตรวจวดัคณุภาพน�า้ตามจดุตรวจ
และรายงานผลให้เทศบาลเมืองลาดสวายรับทราบ การท�ากระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ เป็นต้น  และมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียน ได้แก่  
การประกวดผลงานด้านศิลปะ การเขียนเรียงความ  การวาดรูป ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งผลงานของตนเองเข้าประกวด โดยม ี
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในชุมชน และผู ้คุณครูในโรงเรียนท่ีอยู ่ในต�าบล 
ลาดสวายร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ต่อมาเมื่อเกิดภาวะน�้าท่วม ผู้แทน
ชุมชนขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เน้นเร่ืองการปลูกจิตส�านึกความรักในถ่ินท่ีอยู่  
เพื่อให้คนที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในต�าบลลาดสวาย ให้ร่วมมือร่วมใจในการฟื้นฟ ู
ท้องถิน่จากภาวะน�า้ท่วม และฟ้ืนฟคูวามรูเ้รือ่งการยาเรือ เนือ่งจากมีความต้องการ
ใช้เรืออย่างมากในช่วงน�้าท่วม หลักสูตรที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายโครงการ ได้แก่ 
หลักสูตรการยาเรือ หลักสูตรรวมพลังรักถิ่นด้วยสีสรร  
 ๔) โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของมูลนิธิ
บ้านสร้างสรรค์เด็กซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียนท่ีถูกทอดท้ิง จึงมีแนวคิดให้
นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีรายได้เสริมด้วยการจัดหาต้นกล้า เตรียม
แปลงเพาะปลูก และเมล็ดพันธุ์ ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานใน 
ครัวเรือน การจดัหาวัสดุอปุกรณ์ในการคดัแยกขยะ และเพือ่สร้างเตาเผาถ่านแบบ
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ได้น�้าส้มควันไม้  การจัดหาเปลือกข้าวโพด และยังมีการเลี้ยงไก้ไข่  เลี้ยงปลา  
ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และนักเรียนทุกคนสามารถใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์ จัดหาก้อนเห็ดมาให้นกัเรยีนได้ดแูลและรบัผิดชอบ ซึง่ต่อไปจะเป็น
อาหารและสร้างรายได้ ให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ แกนน�าโครงการได้
ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และแกนน�า
โครงการได้ท�าน�้าหมักชีวภาพ โดยประสานส่งไปยังเขตภาษีเจริญ ทุกวันเสาร์  
 ๕) โครงการส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโรคอ้วน  โรงเรียนแย้มสอาด 
รังสิตซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบในการดูแลโรคอ้วน 
ต้องการขยายผลเข้าไปในโรงเรียนข้างเคียงคือโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ซึ่งเป็น
โรงเรียนรัฐบาล  โดยแกนน�าครูโรงเรียนแย้มสอาดรังสิตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ มีสุขภาพที่ดี ด้วยการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ. คือ อารมณ์ อาหาร ออกก�าลังกาย โดยจัด 
ออกก�าลังกาย แอโรบิค ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ท้ังโรงเรียนใน 
ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์  ซ่ึงทุกคนได้ออก 
ก�าลังกายพร้อมเสียงเพลงมีความสุข สนุกสนาน จากนั้นตรวจสอบน�้าหนักจาก 
ครูประจ�าชั้น นักเรียนที่อ้วนและอวบจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ เป็นพิเศษในเรื่อง 
อาหาร  การออกก�าลังกายที่ไม่ส่งผลให้นักเรียนได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งนักเรียน 
ทุกคนเต็มใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 
 ๕. การถอดบทเรียน
 ในแต่ละเดือน แกนน�าในคณะท�างานจะติดตาม ก�ากับ และประเมินผล
การด�าเนินงาน มีการจัดประชุมคณะท�างาน ร่วมกับวิทยากรผู้สอน และกลุ่ม 
เป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เดือนละครั้ง เพื่อสอบถามปัญหาที ่
เกดิขึน้ และประเมนิผลการจัดกจิกรรมร่วมกนั รวมทัง้พดูคยุเก่ียวกบัแผนกจิกรรม 
ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่เป็นอยู่ เช่น งานดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น เนื่องจากหลักสูตรมีระยะ 
เวลาสั้น  ช่วงเวลาการสอนที่โรงเรียนจัดให้มีจ�ากัด เวลาไม่เพียงพอ นักเรียนจึง 
ท�าไม่เสร็จ หลักสูตรการสอนที่จัดขึ้นในโรงเรียนแต่ละแห่ง จ�าเป็นต้องปรับให้
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เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และเวลาที่โรงเรียนก�าหนด คณะท�างานได้ประชุม
ปรึกษาร่วมกัน และมีการปรับหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมกับเวลา หลักสูตรที่
จัดสอนจึงไม่ได้ฝึกให้ผู้เรียนลงมือท�าในทุกขั้นตอน เช่น ตัดกลีบดอกไม้ไว้ให้ และ
ให้ผูเ้รยีนฝึกเข้าช่อ เป็นต้น เมือ่สิน้สดุโครงการ คณะท�างานเข้าร่วมประชมุ รายงาน
ความก้าวหน้าในการด�าเนินกิจกรรม และผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน และร่วม
ถอดบทเรยีนสิง่ทีไ่ด้จากการเรยีนรู ้รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มระดับความส�าเร็จของโครงการโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม

 ๖. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 แรกเร่ิมเดมิทผีูป้ระสานงานของโครงการคาดหวงัว่าองค์กรบรหิารต�าบล 
ส่วนท้องถิ่นต�าบลสวายจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแต่ด้วยภารกิจหลักที่มีมาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลลาดสวายเข้ารับอาสาเป็น 
ผู้รบัผดิชอบโครงการในนามของชมุชนลาดสวาย  แม้จะมปีระสบการณ์ท�างานกบั
ชุมชนแต่ก็อยู่ในบริบทด้านบริการสาธารณสุข การด�าเนินโครงการจัดการด้าน 
การศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนจึงเป็นการท�างานที่แปลกใหม่
ไม่คุน้เคย ขณะเดยีวกนัโรงพยาบาลก็มภีาระงานประจ�าท่ีมากเช่นกนั ในการด�าเนนิ
โครงการได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและมี
ผู ้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมใน 
คณะท�างานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นอย่างดี และด้วยความเข้มแข็งของ
คณะท�างานโครงการกลุ่มเล็กๆนี้ที่อุทิศตน ทุ่มเท อดทนในการท�างานเป็น 
อย่างมาก  กิจกรรมโครงการเหน็ผลประโยชน์เป็นรปูธรรม  องค์กรต่าง ๆ  ในชุมชน
และประชาชนในพื้นที่มองเห็นศักยภาพของคณะท�างานและให้ความสนใจใน
โครงการ ส่งผลให้คณะท�างานมีเครือข่ายการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน และมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากขึ้น ที่ไม่เพียงแต่จะให้
ความร่วมมือร่วมใจในโครงการนี้เท่านั้น แต่ยังขยายความร่วมมือไปยังกิจกรรม
ต่างๆ ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา  
สถานบริการสาธารณสุข วัด และองค์กรอื่น ๆ  
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 ๗.  ปัจจัยความส�าเร็จและปัญหาอุปสรรค
 ปัจจัยที่ส่งเสริมความส�าเร็จของการท�างานแบบมีส่วนร่วม คือ ๑) การม ี
ทีมงานที่เข้มแข็งและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คณะท�างานอุทิศตน ทุ่มเท 
อดทนในการท�างานเป็นอย่างมาก ท�าให้กลุ่มเกิดความเห็นใจ มีความเข้าใจกัน 
เกิดความรักความสามัคคีภายในทีมงาน  ๒) พลังชุมชนที่เกิดจากการได้รับความ
ช่วยเหลอืและความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรต่างๆ ในชมุชนและประชาชนในพืน้ที่
เป็นอย่างดี ท�าให้ด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการด�าเนินงานที่วางไว ้
๓) การน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน 
ท�าให้มีหลักสูตรหลากหลายสามารถน�าทางสู่อาชีพ สามารถสร้างเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น และเกิดการอนุรักษ์ความรู้โบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให ้
กลับมาเผยแผ่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียน เช่น หลักสูตรยาเรือ เป็นต้น ๔) การใช้
กิจกรรมการถอดบทเรียนเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้พัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนระหว่างด�าเนนิโครงการและสิน้สดุโครงการรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มระดับความส�าเร็จของโครงการ ๕) การอยู่ภายใต ้
ร่มเงาของโครงการแม่บทที่มีแนวคิดและหลักการที่เป็นศาสตร์ มีกรอบแนวคิด 
ที่ระบุกระบวนการท�างาน กิจกรรมการเรียนรู้ และผลผลิตที่ชัดเจน มีกรอบระยะ
เวลาของแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน และมีโครงสร้างองค์กรการด�าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับคณะผู้ประสานงานเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเป็น
กัลยาณมิตร และมีความจริงใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรที่เข้าร่วม 
โครงการ มีการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการถอดบทเรียน รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนิน
งานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ๑) บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติที่รับผิดชอบในโครงการนี้ต่างมีภาระงานประจ�าอยู่แล้ว การรับ
ผิดชอบในโครงการนี้จึงเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู้บริหารโรงพยาบาลท�าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีก�าลังใจในการท�างาน และ
สามารถผนวกงานในโครงการเข้าเป็นส่วนหนึง่ของงานประจ�าและมคีวามยดืหยุน่
ในการบริหารจัดการงานเพื่อความส�าเร็จของงานในภาพรวม ๒) บุคลากรของ 
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โรงพยาบาลที่เป็นคณะท�างานไม่มีประสบการณ์ ไม่มีทักษะในการท�าวิจัย การท�า
หลักสูตร และถอดบทเรียนในการด�าเนินงานโครงการลักษณะนี้ อย่างไรก็ดี 
โครงการน�าร่องฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน และ 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการน�าร่องฯ ระดับภาค  
รวมทั้งการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับภาค และอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่
คณะท�างาน ท�าให้คณะท�างานมีความมั่นใจในการท�างานมากขึ้น ๓) หลักสูตร 
มีระยะเวลาสั้น เวลาไม่เพียงพอ ประกอบกับช่วงเวลาการสอนที่โรงเรียนจัดให้มี
จ�ากดั ท�าให้ผลลพัธ์ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั 
หลักสูตรการสอนที่จัดขึ้นในโรงเรียนแต่ละแห่ง จ�าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับ 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และเวลาที่โรงเรียนก�าหนด ๔) เหตุการณ์น�้าท่วมหนักในพื้นที่
ต�าบลลาดสวาย ท�าให้กิจกรรมการเรียนการสอนหยุดชะงักไปประมาณ ๒ เดือน  
คณะท�างานจ�าเป็นต้องปรับหลักสูตร และก�าหนดแผนกิจกรรมใหม่ เพ่ือให้
โครงการส�าเร็จตามแผนงานที่ก�าหนดไว้เดิม
 
 ๘. ก้าวต่อไป
 คณะท�างานต้องการให้มีโครงการเช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ 
เมล็ดพันธุ์แห่งจากการด�าเนินโครงการก�าลังเติบโตงอกงามในใจของผู้ท่ีได้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับโครงการและจุดประกายร่วมมือร่วมใจการมีส่วนร่วมของคนชุมชน
ท่ีแสดงความต้องการอยากมส่ีวนร่วมมจี�านวนคนเพิม่ขึน้ ทางคณะท�างานตัง้ใจว่า
จะน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินโครงการรวบรวมเป็นคลังความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยสถานที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพเฉลมิพระเกยีรต ิ และจะน�าแนวทางการท�างานทีเ่น้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนนี้ไปขยายผลใช้การท�างานอื่น ๆ ต่อไป

 ๓.๔  โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี อ�าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี
 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  ตั้งอยู่ท้องที่ต�าบลสระพัง อ�าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็น
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โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ มจี�านวนนกัเรยีนประมาณ ๓๐๐ คน สถานทีต่ัง้อยู่
ติดถนนเพชรเกษม  การคมนาคมสะดวก แต่มีปัญหาเรื่องรถโดยสารประจ�าทาง
มีน้อย  นักเรียนที่อยู่ไกลจะเดินทางมาโรงเรียนไม่ค่อยสะดวก  โรงเรียนต้องจัดให้
มีรถรับส่งนักเรียน  สถานที่อาคารเรียน สะอาด ร่มรื่น มีห้องน�้าที่สะอาดได้รับ
รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๔๓๓ จากโครงการส้วมสุขสันต์ระดับประทศและ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นประจ�าต�าบล     
  
 ตามรอยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนโยธินบูรณะ 
เพชรบุรี  
 โรงเรยีนโยธินบรูณะ เพชรบรุไีด้บรูณาการกระบวนการจดัการศกึษาแบบ 
มส่ีวนร่วมของชมุชนเข้ากบัการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในท้องถ่ินได้อย่างน่าสนใจ 
ผ่านการเรยีนรูจ้ากการท�ากจิกรรมหลากหลาย เสรมิสร้างจติส�านกึสาธารณะและ 
มีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เข้าร่วมโครงการที่น่าชื่นชม โรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี มีการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนได้อย่างไรไปตามรอยเพื่อเรียนรู้กัน

 ๑. ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน
 โรงเรียนได้จัดเวทเีสวนารับฟังข้อคิดเหน็ปัญหาเกีย่วกับการจดัการศกึษา 
ในท้องถิ่น ในสภากาแฟ ประจ�าอ�าเภอเขาย้อย  ที่มีการจัดเป็นประจ�าเพื่อเป็นที่
พบปะสนทนาและรับฟังปัญหาท้องถิ่น สภากาแฟ ประกอบด้วยบุคคลส�าคัญ 
ทั้งจากภาคราชการและเอกชน ตลอดจนผู้น�าชุมชนภายในอ�าเภอ โรงเรียนมี 
การแจกแบบสอบถามตามแนวคิดบันไดไม้ไผ่ในสภากาแฟอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นได้อย่างรอบด้านในการจัดท�าโครงการ  จากการเสวนา 
พบปัญหาส�าคัญของชุมชนคือ ชาวบ้านส่วนมากหมกมุ่นในอบายมุข ขาดจิต
สาธารณะ เช่น การใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ช่วยกันประหยัด  แรงงานเกษตรมีน้อย 
เช่น อาชีพท�านา  มีค่านิยมทางตะวันตกไม่สนใจวัฒนธรรมแบบไทย ๆ  ชาวบ้าน
มีความยากจนเป็นส่วนมาก  ปัญหาเรื่องการศึกษาของนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน 
มักจะน�าตนเองเข้าไปเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆ เช่น ชอบเที่ยว ติดบุหรี่   
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ติดเกม เล่นสนุก๊เกอร์  ท�าให้มปัีญหาด้านการเรยีนและปัญหาด้านสขุภาพ นอกจาก
นัน้ยงัพบปัญหาทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษาในโรงเรยีน  นกัเรยีนทีม่าเรยีนในโรงเรยีน
จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุมชน คนในชุมชนส่วนมากท�างานโรงงานอุตสาหกรรม 
บางคนละทิง้อาชพีเกษตรกรรมมาเป็นลกูจ้างในโรงงาน นกัเรยีนในโรงเรยีนมาจาก
ครอบครัวที่ผู้ปกครองท�างานโรงงาน เมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านไม่มีคนคอยดูแล  
และนักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ยากจน พ่อแม ่
แยกทางกัน หย่าร้าง ถกูทอดท้ิง อยูกั่บปู ่ย่า ตา ยาย หรอืญาตพิีน้่อง ซ่ึงไม่สามารถ
ดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในความปกครองได้ ส่งผลให้พฤติกรรมของ 
ผูเ้รียนขาดระเบยีบวินยั และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่ มผีลการประเมนิการสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ต�่ากว่าระดับมาตรฐาน  

 ๒. ออกแบบหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติของ
ชุมชน
 ทางโรงเรียนได้น�าข้อเสนอจากการประชุมสภากาแฟ มาจัดประชุม 
คณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยคร ูผูท้รงคณุวฒุ ิ ปราชญ์ชาวบ้าน  สภาชมุชน และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยน�าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสภากาแฟ  
เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนโดยใช้นักเรียนเป็น 
ฐานจัดท�าโครงการ “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อ 
สขุภาวะคนไทย (ปศท. ๒) โรงเรยีนโยธนิบรูณะ เพชรบรุ ี โรงเรยีนดปีระจ�าต�าบล”  
ประกอบด้วย ๕  โครงการย่อย  คือ
 ๑) โครงการห้องเรียนทางเลือกจากหนึ่งไปถึงฝัน  มีเป้าหมายเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 
พ้ืนฐาน  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเพื่อสร้างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนเว็บเพ็จ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์กับนักเรียนและชุมชน
 ๒) โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื่อต้องการ
สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ  
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ได้แก่ กลองยาว  แคน  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฎศิลป์  ปูนปั้น  ขนมพื้นบ้าน
อาหารพื้นถิ่น  ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น สบู่จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
ไม้ตาลงานกลึง     
 ๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ พบพระเวลาเพล  
เข้าค่ายคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาและดูแลเขตพื้นที่ มีจิตส�านึกในโครงการ 
ส้วมสุขสันต์พัฒนาชุมชน
 ๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของคร ู นักเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ให้แขง็แรงสมบรูณ์ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็ 
โดยการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ในงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 ๕) โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง มเีป้าหมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะ 
พ้ืนฐานทีจ่�าเป็นในการด�าเนินชวีติ ประกอบด้วย เกษตรพชื เกษตรสตัว์ การประมง  
โดยใช้ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�าไปปฏิบัติใช้ใน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน   

 ๓.  การเรียนการสอน
 แม้กจิกรรมในโครงการของโรงเรียนโยธนิบรูณะเพชรบรุจีะมมีากกจิกรรม 
แต่ก็ได้จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ท�าให้นักเรียนทุกคนทุกช่วงชั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
อย่างทั่วถึงและตามความสนใจ  เช่น ผนวกในกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง  จัดใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเรียนในวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ จัดในกิจกรรมนอก
หลักสูตรซ่ึงทางโรงเรียนจะจัดชั่วโมงของทุกช่วงชั้นเรียนตรงกันในช่วงบ่ายของ 
วันศุกร์ทุกสัปดาห์ มีการจัดตารางเรียนพิเศษนอกเหนือจากตารางเรียนอยู่ใน 
คาบแรก ของวันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ และวันเสาร์ครึ่งวันเช้าของทุกสัปดาห์  
กิจกรรมบ้านหลังเรียน ส�าหรับนักเรียนที่สนใจ โดยจะมีครูสอนหลังเรียนช่วงเย็น 
เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือผสานก�าลังกายและแรงใจจากคณะครู
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และวิทยากรในชุมชนเป็นผู้สอนอย่างเข้มแข็ง กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนรู ้
และสนุก มีความสุขกับการเรียนเพิ่มขึ้น

 ๔.  การจัดการกิจกรรมในโครงการ
 จุดเด่นการด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี คือ 
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับหลักสูตรการศึกษา และจัดเวลาในท�า
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้มีชั่วโมงเรียนตรงกัน ท�าให้นักเรียนทุกคนทุกช่วงชั้นได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตามความสนใจ  อีกทั้งมีกิจกรรมให้เข้าร่วมอย่าง 
หลากหลาย และมีผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรท�าให้ผู้เรียนได้รับโอกาส 
อนัดใีนการเรียนรู้  กจิกรรมของโรงเรยีนโยธนิบรูณะเพชรบุร ีมกีารด�าเนนิการดังนี้
 ๑) โครงการห้องเรียนทางเลือกจากหนึ่งไปถึงฝัน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน และสอนการ
เขียนเว็บเพ็จ โดยมีการจัดตารางเรียนพิเศษนอกเหนือจากตารางเรียน ดังนี้  
ในคาบแรก ของวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์ครึ่งวันเช้าของทุกสัปดาห์ 
กิจกรรมบ้านหลังเรียน ส�าหรับนักเรียนที่สนใจ โดยจะมีครูสอนหลังเรียนช่วงเย็น  
และผนวกกับกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง ผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการ นักเรียนมี 
ความกระตอืรอืร้นในการเรียนเพิม่มากขึน้  มเีครอืข่ายการจดัการเรยีนรูใ้ห้นกัเรียน
จากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ขยายผลสู่โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่อ�าเภอเขาย้อย โดยได้ขยายเครือข่ายคู่ขนาน
ไปกับกิจกรรมห้องเรียนทางเลือกจากหนึ่งไปถึงฝัน ขอความร่วมมือจากวิทยากร 
มาให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เขตพื้นท่ีบริการ 
เครือข่ายวิทยากรในการจัดการเรียนรู้ มีครูภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน  
หลายท่าน  ส�าหรับการสอนเว็บเพ็จ  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิทยาลัย 
การอาชพีเขาย้อย มาให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน ปัจจบุนันกัเรยีนกลุม่นีจ้ะช่วยโรงเรยีน
ในการเขยีนเวบ็เพจ็ บนเวบ็ไซด์ของโรงเรยีน ซึง่มชีือ่ว่า http://www.yothinbu-
ranaphet.ac.th
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 ๒) โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ด�าเนินการเป็นประจ�า 
ทุกวันศุกร์ ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เรียกสั้นๆว่า “โครงการ ปศท.๒” 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ กลองยาว  แคน  ดนตรี
ไทย  ดนตรสีากล  นาฎศลิป์  ปนูป้ัน  ขนมพืน้บ้านอาหารพืน้ถิน่  ดอกไม้ประดษิฐ์
จากวัสดุในท้องถิ่น สบู่สมุนไพร ไม้ตาลงานกลึง โดยได้รับความร่วมมือจาก 
คณะครูและวิทยากรในชุมชนเป็นผู้สอน นอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์การเรียนเช่น
เครื่องดนตรีไทย กลองยาว ได้รับความอนุแคราะห์จากวิทยากรในชุมชนที่เป็น 
ผู้สอนจัดหามาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอีกด้วย จากค�าบอกเล่าของอาจารย์และ
นกัเรยีน พบว่า นักเรยีนชอบและรอคอยให้ถงึเวลาชัว่โมงเรยีนนี ้เพราะมคีวามสขุ
ที่ได้ท�าในส่ิงที่ตัวเองชอบ  มีนักเรียนวิชาปูนปั้นที่ได้เรียนในกิจกรรมนี้ ๓ คร้ัง  
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันปูนปั้น ในการแข่งขันกิจกรรมท�าเพื่อชุมชน 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ท�าให้เด็กมีความภาคภูมิใจมาก 
และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเมื่อมีใครมาเยี่ยมชมโรงเรียนก็จะได้
ผลิตภัณฑ์จากโครงการ ปศท.๒ โดยฝีมอืนักเรยีน เช่น กาละแม เป็นของฝากติดมอื 
ทุกครั้งไปสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับอย่างมาก  
 ๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนได้รับการยกย่องว่า
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับเขตพื้นที่  มีการจัดกิจกรรมท้ังในโรงเรียนและ 
นอกโรงเรยีน มผีูท้รงคุณวฒุใินชมุชน ผูป้กครองนักเรยีน พระวทิยากรร่วมกิจกรรม 
กจิกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมมกีจิกรรมหลากหลายคอื กจิกรรมวถิพีทุธ 
จัดในคาบที่ ๑ ของวันจันทร์ทุกสัปดาห์ มีพระวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนได้จัดไว้ กิจกรรมพบ 
พระเวลาเพล นักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน การไปท�าบุญที่วัด  
โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะน�าอาหารไปถวายพระในเวลาเพล ซ่ึงเป็นวัดใน
ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง สลับกันไปในแต่ละระดับชั้น  กิจกรรมแสงธรรมน�าใจ  
จะนิมนต์คณะพระวิทยากร มาเทศน์ให้นักเรียนฟังภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  กิจกรรม
ค่ายพุทธบุตร  จัดให้นักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดก�าแพงแลง จ�านวน ๒ คืน  
๓ วัน กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติจัดเพื่อปฏิบัติธรรมถวายแด ่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์
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พรรษาในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ จัดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ทราบประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาและ 
ได้ปฏิบัติธรรม
 ๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพ  บูรณาการเข้ากับหลักสูตรงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมการออกก�าลังกายท่ีนักเรียนสนใจ ๑ 
กิจกรรม  นอกจากชั่วโมงเรียนพลศึกษา  ผู้เรียนจะได้ออกก�าลังกายอีกอย่างน้อย  
๑ – ๒  ชั่วโมง  ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เช่น กีฬาฟุตซอล  แบดมินตัน  
ฮูลาฮุบ  กระโดนเชือก เปตอง  กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากวิทยากรภายนอกมาท�าการฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อพัฒนาฝีมือ
ส�าหรับการแข่งขัน โรงเรียนเปิดบริการสนามตะกร้อ สนามฟุตบอล  และสนาม
กีฬาทุกชนิดให้ชุมชนเข้ามาออกก�าลังกายทุกวัน  ไม่มีวันหยุดตามความชอบและ
ความถนดั นอกจากน้ีโรงเรยีนยังส่งเสรมิสนับสนุนให้นกัเรยีนท่ีมนี�า้หนกัเกนิเกณฑ์
มาตรฐานหรืออ้วน  ได้ออกก�าลังกายเพื่อลดและควบคุมน�้าหนัก โดยมีเป้าหมาย
ที่การลดน�้าหนักให้ได้ประมาณ  ๑  กิโลกรัม/สัปดาห์ เสริมธาตุเหล็กและไอโอดี
แก่นักเรียน ที่มีความบกพร่องเรื่องสุขภาพอนามัย  มีการตรวจสุขภาพอนามัย
นักเรียนทุกคนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและศูนย์อนามัยที่ 
๔ จังหวัดราชบุรี
 นอกจากน้ัน ยงัเชญิวทิยากรภายนอกมาให้ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสขุอนามยั  
ครอบครวั ยาเสพตดิ เช่น  วนัประชมุผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนได้เชญิ นกัวชิาการ
จากโรงพยาบาลเขาย้อย ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไรใน 
วัยรุ่น” เป็นการขยายหมวดความรู้สู่ชุมชน คณะกรรมการนักเรียนได้เผยแพร่ 
ความรู ้กจิกรรม ปศท.๒  และขยายเครอืข่ายโครงการส้วมสขุสนัต์   ประสานงาน
กับโครงการ EM-BALL น�า EM-BALL ไปช่วยบ�าบัดน�้าเสียในจังหวัดนนทบุรี   
โดยมคีณะตวัแทนครแูละนักเรียนเข้าร่วมกบัจังหวดัเพชรบรุใีนการท�าความสะอาด 
โรงเรียนและวัดที่ถูกน�้าท่วม ในจังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรม 
เพือ่นใจวยัรุน่ เพือ่ให้นกัเรยีนได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
จัดตั้งสภานักเรียน และชมรม TO BE NUMBER ONE โดยเป็นสมาชิกเครือข่าย
กับโรงพยาบาลเขาย้อย ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
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สู่ชุมชน ประสานเครือข่ายผู้ปกครองสร้างความอบอุ่นในครอบครัว  ร่วมกับ
กิจกรรมวิถีพุทธ ซ่ึงพระนอกจากสอนธรรมะแล้วได้สอนวิธีการปฏิบัติตนให้มี
สุขภาพจิตที่ดี  มีสมาธิ  ปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป
  ๕) โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพยีง จดัการเรยีนการสอนเวลาเดยีว
กับโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน คือวันศุกร์ช่วงบ่าย โดยมี 
ครูไพโรจน์ พ่วงทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
สาขาท�านาในวันพืชมงคล  พ.ศ. ๒๕๕๕  มาให้ความรู้ท�าการเกษตรแบบพอเพียง 
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงซึ่งประสบความส�าเร็จในเรื่องการท�านาปลูก
ข้าวพนัธุไ์รซ์เบอรีแ่ละข้าวหอมมะล ิครไูพโรจน์ได้สอนครบวงจรของกระบวนการ
ท�านา และคอยติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การปลูก การก�าจัดศัตรูพืช  
โดยใช้สมุนไพร การดูแลเรื่องน�้าด้วยการท�าระเบิดจุลินทรีย์  การเพิ่มธาตุอาหาร
ให้กับข้าวในระยะสร้างช่อดอก จนข้าวตั้งท้อง เก็บเกี่ยวผลผลิต สีข้าวเป็นเมล็ด 
และการค�านวณต้นทนุ ก�าไร การท�าบญัช ีรายรบัรายจ่ายในการด�าเนนิการ ซึง่ครู
ไพโรจน์นอกจากจะอุทิศตนและยังช่วยขยายเครือข่ายโดยเชิญเครือข่ายเพ่ือน
เกษตรกรของท่านมาให้ความรู้แก่นักเรียน พร้อมร่วมด�านา หว่านข้าว  เกี่ยวข้าว  
และสีข้าว นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการบูรณาการภายในกิจกรรม ปศท.๒ ด้วยกัน 
คือ “นาฎศิลป์กับเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการแสดงเต้นก�าร�าเคียวกับการเก็บ
เกี่ยวข้าว  มีชาวบ้าน ผู้ปกครอง องค์กรทางการเกษตรมาร่วมเข้ากิจกรรมนี ้
อย่างสนุกสนาน
   ๖)   EM-BALL  เป็นกิจกรรมพิเศษ ที่ทางโรงเรียนได้จัดท�า EM-BALL  
เพ่ือช่วยบ�าบดัน�า้เสยีในเหตุการณ์วกิฤติน�า้ท่วม ๒๕๕๔  โดยการสนบัสนนุทนุจาก 
โครงการฯ ส่วนกลาง เร่ิมจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ติดตามข่าว 
น�้าท่วมประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันและได้ทราบว่า
ครูไพโรจน์  พ่วงทองมีความสามารถในการท�า EM-BALL ช่วยบ�าบัดน�้าเสียได้  
ซ่ึงน่าจะช่วยแก้วิกฤติประเทศไทยตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ แต่ทาง
โรงเรียนไม่มีงบประมาณจึงน�าเรื่องปรึกษาที่ปรึกษาภาคและก็ได้รับการประสาน
งานสนับสนุนงบประมาณจากโครงการฯ ส่วนกลาง ซึ่งได้รับความช่วยแหลือจาก
หลายฝ่ายอาทิ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาวบ้านในชุมชน ที่ปรึกษาภาค  
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เป็นต้น มาร่วมกันปั้น EM-BALL จ�านวน ๑๐,๐๐๐  ก้อน และน�้า EM จ�านวน 
๑๐๐ ลิตร  ส่งไปช่วยใน ๔ จังหวัด  คือ  กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และ
นครปฐม   โดยเฉพาะชุมชนล�าพญาและชุมชนลาดสวายที่ประสบปัญหาน�้าท่วม
หนักซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้
 
