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คํานํา :
 นบัจากป 2553 เปนตนมา มคีวามพยายามเสรมิสรางสขุภาวะดวยกระบวนการ
ทางการศึกษาแบบมีสวนรวมของประชาชน ระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย นับตั้งแตการจัดทําระบบ
การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย ในป 2553 มีขอเสนอหน่ึงที่พัฒนา
มาเปนการนาํรองการจดัการการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกรในชมุชน ในป 2554 – 
2555 ทีไ่มวาองคกรใดกแ็ลวแต ทีจ่ดัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
จะตองเปนความตองการของทองถิ่น/ชุมชน โดยยึดหลักและวิธีการมีสวนรวม คือ 
การรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมติดตาม
ประเมินผล รวมแกปญหา และรวมชื่นชมผลสําเร็จรวมกัน จนกระทั่ง กลายมาเปน
ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน ในป 2557 โดยมีเปาหมายดานการสรางความตระหนักและลดปญหาดานการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การลดปญหาทางเพศ การเสริมสรางคานิยมการบริโภคที่
ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน ดวยกระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนา
หลักสูตร แผนการเรียน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู โดยสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 
ทัง้ในระบบและนอกระบบ จาํนวน 64 แหง และเครอืขายโรงเรยีน 131 โรง 1 แหลงเรยีนรู 
ในพืน้ที ่17 จงัหวดัทัว่ประเทศ ดงัไดแก เชยีงใหม ลาํพนู นาน สโุขทยั นครสวรรค ศรสีะเกษ 
สุรินทร กาฬสินธุ มหาสารคาม สกลนคร สิงหบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 
สงขลา พัทลุงและนราธิวาส
 ในการดําเนินโครงการ ป 2557 นี้ สสส. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ธรุกจิบณัฑิตย โดยศนูยวจิยัและฝกอบรมทางการศกึษา วทิยาลยัครศุาสตร เปนผูตดิตาม
และสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนและแหลงเรียนรูในโครงการ รวมกับเครือขาย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและ
สขุภาวะ ทัง้ในภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลางและภาคใต วธิกีารตดิตาม
และสนบัสนนุฯ เปนไปในลกัษณะกลัยาณมติรและใหกาํลงัใจทัง้การจดัทาํคูมอืการดาํเนิน
งาน การประชุมชี้แจงทําความเขาใจ การนิเทศ ติดตามและชวยเหลือภาคสนาม การ
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสัมมนาสรุปบทเรียน ตลอดจนการชวยแกปญหา
และพัฒนาผูเรยีนในภาพรวม เชน การจัดใหมกีารประกวดเรียงความและมอบทุนผูเรยีน 
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การสนับสนุนทุนนักเรียนยากจน การสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนในโครงการท่ี