 ๕. การถอดบทเรียน
 ในช่วงเตรียมการได้น�าเสนอในที่ประชุมฝ่ายบริหารและแต่งตั้ง 
คณะกรรมการถอดบทเรียน เชิญคณะกรรมการและวิทยากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
พูดคุยในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง นัดหมายวันเวลาถอดบทเรียนโดยค�านึงถึง 
ความสะดวกของผูร่้วมถอดบทเรยีน ในกระบวนการถอดบทเรยีนมแีนวถามส�าหรบั
การถอดบทเรียนดังนี้  (๑) เกี่ยวข้องกับโครงการเพราะเหตุใด (๒) เป้าหมาย  
(๓) ผลทีเ่กิดข้ึนจริง (๔)  ปัจจัยทีท่�าให้งานนีส้�าเร็จ (๕) ปัจจยัท่ีท�าให้งานนีไ้ม่ส�าเร็จ 
บรรยากาศในการถอดบทเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถแสดงความ 
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  โดยมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วม 
ถอดบทเรียนครบทุกกิจกรรม ระยะเวลาด�าเนินการถอดบทเรียนขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละกิจกรรม

 ๖. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 โรงเรยีนมกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืภายในและภายนอกชมุชนผ่าน 
หลายช่องทาง ที่ส�าคัญคือผ่านทางสภากาแฟอ�าเภอเขาย้อยซึ่งเป็นการจัดพบปะ
สนทนาและรับฟังปัญหาท้องถิน่อนัประกอบด้วยบคุคลส�าคญัทัง้จากภาคราชการ
และเอกชน  ผ่านทางเครือข่ายด้านการศึกษาในการจัดการเรียนรู้โดยขอความ 
ร่วมมือจากครูภายนอกจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายท่านในจังหวัด
เพชรบุรี มาให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในเขต
พื้นที่อ�าเภอเขาย้อย โดยได้ขยายเครือข่ายคู ่ขนานไปกับกิจกรรมห้องเรียน 
ทางเลือกจากหนึ่งไปถึงฝัน เป็นที่สนใจอย่างมากที่วงการศึกษาให้ความสนใจ 
กับการสอบระดับชาติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนตนเองซ่ึงได้ฉีก 
แนวความคิดในการจัดการศึกษาแบบเดิมๆ  ผ่านทางเครือข่ายของวิทยากรปราชญ์
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ชาวบ้านผู้สอนที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งท่านช่วยกรุณาขยายความ
ร่วมมือกับเครือข่ายที่ท่านมี  ผ่านทางเครือข่ายผู้ปกครอง  นอกจากนี้ยังผ่านทาง
ความสัมพันธ์ส่วนตัวของทางผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการท่ีจะต้องเปิด 
ใจกว้างยอมรับการศึกษาเพือ่มวลชน  มคีวามสมัพนัธ์ท่ีดีกับชมุชน มเีวลาท�าความ
รู้จักและเข้าถึงชุมชน และมีต้นทุนทางสังคมที่ดี เหล่านี้จะเป็นสิ่งท่ีคนในชุมชน 
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี

 ๗.  ปัจจัยความส�าเร็จและปัญหาอุปสรรค
 ปัจจัยส่งเสริมที่ท�าให้โครงการความส�าเร็จ  คือ ๑) ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏบิตัจิรงิและให้ ร่วมมอืท�ากจิกรรมด้วยด ี เนือ่งจากมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจท�าให้รู้สึกสนุกและมีความสุขในการเรียน  
มีกิจกรรมส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาช่วยเหลือสาธารณะ   
๒) ผูบ้ริหารและ บคุลากรครใูห้ความร่วมมอืในการจัดกจิกรรมท�างานร่วมกนัอย่าง
เข้มแขง็  เสียสละก�าลังและเวลาส่วนตัวหลังเลกิงานท�างานในโครงการ ๓) ปราชญ์
ชาวบ้านมีความรู้และความสามารถเช่ียวชาญและสามารถถ่ายทอดความได้  
เสียสละเวลาในการประกอบอาชีพมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้
ยงัได้รบัความร่วมมอืจากชมุชนทัง้ภาครฐัและเอกชนให้การสนบัสนนุและร่วมมอื
เป็นอย่างดี  ๔) โรงเรียนมีสถานที่เอื้ออ�านวยในการท�ากิจกรรม เช่น มีสนามกีฬา
มาตรฐาน มีพื้นที่และภูมิทัศน์ต่อการท�าการเกษตร
   ปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงานทีพ่บ  คือ ๑)  บคุลากรครขูองโรงเรียน
มีน้อยและมีภาระงานมาก  ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนตามปกติ  ท�าให้ยากใน
การบริหารจัดการและประสานงานกับชุมชน  ๒) กิจกรรมมีหลายกิจกรรมท�าให้
การควบคุมดูแล การบริหารจัดการไม่ทั่วถึง และงบประมาณไม่เพียงพอ ๓) วัสดุ
อุปกรณ์บางอย่างช�ารุดและไม่เพียงพอต่อจ�านวนผู้เรียน ๔) สถานที่ที่ตั้งของ
โรงเรยีนมีการเดนิทางไม่สะดวกมรีถบรกิารสาธารณะน้อย ท�าให้นกัเรยีนไม่สะดวก
ท�ากิจกรรมในช่วงเย็นโรงเรียนต้องจัดรถรับส่งให้      
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 ๘. ก้าวต่อไป
 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการท่ีประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก  นักเรียนให้ความสนใจเรียนรู้เพราะสามารถน�าไปใช้ช่วยเหลือใน
การประกอบอาชีพผู้ปกครองซ่ึงได้ร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านสานต่อจัดต้ังเป็น 
กลุ่มยุวเกษตรกรและขยายเครือข่ายน�าความรู้สู่ผู้ปกครองและชุมชน นอกจากนี้
จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 ๔. สงัเคราะห์บทเรียนจากกรณศีกึษาองค์กรในชุมชนน�าร่อง  
 โครงการ ปศท. ๒ มีการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน  มีการ
สือ่สารชีแ้จงความเป็นมาแนวคดิหลกัการ วตัถปุระสงค์ กรอบการด�าเนนิงาน และ
ตารางปฏิบติังาน และจัดท�าคู่มอื  เพือ่ให้องค์กรน�าร่องน�าไปปฏบัิตไิด้อย่างถูกต้อง 
อย่างไรก็ตามระยะแรกช่วงเริ่มต้นโครงการองค์กรน�าร่องต่างยังมีความกังวลและ
ข้อสงสัย ค�าถามมากมายพรั่งพรูออกมา แม้จะมีกรอบการท�างานของโครงการ
ชัดเจน   แต่เงื่อนไขบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เช่น การต้องวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและประเมินศักยภาพของชุมชน/สถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมขององค์กรทีเ่กีย่วข้อง  อย่างน้อย ๕ แห่ง หรอืการจัดท�า/พฒันาหลกัสตูร
และสื่อ เพื่อการเรียนรู้  ซึ่งแม้บางองค์กรจะเคยท�ามาแล้ว แต่ก็ยังกังวลกับระดับ
ความเข้มข้นและคณุภาพต่างๆ แต่ความวติกกงัวลต่างๆ กก็ลบัมาท�าให้ทกุองค์กร
น�าร่องเกดิความมานะเพราะได้แรงกระตุน้และก�าลงัใจจากผูจ้ดัการโครงการและ
ทมีท่ีปรกึษาทกุคน  ตลอดระยะของการด�าเนินโครงการพบว่า องค์กรน�าร่องแต่ละ
แห่งได้ค้นหาแนวทางการท�างานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�างาน มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการท�างานให้ดีขึ้น การสนับสนุนด้านวิชาการที่เป็นเครื่องมือช่วย
ในการท�างานโครงการให้ขบัเคลือ่น  และค�าแนะน�าจากทีป่รกึษาทัง้จากส่วนกลาง
และระดบัภาคทีใ่ห้อสิระทางความคิด โครงการมคีวามยดืหยุน่สามารถปรบัเปลีย่น
ได้ตามข้อจ�ากดัของพืน้ทีแ่ละความเหมาะสม  เป็นสิง่ทีท่�าให้องค์กรน�าร่องท�างาน
อย่างมีความสุข  
 นอกจากน้ัน ในระหว่างองค์กรน�าร่องได้ค้นพบศกัยภาพและเรยีนรู้ตนเอง 
กลุ่มคณะท�างานและชุมชน  ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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กลุ่ม องค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนในระดับต่าง ๆ   เมื่อสิ้นสุดโครงการ
เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ชื่นชมผลงาน และตกผลึกความคิดจากการท�างานที ่
ผ่านมาซ่ึงมีทั้งได้ผลประสบความส�าเร็จและได้ผลไม่เป็นตามแผนงานท่ีวางไว้  
ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรล้วนเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ส�าคัญ
 ต่อไปนี้เป็นเสียงสะท้อนขององค์กรในชุมชนน�าร่องเขตพื้นที่ภาคกลาง
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางเวทีทั้งภายในชุมชนและการสัมมนา 
ทั้งระดับภาคและประเทศของโครงการ  พูดถึงบทเรียนที่ได้รับ สามารถสรุป 
ได้ดังนี้
 ๑) การท�าโครงการต้องค�านึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
เสียงสะท้อนจากกรณีศึกษาทุกแห่งเห็นว่าการค้นหาความต้องการของชุมชน  
ท�ากจิกรรมในสิง่ทีเ่ป็นความต้องการของชมุชนน้ันสร้างความพงึพอใจและสามารถ
ดึงให้ประชาชนเข้ามาร่วมมือร่วมใจท�างานร่วมกันได้ดีที่สุด เพราะสิ่งนี้เป็น 
ผลประโยชน์ส่วนรวมทีช่าวชมุชนจะได้รบัร่วมกนั  และไม่จ�าเป็นจะต้องท�าสิง่ใหม่
ถ้าชุมชนไม่ต้องการแต่ท�าในสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้ แม้ว่าการค้นหา
ความต้องการของชมุชนจะเป็นการเพิม่ขัน้ตอนในการท�างานการท�างานแบบเดมิ
ทีห่น่วยงานราชการคุ้นชนิทีท่�าตามค�าสัง่ของรฐัเพยีงอย่างเดยีวแต่เป็นส่ิงท่ีควรท�า  
 “ ไม่เคยท�าโครงการอะไรเหนือ่ยเท่านีม้าก่อน แต่กภู็มใิจดใีจ ท�าแล้วรูส้กึ
ว่าดี ก็เคยท�างานกับชุมชนแต่ไม่เหนื่อยมากอย่างนี้เลย ตัวเองเป็นข้าราชการ 
กร็ู ้ๆ  กนัอยูก็่ท�าตามแต่ค�าสัง่เบือ้งบนไม่เคยจะต้องไปถามว่าชมุชนต้องการอะไร” 
(ชุมชนลาดสวาย)

 “ เคยท�างานลักษณะนี้  ท�างานอบต. แต่ปกติก็ไม่ท�าอย่างนี้  ท�าตาม
หนังสือค�าสั่ง  ถ้าท�าในสิ่งประชาชนต้องการ  เขาจะให้ความร่วมมือด้วยมาก”  
(ชุมชนล�าพญา)

 นอกจากนีก้รณศีกึษายงัแนะน�าเทคนคิการท�างานกบัชมุชนว่า จะต้องมี
การเข้าหาเข้าถึงชุมชน พบปะพูดคุย เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน 
ให้มาก ให้ความเป็นกันเอง เข้าใจธรรมชาติของชุมชนนั้น ๆ  ติดต่อหรือขอ 
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ความร่วมมอืให้จดัในเวลาชาวบ้านคอืหลงัทีช่าวบ้านเสรจ็จากการประกอบอาชพี
ไม่ใช่เวลาราชการ 
 “คิดว่าประชาชนเป็นเหมือนญาติ”  (ชุมชนลาดสวาย)

 “เข้าไปพูดคุยด้วยบ่อย ๆ เข้าถึง เข้าหาชุมชนให้มาก ศึกษาคนในพื้นที ่
เป็นอย่างไร ต้องเข้าใจธรรมชาติและบริบทชุมชน ”  (ชุมชนล�าพญา)

 “ผู้บริหารต้องเปิดใจการศึกษาเพื่อมวลชน  ต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชน ต้องมีเวลาให้ชุมชน”  (โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี)

 “เข้าถึงชุมชน เข้าหาก่อน ไปเยี่ยมบ้านตอนเวลาที่เขาเลิกท�างานแล้ว 
ปกติผู้ปกครองจะคิดว่าโรงเรียนเรียกหรือไปหาจะเป็นเรื่องไม่ดี แต่ไม่มีอะไรเราก็
ไปเย่ียมเป็นเร่ืองดถีามทกุข์สขุ ได้รับทราบปัญหาเหน็สภาพจรงิ กจ็ะได้หาทางช่วย 
ท�าให้ผูป้กครองมอีะไรกย็นิดใีห้ความร่วมมอืช่วยเหลอืโรงเรยีนมงีานอะไรเขากม็า
เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา)
 ๒) การท�างานเป็นทีมคือเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ  จากกรณีศึกษา 
พบว่าการท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญมากท�าให้ โครงการขับเคล่ือนได้ดีมี
ประสทิธภิาพ  มีคณุลกัษณะดงันี ้ มกีารจดัการวางแผน  แบ่งหน้าที ่ มกีารท�างาน
ร่วมกัน  มีการพูดคุยประสานงานกันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ทมีงานมคีวามเข้มแขง็  มจีติอาสา เสยีสละ อดทนทุม่เทเป็นอย่างมาก  ท�าให้กลุม่
เกิดความเห็นใจ  มีความรักเอื้ออาทรช่วยเหลือกันในทีมงาน  มีความเข้าใจกัน 
เกิดความรักความสามัคคีภายในทีมงาน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  แม้จะ
เป็นทมีงานเลก็ ๆ  เกดิจากการรวมกลุม่ของผูป้ฏบัิติงานไม่มกีีค่น แต่หากมกีารท�า
อะไรท�าให้จริงจังท�าด้วยใจ สามารถสร้างให้เกิดพลังชุมชนขึ้นขยายวงกว้างได้ 
 “...สิง่ท่ีคดิว่าเป็นปัจจัยส�าเรจ็ของโครงการ...ส่วนหนึง่มาจากมกีารท�างาน 
เป็นทีมมีการจัดการมีแผน  แบ่งหน้าที่กันท�า”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา)
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  “กจิกรรมมมีาก ครกูม็ภีาระต้องสอน  แต่บคุคลากรของโรงเรยีนให้ความ 
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี”  (โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี) 

 “คณะกรรมการมีเวลาไม่ตรงกันที่จะประชุมก็อาศัยพูดคุยกันทาง
โทรศัพท์ ใช้วิธีการสื่อสารหลายวิธี แบ่งงานกันรับผิดชอบ  มันก็เร็วขึ้น”  (ชุมชน
ล�าพญา) 

 “...และจากการท�างานร่วมกันเป็นทีมท�าให้เรามีความเห็นใจกันมาก 
ยิ่งขึ้น มีการช่วยเหลือกัน  มีเครือข่ายเกิดขึ้น และที่ส�าคัญ โครงการของเราเป็น
ประโยชน์มากส�าหรับโรงเรียนเนื่องจากแนวทางการประเมินโรงเรียนจะให้ 
ความส�าคัญกับโครงการที่ชุมชนร่วมด�าเนินโครงการมาก”  (ชุมชนลาดสวาย)

 “เรามีการท�าเป็นทีมไปไหนไปด้วยกัน...แต่ก่อนระหว่างหน่วยงาน 
กม็ปีระสานงานแบบเดิม  แต่ตอนนีท้�าอะไรเราลงพืน้ทีพ่ร้อมกนัท�างานสอดรบักนั
ในทีมงาน  โรงพยาบาล ต�ารวจ โรงเรียน ชุมชนไปด้วยกัน”  (ชุมชนลาดสวาย)

 “ท�าอะไรต้องท�าให้จริงจัง ท�าด้วยใจ จะมีคุณค่ามาก ท�าแล้วคนชื่นชม 
ถึงเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็รู้สึกมีคุณค่า พองานเป็นรูปเป็นร่างคนเห็นก็ให้ความชื่นชม 
มาสมัครขอร่วมโครงการ หน่วยงานเริ่มสนใจพูดแสดงความยินดีให้ความร่วมมือ
ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น”  (ชุมชนลาดสวาย)

 ๓) เรียนรู ้การเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเพ่ือความเข้าใจซึ่งกัน   
การด�าเนินงานโครงการท�าให้คณะท�างานเรียนรู้การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม/ทีมงาน ระดับองค์กร และระดับชุมชน รวมถึงภายนอก
ชุมชน  ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเข้าใจอันดี และน�ามาซึ่งการพึ่งพา 
ช่วยเหลือกันในที่สุด ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาการท�างานท่ีต้องมีความสัมพันธ์
ร่วมกับหลายกลุ่ม 
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  “ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน  และได้รู้จักคนในชุมชนเพิ่มขึ้น ได้
เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตว่า  ทุกคนอยู่เพื่อคนอื่น”  (โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี) 

 “ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องดีขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนในการจัดท�ากิจกรรม ได้รับการยอมรับและร่วมมือสืบสาน
วัฒนธรรมและอาชีพจากชุมชน”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา)

  “ท�าให้เกิดการเรียนรูร่้วมกนัระหว่างโรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบล   ท�าให้เห็นว่าครแูละสาธารณสขุมวีถิชีวีติไม่ต่างกนั”  (ชุมชนลาดสวาย)

 “ ได้ประสบการณ์ ได้เรยีนรูว้ธิกีารแก้ปัญหาทีห่ลากหลายกบัหลายกลุม่  
ได้เห็นความร่วมมือกัน  ได้ความสัมพันธ์ในคณะท�างานและชุมชน มีการ 
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  ได้เรียนรู้การท�างานซึ่งกันและกัน ได้เข้าใจเพื่อนร่วมงาน”  
(ชุมชนล�าพญา)

 ๔) ค้นหาศักยภาพชุมชนและมีการพัฒนาต่อยอด  องค์กรน�าร่อง 
ทุกแห่งไค้ค้นพบศักยภาพต่าง ๆ มากมายที่ซ่อนอยู่ในชุมชน หรือก�าลังใกล้จะ
สูญหายไปแล้ว ซึ่งได้มีการน�าศักยภาพนั้นไปพัฒนาชุมชน  มีการสืบสานอนุรักษ์ 
และมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความโดดเด่นขึ้น  เช่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ 
ยาเรอืของชมุชนลาดสวายทีค้่นพบว่าเหลอืคุณลงุอายสุงูวยัท�าเป็นอยูเ่พยีงคนเดยีว 
ซึ่งได้น�ามาถ่ายทอดความรู้ช่วยแก้วิกฤตในช่วงน�้าท่วม การละเล่นประจ�าท้องถิ่น
ของต�าบลบ้านลาดอย่างกลองยาวลิเกก็เหลือครูกลองยาวท่ีจะถ่ายทอดน้อยมาก 
นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาท่ีให้ความสนใจใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด
เสาร์อาทิตย์เรียนรู้ฝึกปฏิบัติที่บ้านครูกลองยาว  นอกจากเยาวชนจะได้สืบสาน
ภูมิปัญญาบรรพชนยังเป็นการใช้เวลาว่างสร้างรายได้เสริมแสดงในงานเทศกาล
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น  โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีได้รับความร่วมมือจากปราชญ์
ชาวบ้านในชมุชนทีม่คีวามรูเ้รือ่งการเกษตรได้รบัรางวลัเกษตรกรดเีด่นระดบัชาติ
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มาให้ความรู้และติดตามงานอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ืองส่วนชุมชนล�าพญาได้รู้ถึง
ศกัยภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่ในชมุชนว่ามอียูม่าก แต่ยงัไม่พร้อมทีจ่ะแสดงออก
ต่อสาธารณชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในท้องถิ่นสามารถน�าไปพัฒนาต่อได้ จึงได้
มีความร่วมมือจากทุกส่วนในชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้ใช้ศักยภาพมา 
หล่อหลอมให้มีส่วนร่วมในท�างานร่วมกัน มารวมตัวกัน ท�าให้คนกล้าแสดงออก  
มีความเป็นผู้น�า และได้แบ่งปันความรู้สร้างความโดดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาสร้างรายได้และสร้างอาชีพ  เป็นต้น  
 นอกจากน้ียังค้นพบศักยภาพในตัวบุคคลที่เกิดการพัฒนาขึ้นระหว่าง 
การท�างานและการเรียนรู้ของคณะท�างานและผู้เรียนรู้ที่ไม่จ�ากัดเพศ วัยวุฒิ 
คุณวุฒิ ซึ่งเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนเอง” เพียงแต่ขาดการ 
หยิบย่ืนให้โอกาส การให้ความส�าคัญ การสนับสนุนให้ท�างานเพื่อชุมชนเพื่อ 
ส่วนรวม อันสอดคล้องกับหลักการของโครงการ  
 “ทุกคนมีศักยภาพ และอยากเป็นคนดี ขอเพียงเขามีโอกาส” (ชุมชน 
ลาดสวาย)

 “ทีมงานได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น”  (ชุมชนลาดสวาย)
 
 “เกิดการยอมรับในผลงาน องค์ความรู้ มากกว่าการยึดติดตัวบุคคล  
เด็กนักเรียนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ซ่ึงชาวบ้านก็ให้การยอมรับ” (ชุมชน
ล�าพญา) 

 “เกิดความโดดเด่นในตัวบุคคลที่ไม่ใช่แกนน�า การเรียนแบบแบ่งกลุ่ม
ท�าให้ เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียนที่เป็นผู้ค้า ให้มีความกล้าแสดงออก เห็นแววมี
ความเป็นผู้น�า มีการพัฒนาสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มพูดคุยกับคณะกรรมการได้” 
(ชุมชนล�าพญา)  

 “เราได้ค้นพบนกัเรยีนมศีกัยภาพความสามารถหลายคนทีค่วรสนบัสนนุ
พัฒนาให้สูงขึ้น  งานปูนปั้นมีนักเรียนคนหนึ่งเรียนเพียงสามครั้งส่งไปประกวด
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แข่งขันได้รางวัลมาเด็กดีใจมาก” (โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี)

 “พฤติกรรมการท�างานมกีารเปลีย่นแปลงที่ดขีึน้ มกีารตรวจสอบปญัหา
และผลในขณะท�างานของผู้ที่เกี่ยวข้องของสมาชิกในโครงการ เช่น นักเรียนรู้จัก
กระบวนการท�างานกลุ่ม”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา)   
  
 ๕) มีการจัดการความรู้โดยคนในชุมชน เก็บบันทึกข้อมูล พัฒนาเป็น
หลกัสตูรท้องถิน่ และจดัท�าเป็นสือ่การเรยีนรู ้เกดิเป็นคลังความรูช้มุชน  เนือ่งจาก
กรอบการท�างานของโครงการได้ก�าหนดให้องค์กรที่จัดการศึกษามีการจัดท�า/
พัฒนาหลักสูตรและสื่อตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับการประเภทการ
เรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการ ท�าให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นโดยคน 
ในท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน พัฒนาเสริมสร้างได้เป็นชุด 
ความรู้หรือบทเรียน หลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้มีความรู้ท้องถิ่นและคนในท้องถิ่น ได้ 
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบัติ  มีจัดเก็บบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรและ 
ในรูปส่ือผสมได้เป็นนวัตกรรมการศึกษาและเกิดเป็นคลังความรู้ของชุมชนหรือ
คลังปัญญาท้องถิ่น  
 “เราได้รวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร  มีการสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  และได้ขยายไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ๆ ที่สอดคล้อง  เช่น หลักสูตรอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นของคนบ้านลาด(ตาลโตนด)  
เราสามารถขยายผลสอนนักเรียนเร่ืองความหวานกับน�้าตาล (ตาลโตนด) 
ดินเปรี้ยว ดินเค็มที่เหมาะแก่การปลูกตาลในวิชาเคมี  ซ่ึงนักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติ learning by doing”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา) 
  
 “ผลลัพธ์ทีไ่ด้เกดิการสร้างเสรมิองค์ความรูท้้องถ่ินจากผู้มคีวามรูท้้องถ่ิน   
เราได้สรุปบทเรียนเราได้ชุดความรู้ที่เป็นคลังความรู้ เป็นคลังปัญญาท้องถิ่น  
ซึ่งต่อไปจะก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน นี่ก็เล็ง ๆ ที่จะท�าไว้แล้ว” (ชุมชน 
ลาดสวาย)  
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 ๖) สร้างเครือข่ายความร่วมมือหาเพื่อนร่วมเรียนรู้  การมีเครือข่าย 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนท�าให้มีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือโครงการในสิ่งที่ 
คณะท�างานขาดทกัษะความรู้ความเชีย่วชาญ ตลอดจนเป็นการเพิม่เสรมิก�าลงัคน
ระดมสมองระดมทรัพยากรมาร่วมคิดร่วมท�างานร่วมอุดมการณ์ อีกทั้งได้เรียนรู้ 
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ที่กว้างขวางหลากหลายสามารถน�าไป 
ปรับใช้และแก้ปัญหาในโครงการให้ประสบความส�าเร็จและพัฒนาให้มีคุณภาพ 
ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังฝากเทคนิคการสร้างเครือข่ายและการท�างานร่วมกันของ 
เครือข่าย  ดังนี้
 “การแสวงหาเครอืข่ายต้องยดึหลกัมนุษย์สมัพนัธ์ทีด่”ี  (ชมุชนลาดสวาย)  

 “จากประสบการณ์  เครือข่ายต้องมีใจให้กัน จึงจะมีค่ามาก  ไม่ใช่ว่า 
บทเรยีนเป็นของจงัหวดัใดจงัหวดัหนึง่ แต่เป็นของเครอืข่ายร่วมกนั”  (ชมุชนลาด
สวาย)  

 ๗)  ก�าลงัใจและการสนบัสนนุจากผู้บรหิารหรอืผูน้�าองค์กร/ผูน้�าชุมชน 
เป็นตัวเร่งให้โครงการขับเคลื่อน  คณะท�างานในองค์กรน�าร่องส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการหรือท�างานประจ�าในองค์กร  ก�าลังใจและการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร/ผู้น�าองค์กรแก่คณะท�างาน  จึงเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้โครงการ 
ขับเคลื่อนได้  เนื่องจากหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือผู้น�าองค์กรที่
ยืดหยุ่นให้ในการท�างานประจ�าและสนับสนุนในเรื่องทรัพยากรและสถานท่ีซ่ึงมี
ความพร้อมกว่าชาวบ้านทั่วไป การด�าเนินโครงการก็อาจจะขาดความสะดวกขับ
เคลื่อนได้ยาก นอกจากน้ี พบว่า หากมีผู้บริหารหรือผู้น�าองค์กร/ผู้น�าชุมชน 
เข้มแขง็ มจีติอาสา เป็นส่วนหนึง่ของคณะท�างานลงคลกุกบังานด้วยตนเองก็จะยิง่
เป็นตัวเร่งให้โครงการมีความก้าวหน้ามาก
 “การได้รบัก�าลงัใจจากผู้บรหิารช่วยให้พวกเราหายเหนือ่ย...เป็นส่วนหนึง่
ให้โครงการประสบความส�าเร็จ”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา)  
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  “ผู้บรหิารใจกว้าง รบัฟังความคิดเห็น อะไรไม่เข้าใจ คดิอยากจะท�าอะไร 
พูดคุยกันได้  ท่านก็เต็มที่จะบอกเอาเลย ลุยเลย”  (โรงเรียนบ้านลาดวิทยา)
   
 “...บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการต่างมีภาระงาน
ประจ�าอยูแ่ล้ว การรบัผดิชอบในโครงการนีจึ้งเป็นภาระงานทีเ่พิม่ขึน้เพิม่เตมิจาก
ภาระงานประจ�า   การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีก�าลังใจ 
ในการท�างาน และสามารถผนวกงานในโครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�า
และมคีวามยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการงานเพือ่ความส�าเรจ็ของงานในภาพรวม”  
(ชุมชนลาดสวาย)  
 
 ๘) การท�างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสร้างพลังชุมชน   
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมท�าให้คนในชุมชนตระหนักในคุณค่าของความ 
ร่วมมือร่วมใจกันท�างาน เงินไม่ใช่ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดเท่ากับการมีจิตอาสา การมี
ความรกัเอือ้อาทรช่วยเหลอืกนั การมคีวามรกัความสามคัคีของคนในชมุชนก่อเกดิ
เป็นพลังสร้างสรรค์ชมุชนให้น่าอยู ่คนพดูคยุกนัมากขึน้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ซึ่งกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้ 
ชุมชนอื่นสนใจในกิจกรรมในชุมชนตนเองมากขึ้น
 “คนอ�าเภอบ้านลาด...มีฐานะปานกลางพออยู่พอกิน ดังนั้นถ้าพูดถึง 
พลังทรัพย์คงล�าบากแต่ที่ทดแทนได้มากมายมหาศาลคือพลังกายพลังใจ ความ 
ร่วมมอืร่วมใจในการด�าเนนิงานจากพลงัชมุชนด้วยจติอาสา สอดคล้องกบัรปูแบบ
ของโครงการ ท�าให้การด�าเนนิงานทกุอย่างราบรืน่จนประสบผลส�าเร็จ” (โรงเรยีน
บ้านลาดวิทยา)  
 
 “โครงการนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี ทั้งนี้ปัจจัยประการส�าคัญที่สุดคือ พลัง
ชุมชนที่เกิดจากกลุ่มบุคคลในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ร่วมมือ
ร่วมใจด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการด�าเนินงานท่ีวางไว้” (ชุมชน 
ลาดสวาย)  
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 “ปกติบางคนก็พอเคยเห็นกัน แต่ไม่ได้คุยไม่รู้จักกันไง  บางคนก็ไม่รู้ว่า
เขาท�านี่อยู่  แต่พอน�าหลายกลุ่ม(วิสาหกิจชุมชน)มารวมกัน  ก็ได้รู้จักกัน  รู้ว่าใคร
ท�าอะไรกันบ้าง ได้เห็นว่าท�ายังไง  ท�าให้ได้พูดคุยสนิทกัน เกิดการแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน”  (ชุมชนล�าพญา)  

 “การด�าเนินการจัดท�า EM-BALL ที่จะไปช่วยบ�าบัดน�้าเสีย (จากวิกฤต
น�้าท่วม)นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะต้องใช้คนจ�านวนมาก ในเวลาที่เร่งรีบ มีก�าลัง
ใจเมื่อมีนักเรียน เพื่อนครู และ ชาวบ้านมาช่วยร่วมปั้น บริจาคดิน  บริจาค  
ปุ๋ยคอก ประธานการด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ได้ท�า EM 
ประเภทน�้าในการบ�าบัดน�้าเสีย ประมาณ ๑๐๐  ลิตร มาร่วมด้วย”  (โรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี)

 ๙) การท�างานที่มีประสิทธิภาพต้องรู้จักบูรณาการ  คณะท�างานของ
องค์กรน�าร่องได้เรียนรู้เทคนิคการท�างานและการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ 
เทคนิคการท�างานส�าคัญที่น่าสนใจช่วยลดภาระงานแก่คณะท�างาน ประหยัด
ทรัพยากรและเวลา สร้างให้กจิกรรมมคีวามน่าสนใจแก่คนในชุมชน และเกดิความ
ยั่งยืน เช่น การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ให้ด�าเนินการร่วมกันและ 
ส่งเสริมเกื้อหนุนกัน  การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เข้ากับงานประจ�า 
เป็นวิถีชีวิตประจ�าวันในภาพรวม การปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ เวลา วิธีการ
สื่อสาร ซึ่งต้องเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน การบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาใน
รายวิชาต่าง ๆ  ของโรงเรยีน  นอกจากนี ้ยงัมเีทคนคิการท�างานอืน่ทีไ่ด้เรยีนรูท้�าให้
โครงการประสบความส�าเรจ็ เช่น การสือ่สารในรปูแบบต่างๆแทนการประชมุและ
มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบเน่ืองจากคณะท�างานมีคนจ�านวนน้อยและมีเวลา 
ไม่ตรงกัน การท�างานเป็นระบบและมีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล  
การแสวงหาเครือข่ายโดยยึดหลักการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี การใช้ความอดทน  
ความจรงิใจ ความเสยีสละ การท�างานแบบมส่ีวนร่วม การท�างานตรงความต้องการ
ของชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ และมีจิตอาสาท�างานเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
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              ๑๐)  การเรียนรู้ ต้นแบบต้องปรับใช้ให้เหมาะสม  เพื่อไม่ให้ติด 
กบัดกักับค�าว่า “โมเดล” หรอื “ต้นแบบ” ตามสมัยนยิม  หลายคนชอบพดูตดิปาก
ท�าตามอย่างนี้ท�าตามที่นี่สิ จากกรณีศึกษามีทั้งสิ่งท่ีท�าแล้วได้ผลดีและผลไม่เป็น
ตามที่คาดหวัง  แต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีการที่ไม่ประสบผลส�าเร็จจะน�าไปใช้กับ
ที่อื่นไม่ได้  หรือวิธีการที่ประสบผลส�าเร็จจะน�าไปใช้กับที่อื่นแล้วจะได้ผลเหมือน
ต้นแบบเสมอไป   เราสามารถเรียนรู้ “ต้นแบบ” ได้ หรือแม้กระทั่งน�าวิธีการหรือ
รูปแบบไปใช้ทัง้หมด แต่ทัง้นีต้้องขึน้กับบรบิทของชมุชนทีแ่ต่ละพืน้ทีจ่ะมภีมูสิงัคม 
วัฒนธรรม วิถีการด�าเนินชีวิต นิสัยใจคอของผู้คน และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
ฉะนั้นจึงต้องมีการกลั่นกรองและปรับใช้ให้เหมาะสมเข้ากับชุมชนของตนเอง 
เสียก่อน

  “จะน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการไปปรับใช้ในการท�างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยต้องมีการศึกษากลุ่ม
เป้าหมายก่อน”  (ชุมชนล�าพญา)

 “คิดว่าจะน�าบทเรียนไปพัฒนาหลักสูตรของชุมชน  ถ้าหน่วยงานอื่นจะ
เข้ามาต้องปรับวิธีการให้สอดคล้องกับหลักสูตรของชุมชน”  (ชุมชนล�าพญา)

 ๑๑) การพัฒนาคนเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็   
ชุมชนจะเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต้องเริ่มท่ีรากฐานของชุมชน คือ  
การพัฒนาศักยภาพ “คน”  เป็นล�าดับแรก  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พฒันาศักยภาพในการบรหิารจดัการปัญหาของ
ชุมชนได้ด้วยตนเองซึ่งต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนด�าเนินการหรือท�า
กจิกรรมต่าง ๆ  จ�าเป็นอย่างยิง่ต้องส่งเสรมิประชาชนให้มภีาวะผูน้�า มจีติสาธารณะ 
เห็นความส�าคัญของการท�างานแบบมีส่วนร่วม รู้จักการท�างานเป็นทีมและก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การออกแบบการเรียนรู้จะต้องก�าหนดรูปแบบวิธีการ 
เครือ่งมอื และสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สะดวก เข้าใจง่าย สอดคล้องกับวถีิชวีติ
ประจ�าวันและการประกอบอาชพีของผูเ้รยีนโดยขึน้กบัองค์ประกอบของตวัผูเ้รยีน
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เป็นหลัก  เช่น  มีเครื่องมือช่วยให้การเรียนรู้สะดวกข้ึน ง่ายข้ึน เห็นประโยชน ์
อย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบใบงานต่างๆ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์  
การใช้ผูน้�ากลุ่มเป็นตัวแทนประสานและสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชกิกลุม่ย่อย
และคณะกรรมการเพื่อการท�างานที่เข้าใจกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเรียน
รู้โดยใช้การอบรม การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติท�าชิ้นงานจริง การเรียนรู้จาก 
การท�ากิจกรรมจิตอาสาในเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ผ่านทางการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่  เป็นต้น
  
 “ท�าอย่างไร ท่ีโครงการนี้จะมีการต่อยอด สิ่งส�าคัญก็คือการพัฒนาคน 
เป็นรากฐานส�าคัญที่จะท�าให้โครงการนี้มีความต่อเนื่อง”  (ชุมชนลาดสวาย)  

 “เราต้องการกิจกรรมที่จะมาพัฒนาผู้น�ากลุ่ม ให้คิดดี ท�าดี จริงจัง  
เสียสละ” (ชุมชนลาดสวาย)
  
 “ชาวบ้านมีความต้องการที่จะตั้งกลุ ่มอาชีพเสริมต่างๆ ในชุมชน  
แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร หรือไม่สามารถตั้งขึ้นได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ 
มาจากไม่มีผู้น�ากลุ่มที่เข้มแข็ง ไม่มีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเน่ือง จึงไม่มีความก้าวหน้าในธุรกิจของกลุ่มต่างๆ ดังนั้น หากจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มต่าง ๆให้เข้มแข็ง ก็จะต้องมีการพัฒนาตัวบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น�า เห็นความส�าคัญของการท�างานเป็นทีมและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน”  (ชุมชนล�าพญา)  

 ๑๒) ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสรมิสุขภาวะทีดี่แก่ชมุชน องค์กร
น�าร่องทั้งสี่แห่งล้วนมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้คนในชุมชน 
น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและถ่ายทอดให้ผู้อื่น  
ผลทีเ่กิดขึน้เป็นทีน่่าพอใจผูเ้รยีนรูใ้ห้ความสนใจอย่างมากเข้าร่วมกจิกรรมสามารถ 
เสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้การด�าเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพา
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ตนเอง  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการร่วมมือร่วมใจกันท�างาน
เพื่อส่วนรวม เช่น ชุมชนล�าพญา ด�าเนินโครงการส่งเสริมการน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงในการด�ารงชวีติของคนในชมุชน มกีารให้ความรูแ้ละจดักจิกรรมส่งเสรมิ
อาชีพ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ชุมชนพอเพียง ได้ต่อยอดด�าเนินกิจกรรมร่วมกับ
โครงการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ�าวันของชุมชน  ในกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะในชุมชนซึ่งเกิดข้ึนจากความคิดของกลุ่มผู้เรียนในชมรมผู้สูงอายุ
ทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง ได้ร่วมกนัติดตัง้ท�าถังก๊าซชวีภาพ สมนุไพร
แปรรูปไว้ใช้เองและร่วมมือกันท�าแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อ 
ก่อตัง้เป็นศนูย์การเรยีนรูใ้นเรือ่งสขุภาวะและวถิชีวีติพอเพยีงทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิ 
สขุภาพต�าบลล�าพญาเพ่ือให้คนในชมุชนได้มโีอกาสเรยีนรูร่้วมกนั  เป็นทีน่่าเสยีดาย
ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากวิกฤตน�้าท่วม แต่ความตั้งใจนี้ยังอยู่ท่ีจะ 
สานต่อหลังน�้าลด   
 
 ชุมชนลาดสวาย  มีการด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโครงการรกัษาสิง่แวดล้อม จดักจิกรรมให้กบัผูด้้อยโอกาสในชมุชนเป็นนกัเรยีน
ของมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็กซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กท่ีถูกทอดท้ิง มีแนวคิดให้
นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีรายได้เสริม ด้วยการสอน
ให้ความรู้และจัดหาพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนให้กับมูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก  โดยจัดหาต้นกล้า เตรียมแปลงเพาะปลูก และเมล็ดพันธุ์ในการ
ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะพันธ์เห็ด ไว้รับประทาน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ 
เลี้ยงปลา เป็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  มีการท�าลูกบอลอีเอ็ม (EM-Ball)
เพือ่ลดกล่ินเหมน็ของเล้าไก่  จดัหาวสัดอุปุกรณ์ ในการคดัแยกขยะ และเพือ่สร้าง
เตาเผาถ่านแบบได้น�้าส้มควันไม้ แม้โครงการอาจไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร
เน่ืองจากประสบปัญหาวกิฤตน�า้ท่วมสิง่ทีด่�าเนนิการได้รบัความเสียหายอย่างหนกั  
แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจดูแลซ่ึงกันและสร้างโอกาสให้คน
กลุ่มทุกวัยรวมทั้งผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการในชุมชนได้เห็นคุณค่า
การท�างานแบบมีส่วนร่วม  ผลที่ได้รับตามมาคนในชุมชนให้ความสนใจ 
ในโครงการและยนิดใีห้ความร่วมมอืสนบัสนนุกบัคณะท�างานท�าให้ได้แกนน�าร่วม
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และเครือข่ายเพิ่มขึ้น
 โรงเรียนโยธนิบรูณะเพชรบรุ ีด�าเนนิโครงการ ส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง 
ประสบความส�าเร็จในเรื่อง การท�านา ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์   
มีการเรียนรู้ครบวงจร เร่ิมต้ังแต่การเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและ 
จดัจ�าหน่าย ในการเก็บเกีย่วข้าวมกีารอนรุกัษ์วฒันธรรมการละเล่นเต้นก�าร�าเคยีว 
มีชาวบ้าน ผู้ปกครอง องค์กรทางการเกษตรมาร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้ได้น�า 
ความรู้เก่ียวกับการใช้จุลินทรีย์ในการบ�าบัดน�้าเสียโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ  
ที่ได้จากปราชญ์ชาวบ้านผู้เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   
มาด�าเนินการจัดท�า EM-Ball  ช่วยวิกฤตน�้าท่วมประเทศไทยปี ๒๕๕๔  จาก
กิจกรรมนี้ได้มีการขยายผลส่งเสริมให้มีชมรมยุวเกษตรกร  
 โรงเรยีนบ้านลาดวทิยา  ด�าเนนิโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงกับยวุเกษตร
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเปิดโอกาสให้นกัเรยีน ผูป้กครอง และบุคลากรของโรงเรยีน 
ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรอ�าเภอบ้านลาด  
ปศุสัตว์อ�าเภอบ้านลาด ให้ความรู้เรื่องการสร้างอาชีพตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
มีการกระตุ้นการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนของผู้เรียนโดยพาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนว 
พระราชด�าริในจังหวัดเพชรบุรี  และได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชไปเพาะปลูกและ
พันธ์ุสัตว์ไปเลี้ยงท่ีบ้านของนักเรียนท�าให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมท�าร่วมกัน 
ก่อให้เกดิความอบอุน่ภายในครอบครวั  นอกจากนีค้รแูละนกัเรยีนร่วมกนัปลกูพชื
ผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษและปุ๋ยธรรมชาติใช้เองที่โรงเรียนในพื้นที่ 
ว่างเปล่าปกคลุมไปด้วยหญ้าวัชพืชไม่ได้ใช้ประโยชน์มิหน�าซ�้าต้องเสียค่าจ้าง 
ตัดหญ้าเป็นประจ�า ครูผู้สอนได้สอดแทรกเร่ืองหลักคิดและการท�างานในการ 
น�าเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริง เรื่องความพอประมาณหากนักเรียนหว่าน
เมล็ดไม่กระจายให้สม�่าเสมอกับขนาดพื้นที่ของแปลงผัก ผักก็จะไม่เจริญเติบโต  
แคระแกรน การสอนความมเีหตมีุผลว่าท�าไปต้องหว่านเมลด็ผกัให้สมดลุกบัพืน้ที่ 
หรือการปลกูผกัต้องดูสภาพพืน้ทีว่่าชอบแดดหรอืไม่ชอบแดด และการมภีมูคิุม้กนั
ก็ต ้องมีการป้องกันเพลี้ยหนอนที่จะมาลง ว่าท�าอย่างไรจะท�าให้เป็นผัก 
ปลอดสารพิษให้ได้ การมีความรู้ที่จะต้องดูแลผักให้งามต้องท�าอย่างไรรวมท้ัง 
การมคีณุธรรมคอื การเอาใจใส่พชืผกัให้งาม  เมือ่พชืผกัสามารถเก็บผลผลติได้แล้ว
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นักเรียนจะต้องวางแผนการตลาดต่อ ว่าจะต้องขายสินค้าให้ใคร การศึกษาตลาด
ว่า ผักแต่ละชนิดขายอยู่ในราคาเท่าใด  ผลผลิตที่ได้นักเรียนจะน�ามาจัดจ�าหน่าย
ราคาถกูภายในโรงเรยีน เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนมรีายได้ระหว่างเรยีน เงนิทีไ่ด้
จะน�าไปฝากกับธนาคารโรงเรยีน เมือ่สิน้ภาคเรยีนจะมกีารปันผลคนืนกัเรยีนท่ีเป็น
สมาชิกในกลุ่ม 
  
 บทสรุป
  สุดท้ายเมื่อปิดโครงการองค์กรน�าร่องท้ัง ๔ ก็สามารถด�าเนินการตาม
แผนงานที่ก�าหนดไว้ได้อย่างดีและครบถ้วนทุกประการ ชุมชนล�าพญา อ�าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติคุณ องค์กรท่ีจัดการศึกษาดีเด่นระดับ
ประเทศ  ประเภทองค์กรในชมุชน โรงเรยีนบ้านลาดวทิยา อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดั
เพชรบุรี ได้รับเกียรติคุณ องค์กรที่จัดการศึกษาดีเด่นระดับภาค ชุมชนลาดสวาย 
อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติคุณ องค์กรท่ีจัดการศึกษาดีเด่น
ระดับปฏิบัติ และโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี  อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
ได้รับเกียรติคุณ  องค์กรที่จัดการศึกษาดีเด่นระดับปฏิบัติ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
อย่างยิง่ แม้ว่า จะเจออปุสรรคทีท่�าให้การด�าเนนิการต้องหยดุชะงกัไปบ้าง ทกุฝ่าย
ก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ค�าถามที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าโครงการ 
ปศท. ๒ จะท�าให้ผู ้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างไรบ้าง บทเรียนที่แต่ละองค์กรสะท้อนออกมาในรายงานการถอดบทเรียน  
และเสยีงสะท้อนทีป่รากฏในบทความนี ้ น่าจะเป็นหลกัฐานทีส่�าคญัท่ีท�าให้ทราบ
ว่าหลักการการท�างานอย่างมีส่วนร่วม  และการบูรณาการทรัพยากรในท้องถ่ิน
ร่วมกนับนพ้ืนฐานของการกระจายอ�านาจ โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน ด้วยความร่วมมอื
ขององค์กรในชุมชน ท�าให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตน ชุมชน และประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 จากการสงัเคราะห์บทเรยีนของกรณีศึกษา ท�าให้ทราบว่า การปฏบัิตจิรงิ 
(action)  และการสะท้อนความรู ้/ความคิดจากการปฏิบัติ (reflection)  
เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น
การวางแผนและออกแบบในโครงการพัฒนาใดๆ ควรให้ความส�าคัญกับการ
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วางแผนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกกระบวนการ โครงการ ปศท.๒ ได้มีการ
ออกแบบให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งโดยตรง 
และโดยอ้อม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เริ่มจากการวิเคราะห์หาความ
ต้องการของชุมชน จัดท�าแผนงาน/โครงการ การด�าเนินการตามแผนงานและ
โครงการ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการถอดบทเรยีน ซึง่สอดคล้องทฤษฎี
การเรียนรู้ของ  David A. Kolb (1984) ที่กล่าวถึง “วงจรการเรียนรู้” (Learning 
loop) ประกอบด้วย การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Concrete experience) 
จากการสังเกตและไตร่ตรอง (Reflective observation) จากการคิด 
เชิงนามธรรม (Abstract conceptualization) และจากการทดลองท�าและ 
ดูผล (Active experimentation) นอกจากจากกรณีศึกษาพบว่า “คน” และ 
“ชุมชน” ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ดังนั้น การด�าเนินการในโครงการ/ 
การพัฒนาใดๆ ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง ควรจัดเวทีให้มีการปรึกษาหารือ เกิด “ความคิด” ที่อิสระให้ความ เคารพ
และยอมรับความคิดของกันและกัน และการน�าไปปฏิบัติจริง โดยให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้ในทุกๆขั้นตอน น่าจะเป็นหนทางของการ “พัฒนาการ 
เรียนรู้ พัฒนาคนและพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
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 ปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญกับวิกฤตที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
วิกฤตการณ์ด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ซึ่งวิกฤตการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหา  ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของมนุษย์ ความเจริญทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี ความก้าวหน้า  
ทางวิทยาการต่าง ๆ ไม่ได้ช่วยให้มนุษย์แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
 แล้ว “อะไร?” ล่ะ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ “การศึกษา” เท่านั้นที่
จะท�าให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ แล้วการศึกษา 
ท่ีจะจัดให้กับคนในชุมชนจะเป็นการศึกษาในระบบใด เพราะประเทศไทยมี 
การจัดระบบการศึกษาอยู่สามระบบ กล่าวคือ การศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 ดังท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการด�าเนินการทดลองการจัดการศึกษา 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกองค์กรในชุมชนเทศบาลต�าบลหนองล่อง 
จังหวัดล�าพูน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสขุภาพ เทศบาลต�าบลหนองล่องต้ังอยู ่ในเขตอ�าเภอเวยีงหนองล่อง 
จังหวัดล�าพูน ซึ่งประกอบด้วย  ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองล่อง หมู่ที่ ๒ 
บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านวังสะแกงเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสัน
เหมือง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๗  บ้านแพะใต้ หมู่ที่ ๘ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้  

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ในชุมชนพัฒนาสุขภาวะของคนไทยได้อย่างไร

กาญจนา  ปาลี *

* ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ�าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล�าพูน
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และหมู่ที่ ๙ บ้านวังสะแกงใต้ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเขตเทศบาลต�าบล 
วังผาง ทิศใต้ติดต่อกับ ต�าบลหนองปลาสะวาย อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน  
ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัต�าบลหนองยวงทศิตะวนัตกตดิต่อกบั ต�าบลสบเตีย๊ะ และ
ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๑๗.๙๒ ตาราง
กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้า และบางส่วนเป็นที่ราบสูง 
แม่น�้าสายส�าคัญ ได้แก่ แม่น�้าลี้ และแม่น�้าปิง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา 
ท�าสวนท�าไร่ อาชีพเสริมคือ ค้าขาย และรับจ้าง จ�านวนประชากรทั้งต�าบล  
มีจ�านวน ๑๑,๑๑๕ คน คิดเป็น ๒,๙๗๑ หลังคาเรือน
 เส้นทางการคมนาคมจากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ 
(พหลโยธิน) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชยี) ผ่านจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปยัง
พิษณุโลก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ถึงตัวจังหวัดล�าพูน ระยะทางประมาณ 
๖๗๕ กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่ต�าบลหนองล่อง สามารถใช้เส้นทางได้ ๓  
เส้นทาง คือ เส้นทางสายสบทา – ท่าลี่ เส้นทางบ้านสายสันห้างเสือ – บ้านเวียง
หนองล่อง และเส้นทางบ้านม่วงโตน ท่าลี่ ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้า และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ที่ราบสูง มีแม่น�้าลี้และมีแม่น�้าปิงไหลผ่าน ตั้งอยู่สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง
ประมาณ ๓๕๐ – ๔๕๐ เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และป่าหมดสภาพ 
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 ส�าหรับพื้นที่ป่ามี ๒ ลักษณะ คือ พื้นที่ป่าหมดสภาพ เกษตรกรเข้าไป
จับจองท�าการเพาะปลูก พืชไร่ ไม้ผล (เช่น ถั่ว ล�าไย มะม่วง) และพื้นที่ป่าหมด
สภาพที่เกษตรกรเข้าไปจับจองแต่ยังไม่ได้เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศต�าบล 
หนองล่องโดยทั่วไป โดยเฉลี่ย ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ไม่ร้อนจัด ไม่หนาวจัด
จนเกินไป ช่วงฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ช่วงฤดูร้อน 
เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – กันยายนช่วงฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม 
– มกราคม ปัญหาทางสงัคมของต�าบลหนองล่อง ได้แก่ จ�านวนครอบครวัทีม่ปัีญหา
หย่าร้าง จ�านวน ๒๐ ครัวเรือน จ�านวนครอบครัวที่ขาดสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสมาชิก
จ�านวน ๓๐ ครัวเรือน และแหล่งมั่วสุมเด็กและเยาวชน จ�านวน ๔ แห่ง
 จากการทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการน�าร่องการจัดการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของ
องค์กรในชุมชน เพ่ือสุขภาวะคนไทย : ชุมชนเทศบาลต�าบลหนองล่อง จังหวัด
ล�าพูน ในฐานะที่ปรึกษาวิชาการนั้นได้มีโอกาสเข้ารับรู้ รับทราบถึงหลักการของ
โครงการว่าเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสุขภาวะของคนในชุมชนที่ยึดผู้เรียนเป็น 
ตัวตั้ง ในการจัดระบบการศึกษานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากของ
ชุมชน โดยให้ความส�าคัญกับครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ิน สถาบันศาสนา เอกชน 
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และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ๆ โดยสร้างชุมชน
ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   ที่เป็นความร่วมมือของทุกองค์กรดังกล่าว เพื่อที่จะ
น�าไปสู่ สุขภาวะของคนในชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 เมือ่ได้รับรูร้บัทราบถงึหลกัการ แนวคิด แนวด�าเนนิการแล้ว กไ็ด้มโีอกาส 
เข้าร่วมประชมุวางแผน การจดัตัง้คณะท�างาน การจดัท�าประชาคมต�าบล โดยการ
วเิคราะห์สภาพปัจจบุนั ปัญหา และความต้องการของชมุชน ซึง่ได้รบัการสะท้อน
ถึงปัญหา ความต้องการและแนวทางการด�าเนินงานจากองค์กร ในชุมชนท่ีได ้
ค�านึงถึงความครอบคลุมให้มากท่ีสุด ตัวแทนองค์กรท่ีได้เข้าร่วมการประชาคม
ต�าบลนั้นประกอบไปด้วย ตัวแทนกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มสถานศึกษาในระบบ 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้น�าและวัยท�างาน รวมท้ังกลุ่มผู้สูงอายุ  
ในทกุๆ หมูบ้่าน ทัง้ ๙ หมูบ้่านของต�าบลหนองล่อง  ซึง่ถอืว่าการประสานงานของ
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ผู้น�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ทุกกลุ่มมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
 แต่ละกลุ่มได้สะท้อนปัญหาทีเ่กดิกบัคนในชมุชน และต้องการหาวิธกีาร
แนวทางการแก้ไข ซ่ึงแต่ละกลุ่มที่ได้เข้าร่วมในการวิเคราะห์ชุมชนนั้น พอสรุป 
ได้ว่ากลุ ่มผู้สูงวัยมีความคิดเห็นว่า เด็กในปัจจุบันละเลยซ่ึงจารีตประเพณี
วัฒนธรรมเดิม ๆ  เป็นต้นว่า พิธีกรรมทางล้านนา เช่น การส่งเคราะห์บ้าน การขึ้น
ท้าวทั้งสี่ การสะเดาะเคราะห์ รวมทั้งภูมิปัญญาด้านอาชีพเก่า ๆ หากไม่มีการ
สืบทอด สิ่งเหล่านี้จะถูกลืมและหายไปในท่ีสุด จึงต้องการจะปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนได้มีการเรียนรู ้ถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
  ในส่วนของกลุ่มผู้น�าและประชาชนวัยท�างาน มีความคิดเห็นว่า ใน
ปัจจุบันถ้าชุมชนมีการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง งานมงคล งานอวมงคล  
ส่วนใหญ่เจ้าภาพจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับการเลี้ยงสุรายาเมาเป็นส่วนมาก 
จึงคิดที่จะรณรงค์ให้มีการ ลด ละ เลิก อบายมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรา ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดผลทางด้านสุขภาพร่างกายของคนในชุมชน ส่วนกลุ่มสตรีแม่บ้าน  
ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพ คือ มีน�้าหนักเกินเกณฑ์ เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน อันเนื่องมาจากขาดการออกก�าลังกาย จึงคิดที่จะ
รณรงค์ร่วมมือกันออกก�าลังกายด้วยการเต้นฮูลาฮูปทุกๆ เย็นหลังจากเสร็จจาก
ภารงานประจ�าวันแล้ว
 ในส่วนของสถานศึกษา มองว่าในปัจจุบันครอบครัวยังไม่ได้มีบทบาท 
ส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเข้าวัด เพื่อท�าบุญและเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนา จึงได้
จดักจิกรรมนีอ้ย่างจรงิจงัในสถานศกึษาทัง้ ๔ แห่ง ในต�าบลหนองล่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวันพระทุก ๆ ครั้ง จะต้องมีการท�ากิจกรรมพาเด็กเข้าวัดเป็นประจ�า
สม�า่เสมอในกลุ่มเยาวชนซึง่ถอืว่าเป็นแกนน�าส�าคัญของชุมชนท่ีจะเจรญิเตบิโตเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคตมีปัญหาด้านการทะเลาะเบาะแว้งในกลุ่มเยาวชนต่างหมู่บ้าน 
นอกจากน้ี ผูใ้หญ่ยงัไม่ให้ความส�าคญัของบทบาทในการพฒันาชุมชนอย่างแท้จรงิ
 เมื่อได้จัดกิจกรรมตามที่องค์กรแต่ละกลุ ่มได้สะท้อนปัญหาและ 
ความต้องการแล้ว เทศบาลต�าบล หนองล่อง ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมในการด�าเนิน
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งานเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย จติใจ สงัคมและสตปัิญญา ภายใต้หลกั
การศกึษาทัง้ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตามบรบิท
ของกิจกรรมและกลุ่มบุคคล
 นับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนในต�าบลหนองล่องท่ีมีนายก
เทศมนตรีท่ีรู้และเข้าใจปัญหาชุมชนในต�าบล ประกอบด้วย มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
จิตใจโอบอ้อมอารี จึงได้รับความกรุณาในการเอื้ออ�านวยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้สอดคล้องสัมพันธ์กันดี ผู้เฒ่าผู้แก่มีความสุขในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทั้งใน
ด้านพิธีกรรมทางล้านนา ด้านการรกัษาสุขภาพร่างกาย การใช้ลกูประคบสมนุไพร
ในการรักษาโรคการปั้นหม้อดิน ซึ่งเป็นอาชีพด้ังเดิมของชุมชนบ้านสันเหมือง  
ที่กลุ่มผู้สูงอายุมีความวิตก ว่าจะถูกลืมเลือนและสูญหายไปในที่สุด ก็ได้ถูกน�ามา
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ถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ นักเรียน เยาวชน และประชาชนวัยท�างานที่มีความสนใจ 
ก่อให้เกิดพลังความสัมพันธ์ความรัก   ความสามัคคีขึ้นในกลุ่มอย่างไม่รู้ตัว
 
 ในวันพระที่ส�าคัญ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ก็พากันอุ้มลูก จูงหลาน เข้าวัด 
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ท�าความสะอาดศาสนสถาน ท�าให้ความใกล้ชิดใน
ครอบครัวกลบัคนืมาอกีครัง้หนึง่ เด็ก ๆ  เยาวชนมคีวามรูส้กึว่าได้รบัความรกัความ
เอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในชุมชนมากขึ้น ในท�านองเดียวกัน กลุ่ม
สตรีแม่บ้านกไ็ด้มกิีจกรรมออกก�าลงักายทกุเยน็ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐น. 
โดยการเต้นแอโรบิคประกอบห่วงฮูลาฮูป ในขณะท�ากิจกรรมมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงครอบครัวชุมชนสังคม ที่ตนเป็นส่วนหนึ่ง ใครมีปัญหาส่วนตัวท่ีพอจะ 
ขอค�าปรึกษาหารือจากเพื่อนๆ ได้ก็น�ามาสนทนากัน กลายเป็นบรรยากาศของ
องค์กรที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 ประชาชนในชุมชนต�าบลหนองล่องทั้ง ๙ หมู่บ้าน ได้ด�าเนินชีวิตแบบ
ราบร่ืนตามวิถขีองชุมชนชนบทล้านนา แต่ในกลุ่มวยัรุน่และกลุม่พ่อบ้านวยัท�างาน
ยังนิยมดื่มสุรา สูบบุหรี่ ในงานที่จัดขึ้นในชุมชน ทั้งงานท�าบุญขึ้นบ้านใหม่  
บวชพระ ประเพณีพื้นบ้าน งานแต่งงาน หรือแม้กระท่ังงานศพ ท�าให้ผู้ท่ีเป็น 
เจ้าภาพต้องสิ้นเปลืองเงินทองในการใช้จ่ายไปกับการซ้ือเหล้าบุหรี่ ในการเลี้ยง
แขก ทางคณะท�างานจึงได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
หนองล่องในการรณรงค์ ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตน 
ในเรื่องอาหารการกิน รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข ซึ่งก็มีอาสาสมัครทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คน ได้เข้าร่วมในการท�ากิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะ และ
ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสาธารณสุขอ�าเภอเวียงหนองล่อง อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลต�าบล
หนองล่องให้การสนับสนุนทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ ตลอดจนงบประมาณใน 
การท�างานแบบบรูณาการร่วมกนั ก่อให้เกดิความร่วมมอื ร่วมใจ ในการจดักจิกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนเทศบาลต�าบลหนองล่อง 
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 จากการสงัเกตการเข้าร่วมกจิกรรมในชมุชนเหน็ว่า การจดังานโดยมกีาร
เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดกิจกรรมลดลงไปมากกว่าครึ่ง โดยความคิด
เหน็แล้วเหน็ว่า การท�ากจิกรรมเช่นนีจ้ะช่วยกล่อมเกลาให้คนในชุมชนพึงตระหนกั
ถึงสุขภาพมากขึ้น
 กิจกรรมสดุท้ายในโครงการ ปศท. ๒ ของชมุชนเทศบาลต�าบลหนองล่อง 
ที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นกิจกรรม ที่สร้างความภาคภูมิใจมากท่ีสุดคือ กิจกรรมการเข้า
ค่ายพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนในต�าบลหนองล่อง จากสภาพปัญหาที่
เยาวชนในต�าบลหนองล่องมีปัญหาด้านการทะเลาะวิวาทกัน ตบตีชกต่อยแทบ 
ทุกครั้ง จนเป็นที่กล่าวขานถึงชุมชนต�าบลหนองล่อง เอกลักษณ์ที่ชัดเจน คือ  
การทะเลาะวิวาทกัน 
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 ปัญหาเหล่านี ้ถ้าวเิคราะห์ให้ลกึซึง้น่าจะมาจากปัญหาความสมัพันธ์ของ
คนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ไม่มีความรักความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด มุ่งแต่เรื่อง
ปากท้อง จนไม่มีเวลาให้การอบรมสั่งสอน ดูแล เอาใจใส่ ประกอบด้วยผู้สูงอาย ุ
ที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย ถ้าไม่ได้ปลูกฝัง อบรมศีลธรรมอันดีงามให้แก่บุตรหลาน  
เด็กๆ และเยาวชน จะหันไปมั่วสุม เล่นเกม หรือบางกลุ่มมีการใช้สุรา ยาเสพติด 
ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

 จากการสะท้อนปัญหาและความต้องการของเยาวชนในข้อหนึ่งที่พึงให ้
ความส�าคัญคือ ผู้ใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญ ไม่ให้บทบาทหน้าที่ ไม่ยอมรับฟังความ
คดิเห็นของกลุม่เดก็และเยาวชน ไม่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในการมส่ีวนร่วม 
พัฒนาชุมชนของตนเอง ท�าให้เกิดความน้อยใจ จึงใช้วิธีการเรียกร้องความสนใจ
ด้วยการทะเลาะวิวาท ชกต่อย จนได้มาท�ากิจกรรมเข้าค่ายฯ จึงได้ทราบบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจนของตนเองประกอบกับกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการท่ีท�าให้สมาชิก 
ทุกวัยในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในต�าบล ได้มีการกระท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
บ่อยครัง้มากขึน้ จนก่อให้เกดิความรูส้กึว่าตนเองมคีณุค่า เกดิความรกัความเข้าใจ
ซึง่กันและกนัมากขึน้ ในการด�าเนนิกจิกรรมของเยาวชนได้รบัความร่วมมอื ในการ
ประสานของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน จัดส่งเยาวชนตามความสมัคร
ใจเข้าร่วมกิจกรรม หมู่บ้านละ ๑๐ คน ให้โอกาสเยาวชนเหล่านี้จัดท�าโครงการ
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หรือกิจกรรมท่ีต้องการพฒันาหมูบ้่านของตนเอง ต�าบลของตนเอง มกีารประกวด
การน�าเสนอแผนงาน/โครงการ และมีรางวัลเป็นเงินสด ให้กับกลุ่มเยาวชน
 จากผลที่ได้รับทางเทศบาลต�าบลหนองล่อง ยังได้มีการพัฒนาต่อยอด
เรือ่งการสนับสนนุงบประมาณ เพิม่เติมให้เยาวชนในแต่ละกลุม่ไปพฒันางานอย่าง
ต่อเน่ือง ได้รับความร่วมมอืทัง้ส่วนสาธารณสขุ พฒันาชมุชน การศกึษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย รวมทั้งผู้น�าในชุมชนให้ขวัญและก�าลังใจในการท�างาน เยาวชน
เหล่านี้ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นประจ�าสม�่าเสมอ มีการก�าหนดเป็น
ปฏิทินการด�าเนินงาน กิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องจิตสาธารณะ การ
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนในต�าบลหนองล่อง การจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือสภาเยาวชนในต�าบลหนองล่อง โดยก�าหนด 
องค์ประกอบของคณะกรรมการและให้แสดงบทบาทตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จนกระทั่งทีมของสภาเยาวชน ได้แสดงบทบาทในด้านการตอบค�าถามของ 
คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าฯ ที่มาประเมินเทศบาลต�าบลหนองล่อง
ในด้านการมีส่วนร่วมเป็นก�าลังหลักส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม จนท�าให้
เทศบาลต�าบลหนองล่องได้รับรางวัล กิจกรรม “การมีส่วนร่วม” จากสถาบัน 
พระปกเกล้าฯ  ในระดับประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ยังใช้ความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เปิด Facebook ในนาม “กลุ่มเยาวชน
สร้างสรรค์” เทศบาลต�าบลหนองล่อง เพื่อเช่ือมต่อเยาวชนท่ัวโลกในการ 
แลกเปล่ียนความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั เป็นการส่งเสรมิความสามารถของเยาวชน
อีกด้านหนึ่ง
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 จากการด�าเนินกจิกรรมทัง้ ๕ กจิกรรมขององค์กรในชมุชนเทศบาลต�าบล 
หนองล่องได้มีการบันทึกผลถอดบทเรียน จัดท�าเป็นหลักสูตรไว้ เพื่อขยายผล 
ไปยังชุมชนอื่น และเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
 การจดัการศกึษาไม่ว่าจะเป็นการศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาตาม อัธยาศัย ถ้าไม่ให้ความส�าคัญกับหลักวิชา เนื้อหาสาระ  
มากจนเกินไป โดยยึดเอาความสนใจของผู้เรียนเป็นส�าคัญ จะท�าให้เกิดการ
เรียนรู้แบบซึมลึก ค่อยเป็นค่อยไป ในที่สุดจะสามารถ ฝังลึกเข้าไปในชีวิต 
ประจ�าวันได้ โดยไม่รู้สึกตัว 

 ดังเห็นได้จาก ชุมชนเทศบาลต�าบลหนองล่อง จังหวัดล�าพูน ท่ีผลการ
ด�าเนินกิจกรรมสามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของ
คนในชุมชนเทศบาลต�าบลหนองล่องได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดเป็นสังคมที่มีความ
สงบสุข ผู้สูงอายุมีความสุขด้านจิตใจในการได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเองสู่ 
ลูกหลาน เด็กๆ เยาวชนมีความรู้สึกเป็นสุขและอบอุ่นใจเม่ืออยู่ในครอบครัว  
ในชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้านวัยท�างานลดปัญหาด้านความเจ็บป่วยและอบายมุข 
ต่าง ๆ และไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน ในต�าบลหนองล่อง มีแต ่
ความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน กิจกรรมเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนเสียงการ
ทะเลาะววิาทเป็นเสียงการขอความคดิเห็น ซึง่กันและกันในการมส่ีวนร่วมพฒันา
หมู่บ้าน พัฒนาต�าบลของตนเองให้มีความสุขและพร้อมรับความเจริญของ
วิทยาการสมัยใหม่ที่ก�าลังคืบคลานเข้ามาสู่ชุมชนในอนาคตข้างหน้า
 นีค่อืผลของการจัดการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนเทศบาล
ต�าบลหนองล่อง จังหวัดล�าพูน ที่สามารถพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง



๘
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 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชื่อเสียงโด่งดังผ่านสื่อทุกประเภท ตั้งแต่เกิด
เหตุการณ์ปล้นปืนค่ายนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๔ มกราคม 
๒๕๔๗ จนถึงวันที่เขียนบทความฉบับนี้  (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เป็นเวลา ๙ ปี  
๑ เดือน ๔ วันมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผู ้คน 
ทุกหมู่เหล่า ไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ ในจ�านวนนี้ มีผู้ที่ประกอบอาชีพคร ู
รวมอยู่ด้วย (๑๕๘ คน) มีความพยายามจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
และภาคประชาชน เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ส�าเร็จอย่างถาวร เกิดสังคมสันติสุข 
ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุขตาม
อัตภาพของตนเอง
 ทุกฝ่ายมองเห็นร่วมกันว่า การจะสร้างความสงบ สันติสุขได้อย่างยั่งยืน  
“การศึกษา” เป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่เป้าหมายดังกล่าว  
การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐเป็นผู้ผูกขาดการจัดการศึกษาแก่
ประชาชน เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ที่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่น ๆ คือ  
เมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ สัดส่วนการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ระหว่างการเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแปรสภาพมาจาก
ปอเนาะตามนโยบายของรัฐบาลกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐเป็นสัดส่วน  
๗๐ : ๓๐ และมีแนวโน้มสัดส่วน ที่เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สามจังหวัดชายแดนใต้ 
: ปัญหาที่แก้ได้ด้วยการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ประเสริฐ แก้วเพ็ชร*

* นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ และประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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จะสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสัดส่วนในระดับประถมศึกษาผูป้กครองนิยมส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา 
เพ่ิมมากขึน้เช่นเดยีวกัน จึงคาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตโรงเรยีนของรฐัระดบัประถม
ศึกษา จะมีสภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      
 ท�าไมผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มากกว่าเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ แม้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนของ
รัฐจะจดัให้มกีารเรยีนวชิาศาสนาอิสลาม โดยใช้หลักสตูรเช่นเดยีวกบัท่ีจดัการเรยีน
การสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประมาณเกือบ ๑/๔ ของจ�านวน
โรงเรียน (๓๕๐ โรง) ที่มีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑,๓๐๐ โรง 
 ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินโครงการการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน โดยคัดเลือกโรงเรียนของรัฐจ�านวน ๕ โรง  
ในจังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนน�าร่อง คือ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา โรงเรียน
เวียงสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนศรีวารินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านบาเละ
ฮเิล) เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยการเพิม่บทบาทของภาคประชาชนผ่านช่องทาง
กรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบความต้องการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม ส�าหรับบุตรหลานของคนในชุมชน สสส. สนับสนุน 
งบประมาณให้ด�าเนินการ จากการน�าร่องในโรงเรียนดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
  นอกจากจะได้เห็นความกระตือรอืร้นจากบุคลากรของโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม
โครงการทั้ง ๕ โรง ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับชุมชนภายใต้หลักการ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตดัสนิใจ ร่วมด�าเนนิการ รวมตดิตามประเมนิผล รวมแก้ปัญหา และ
ร่วมชื่นชมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มความศักยภาพของตนเอง 
โครงการ กจิกรรม ทีโ่รงเรยีนร่วมกบัชมุชนคดิขึน้ นอกจากเพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีน
รู้อย่างมีความสุข เพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยรวมแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถ่ิน โดยมปีระชาชนในท้องถิน่เข้าร่วมจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานตนเอง เพือ่
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ธ�ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่จากสังคม 
 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๕ โรง มีโครงการกิจกรรมหลากหลายที่
สะท้อนให้เหน็ความต้องการของชมุชนในการเข้าร่วมจดัการศกึษาให้แก่บุตรหลาน
ของตนเอง ซึง่คณุดาเรศ สโิรตมาภรณ์ ศกึษานเิทศก์ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๕ ผู้รับผิดชอบการด�าเนินการระดับจังหวัด สรุปได้ ๔ กลุ่ม
โครงการ / กิจกรรม คือ 
  ๑.  กจิกรรมส่งเสรมิสงัคม ศาสนา และวฒันธรรม เช่นกจิกรรม  
“แลหลัง” ให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน และทัศนศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ในชุมชนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
บางปอประชารักษ์  กิจกรรมลิเกฮูลู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแสดงของท้องถิ่น 
ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านบาเละฮิเล) และกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น�า เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจบทบาทสามารถเป็นผู้น�าในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เวียงสุวรรณวิทยาคม 
   ๒.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักศาสนา มีกิจกรรม 
ด้านนี้หลากหลายตามสภาพของชุมชน เช่น กิจกรรมคุณธรรมสัญจร เพื่อให้
นักเรียนที่เรียนวิชาศาสนาอิสลามระดับซานาวียะห์ เป็นผู้บรรยายธรรมในการ
ละหมาดวันศุกร์ กิจกรรมพี่สวนพระยาสู่น้องศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด 
(ตาดกีา) กิจกรรมละหมาดศพ และกจิกรรมอบรมเยาวชนก่อนสมรส (นกิะห์) ของ
โรงเรียนสวนพระยาวทิยา กจิกรรมเสวนาคณุธรรมน�าใจ เพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจการ
ปฎบิตัติามหลักธรรมทางศาสนาระหว่างศาสนาพทุธและศาสนาอสิลาม กจิกรรม
สอนศาสนาให้นักเรียนที่พักในหอพักของโรงเรียนศรีวารินทร์
   ๓.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านอาชีพและเทคโนโลยี  
เช่น กิจกรรมสอนอาชีพตัดเย็บผ้า ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม การท�าอาหารและขนม
พื้นบ้าน การสอนการตัดผมชายของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านบาเละฮิเล) 
   ๔.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต เช่น  
กจิกรรมการฝึกสอนและแข่งขนักฬีา ทัง้กฬีาสากลและกฬีาพ้ืนบ้าน เพือ่สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ร่วมทั้งส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บางปอประชารักษ์ 
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 โครงการ กิจกรรมที่กล่าวข้างต้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการร่วมคิดกับคณะครู เพื่อออกแบบจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน หากเปิด
โอกาสให้กระบวนการการมส่ีวนร่วมด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนจะมีความแน่นแฟ้น โอกาสท่ีจะเห็นกิจกรรม ท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง มีความหลากหลายตามสภาพของชุมชนก็
จะมีมากขึ้น โรงเรียนจะเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง 
    ในระหว่างรับราชการ ผู้เขียน ปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่ามกลางความรุนแรง โรงเรียนถูกเผา ครูถูกท�าร้าย เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ 
ทรัพย์สินเสียหาย แต่ก็มีโรงเรียนของรัฐจ�านวนหนึ่งท่ีไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แม้ว่าโรงเรียนจะตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเป็น 
เขตปฏิบัติการของผู้ก่อความไม่สงบ
  ผู้เขียนพบว่าโรงเรียนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้แก่บุตร
หลานของตนเองมากขึ้นแทนการผูกขาดครูเป็นผู้จัดการศึกษาแต่เพียงล�าพัง 
โรงเรยีนบ้านจะแนะ ส�านักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศึกษานราธวิาสเขต ๓ และโรงเรยีน
บ้านบูเก๊ะตา ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ ได้ใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน จนได้รับการยอมรับ
และไว้วางใจจากชุมชน ส่งบุตรหลานเข้าเรียนจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ส�านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๓ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเรื่องของชุมชนใน
การปรับปรุงโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน จากเดิมที่ผู้ปกครอง  ส่วนหนึ่ง
ในหมูบ้่านส่งให้ลกูหลานไปเข้าเรยีนในตวัเมอืงสายบรุ ีเมือ่ชมุชนร่วมกบับคุลากร
ของโรงเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน ร่วมท�ากิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน ปรากฏว่าโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ปกครองน�า
บุตรหลานที่ส่งไปเรียนในตัวเมืองกลับมาเรียนที่โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง 
มีความสุขที่สามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด 



201การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

 โรงเรียนบ้านโตะบาลา ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปัตตานีเขต ๓  
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้ได้รับการยอมรับ ท�าให้ชุมชนยอมรับบทบาทของโรงเรียนในการจัดการศึกษา
ให้แก่บตุรหลาน และเป็นเกราะคุม้ครองโรงเรยีนให้ปลอดภยัจากเหตกุารณ์ความ
ไม่สงบที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
 โรงเรียนวัดหน้าถ�้า ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษายะลาเขต ๑  
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนร่วมกันระหว่างนักเรียน
ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ได้เรียนร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ม ี
ความหวาดระแวงต่อกัน หว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ความเข้าใจกันในความแตกต่าง
ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ท�าให้สังคมเกิดสันติสุข 
  จากกรณีตัวอย่าง โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการศึกษา 
ร่วมกับชุมชนที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อไรที่ประชาชนได้มีโอกาสร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการกับบุคลากรของโรงเรียนในการจัดการ
ศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนเองแล้ว โรงเรียนของรัฐก็จะได้รับการยอมรับ และ
ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนด้วยความไว้วางใจ  โรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีบทบาทในการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถ่ินใน
สดัส่วนทีส่งูกว่า โรงเรยีนในพืน้ทีท่ัว่ไป เพือ่ให้ประชาชนได้วางใจว่า เมือ่บตุรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐแล้ว บุตรหลานจะยังคงรักษาวิถีชีวิต วิธีคิด ของชนชาติ  
เผ่าพันธุ์ของตนเองไว้ เมื่อประชาชนไว้วางใจให้โรงเรียนได้ท�าหน้าที่จัดการศึกษา
ให้บตุรหลานด้วยความเต็มใจ ปราศจากความเคลอืบแคลงสงสยั เพราะประชาชน
ได้ร่วมกระบวนการของกจิกรรมมาตัง้แต่ต้น  ประชาชนจะดแูล คุม้ครองโรงเรยีน
ตลอดจนบุคลากรไม่ให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง  
  การจดัการศกึษาโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม จงึน่าจะเป็นทางเลอืกหนึง่
ของการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
พร้อมจะปล่อยให้ประชาชนได้เข้าร่วมจัดการศึกษาแล้วหรือยัง 



๑๐
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การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวทางสู่สันติ

 หลกัการในการจดัการศกึษาของชาติตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข 
เพ่ิมเตมิ (ฉบบั๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทัง้นโยบายด้านการศกึษาของรัฐบาลท่ีได้แถลง
ต่อรัฐสภา โดยหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้สู่อาชีพอย่างยั่งยืน  ในการจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญา 
คณุธรรมจริยธรรม วฒันธรรม  วถิชีวีติ และอตัลกัษณ์  มุง่สร้างพืน้ฐานความพร้อม
ที่ดีให้กับเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม และพัฒนา
ศักยภาพความรู้ ทักษะ กระบวนการในการมีอาชีพโดยให้สังคมทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน กระบวนการ
พัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
 สภาพสังคมปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดอ่อนของ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงเรียนเป็นเป้าหมายหนึ่งของ
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรง  จึงท�าให้ขวัญและก�าลังใจของ

เจ๊ะบาฮารูดีน  หะยีเจ๊ะยิ*

* ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสราชนครินทร์ (บางปอประชารักษ์) ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จังหวัดนราธิวาส
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ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน ขาดความเชื่อมั่น คนเก่ง คนดี ต้องเดินทางออก
จากสังคม ทั้งน้ีโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ส�าหรับจุดแข็งของพื้นที่คือสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ในน�้ามีปลา ในนา 
มีข้าว สังคมเกษตรกรรม ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  และความสวยงามของ
สถานที่ท่องเที่ยว  โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  ความ
หลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  เอื้อต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ความเป็น
อยู่ควบคู่กับการศึกษาที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ เพื่อนบ้าน  ศักยภาพทางธุรกิจ
ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ไปเผยแพร่จ�าหน่ายในภูมิภาคอาเซียน 
ตะวันออกกลางสามารถที่จะสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่คนในพื้นท่ีได้ 
อย่างดียิ่ง
 โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
เพ่ือสุขภาวะคนไทย เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  และชุมชนตามวัฒนธรรมประเพณี  ความเช่ือของสังคม  น�ามาเป็น 
องค์ประกอบของการพฒันาการศึกษาร่วมกนัเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้สมัผสักบับรรยากาศ
การเรียนรู ้ที่เป็นสภาพจริง เป็นกันเอง ตรงตามธรรมชาติของผู ้เรียนและ 
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจมีการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  
มีการสนับสนุนด้านต่างๆ จากบุคคลรอบด้าน ได้รับรู้เรื่องราวใกล้ตัว ชุมชน 
ท้องถิ่นรู้จักการวางตัวในที่สาธารณะในโอกาสต่างๆ มีความช่ืนชมกับผลงาน  
ตลอดจนมีความตระหนักความเอื้ออาทร ความรักในกลุ่มเพ่ือน ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ นอกจากนี้ยังท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะของชุมชนท้องถิ่น เป็น 
การศึกษาเพ่ือสังคม เพื่อชีวิตและเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนและยังเป็นการ
ฝึกการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเพื่อเตรียมตัวสู่สังคมในอนาคตอีกด้วย
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ 
ประชารกัษ์ได้เข้าร่วมโครงการน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หลังจากท่ีได้รับหลักการของ
โครงการได้ปรึกษาหารือกับทีมงานภายในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และ
ตัวแทนชุมชนเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น ได้ออกแบบส�ารวจ
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เพือ่ส�ารวจสภาพจรงิทีนั่กเรยีนก�าลงัประสบ  ในประเดน็อะไรบ้างทีท่�าให้นกัเรยีน
มีความสุข  อะไรบ้างที่ท�าให้นักเรียนมีความทุกข์ ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ผลการ
ส�ารวจพบว่า สิ่งที่ท�าให้นักเรียนมีความสุขที่โรงเรียนคือ การที่สามารถอยู่ร่วมกัน
กับเพื่อนได้ สิ่งที่ท�าให้นักเรียนมีความทุกข์ คือ การนินทากัน
 ส่วนทีบ้่าน สิง่ทีท่�าให้มคีวามสขุ คอื การอยูร่่วมกบัครอบครวั สิง่ทีท่�าให้
มีความทุกข์ คือ การทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อถามว่าท�าอย่างไรจึงจะเกิดความสุข 
นักเรียนตอบว่า การได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และท�ากิจกรรมร่วมกัน จาก 
บทสรุปที่ได้รับ ได้ประมวลผลกับความคิดเห็นของทุกคนร่วมกันแล้ว จึงได้วาง
แนวทางการด�าเนินการโครงการด้านชุมชน ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านศาสนา 
และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมนั่นเอง
 โครงการน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนเพือ่ 
สุขภาวะคนไทยของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
บางปอประชารักษ์ มีกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมที่  ๑  แลหลัง
   ๑.๑ การเรียนรู้ประวัติชุมชน
   ๑.๒ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชุมชน
 กิจกรรมที่  ๒ ฝึกฝนอาชีพ (การศึกษาเพื่ออาชีพ)
   ๒.๑ การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   ๒.๒ จัดกลุ่มสนใจอาหารพื้นเมือง
   ๒.๓ จัดกลุ่มสนใจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 กิจกรรมที่  ๓ สุขกาย –สบายใจ
   ๓.๑ กีฬาสัมพันธ์
   ๓.๒ กีฬาอาวุโส
   ๓.๓ กีฬาพื้นบ้าน
   ๓.๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
 กิจกรรมที่ ๔ เยาวชนรักษ์ศาสนา
   ๔.๑ คุณธรรมสัญจร
   ๔.๒ มัจลิสคอตัมอัลกุรอาน
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 กิจกรรมที่  ๕ ชุมชนสีเขียว
   ๕.๑ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ขั้นตอนการด�าเนินงาน
  ๑ ) ประชุมคณะกรรมการเพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของ
โครงการ
  ๒) ส�ารวจและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการของชุมชน
ในด้านต่าง ๆ
  ๓ ) รับสมคัรคณะท�างานและคณะท�างานของแต่ละกจิกรรมประชุม
วางแผนการด�าเนินงาน
  ๔ ) ด�าเนินกิจกรรมของโครงการตามตารางการด�าเนินงาน
  ๕ ) ติดตามการด�าเนินงานของคณะท�างานแต่ละกิจกรรม
  ๖) ประเมินผล และเผยแพร่ผลงาน 
  
 โรงเรียนได้แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบโครงการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ
โครงการ โดยได้ยึดแนวทางตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชน บุคลากร และ
นักเรียน การชี้แจงรายละเอียดของโครงการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เวลาและ 
ความอดทน และต้องอธิบายอย่างละเอียดพอสมควรเนื่องจากเป็นโครงการใหม่ 
ที่ทุกคนไม่เคยสัมผัส ที่ประชุมได้วางขอบเขตของโครงการกว้าง ๆ ดังนี้
 ด้านชุมชน จากการสัมผัสกับชุมชนเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ได้พบเห็นกับ 
สภาพความเป็นอยู่ของชาวชมุชนบางปอพอสมควร เนือ่งจากฐานะทางเศรษฐกจิ 
ไม่ดนัีก ผูป้กครองต้องแบกภาระ  เลีย้งดคูรอบครวั ไม่ค่อยมเีวลาให้แก่บตุรหลาน 
เวลาส่วนหนึ่งหมดไปกับการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว  ไม่ค่อยมีเวลาได้
อยู ่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่เคยเป็นไปอย่างแนบแน่นระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนก็แปรเปลี่ยนไม่เหมือนเดิม เพราะไม่ค่อยมีเวลาได้พบปะกัน
 เมือ่เกดิเหตุการณ์ความไม่สงบขึน้ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ความหวาดระแวง 
ได้เข้ามาอยู่ในความรู้สึกของสมาชิกชุมชนแต่ละคน ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกท่ี
ทุกคนต้องค�านึงถึง ต�าบลบางปอนั้น ทางราชการได้ก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีสีแดง 
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เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบ่อยครั้ง หลายครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นผู้เสีย
ชีวติมใิช่คนในพืน้ที ่ไม่เกีย่วข้องกบัชาวบางปอ ดเูหมอืนว่าบางปอจะถกูเลือกเป็น 
“ท�าเลที่เหมาะสมในการปฏิบัติการ”  
 นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว การรุกคืบของขบวนการค้ายาเสพติด ก็เป็น 
อีกปัจจัยหน่ึงที่ซ�้าเติมปัญหาแก่ชุมชน  เยาวชนส่วนหนึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ขบวนการค้ายาเสพติด  เป็นเหตุให้สังคมพิการ
 
 เนือ่งจากเยาวชนเปรยีบเสมอืนอวยัวะส่วนหนึง่ของร่างกาย ท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จากปัญหาเหล่านี้ ท�าให้เยาวชนห่างเหินจากครอบครัว ส่งผล
ให้เยาวชนไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย  การสั่งสอน การตักเตือน การกล่อมเกลา
จิตใจ ไม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาของคนเยาวชน ไม่รู ้จักความเป็นมาของ 
ท้องถิ่น  ของชุมชนตนเองจึงท�าให้ขาดความส�านึกรัก ความห่วงใยต่อชุมชน  
ไม่สนใจความเป็นไปของชมุชน ชมุชนมสีภาพต่างคนต่างอยู ่ตวัใครตวัมนั ไม่สนใจ 
ความทุกข์ยากของเพื่อนบ้าน  
 การศึกษาประวัติชุมชนนั้น มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับรู้ความเป็นมา เข้าใจ
สภาพความเป็นอยู ่ของท้องถิน่ตนเอง ท�าให้เกดิความรกั ความหวงแหน  ใส่ใจใน
สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อชุมชน รู้จัก
แบ่งปันในสิ่งที่ตนมีอยู่  มีโอกาสฝึกฝนการมีจิตสาธารณะ ทักษะทางจริยธรรม 
โดยเยาวชนได้ไปพบปะกบัแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนไม่ว่าจะเป็นผูอ้าวโุส ผูห้ลกัผูใ้หญ่ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งเป็นทางออกทางหนึ่งเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึง
คณุค่าของประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาจนเป็นธรรมเนียมของชมุชนและร่วมกนัรกัษา 
“สิ่งที่มีค่าเหล่านี้อย่างภาคภูมิใจ”  ความภาคภูมิใจในชุมชนเป็นสื่อที่จะส่งเสริม
ให้เยาวชน รัก หวงแหนท้องถิ่นมีความคิดที่จะพัฒนาส่งเสริมท้องถิ่นให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
 การด�าเนินงานของโครงการได้ประชุม วางแผนการสืบค้นประวัต ิ
ความเป็นมาของต�าบลบางปอ  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้น�าชุมชน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  องค์การบริหารส่วนต�าบลบางปอและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เยาวชนที่ร่วมโครงการได้ไปสัมภาษณ์ นายยูโซ๊ะ ปูเต๊ะ ซึ่งได้อพยพครอบครัว 
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มาตั้งรกรากที่ริมฝั่งแม่น�้าบางปอ  ผู้อาวุโสท่านนี้ได้เล่าว่า เดิมบริเวณนี้มีต้นปอ  
ขึ้นอยู่มากมายชาวบ้านในสมัยนั้นจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บางปอ”  ต้นปอนั้น 
มีประโยชน์หลายอย่างเช่น ใบใช้ห่อขนม  ส่วนเปลือกน�ามาท�าเป็นเชือกได้เป็น
อย่างด ีและท่านได้น�านกัเรยีนไปดตู้นปอท่ีรมิฝ่ังแม่น�า้ เป็นความรูใ้หม่ทีไ่ด้รบัจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการศึกษาต่อมาของเยาวชนที่รับผิดชอบโครงการต้นปอ 
คือ ต้นโพธิ์ทะเล นั้นเอง
 ผลจากการจัดกจิกรรมน้ี ผูร่้วมโครงการทุกคนยอมรบัว่า ได้ทราบประวัต ิ
ความเป็นมาของชุมชน  ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน จากการสัมภาษณ ์
ผู้อาวุโสท่านนี้ ได้ให้ข้อเตือนใจส�าหรับเยาวชนหลายประการ เช่น ความมีน�้าใจ 
ความใกล้ชดิกบัผู้ทีอ่าวโุสกว่า หากเยาวชนได้ใกล้ชดิกบัผูอ้าวโุสจะท�าให้ได้รับการ
ตักเตอืนในสิง่ไม่ด ี ท�าให้เยาวชนมจีติใจอ่อนโยน  ไม่ท�าในสิง่ทีบ่พุการไีม่พงึพอใจ  
 ด้านอาชีพ  ด้วยสภาพการประกอบอาชีพของชุมชนยังไม่ได้รับ 
การพัฒนาเท่าที่ควร ท�าให้สูญเสียรายได้เช่นอาชีพกรีดยาง ยังมีการผลิตยางแผ่น
ทีไ่ม่ค่อยได้คณุภาพ ท�าให้มรีาคาตกต�า่เสยีรายได้โดยใช่เหต ุการจดักจิกรรมฝึกฝน
อาชีพเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจในอาชีพของชุมชน รู้จักแสวงหาวิธีการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึง่ถือเป็นกจิกรรมทีส่�าคัญในการปลกูฝังให้เยาวชนรูจ้กัความ  “พอเพยีง”  
ดีขึน้และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชพีในสงัคม  กจิกรรมส่งเสรมิกลุม่สนใจ
อาหารพื้นเมือง และกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสนใจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นกิจกรรม 
ทางเลือกอีกหนึ่งทางที่จะช่วยให้เยาวชนได้รู้ เข้าใจ และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ สืบทอดอาชีพของชุมชนและพัฒนาสู่โลกอาชีพต่อไป
 กิจกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง  หลงัจากได้รบัสมคัรเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
แล้ว  ได้ร่วมกันส�ารวจแหล่งเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีง  ซึง่ทีป่ระชมุได้เหน็พร้อง
กันว่าจะศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ค่ายจุฬาภรณ์ อ�าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ได้น�า
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วกลับมาท�าโครงการพืชเศรษฐกิจที่โรงเรียนผลจาก
การจัดกิจกรรมนี้ ปรากฏว่าเยาวชนมีความกระตือรือร้น ในการท�าโครงการและ
มีแนวคิดที่จะน�ากลับไปท�าที่บ้าน
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 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพได้ร่วมกับส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�า 
สวนยางจังหวัดนราธิวาส ให้การอบรมและปฏิบัติการ เรื่องการปลูกยางพารา  
การท�ายางแผ่นชั้นดี การติดตายาง การท�าปุ๋ยชีวภาพ  การท�ายางก้อน เป็นเวลา 
๒ วัน มีเยาวชนเข้ารับการอบรม ๓๕ คน จากการอบรมครั้งนี้ ท�าให้เยาวชนได้
ทราบว่าการประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา การรับจ้างกรีดยางพาราของชุมชน 
ขณะนีย้งัเป็นวธิกีารทีท่�าให้สญูเสยีรายได้ไปจ�านวนหนึง่เนือ่งจากการท�ายางแผ่น
ไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้เยาวชนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ค่าย
จฬุาภรณ์ อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวดันราธวิาส และมคีวามเหน็ว่าควรจะพฒันา 
การประกอบอาชพีสวนยางพาราให้ดีกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพราะเป็นอาชพีหลกัของชุมชน 
 ผลจากการจัดกิจกรรมนี้  เยาวชนมีทักษะทางอาชีพเพิ่มขึ้น  มีส�านึกใน
ความยากล�าบากในการประกอบอาชีพต่าง ๆ มีความคิดที่จะสืบทอดอาชีพของ
ชุมชนต่อไป
 กิจกรรมกลุ่มสนใจอาหารพื้นเมือง  เริ่มจากการประชุมนักเรียนท่ี 
รับผิดชอบ ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านของต�าบลบางปอ  ได้หารือในประเด็นชนิดของ
อาหารพืน้เมอืงและแหล่งเรยีนรู ้ ทีป่ระชมุได้สรปุว่าจะท�าย�าผกักดู  โดยให้นกัเรยีน
ไปหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้น�านักเรียนไปเก็บ
ยอดผกักูดในชมุชน โดยมชีาวบ้านเป็นผูช้ีแ้นะวธิกีารเกบ็ยอดผกักดู แล้วแบ่งกลุม่
นักเรียนแข่งขันท�าย�าผักกูด บุคลากรและกลุ ่มแม่บ้านเป็นกรรมการตัดสิน 
การแข่งขัน  
 ผลจากการจัดกิจกรรมนี ้ เยาวชนเกดิความตระหนกัถึงความยากล�าบาก
ในการประกอบอาชีพ เห็นคุณค่าของเงิน เห็นใจผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูครอบครัว
 กจิกรรมกลุม่สนใจผลิตภณัฑ์ท้องถิน่  ได้ร่วมกนัประชมุระหว่างบุคลากร  
นักเรียน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านแล้วตัดสินใจเลือกการปักลายบนผ้าคลุมสตรีมุสลิม  
เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมมากของท้องถ่ินและยังสามารถพัฒนา 
เพือ่ส่งจ�าหน่ายในประเทศเพือ่นบ้าน เช่น มาเลเซยี  สงิค์โปร์  ได้อกีด้วย  นกัเรยีน
ได้ศึกษาความรู้จากกลุ่มแม่บ้านของต�าบลบางปอ  และฝึกการปักลายตามแบบ 
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ที่ก�าหนดไว้แล้วส่งจ�าหน่ายผลจากการจัดกิจกรรมนี้  เยาวชนมีทักษะการปักลาย
บนผ้าคลุมสตรีมุสลิม  และมีความคิดที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป
 ด้านสขุภาพ  การส่งเสรมิสขุภาพกายสบายใจเป็นกิจกรรม  เพือ่ส่งเสริม
และเกื้อหนุนให้ชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชนใน 
ทุกด้านแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ การระดมพลังทุกฝ่ายเน้นการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ  เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  การเมือง 
การศึกษา และอื่นๆ โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของและความเป็นไปได้ 
ในชุมชน โดยค�านึงถึง ระบบสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ  ที่แตกต่างของ
ชมุชน การรณรงค์ต่อต้านการสูบบหุรีห่รอืสิง่เสพติด  เพือ่ให้ชุมชนเหน็คณุค่า และ
ผลของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพรู ้วิธีการเพื่อออกก�าลังกายสร้างความเข้มแข็ง 
ทางสุขภาพให้กับบุคคล และชุมชน   
 บางปอเป็นชุมชนชนบท  มีปัญหาด้านสุขภาพกายโดยเฉพาะปัญหา 
ยาเสพติดในหมู่เยาวชน เน่ืองจากสภาพครอบครัวที่ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแล 
เอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด  และการขยายตัวของเครือข่ายยาเสพติดอย่าง 
ต่อเน่ือง ท�าให้เยาวชนส่วนหนึ่งไม่สามารถต้านทานต่อกลอุบายได้ จึงท�าให ้
ยาเสพติดระบาดในหมู่เยาวชนอย่างรวดเร็ว
 กิจกรรมกีฬาอาวุโสได้ก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู ้ที่มีอายุวัยกลางคน 
ได้รู้จักวิธีการออกก�าลังกาย  เพื่อรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง ปลอดภัยจากโรค  
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และกีฬาพื้นบ้าน  นอกจากการออกก�าลังกายแล้วเยาวชน
ยังได้รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่เยาวชนด้วยกัน  รู้จักการให้อภัย  รู้จักการ
ปฏิบัติตามกฎกติกา 
 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นทางออกอีกทางหนึ่ง
ส�าหรับผู้ร่วมโครงการ ที่จะช่วยให้เข้าใจสภาพจิตใจของตนเองได้มากข้ึน ปรับ
อารมณ์ความรูส้กึของตนเองเพือ่ให้อยูร่่วมกบับคุคลอืน่ได้อย่างมคีวามสขุ กจิกรรม
นี้ได้รับการสนับสนุนจาก “ศูนย์ประสานงานวิชาการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์”  (ศวชต.มนร.) เป็น
เครือขายหนึ่งที่ช่วยเหลือในด้านการเยียวยาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบและ 
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จดักิจกรรมเสริมความเข้มแขง็ทางจติใจช่วยให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบ คลายความกงัวล 
ลดการหวาดระแวงได้ในระดับหนึ่ง  ท�าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ 
 ผลจากการจัดกิจกรรม ผู้ร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน 
รอบข้างทั้งความสัมพันธ์กับสมาชิกเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงานและบุคคลท่ัวไป 
ในชุมชน นอกจากเป็นฐานของการมีชีวิตอันอบอุ ่นและมั่นคงแล้วยังเป็น 
เกราะก�าบังมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อีกด้วย นอกจากนี้การเคลื่อนไหว 
เป็นนิจ เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬา และการท�าสวนครัว  นอกจากจะท�าให้
สุขภาพดีแล้ว  ยังช่วยลดความกระสับกระส่าย ช่วยเสริมสร้างพลังทางสติปัญญา
ของเยาวชนและเป็นการป้องกนัการถดถอยของระบบประสาทให้ผูสู้งอายอุกีด้วย
 ด้านศาสนา  ต�าบลบางปอมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  
๘๐ มีความเคร่งครัด ในการปฏิบัติตามหลักศาสนา  เห็นได้จากการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจที่ก�าหนดไว้ ไม่ว่าเป็นการละหมาด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  
การบริจาคทาน การมีจริยธรรมที่เหมาะสมในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน  ซึ่งยึดถือ
ปฏิบัติมาเป็นประเพณีท่ีดีงามต้ังแต่อดีต  แต่ในปัจจุบันการปฏิบัติตนของคน 
รุ่นใหม่  มิได้ด�าเนินตามที่บรรพบุรุษได้ถือปฏิบัติมา ท�าให้เยาวชนห่างจากธรรมะ 
มีจริยธรรมที่ไม่งดงาม การปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  จนเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา
สังคม 
 กิจกรรมคุณธรรมสัญจร เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีส�านึกดี 
ในตนเอง  น�าตนเองเข้าสูห่ลักการของศาสนาพร้อมทีจ่ะปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดั  
โดยฝึกปฏิบัติศาสนกิจจนเป็นกิจวัตรประจ�าวัน เช่น การเชิญชวนให้ท�าความดี 
ห้ามปรามในการท�าความช่ัว การละหมาดวนัละ ๕ เวลา การถอืศลีอด  การบรจิาค
ทาน นอกจากน้ีศาสนาอิสลามได้ก�าหนดหลักปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันตาม 
แบบอย่างของท่านศาสดา  จนสามารถน�าหลักการศาสนาเป็นระบอบการด�าเนิน
ชีวิต เช่น รู้จักการเข้าหาผู้อาวุโส มีความอดทนต่อความยากล�าบาก การมีจิต
สาธารณะ การสร้างความรัก  ความเข้าใจในหมู่เพื่อนและชุมชน  โดยการจัดกลุ่ม
เยาวชนกลุ่มละ ๑๐ คน  น�าไปพ�านักที่มัสยิดในชุมชน แล้วเชิญผู้น�าศาสนามาให้
ความรู้  ควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักศาสนา เรื่องการวางตัวในชุมชน การสร้าง
ความรัก  การอดทน ฯลฯ  เรียนรู้การรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น ประกอบอาหาร  
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การพัฒนาสาธารณสถาน การต้อนรับผู้มาเยี่ยม การเยี่ยมเยียนชุมชน เป็นเวลา
ทั้งส้ิน ๒๔ ชั่วโมง  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วได้เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดง 
ความรูสึ้กท่ีมต่ีอกจิกรรมทีไ่ด้ปฏิบติัและประสบการณ์ท่ีได้รบั เพือ่ไปปรบัใช้ในชีวติ
ประจ�าวันต่อไป
 ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ได้รับเสียงสะท้อนจากชุมชนในทางที่ดี ยินดีให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ต่อไปเพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีศาสนาเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นคนดีของสังคม 
 กิจกรรมมัจลิสคอตัมอัลกุรอาน (การประสิทธ์ิประสาทวิชาการอ่าน 
อลักรุอาน) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พัฒนาเยาวชนให้อ่านอัลกุรอานได้ถูกต้อง 
เนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ในศาสนาอิสลามต้องประกอบด้วยอ่าน 
อัลกุรอานให้ถูกต้อง จึงจะท�าให้ศาสนกิจนั้นมีความสมบูรณ์  ดังนั้นกิจกรรมนี้
นอกจากจะช่วยให้เยาวชนอ่านอลักรุอานได้อย่างถกูต้องแล้ว  ยงัเป็นการส่งเสรมิ
ให้เยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนากิจได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย ผลจากการจัด
กิจกรรมน้ี ท�าให้ชุมชนมีความพึงพอใจในตัวเยาวชน เนื่องจากสามารถปฏิบัติ 
ศาสนกจิได้อย่างถกูต้องมากขึน้  สมบรูณ์เป็นการช่วยผูป้กครอง  ชมุชนให้มสีมาชกิ
ที่มีคุณภาพในด้านการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  ช่วยให้เยาวชนเป็นคนดี   
มีศีลธรรม
 ด้านสิ่งแวดล้อม  ชุมชนยังเข้าใจว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว  
มีผลกระทบน้อย ไม่ให้ความส�าคัญไม่ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม กิจกรรมชุมชนสีเขียว   
ช่วยเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่อตนเอง ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ โดยจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วให้นักเรียนจัดท�า
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  
 ผลจากการจัดกิจกรรมน้ี  เยาวชนเกิดความตระหนักในสิ่งแวดล้อม   
เหน็ได้จากกิจกรรมอนรุกัษ์ทีเ่ยาวชนได้ร่วมกนัจัดกจิกรรมเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
ในชุมชนและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
 การศึกษาเป็นงานตามโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
แนวทางสู่สันติของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซ่ึงท�าให้กลไก 
บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาในอนาคตต้องจัดท�าหลักสูตรท้องถ่ิน 
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ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอก 
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์ประกอบให้โครงการและ
กิจกรรมสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ความส�าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียน 
เป็นส�าคัญ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามศักยภาพ และ
ความต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และจิตส�านึกการอยู่ร่วมในสังคม
 การจัดการศึกษาคนท่ัวไปอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องท่ีใคร ๆ ก็สามารถ 
จัดได้ หน่วยงานของรัฐ  เอกชน หรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งมีส่วนถูกอยู่บ้าง  แต่ถ้าเรา
มองอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าผลจากการจัดการศึกษาที่ขาดเอกภาพ คือ ต่างคน 
ต่างคิด ต่างคนต่างจัดแล้ว  การศึกษาไทยก็คงต้องย�่าเท้าอยู่กับที่เป็นแน่แท้  ใน
ขณะทีป่ระเทศเพ่ือนบ้าน ได้พฒันาการศกึษากนัอย่างจรงิจงั  มัน่คงและมทีศิทาง
ที่ชัดเจน  มีความเป็นเอกภาพ  ทั้งเป้าหมายและวิธีการ  
 ดังนั้น การจัดการศกึษาเพื่อให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิ
ต่อผูเ้รยีนและชมุชนนัน้ จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั
ผู้เรียนทุกวัย  ทุกพื้นที่  ทุกสภาพการณ์  โดยจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็น
รปูแบบการศกึษาท่ีจ�าเป็นส�าหรบัสงัคมในยคุปัจจุบนัท่ีจะหล่อหลอมชมุชนให้เป็น 
“สังคมแห่งการเรียนรู้” ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนจะเสริมสร้าง “การม ี
ส่วนร่วม”  เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม  บนแนวทางความเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนาสู่สันติอย่างยั่งยืนต่อไป



๑๑
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การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
: กรณีการประเมินโครงการภาคปฏิบัติ

การประเมินโครงการ : ความเป็นมา

 โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
เพ่ือสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) เป็นโครงการทดลองน�าแนวความคิดเกี่ยวกับ 
การศึกษาทางเลือกที่เหมาะกับการส่งเสริม สุขภาวะคนไทย รูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) เป็นการจัดการ
ศึกษาแบบใหม่น�ามาทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่ต ่างๆ ๔ ภูมิภาคของประเทศ  
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนนี้มีความเชื่อว่า ทุกคน 
มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิต การศึกษาคือ กลไกปลูกฝังและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทีบู่รณาการกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม รากเหง้า ประวตัศิาสตร์ ชมุชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม เป็นการศึกษาระบบเปิดที่ทุกคนมีสิทธิที่จะให้ 
ความเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีชุมชนเป็นฐาน  
(Community Based) ที่มีความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ศาสนา ครอบครัว และองค์กรชุมชนอื่นๆ เป็น 
การจดัการศกึษาตลอดชวีติ ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากรฐัและการยอมรบัจากสงัคม

กล้า ทองขาว*

* ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจดัการการศกึษา วทิยาลยัครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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 โครงการวิจัยน�าร่องเรื่องนี้ มีส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ (สสส.) ให้การสนบัสนนุงบประมาณ มคีณะกรรมการอ�านวยการโครงการ
และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับนักวิจัยในภูมิภาคเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินโครงการ เห็นสมควรให้มีระบบการประเมินภายใน
โครงการ เพือ่สะท้อนข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบักระบวนการด�าเนนิงาน ค้นหาข่าวสาร
และข้อมลูระหว่างการด�าเนนิโครงการแก่คณะกรรมการอ�านวยการและส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้รับทราบสภาพและปัญหาใน
การจัดท�าแผนงานโครงการ การจัดกิจกรรม การจัดหลักสูตร การจัดกระบวน 
การเรยีนการสอน และผลการด�าเนินงานตามขัน้ตอนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ตามตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบการประเมินหรือไม ่อยา่งไร ข้อมูลที่ได้
จะน�าไปประกอบการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการและ
อื่นๆ ต่อไป
 การประเมินภายในโครงการแบ่งเป็น ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ คือ ช่วง  
๔ เดือนแรกของการด�าเนินโครงการ (เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๔) ระยะที่ 
๒ เป็นระยะครึ่งแผน (กรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๔) และระยะที่ ๓ เป็นระยะ
สิ้นสุดโครงการ (มีนาคม ๒๕๕๕) โดยการประเมินภายในแต่ละระยะม ี
องค์ประกอบของการประเมินต่างกันแต่มีความต่อเนื่องกัน เพราะวัตถุประสงค์ 
ในการแสวงหาข้อมูลจากการประเมินทั้ง ๓ ระยะแตกต่างกัน ผลการประเมิน 
ตามรายงานนี้จะเป็นรายงานการประเมินทั้ง ๓ ระยะ มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประเมินภายในระยะเริ่มต้นโครงการ

 ๑. หลักคิดส�าคัญของการประเมิน
 หลักคดิส�าคญัของการประเมนิภายใน โครงการน�าร่องการจดัการศกึษา
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย มี ๓ ประการคือ
  ๑.๑ การประเมนิสภาพทัว่ไป เป็นการประเมนิเกีย่วกบัการออกแบบ 
แผนงานโครงการและกิจกรรมตามแนวทางการด�าเนินโครงการว่า มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดและหลักการของโครงการ
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หรือไม่ อย่างไร เช่น การออกแบบกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย 
ที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวต้ังได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และบูรณาการทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถ่ินร่วมกันบนพื้นฐานของการกระจายอ�านาจ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
อย่างไร เพียงใด องค์กรต่างๆ ในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมช่ืนชม
อย่างไร การมส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัการศึกษาของผูจ้ดัการศกึษาและผูเ้รยีน
จากองค์กรในชุมชนมีความเป็นอิสระ มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว บนความ 
หลากหลายและความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างไร 
เป็นต้น
  ๑.๒ ประเมินพัฒนาการของการด�าเนินงานโครงการ เป็นการ
ประเมินเกีย่วกับการแปลงแผนงานโครงการสูก่จิกรรมและการปฏบิตัใินภาพรวม
และในภูมิภาค ทั้ง ๔ ภาค ตามความหลากหลายของ  แต่ละบริบท เช่น ลักษณะ
และแบบแผนของการด�าเนินกิจกรรม การให้ค�าปรึกษา ความคืบหน้าของงาน  
การเผชิญปัญหาของกลุ่ม แนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
  ๑.๓ ประเมินผลที่เกิดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับโครงการ 
เป็นการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวบ่งชี้ ๒๔ ตัวบ่งชี้เพื่อประเมินตาม 
องค์ประกอบทั้ง ๕ ประการของโครงการ 

 ๒. วัตถุประสงค์
  ๒.๑ เพื่อศึกษาและประเมินสภาพทั่วๆ ไปของโครงการ
  ๒.๒ เพื่อประเมินพัฒนาการของการด�าเนินงานโครงการ
  ๒.๓ เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
ระดับโครงการในระยะเริ่มต้น

        ๓. ระเบียบวิธีการประเมิน  
 ในช่วง ๔ เดือนแรก เป็นช่วงเริ่มต้นโครงการ จะเน้นการประเมินสภาพ 
ท่ัวๆ ไป ประเมนิพฒันาการและผลการด�าเนินงานเบือ้งต้นตามตวับ่งชี ้แหล่งข้อมลู
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ประกอบด้วย เอกสารแผนงานโครงการและกจิกรรมการจดัศกึษาแบบมส่ีวนร่วม
ขององค์กรในชมุชนในภมูภิาค การประชุมขององค์กรอ�านวยการกลางและองค์กร
สนับสนุนวิชาการระดับภาค การออกตรวจเยี่ยม การสอบถามและการ
สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมขององค์กรในชุมชนระดับภาคและจังหวัด

 ๔. ผลการประเมินทั่วไปและการประเมินพัฒนาการในระยะ 
เริ่มต้น
        ๔.๑ ผลการประเมินสภาพทั่วๆไปของโครงการ 
  การจัดการศึกษาเพือ่สขุภาวะคนไทยทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นตวัต้ัง มแีนวคดิ
และหลักการที่ควรได้รับการตรวจสอบและประเมิน คือ
   ๔.๑.๑ องค์กรในชุมชนได้มีส ่วนร่วมและบูรณาการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการกระจาย 
อ�านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน องค์กรในชุมชนมีอิสระในการคิดแผนงานและ
กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
   ผลการตรวจสอบประเภทองค์กรในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทยตามโครงการนี้ประกอบด้วย ๒๘ องค์กร คือ
   (๑) องค์กรชุมชน / องค์กรประชาชน   ๕    แห่ง
   (๒) โรงเรียนประถม – มัธยมศึกษา   ๑๗   แห่ง
   (๓) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       ๔    แห่ง
   (๔) แหล่งเรียนรู้ / ศูนย์เรียนรู้ชุมชน    ๒   แห่ง
 จากการสังเกตการณ์โดยการเข้าร่วมประชุมกลุ่มท�างานองค์กรต่างๆ  
ในภาคเหนอื ภาคอีสาน และภาคใต้พบว่า สมาชกิชมุชนประกอบด้วยก�านนั ผูใ้หญ่
บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าทาง
ศาสนา ประชาชนกลุ่มสนใจในหมู่บ้าน ครูในโรงเรียน ครูการศึกษานอกโรงเรียน 
ประธานกลุ่มแม่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ปกครองนักเรียน 
เยาวชนในระบบและนอกระบบโรงเรียน และอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
คิดและการจัดท�าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการจ�าเป็น ในชุมชนของตนเองอย่างอิสระ โดยมีท่ีปรึกษาทาง
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วิชาการประจ�าภาค ท�าหน้าที่เพียงให้ข้อแนะน�าในการเขียนโครงการ กลุ่มผู้ริเริ่ม
โครงการมีอิสระในการคิดและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความจ�าเป็น
ของชุมชนของตนเอง
   ๔.๑.๒ แนวทางการจัดการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน 
มีความหลากหลายตามบริบทของท้องถิ่น กิจกรรมที่จัดมีความยืดหยุ่น และ 
มีลักษณะคล่องตัวหรือไม่ อย่างไร
   จากการวิเคราะห์สาระของกิจกรรมการเรียนรู้หรือท่ีเรียกว่า 
โครงการย่อยของโครงการ พบว่า มีส่วนประกอบของมีกิจกรรมในเรื่องต่างๆ 
จ�านวน ๑๑๑ กิจกรรม โดยสาระของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่องค์กรชุมชน
ร่วมกนัคิดแบบมส่ีวนร่วม ท�าให้ลกัษณะกจิกรรมของโครงการมคีวามหลากหลาย 
นอกจากนั้นการอธิบายแนวทางการด�าเนินกิจกรรมบางกิจกรรมมีความเชื่อมโยง
ไปสู่หลายประเด็น เช่น กิจกรรมการสร้างจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู ่
เรื่องของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสายใยของชุมชน เป็นต้น
   เมื่อพิจารณาการจ�าแนกประเภทกิจกรรมตามภูมิภาคทั้ง ๔ 
ภมิูภาค พบว่า กิจกรรมการสบืสานวฒันธรรม ภูมปัิญญาและประวตัศิาสตร์ชมุชน 
การพัฒนาอาชีพชุมชน การเรียนรู้ศิลปะดนตรี มีความหลากหลายไปตามบริบท
ของท้องถิ่นมากที่สุด ส่วนกิจกรรมประเภทอื่น ก็จะมีความสอดคล้องกับลักษณะ
ของท้องถิ่นและลักษณะผู้เรียน เช่น การพัฒนาจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม  
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   ๔.๑.๓ การจัดการศกึษาของชุมชน มกีารเชือ่มโยงการศึกษา 
ในระบบการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขหรือไม่ อย่างไร
   จากการสังเกตการจัดท�าแผนงาน โครงการและกิจกรรมของ
องค์กรไปชุมชนกลุ่มต่างๆ พบว่า ที่ปรึกษาทางวิชาการจะให้ค�าแนะน�าการเขียน
อธบิายแนวทางและวธิดี�าเนนิกจิกรรมย่อย ของโครงการให้เป็นหลกัสูตรการเรยีน
การสอน ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ก�าหนดสาระการเรียนรู้ ก�าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ ก�าหนดตัวบ่งชี้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  
รวมทั้งก�าหนดผู้เรียนและผู้สอนไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดใน 
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สถานศึกษา จะจัดท�าเป็นหลักสูตรชัดเจน มีผู้สอนซึ่งเป็นวิทยากรภูมิปัญญาจาก
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มีครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรบ้าง กลุ่มผู้เรียนมีทั้งนักเรียน 
เยาวชนนอกโรงเรียน สมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้สูงวัย
   กจิกรรมการเรยีนรูห้ลายกจิกรรมมกีารด�าเนนิการมาก่อนท่ีจะ
มีโครงการนี้เข้าไปส่งเสริม เช่น การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน  
การอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่น การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
กิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าและกิจกรรมดีเกฮูลู เป็นต้น
   กิจกรรมการเรียนรู ้ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที่ 
เชื่อมโยงการศึกษาทั้ง  ๓ ระบบต่อเนื่องกัน
   ๔.๑.๔ สาระของกิจกรรมการเรยีนรู ้มอีงค์ประกอบเกีย่วกบั 
การรู้ท้องถ่ิน รู้รากเหง้า รู้ศาสนา รู้วัฒนธรรม รู้ประวัติศาสตร์ รู้วิชาสามัญ  
รู ้วิชาชีพ รู ้รักษาสุขภาพ รู ้ เท ่าทันโลก การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี  
มีสัมมาอาชีพและมีสันติสุข (เพื่อน�าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน) อย่างไร
   สาระกิจกรรมการเรียนรู ้ ๑๑๑ กิจกรรม มีลักษณะองค์
ประกอบของกิจกรรมจ�าแนกเป็นดังนี้
   (๑)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ๑   กิจกรรม
   (๒)  การเรียนรู้ศิลปะและดนตรี ๙   กิจกรรม
   (๓)  ครอบครัวและและความรักถิ่น ๖   กิจกรรม
   (๔)  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๘   กิจกรรม
   (๕)  การพัฒนาความรู้และปัญญา ๑๑ กิจกรรม
   (๖)  การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ๑๕ กิจกรรม
   (๗)  การต่อต้านยาเสพติดละเลิกอบายมุข ๓   กิจกรรม
   (๘)  การพัฒนาอาชีพในชุมชน ๒๓ กิจกรรม
   (๙)  กีฬาและสุขภาพชุมชน ๑๑ กิจกรรม
   (๑๐)  การพัฒนาผู้น�าและเครือข่ายชุมชน ๑   กิจกรรม 
   (๑๑)  การพัฒนาการมีส่วนร่วม ๓   กิจกรรม
    และอัตลักษณ์
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   (๑๒) การเรียนรู้การใช้สมุนไพร ๑   กิจกรรม
   (๑๓) การสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ๑๙  กิจกรรม
          และประวัติศาสตร์ชุมชน  
   ๔.๑.๕ องค์ประกอบด้านผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน มีลักษณะอย่างไร
   ลักษณะผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน รองลงมาคือ ประชาชนที่เป็นสมาชิกชุมชนในวัยท�างานและผู้สูงวัย  
   กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิเป็นลกัษณะ 
การเรียนรู้แบบ learning to do, learning to be, learning to know และ 
learning to live together ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   ลักษณะผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้น�าภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น วิทยากรในชุมชน ครู อาจารย์ ผู ้น�าชุมชน พระสงฆ์  
ผู้น�าศาสนา และเยาวชนในชุมชน 
   กล่าวโดยสรปุ ผลการตรวจสอบและประเมนิสภาพทัว่ไปจาก
การวิเคราะห์เอกสาร การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์การ
ท�างานขององค์กรจัดการศึกษาในชุมชน พบว่า มีการด�าเนินการสอดคล้องกับ
แนวคิดและหลักการของโครงการ
  ๔.๒ ผลการประเมินพัฒนาการ (รอบ ๔ เดือน) 
   ๔.๒.๑ การสนับสนุนทางวิชาการ
   องค์กรอ�านวยการวชิาการกลาง ได้สนบัสนนุวชิาการด้วยการ
ประชุมปฏิบัติการ และการประชุมประจ�าเดือน เพื่อติดตามการด�าเนินงานตาม
คู่มือการด�าเนินงานให้เป็นแนวปฏิบัติขององค์กรในการประสานงานวิชาการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
   องค์กรอ�านวยการวิชาการกลาง และองค์กรประสานวิชาการ
ภาค มีการเข้าร่วมจัดประชุม นิเทศติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรในชุมชนท่ี
เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ ภาค
   การประชุมประจ�าเดือนของกรรมการอ�านวยการกลางและ
องค์กรประสานวชิาการระดับภาคท�าให้ได้แนวคิดและแนวทางการด�าเนนิโครงการ
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ในขั้นน�าโครงการไปปฏิบัติ  เช่น ข้อเสนอแนะให้เพิ่มองค์กรชุมชนที่จัดกิจกรรม
การอยู่ร่วมกันในชุมชนของคนต่างศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
   ๔.๒.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   (๑) การจัดท�าแผนงานโครงการ 
   องค์กรในชุมชนท่ีร่วมโครงการส่วนใหญ่จัดท�าโครงการและ
กิจกรรมตามรูปแบบที่องค์กรอ�านวยการกลางก�าหนดในคู่มือได้แล้วเสร็จและ
ด�าเนินการได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ส่วนน้อยมีการจัดท�าแล้วเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔        
   (๒) การจัดท�าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
   องค์กรอ�านวยการวิชาการกลาง และองค์กรประสานงาน
วิชาการภาค มีการติดตามให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตรการจัดการ 
เรยีนรูต้ามคูม่อืการด�าเนนิงาน เพือ่ให้ทกุองค์กรทีจั่ดการเรยีนรู ้เข้าใจตรงกนัและ
สามารถน�าไปปฏิบัติได้ จากการตรวจสอบในรอบ ๔ เดือนพบว่า หลังจากได ้
รับค�าแนะน�าแล้ว องค์กรในชุมชนสามารถจัดท�าหลักสูตรและอธิบายสื่อการ 
เรียนรู้ได้
  ๔.๓ การพฒันาการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ชมุชน วดั ศาสนสถาน และ
ศูนย์การเรียนรู้ 
  ภายในเดอืน มถินุายน – กรกฎาคม ๒๕๕๔ องค์กรจดัการเรยีนรูใ้น
ชุมชนที่ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ได้ด�าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนและ
โครงการแล้ว
  ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ
  กลุ่มแรก เป็นกลุ่มองค์กรท่ีมีการจัดกิจกรรมประจ�าอยู่ก่อนแล้ว 
เพียงแต่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากโครงการ การเข้าไปสนับสนุนกิจกรรม
ของโครงการมีผลให้องค์กรปรับกิจกรรมให้มีเป้าหมายและวิธีการที่มุ่งค้นหา 
บทเรียนในการด�าเนินกิจกรรม
  กลุม่ทีส่อง  เป็นกลุม่องค์กรทีม่กีารจัดกจิกรรมอยูบ้่าง แต่การด�าเนนิ
งานยังไม่ต่อเนื่อง หรือยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน หรือมีการจัดกิจกรรม 
ยังไม่กว้างขวาง การขอรับการสนับสนุนจากโครงการ จะต้องแสดงแบบแผนของ
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กิจกรรม ขยายขอบเขตกิจกรรม มีการก�าหนดหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้  
การวัดประเมนิความส�าเรจ็ และแนวทางการถอดบทเรียนจากการด�าเนนิกจิกรรม 
องค์กรเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่สอง
  กลุ่มที่สาม  เป็นกลุ่มที่ริเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ แต่มีความ 
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน
  โดยสรุป ผลการตรวจสอบและประเมินพัฒนาการของโครงการ 
ในรอบ ๔ เดือน พบว่าการด�าเนินงานขององค์กรในชุมชนและการสนับสนุน 
ทางวิชาการจากองค์กรกลางและองค์กรประสานวิชาการภาคเป็นไปตามกรอบ
การด�าเนินงานโครงการน�าร่องการจัดการศึกษา
 
 ๕. ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระยะ
เริ่มต้น
  ๕.๑ องค์ประกอบด้านผู้เรียน พบว่า ตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมิน
ได้ในระยะนี้ คือ
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของสมาชิกได้เรียนรู้และแก้ปัญหางานและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พบว่า สามชิกกลุ่มเรียนรู้การสังเคราะห์ปัญหา การจัด
ท�าโครงการ การปรับปรุงกิจกรรม การจัดท�าหลักสูตร และจัดท�างบประมาณ 
ร่วมกันด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง
  ๕.๒ องค์ประกอบด้านองค์กรที่จัดการศึกษา
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ องค์กรมีแผนงานโครงการและมีการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ตามประเภทองค์กร ๒๘ โครงการหลัก ทุกโครงการมีกระบวนการจัด
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ องค์กรมีการจัดท�า/พัฒนาหลักสูตรและสื่อการ 
เรียนรู้ตามแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับประเภทการเรียนรู้ แนวปฏิบัติ
หลักสูตรส่วนใหญ่มีความชัดเจน มีข้อเสนอแนะให้กลุ่มบันทึกข้อมูลการปฏิบัติ
กิจกรรมของหลักสูตร
  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่องค์กรจัดส่วนใหญ่ 
เกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมอืจากหลายองค์กร ชุมชนมคีวามเคลือ่นไหว 
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โครงการช่วยเสรมิพลงัการท�างานของชมุชน มข้ีอเสนอแนะให้มกีารประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมและผลงานให้องค์กรอื่นๆ รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน องค์กรมี
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง ๓ ระบบ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มมี
แบบแผนของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน มีประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อแสวงหา
ทางออกในการแก้ไขปัญหาชมุชนและปัญหาขององค์กร กลุม่ต้องการข้อเสนอแนะ
และค�าปรึกษาจากที่ปรึกษาประจ�าภูมิภาค
  ๕.๓ องค์ประกอบด้านการอ�านวยการและการสนับสนุนทาง
วิชาการ
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ องค์กรอ�านวยการกลางมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน 
โดยจัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการและการปฏิบัติกิจกรรมอธิบายแนวปฏิบัติให้
ชดัเจนมข้ีอเสนอแนะให้เพิม่ค�านยิามค�าว่า “หลกัสตูร” และ “การถอดบทเรยีน” 
ไว้ในคูม่อื ผูป้ฏบิติังานมกีารเข้าร่วมประชมุ มกีารจัดเวทเีสวนาให้มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ในกลุ่มภาค มีการประสานงานทางวิชาการ แนะน�าแก้ไขปัญหามีการพบปะกลุ่ม
และประชุมโดยใช้เครือข่าย Internet มีแผนการให้ค�าปรึกษาการถอดบทเรียน  
มีการพบกลุ่มเพื่อให้ค�าปรึกษา
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีการประสานการจัดกิจกรรมและสนับสนุนทาง
วชิาการในองค์กรระดับภูมภิาค ประสานงานทางไกลผ่านสือ่ และเดนิทางพบกลุม่
ให้ค�าปรึกษา
  ๕.๔  องค์ประกอบด้านชุมชนและสังคม
  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ – ๔.๖ ชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง 
หลากหลาย ผลการพฒันาสขุภาวะและคุณภาพชวิีตในชุมชนทัง้ด้านร่างกาย จติใจ 
สังคม และสติปัญญา ยังไม่เห็นชัดเจนนัก แต่ชุมชนมีการผนึกก�าลังโดยใช้
กระบวนการศึกษาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ต่างๆค่อนข้างชัดเจน



225การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

  ๕.๕  องค์ประกอบด้านการรายงานผลการน�าร่อง
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ – ๕.๒ ยังไม่มีการรายงานผลการน�าร่องจากการจัด
หลักสูตรการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น แต่มีรายงานการถอดบทเรียนขององค์กร
จัดการศึกษา ๑ องค์กร

รายงานการประเมินภายในระหว่างการด�าเนินโครงการ
(ระยะครึ่งแผน)

 ๑. หลักคิดส�าคัญของการประเมิน
 การประเมนิภายในโครงการระยะคร่ึงแผนเป็นการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร 
การด�าเนินกิจกรรมโครงการระหว่างด�าเนินการ ต้องการประมวลข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ การจ�าแนกประเภทสาระของหลักสูตรหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีแบบแผนการประเมินด้วยการออกตรวจเยี่ยม ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาข้อมูลและปัญหาจากกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภูมิภาค
ตามขอบข่ายของการประเมิน
 ๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
  ๒.๑ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการระหว่างการด�าเนิน
โครงการ
  ๒.๒ เพื่อศึกษาพัฒนาการของโครงการ ศึกษาปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไข ปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานโครงการ 
  ๒.๓ เพื่อรายงานการนิเทศ ก�ากับ ติดตามงานโครงการ
 ขอบข่ายการศกึษาและประเมนิ ประกอบด้วย ข้อมลูพืน้ฐานขององค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละภูมิภาค สาระของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีด�าเนินงาน  
รูปแบบของวธิกีารประเมนิ กระบวนการและผลการปฏบิตังิานรวมทัง้ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การประเมิน รายข้อดังนี้
  ๒.๑  ข้อมูลพื้นฐาน
   ๒.๑.๑ องค์กรจัดระบบการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมในการ
ประเมินภายในรอบ ๓ จ�านวนทั้งสิ้น ๓๔ องค์กร ประกอบด้วย
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    (๑) ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา (ประถม – มัธยมศกึษา) 
จ�านวน ๖ องค์กร
    (๒) โรงเรยีนประถม – มธัยมศกึษา จ�านวน ๑๗ โรงเรยีน
    (๓) องค์กรชมุชน/แหล่งเรยีนรู/้วัด/ท้องถิน่  ๑๑ องค์กร
   ๒.๑.๒ การกระจายองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในภูมิภาคมี
ลักษณะดังนี้
    (๑) ภาคเหนือ จ�านวน ๖ องค์กร ประกอบด้วย
     (๑.๑) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ�านวน ๑ องค์กร
     (๑.๒) โรงเรียนประถม - มัธยมศึกษา จ�านวน ๓ 
โรงเรียน
     (๑.๓) องค์กรชุมชน/แหล่งเรียนรู้/วัด/ท้องถิ่น ๒ 
องค์กร
    (๒) ภาคกลาง จ�านวน ๖ องค์กร ประกอบด้วย 
     (๒.๑) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
จ�านวน ๑ องค์กร
     (๒.๒) โรงเรียนประถม - มัธยมศึกษา จ�านวน ๒ 
โรงเรียน
     (๒.๓) องค์กรชุมชน/แหล่งเรียนรู้/วัด/ท้องถิ่น ๓ 
องค์กร
    (๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑๑ องค์กร 
ประกอบด้วย 
     (๓.๑) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ�านวน ๑ องค์กร
     (๓.๒) โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษา จ�านวน ๕ 
โรงเรียน
     (๓.๓) องค์กรชุมชน/แหล่งเรียนรู้/วัด/ท้องถิ่น ๕ 
องค์กร
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    (๔) ภาคใต้ จ�านวน ๑๐ องค์กร ประกอบด้วย 
     (๔.๑) ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ประถม-
มัธยมศึกษา) จ�านวน ๒ องค์กร
     (๔.๒) โรงเรียนประถม - มัธยมศึกษา จ�านวน ๗ 
โรงเรียน
     (๔.๓) องค์กรชุมชน/แหล่งเรียนรู้/วัด/ท้องถิ่น ๑ 
องค์กร

 สรปุ ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัองค์กรในชมุชนทีเ่ข้าร่วมโครงการในช่วงเวลา 
ที่ผ่านมา มีจ�านวนองค์กรเพิ่มขึ้นอีก ๖ องค์กร จากเดิม ๒๘ องค์กร รวมเป็น ๓๔ 
องค์กร ประกอบด้วย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมหรือมัธยมศึกษา 
จ�านวน ๖ องค์กร ปฏิบัติกิจกรรมการประสานงานโครงการใน ๔ ภูมิภาค องค์กร
ที่เป็นสถานศึกษา (ประถม-มัธยมศึกษา) ๑๗ องค์กร และองค์กรชุมชน  
แหล่งเรียนรู้ วัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ องค์กร จ�านวนองค์กรท่ี 
เข้าร่วมมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
  ๒.๒ สาระของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด�าเนินการ
  การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชนมสีาระ 
ของกิจกรรม จ�าแนกได้เป็น ๑๓ ประเภท คือ
   (๑) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
   (๒) การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
   (๓) การส่งเสริมความรักในครอบครัวและความรักถิ่น
   (๔) การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   (๕) การพัฒนาความรู้และปัญญา
   (๖) การพัฒนาจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม
   (๗) การต่อต้านยาเสพติด ละเลิกอบายมุข
   (๘) การพัฒนาอาชีพในชุมชน
   (๙) การกีฬาและสุขภาพชุมชน
   (๑๐) การพัฒนาผู้น�าและเครือข่ายชุมชน
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   (๑๑) การพัฒนาการมีส่วนร่วมและอัตลักษณ์
   (๑๒) การเรียนรู้การใช้สมุนไพร
   (๑๓) การสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์
ชุมชน
  ๒.๓ รูปแบบและวิธีการประเมินภายใน
   ๒.๓.๑ การออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม 
โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ
   ๒.๓.๒ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงานขององค์กร
   ๒.๓.๓ ศกึษาข้อมลูและปัญหาการให้ค�าปรกึษาของกรรมการ 
ที่ปรึกษาประจ�าภาค
  ๒.๔ การปฏิบัติงานโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
   ๒.๔.๑ การด�าเนินงานโครงการของฝ่ายอ�านวยการใน 
ส่วนกลาง
   ก. กิจกรรมฝ่ายอ�านวยการส่วนกลาง
    (๑) การสนบัสนนุการปฏบิตังิานโครงการของฝ่ายอ�านวยการ 
ในส่วนกลาง ในช่วงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ยังด�าเนินไปเป็นปกติ  
ทั้งทางด้านการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนทางวิชาการ แม้ว่าในช่วง ๒ 
เดือนหลังประเทศไทยจะประสบภาวะวิกฤตเรื่องน�้าท่วมโดยเฉพาะในพื้นที ่
ภาคกลาง ฝ่ายอ�านวยการยังท�าหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามงานและ
การออกเยี่ยมองค์กรชุมชนอย่างสม�่าเสมอ
   (๒) ฝ่ายอ�านวยการส่วนกลางมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และ 
วธิีการมอบเงินรางวลั โล่เกียรตยิศ และประกาศเกียรตคิุณเพือ่ส่งเสริมก�าลงัใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ เป็นรางวัลระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
องค์กร ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากเงินบริจาค จะมีการคัดเลือกองค์กรโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจะมีการมอบเงินรางวัลแก่องค์กรในชุมชน
ที่มีผลงานดีเด่น ผลงานดี และประกาศเกียรติคุณในวัน ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
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   (๓) ส่วนกลางให้การสนับสนุนทางวชิาการโดยการจดัฝึกอบรม
ปฏบิตักิารเพือ่พฒันาบคุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการด้านการวจิยัในภูมภิาค ๓ ภาค 
จ�านวน ๑๐ ครั้งๆละ ๒วัน ให้สามารถท�าวิจัยและพัฒนาการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ต่อยอดโครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชุมชน
    (๔) การจัดประชุมประจ�าเดือนเพื่อติดตามผลการด�าเนิน
กิจกรรมโครงการ คณะกรรมการไม่สามารถประชุมได้ทุกเดือนตามท่ีก�าหนด 
เนื่องจากมีปัญหาอุบัติภัยน�้าท่วม โดยครั้งสุดท้ายมีการประชุมวันที่ ๒๘ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ได้รบัทราบความก้าวหน้าของการด�าเนนิกจิกรรมขององค์กร
ชุมชนต่างๆ และผลกระทบจากปัญหาน�้าท่วมที่ท�าให้เป็นอุปสรรคในการด�าเนิน
กิจกรรมด้วย
   ข. ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
   เนื่องจากปัญหาอุบัติภัยน�้าท่วมในภาคเหนือตอนล่างและ 
ภาคกลาง ท�าให้การประสานการด�าเนินกิจกรรมของส่วนกลางกับพื้นที่บางส่วน
ในภาคกลางไม่ราบรื่น มีปัญหาในการเดินทาง การออกตรวจเยี่ยม แต ่
คณะกรรมการและที่ปรึกษาได้ใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อมิให้ภาวะ
วิกฤตเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินกิจกรรมของโครงการจนปัญหาต่างๆ ลุล่วง 
ไปได้ค่อนข้างดี การลงพื้นที่ออกเยี่ยมองค์กรชุมชนท่ีประสบอุทกภัย มีทีม
คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกันเดินทางออก 
ช่วยเหลอืชมุชน เช่น ชมุชนวดัล�าพญา อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และชมุชน
ลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น แม้การคมนาคมจะมีปัญหา
แต่การประสานงานและการสนับสนุนทางวิชาการก็ยังด�าเนินไปด้วยดี
   ค. ข้อเสนอแนะ 
   (๑) ควรท�าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
และการมอบรางวัลเสริมแรงแก่องค์กรในชุมชนระหว่างส่วนกลาง ที่ปรึกษา
โครงการในภูมิภาค และองค์กรในชุมชน เนื่องจากแต่ละองค์กรในแต่ละภูมิภาค
มีบริบทในการท�างานโครงการและข้อจ�ากัดต่างๆกัน โดยให้เห็นว่าผลการตัดสิน
รางวัลพิจารณาจากเกณฑ์การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นส่วนส�าคัญ
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   (๒) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนในพื้นที่และ
กิจกรรมของโครงการปรากฏผลตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่ กระบวนการ 
ถอดบทเรียนจากการด�าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ควรเป็นเรื่องส�าคัญใน 
การนิเทศติดตามจากส่วนกลางต่อไป
  ๔.๒ การออกแบบนิเทศติดตามประเมินผลและให้ค�าปรึกษา 
ในส่วนภูมิภาค
   ก. กิจกรรมในภูมิภาคและเขตพื้นที่
   (๑) ที่ปรึกษาวิชาการและผู้ประสานงานแต่ละภูมิภาคได้ม ี
การออกไปนิเทศติดตามประเมินผล และสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้แก่องค์กรในชุมชนและมีการจัดท�ารายงานความก้าวหน้าของงาน  
รวมทั้งมีการรายงานปัญหาและประสานการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนกลาง
   (๒) ผู ้ประสานงานและที่ปรึกษาทางวิชาการระดับภาคม ี
การจัดท�ารายงานความก้าวหน้าในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ
น�าร่องการจดัการศกึษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนตามแบบ รง.ระดบัภาค 
และระดับ สพท. ระยะ ๑, ๒ และ ๓ อย่างสม�่าเสมอ
   (๓) ระดับเขตพ้ืนที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
องค์กรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงานร่วมกัน  
จดัเวทกีารเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนัตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ 
องค์กรในชมุชนส่วนใหญ่เข้าร่วมกจิกรรม มส่ีวนน้อยมไิด้เข้าร่วมเนือ่งจากมีภารกจิ
และปัญหาการคมนาคม
   ข. ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
   อาจมีความล่าช้าในการจัดส่งรายงานบ้างในบางพื้นที่ และ 
บางพื้นที่อาจมีการปรับเปลี่ยนผู ้ประสานงาน และรับผิดชอบบ้างแต่ก็เป็น 
ส่วนน้อย
   ค. ข้อเสนอแนะ
   (๑) องค์กรในชุมชนควรมีอิสระในการด�าเนินกิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษา ท้ังการริเริ่ม
กจิกรรม การจดักจิกรรม การแก้ไขปัญหาการเรยีนรูป้ระสบการณ์จากบทเรยีนใน
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การด�าเนินกิจกรรมตามหลกัสตูรการจัดการเรยีนรู ้ทีป่รกึษาทางวชิาการมบีทบาท
ในการส่งเสริมและสนับสนุนทางความคิดและให้ความรู้เท่าที่จ�าเป็น แนะน�า 
ประสานการท�างานให้เครือข่ายมีความเข็มแข็ง กรณีการด�าเนินกิจกรรมของ
โครงการพบความไม่เป็นอิสระขององค์กรในชุมชน อาจมีการทบทวนแบบแผน
ของการประสานงานในการด�าเนินกิจกรรม
   (๒) เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จัดการในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ควรเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้จาก
บทเรียนรูปแบการน�าเสนอควรก�าหนดประเด็นให้ชัดเจนเพื่อผู้เข้าร่วมจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในเวลาจ�ากัด เช่น กิจกรรมที่ท�าคืออะไร ด�าเนินกิจกรรมอย่างไร 
ผลเป็นอย่างไร ปัญหาทีพ่บคอือะไร มกีารแก้ไขปัญหาอย่างไร การด�าเนนิกจิกรรม
ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีผลดีหรือไม่ดีอย่างไร องค์กรอื่นสนใจและ
น�าแนวปฏิบัติไปใช้ควรมีข้อแนะน�าอย่างไร เป็นต้น
  ๔.๓ การด�าเนินกิจกรรมโครงการขององค์กรในชุมชน
   ๔.๓.๑ การด�าเนินกิจกรรมระดับองค์กรในชุมชน
   การด�าเนินกิจกรรมระดับองค์กรในชุมชนในภาพรวมทุกภาค
เป็นไปในทิศทางที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่อนข้างมาก ดังนี้
   (๑) ภาคเหนือ 
    (๑.๑) กิจกรรมระดับองค์กร
    การด�าเนินกิจกรรมขององค์กรในชุมชนท้ัง ๖ องค์กร 
เป็นไปตามแผน และผลการด�าเนนิงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทัง้ในจงัหวดัล�าพนู
และจังหวัดน่าน  
    การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของกรรมการอ�านวยการจาก 
ส่วนกลางที่ชุมชนบ้านโป่งแดง เป็นพลังขับเคลื่อนให้มีการน�าผลจากเวทีสนทนา
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่องค์กรในพื้นที่จัดการเพิ่มเติมส่วนท่ีมีอยู่เดิมจาก
โครงการน�าร่อง ท�าให้ชมุชนได้รบัประโยชน์ทางด้านสขุภาพอนามยั เป็นกจิกรรม
ที่มีบูรณาการประสานความร่วมมือกับองค์กรส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และงานสาธารณสุขในพื้นที่



232 การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

   โรงเรยีนบ้านนาทราย สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู 
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม ๕ โครงการเป็นไปด้วยดีทุกโครงการโดยเฉพาะ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ เสมือนว่าเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่แบบ “ครูเสริม-พี่สอน-น้องสาน” โดยครูแนะวิธีการให้
นักเรียนจากโรงเรียนพี่ (มัธยมศึกษา) ไปสอนน้องที่อ่านไม่ได้และก�าลังเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา (๖ โรงเรียน) ไปสอนตามบ้านหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุด 
ท�าให้น้องๆอ่านได้เขียนได้จนเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีต่อกันของ
ครอบครัวนักเรียน ในทั้งชุมชน ทั้งหมู่บ้าน และต�าบล เป็นต้น
   ชุมชนหนองล่อง อ�าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล�าพูน ด�าเนิน
กิจการทั้ง ๕ โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรม 
ค่ายเยาวชนเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาความเป็นผู้น�าเยาวชนได้ดี เยาวชน 
มีอิสระในการร่วมคิดร่วมกันแก้ปัญหาของเยาวชนเอง รวมท้ังปัญหาของชุมชน 
ท�าให้เยาวชนเข้าใจบทบาทและเน้นความส�าคัญของตนเอง จุดเด่นอกีประการหนึง่
คอื ความร่วมมอืร่วมใจของผูน้�าองค์กรต่างๆ ทัง้องค์กรส่วนภมูภิาค ท้องถิน่ องค์กร
ชุมชนและภาคประชาสังคมมีความเข็มแข็งมากขึ้น
   จุดเด่นของการด�าเนินกิจกรรมชุมชนบ้านป่าหัด อ�าเภอปัว 
จังหวัดน่านก็คือ ความสามารถในการบูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม การพฒันาแหล่งเรียนรู ้การพฒันาความรู้ การสบืสานภมูปัิญญา พัฒนา
จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ประวัติชุมชน การกีฬาและสุขภาพให้ด�าเนินไปเป็น 
แบบวิถีชีวิตจริงแต่ละวันของชุมชนอย่างกลมกลืน
    (๑.๒) ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
     (๑.๒.๑) การด�าเนินกจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือ เสรมิสร้าง
สุขภาพกาย สุขภาพใจ และปัญญา ส�าหรับชนเผ่าที่มีความเชื่อและวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตดั้งเดิม มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องด�าเนินการแบบค่อยเป็น
ค่อยไปและวิธีปฏิบัติที่นุ่มนวล ความส�าเร็จของการด�าเนินบางโครงการ เช่น 
โรงเรียนบ้านโป่งแดงอาจต้องใช้ระยะเวลา
     (๑.๒.๒) การด�าเนินกิจกรรมบางลักษณะ เช่น  
การลดละเลิกบุหรี่ และการด่ืมสุราของสมาชิกในชุมชน โดยมีโรงเรียนเป็นฝ่าย 
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รับผิดชอบ เป็นเร่ืองค่อนข้างท�าได้ยากล�าบาก เพราะโรงเรียนมีพลังขับเคลื่อน 
ไม่เข็มแข็งพอ จะต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มและองค์กรฝ่ายต่างๆ 
ในชุมชนซึ่ง จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเวลามาก
    (๑.๓) ข้อเสนอแนะ  
    ผลการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรในชุมชนภาคเหนือ  
โดยรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ บทเรียนความส�าเร็จ
และความไม่ส�าเรจ็อาจช่วยให้ค้นพบแนวปฏบิตัทิีด่หีรอืปรบัเปลีย่นแนวปฏบิตัใิห้
อยู ่ในขอบเขตและข้อจ�ากัดตามบริบทของชุมชนและศักยภาพขององค์กร 
กระบวนการเรียนรู้และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of change) ของเรื่องใด 
ควรเป็นอย่างไรก็จะเป็นบทเรียนอีกประการหนึ่งที่ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้  
   
   (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    (๒.๑) กิจกรรมระดับองค์กร
    การด�าเนินกิจกรรมโครงการในพื้นท่ี ๔ จังหวัดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ๖ องค์กรมีโรงเรียนที่ด�าเนินกิจกรรม ๕ 
โรงเรียน ผลการด�าเนินโครงการก้าวหน้าตามแผนงานการด�าเนินงาน และม ี
ผลของกระบวนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
   ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ๒ องค์กร คือ วัดท่าสะแบง แม้จะมี
การเริ่มโครงการล่าช้าไปบ้าง  แต่ทุกกิจกรรมก็ด�าเนินการไปได้ดี โดยวัดเป็น
ศูนย์กลางการขับเคล่ือนกิจกรรม มีผู้น�าภูมิปัญญา ผู้น�าในชุมชน และงานการ
ศึกษานอกโรงเรียนเป็นก�าลังส�าคัญท�าให้กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมโครงการ
ด�าเนินไปด้วยดี ส่วนแหล่งเรียนรู้บ้านเหล่าลิง กิจกรรมการพัฒนาความรู้แก่
เยาวชนด�าเนินไปด้วยดี มีผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง แต่ยังมีบางกิจกรรม 
ยังแสดงความก้าวหน้าไม่ชัดเจนนัก เช่น กิจกรรมเรียนรู ้การประกอบการ 
ของเยาวชน (เฒ่าแก่น้อย) เป็นต้น 
   กิจกรรมการเรียนรู้บ้านปู่ทวดครูสิงห์ในจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นองค์กรในชุมชนที่ด�าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ท�าให้เกิดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
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   การด�าเนินกิจกรรม ๒ องค์กรในชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 
คอื ชุมชนบ้านฝางและชมุชนเทศบาลนครขอนแก่น หลายกจิกรรมมคีวามก้าวหน้า
พอสมควร อาจมีปัญหาความล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจากผู้น�าและสมาชิกองค์กรม ี
อิสระในการบริหารทรัพยากรโครงการไม่มากนัก มีข้อเสนอให้มีการทบทวน
แนวทางการประสานงาน การให้ค�าปรึกษา การด�าเนินกิจกรรมขององค์กร
    (๒.๒) ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
    องค์กรในชมุชนได้ร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมการจัดการเรยีน
รู้แบบมส่ีวนร่วมทีอ่าจมปัีญหาในพืน้ทีต่่างกนั การแก้ไขปัญหาขององค์กรในชุมชน
จะได้รับข้อแนะน�าจากที่ปรึกษาในภูมิภาค ในกระบวนการออกตรวจเยี่ยมท่ี
ปรึกษาให้การสนับสนนุทางวชิาการและเสรมิก�าลงัใจ มกีารตดิต่อประสานงานกบั
ส่วนกลางสม�่าเสมอเพื่อขอข้อแนะน�าปรึกษา
    (๒.๓) ข้อเสนอแนะ
    การปฏิบัติกิจกรรมในบางพื้นท่ี ควรมีการทบทวนแนว
ปฏบิตัใินการประสานงาน การให้ค�าปรกึษา และการสนบัสนนุให้องค์กรในชมุชน
มีอิสระในการจัดการทรัพยากรของโครงการให้มากยิ่งขึ้น
   
   (๓) ภาคกลาง
    (๓.๑) กิจกรรมระดับองค์กร
    ในภาคกลางมีพื้นที่ด�าเนินโครงการ ๓ จังหวัด คือ 
เพชรบุรี นครปฐมและปทุมธานี จากการออกตรวจเยี่ยม และข้อมูลจากที่ปรึกษา
ประจ�าภาครวมทั้งรายงานเอกสารพบว่า ในพื้นที่ภาคกลางในระยะท่ี ๓ นี้มี 
การด�าเนินกิจกรรมไปได้ดีโดยเฉพาะทุกโครงการสมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือก
เป้าหมายและแนวปฏิบัติกันเองตามความชอบและความพอใจ ท�าให้การด�าเนิน
กิจกรรมส่วนใหญ่มีผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ก�าหนดไว้ แต่เนื่องจากภาคกลาง 
ได้รบัผลกระทบจากปัญหาอทุกภยั ท�าให้หลายองค์กรด�าเนนิกจิกรรมได้ค่อนข้าง
ล�าบาก สมาชิกโครงการมีภาระในการแก้ไขปัญหาน�้าในครอบครัวและชุมชน 
การคมนาคมไม่สะดวกแต่กระบวนการด�าเนินโครงการโดยรวมมีความก้าวหน้า 
ไปได้ด้วยดี
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    (๓.๒) ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
    วกิฤตเกีย่วกบัอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคกลางกลบัเป็นโอกาส
ของการด�าเนินกิจกรรมบางโครงการขององค์กรในชุมชน เป็นโครงการจัดท�า 
EM-ball ของโรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี สามารถผลิตและน�าผลผลิต
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาภาวะน�้าเน่าเสียแก่ผู้ประสบอุทกภัย ช่วยบ�าบัดน�้าเสีย
ในชุมชน และกิจกรรมโครงการน้ียังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นท่ี 
เป็นอย่างดี
    กิจกรรมโครงการในบางชุมชน เช่น ชุมชนลาดสวาย 
ทั้ง ๕ โครงการซึ่งเริ่มต้นไปได้ด้วยดี เม่ือพบวิกฤตน�้าท่วมท�าให้หลายโครงการ 
ต้องหยดุหรอืเลือ่นไปเพราะเครือ่งมอืและอุปกรณ์การด�าเนนิกิจกรรมหลายองค์กร
ได้ศูนย์หายไปกับกระแสน�้าครั้งนี้ด้วย
    (๓.๓) ข้อเสนอแนะ
    เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเป็นผลกระทบอย่างหนัก 
ต่อการด�าเนินกิจกรรมการจัดการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมทีอ่งค์กรชมุชนมไิด้คาดคดิ 
มาก่อนและยากต่อการควบคุม การรกัษาชวีติและทรพัย์สนิของสมาชกิองค์กรเป็น
สิ่งที่ส�าคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่มาของโครงการน�าร่องการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้จัดการโครงการได้
ประสานและให้ความช่วยเหลือองค์กรที่ประสบปัญหาด้วยการบริจาคทรัพย์และ
ก�าลังใจ เมื่อภาวะวิกฤตน�้าท่วมผ่านพ้นไป ควรสนับสนุนให้โอกาสองค์กรชุมชน
ได้ด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
   (๔) ภาคใต้
    (๔.๑) กิจกรรมระดับองค์กร
    พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมในภาคใต้ ๒ จังหวัดคือ นราธิวาส
และพัทลุง จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ๓ โรงเรียนคือ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโรงเรียนสวนพระยา 
วิทยา อีก ๒ โรงเรียนคือ โรงเรียนศรีวารินทร์และโรงเรียนเทศบาล ๒ อยู่ใน 
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ความรับผิดชอบการประสานงานของ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาสเขต ๑
    การด�าเนินงานโครงการของโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียน 
ไปตามแผนงาน ผลของการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
มีผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการชัดเจน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชุมชน กิจกรรมฝึกฝนอาชีพ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อาหารพื้นเมือง กลุ่มสนใจ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เยาวชนรักษ์ศาสนา ฯลฯ เนื่องจากความเอาใจใส่ในการออก
ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจของที่ปรึกษาองค์กร และเป็นความต้องการแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่
    พื้นที่ปฏิบัติการโครงการในจังหวัดพัทลุงซ่ึงมีเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต ๑ รับผิดชอบประสานงานมี ๒ โรงเรียนกับ ๑ 
ชุมชนคอื โรงเรยีนวดับ้านสวน โรงเรยีนบ้านระหว่างควน และชมุชนวดัป่าบอนต�า่ 
การด�าเนินของ ๒ โรงเรยีนเป็นไปตามแผนงาน มีผลผลติและผลลพัธ์ทีช่ดัเจน การ
ร่วมกลุ่มมีความเข็มแข็ง ส่วนชุมชนวัดป่าบอนต�่าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการภาย
หลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากข้อจ�ากัดของ
ทรัพยากร 
    (๔.๒) ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
    มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งการจดัสรรเวลาการท�ากิจกรรมประเภท
ออกปฏิบัติการในชุมชนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการเรียนตาม
ตารางสอน การแข่งขันกีฬา การติวสอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการปรับให้
ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่คงกิจกรรมไว้ให้ครบถ้วน
    (๔.๓) ข้อเสนอแนะ
    ควรร่วมกจิกรรมและสนบัสนุนครแูละบทความการศกึษา 
ให้มีการบรูณาการการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมให้ยิง่ข้ึน การสอบและ 
การวิจัยส่งเสริมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเพิ่มพูนวิทยฐานะ 
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  ๒.๕ สรปุผลประเมนิภายในการจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของ
องค์กรในชุมชนระยะที่ ๒
  ผลการประเมนิภายในมข้ีอสรุปเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานขององค์กร 
ส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับองค์กร ที่ผ่านมาพบดังนี้
   ๒.๕.๑ การร่วมกิจกรรมขององค์กรต่างๆ มีความสม�่าเสมอ  
มีการจัดประชุมประจ�าเดือน มีการจัดเสวนาต่างๆ และด�าเนินกิจกรรมตามแผน 
มีการนิเทศก�ากับติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ประสบการณ์
แก้ไขปัญหาเพื่อท�าให้กิจกรรมโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
   ๒.๕.๒ การด�าเนินกิจกรรมโครงการ ส่วนใหญ่ท�าได้ครบ 
ทุกกิจกรรม แต่เนื่องจากบางองค์กรมีข้อจ�ากัดและบางองค์กรพบปัญหาอุทกภัย
ท�าให้ต้องหยุดกิจกรรมและบางกิจกรรมมีความล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้ในแผน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง
   ๒.๕.๓ การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
น�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนในภาพรวมเป็นไปได้
ด้วยดีในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคใต้
   ๒.๕.๔ การเกดิเครอืข่ายการด�าเนนิงาน มอีงค์กรอืน่ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมหรอืสนับสนนุกจิกรรมในเครอืข่ายการเรยีนรูใ้นชมุชนและท้องถิน่ให้เหน็
ชัดเจนในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 
มีปรากฏบ้างบางโครงการในบางพื้นที่เช่น เครือข่ายการเรียนรู้การแก้ปัญหา 
น�้าเน่าเสียในเขตภาคกลาง เป็นต้น 
   ๒.๕.๕ การเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการเรียนรู้เป็นท่ียอมรับ  
เริ่มเห็นภาพชัดเจนในบางพื้นที่
   ๒.๕.๖ การมีวินัยของผู ้ เรียนควรมีการศึกษาว ่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่
   ๒.๕.๗ ประชาชน ชุมชน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการมีผลแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้ว พิจารณาจากการ 
ซักถามผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาจากผลงานท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
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พ้ืนทีป่ฏบิตัโิครงการมคีวามเป็นรปูธรรมทัง้ในเชงิแนวปฏบัิตกิจิกรรมท่ีเป็นวถีิชีวติ
และในทางวัตถุประจักษ์ที่เป็นผลจากการด�าเนินกิจกรรมซึ่งพบเห็นอยู่ทั่วไป 
ในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ

รายงานการประเมินภายในระยะสิ้นสุดโครงการ

 ๑. หลักคิดส�าคัญของการประเมิน
 โครงการน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรเพือ่สขุภาวะ 
คนไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในชุมชนจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสขุภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ มหีน้าทีจุ่ดประกาย กระตุน้ สนบัสนนุและประสาน
ความร่วมมือกับบุคคลองค์กรและชุมชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี 
ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและปัญญา ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยูโ่ดยไม่จ�ากดั
กรอบวิธีการ เปิดรับแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 
น�าไปสู่การขยายค่านิยมและสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
 แนวทางร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประเวศ วะสี เรื่องการสร้างระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤติ ได้รับการ 
สานต่อโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศและคณะ ได้ท�าการศึกษา
ทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไทยแล้วเสร็จ และมี 
ข้อเสนอส�าคัญ คือการสร้างความเข็มแข็งที่ฐานรากท่ีจ�าเป็นต้องเข้ามามีส่วน 
ในการจดัการศกึษา ประกอบด้วย สถาบนัครอบครวั ชมุชน ท้องถิน่ สถาบันศาสนา 
องค์กรชุมชน เอกชน และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อื่นของประชาชนในชุมชน ผนึกก�าลังร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ชมุชนให้เป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ร่วมกนัเตมิเตม็การจดัการศกึษา ส่วนทีด่�าเนนิ
อยู ่เพือ่น�าไปสู่สุขภาวะคนไทยทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และปัญญา จดัว่าเป็น
แนวปฏิบัติใหม่ที่น่าสนใจ 
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 ๒. วตัถปุระสงค์ของการประเมินภายใน ระยะส้ินสุดโครงการ
 การประเมนิภายในโครงการครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและรายงาน 
เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ กล่าวคือ เป็นการค้นหาค�าตอบว่า 
โครงการและกิจกรรมของโครงการประสบผลส�าเร็จหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณา
จาก
  ๒.๑ ประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness) มองในแง่ของการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  ๒.๒ ผลกระทบทางบวก (Positive Impact) ของโครงการ พจิารณา
จากการได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
  ๒.๓ ความยั่งยืนของการด�าเนินกิจกรรม (Sustainability) โดย
พิจารณาจากความต่อเน่ืองของกิจกรรมการปฏิบัติของโครงการหลังโครงการ 
สิ้นสุด
  ๒.๔ การขยายผลของกจิกรรม (Transportability) ออกไปต่างพืน้ที่
หรือต่างชุมชน ซึ่งเกิดจากผลของการเรียนรู้ความส�าเร็จของโครงการ

 ๓. ระเบียบวิธีการศึกษา
 วิธีการประเมินใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ได้จาก ๓ แหล่งคือ
  ๓.๑ แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  
ขององค์กรในชุมชนที่จัดท�าการประเมินภายในตนเองตามองค์ประกอบและ 
ตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่คณะกรรมการอ�านวยการก�าหนดให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ 
จัดท�าและรายงานการประเมินตนเอง
  ๓.๒ รายงานการถอดบทเรียนโครงการน�าร่องการจัดการศึกษา 
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะของคนไทย ที่ได้รับจากองค์กร 
ที่เข้าร่วมโครงการ
  ๓.๓ การสังเกตการณ์ภาคสนามในพื้นที่ต่างๆและการน�าเสนอ 
ผลงานการจัดนิทรรศการ รวมทั้งความคิดเห็นจากที่ปรึกษาประจ�าภาค  
มาประมวลเป็นข้อสรุป
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 ๔. ผลการประเมินภายในระยะสิ้นสุดโครงการพบดังนี้
  ๔.๑  ประสิทธิผลของโครงการ พิจารณาจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
   (๑) การจัดการศึกษาตามข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรในชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ จ�านวน ๓๗ องค์กร กระจายอยู่ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ในภาคเหนือได้แก่ 
จังหวัดล�าพูน และจังหวัดน่าน ภาคกลางได้แก่ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และ
ปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และขอนแก่น ภาคใต้ได้แก่ จังหวัดพัทลุงและนราธิวาส องค์กรในชุมชนทั้ง ๓๗ 
องค์กรท�าการน�าร่องการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและ 
บูรณาการการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเน้ือหาสาระทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ อาชีพ สุขภาพ 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง
   (๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขององค์กรในชุมชน เริ่มจาก
การก�าหนดความต้องการ การจัดท�าและพัฒนาหลักสูตร จัดท�าสื่อการเรียน 
การสอน ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ มีการประเมินผลการเรียนรู ้และมีการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ภายในและระหว่างองค์กร ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
   (๓) ประสิทธิผลของโครงการพิจารณาตามองค์ประกอบของ 
การประเมินภายในพบว่า ด้านผู ้เรียนที่เป็นเยาวชนในสถานศึกษามีความ
เปลีย่นแปลงชดัเจนด้านผลสมัฤทธิท์างการเรียนเพิม่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีการศกึษา
ท่ีผ่านมา เช่น กรณศีกึษาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ต�าบลนาทราย อ�าเภอลี ้จังหวดั
ล�าพูน จัดท�าโครงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจริงจังและสร้างสรรค์ ดูแลนักเรียน
และร่วมสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองลี้ วิถีพอเพียงเพื่อ 
การมีอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมโรงเรียนและชุมชนน่าอยู่ด้วยมือเรา ท�าให้นักเรียน 
ได้รับรางวัลผลงานด้านวิชาการจ�านวนมาก โรงเรียนมีคะแนนผลประเมินระดับ
ชาติ (National Test หรือ NT) เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน คล้ายกับอีกหลายโรงเรียน
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ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรยีนบ้านระหว่างควน โรงเรยีนบ้านสวน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาพัทลุงเขต ๑ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมท�าให้ชุมชนมี 
การจดักจิกรรมทางสงัคมร่วมกนั มีกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูถึ้งครอบครวั ชมุชน
ท่ีตนเป็นส่วนหน่ึง เป็นบรรยากาศท่ีมกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั กลุม่สตรี 
แม่บ้านและคนหลากหลายวัยมีกิจกรรมออกก�าลังกายร่วมกันทุกเย็น เป็น 
การสะท้อนชุมชนคนไทยมีแนวโน้มด้านสุขภาวะดีขึ้น
  ๔.๒ ผลกระทบทางบวกของโครงการ ผลกระทบทางบวกของ
โครงการ จากผลการประเมินภายในพบว่า 
   (๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน มีผลท�าให้มี
การรณรงค์ ในเรื่องการดูแลสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อบ้านและแม่บ้าน  
เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการจดักจิกรรมส่งเสริมส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัของ
คนในชุมชน ผู้สูงอายุมีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านพิธีกรรมทาง
ศาสนา จารีตประเพณี ศิลปะดนตรี และวัฒนธรรมของชุมชน อาชีพดั้งเดิมของ
บรรพบรุษุได้รับการส่งเสรมิฟ้ืนฟนู�ามาเรยีนรู ้ท�าให้ผูส้งูอายวุติกว่าจะถกูลมืเลอืน
สูญหายได้ถูกน�ามาถ่ายทอดให้กับเด็กๆ เยาวชน และประชาชนวัยท�างาน  
เกิดพลังความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีขึ้นในชุมชน รวมท้ังท�าให้มีอาชีพ
ใหม่ๆเกิดขึ้นในชุมชน 
   (๒) กิจกรรมพัฒนาความสามารถเยาวชน ช่วยลดปัญหา 
การทะเลาะวิวาทในชุมชน เยาวชนได้ริเริ่มความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน  
ท�ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ท�าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน กิจกรรมเยาวชน 
ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้น�าในชุมชน เปิดโอกาสให้เยาวชนจัด
กจิกรรมทีต้่องการ พฒันาหมูบ้่านตนเอง ผลงานได้รบัการยอมรับ เยาวชนรูส้กึว่า
ตนเองมีคุณค่า ผู้น�าชุมชนให้ขวัญและก�าลังใจ เยาวชนมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
สม�่าเสมอ มีปฏิทินการท�างาน เน้นจิตสาธารณะ การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
จัดกจิกรรมนนัทนาการและกฬีาร่วมกนั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเยาวชนระหว่าง
หมูบ้่าน และบางแห่งมสีภาเยาวชนทีเ่กดิขึน้ตามผลการรเิริม่โครงการของเยาวชน
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กันเอง สภาเยาวชนได้แสดงบทบาทให้เป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยกย่องจาก
องค์กรภายนอก เป็นต้น
   (๓) ในบางพื้นที่โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบม ี
ส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน ท�าให้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น จากการจัดการศึกษาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรม มีการจัดรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ ตามวิถีชีวิตคนพื้นเมืองไว้ให้
คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรือนพื้นเมือง ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชน ประชาชนในและนอกหมู่บ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด 
โรงเรียน และท้องถิ่น
   (๔) กิจกรรมหมอดิน ท�าปุ๋ยหมักน�้าหมักชีวภาพและเกษตร
อินทรีย์ ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนน�าวิถีเกษตรพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็น
วัฒนธรรมเกษตรยั่งยืนสืบสานสู่ลูกหลานของชุมชนในอนาคต
   (๕) ประสบการณ์ส�าคัญของการเรียนรู้การอาชีพท้องถิ่น  
ช่วยให้เยาวชนและชุมชนสามารถผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์น�าไปจ�าหน่าย  
เป็นรายได้ เป็นงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน งานประดิษฐ์ การแปรรูปผลิตผลทาง 
การเกษตร การถนอมอาหาร การท�าขนมพื้นเมือง อาหารส�าเร็จรูป สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร และสมุนไพรเพื่อรักษาอนามัย นอกจากนี ้
กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพลักษณะอื่น เช่น อาชีพการนวดแผนไทย การเลี้ยงไก่ 
เลีย้งปลา เป็นต้น จะเป็นผลกระทบทางบวกทีอ่าจช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการน�าไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
   (๖) ในด้านการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ในการปฏิบัติตน 
ในขอบเขตของศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อสร้างสังคมให้มีความเอื้อเฟื้อ ดูแล 
ซึง่กนัและกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั การเรยีนรูพ้ธิกีรรมทางศาสนา และพธิกีรรม
ตามความเชื่อต่างๆของชุมชน เช่น กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ กิจกรรมการละหมาด
ศพ กิจกรรมพ่ีสอนน้องตาดีกา และกิจกรรมการอบรมเยาวชนชายหญิงก่อน
แต่งงาน เป็นต้น เป็นกจิกรรมทีส่ร้างเสรมิทกัษะส�าคญัของการอยูร่่วมกนัในสงัคม
อย่างมีความสุข พบว่าผู้เรียนที่เป็นเยาวชนในพื้นท่ีในจังหวัดนราธิวาส ให้ความ



243การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด สู่การปฏิบัติ

ร่วมมือและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากโครงการเป็นอย่างดี สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
  ๔.๓ ความยั่งยืนของการด�าเนินกิจกรรม 
  ผลการศึกษาและติดตามเมื่อสิ้นสุดโครงการของท่ีปรึกษาประจ�า
ภูมิภาค ในพื้นที่น�าร่องโครงการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
พบว่ายงัมีองค์กรในชมุชนปฏบิติักจิกรรมทีเ่คยท�าอยู ่โดยเฉพาะกจิกรรมการเรยีน
รู้และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมดนตรีและกีฬา กิจกรรม
พัฒนาจิตใจคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
ส่วนกจิกรรมพฒันาอาชพีในชุมชนอาจมกีารปฏบิติัโดยมกีารน�าไปใช้ในชวีติประจ�า
วันของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรสถานศึกษาที่มีผู้เรียน
เป็นนักเรียนในระบบ และนอกระบบ ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรท้องถ่ินของ 
สถานศึกษา โดยมีหลักสูตรปรากฏจากรายงานการถอดบทเรียนของโครงการ  
ที่องค์กรสถานศึกษาเป็นฝ่ายจัดท�าส่วนใหญ่ก็ยังคงด�าเนินอยู่ต่อไป
  ๔.๔ การขยายผลของกิจกรรม 
  การขยายผลการด�าเนินงานของโครงการทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง  
อาจปรากฏในบางพืน้ทีใ่นเขตจงัหวดัล�าพนู เช่น โครงการเสรมิสร้างสขุภาพชมุชน  
การส่งเสริมอาชีพชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า ของโรงเรียน
บ้านโป่งแดง เป็นโครงการที่หน่วยราชการในพื้นที่ เห็นความส�าคัญและจ�าเป็น 
ท่ีจะต้องขยายผลในเชงิลกึและแนวกว้างให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ในกรณกีจิกรรม
การศึกษาและเรียนรู้อาชีพในชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้พิธีกรรม 
ประวัติชุมชนและจารีตประเพณีของชุมชนกุดเรือค�า อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ซ่ึงมีโรงเรียนบ้านกุดเรือค�าเป็นองค์กรริเริ่ม ก็ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการขยายกิจกรรมให้แพร่กระจายไปยังองค์กรการศึกษาอื่น โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศึกษาต�านานเมืองเก่า กิจกรรมเยาวชนรักษ์ถิ่นและอื่นๆขององค์กรในชุมชน
จังหวัดพัทลุง ราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นได้เห็นความส�าคัญ และได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายทั้งแนวกว้างและแนวลึกต่อไป
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 ๕. สรุป 
 รายงานการประเมินภายในในรอบสุดท้าย เป็นการรายงานสรุปผลรวม
ของโครงการ (Summative Evaluation) ที่เน้นการประเมินประสิทธิผลหรือ 
การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ การประเมนิผลกระทบทางบวก ประเมินความ
ยั่งยืนหรือความต่อเนื่องของกิจกรรมในโครงการ และประเมินการขยายผลของ
โครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิเคราะห์เอกสารแบบรายงานการประเมินตนเองของ
องค์กรในชมุชน (Self Assessment Report) ทีเ่ข้าร่วมโครงการ เอกสารรายงาน
การถอดบทเรียนและข้อมูลจากการสังเกตการณ์การภาคสนามของท่ีปรึกษา
โครงการในภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค 

 โดยผลการประเมินพบว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกด้าน และม ี
ผลกระทบทางบวกท้ังระยะสั้นและระยะยาว ทั้งท่ีเป็นผลกระทบท่ีตั้งใจและ 
ไม่ตั้งใจ กิจกรรมของโครงการหลายส่วนมีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะท่ี
เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขององค์กรสถานศึกษา  
แต่หลายส่วนก็เป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�า
วัน ส�าหรับผลของโครงการในเชิงการขยายผลหรือการแพร่กระจาย พบว่าม ี
อยู่บ้างในบางพื้นที่ 
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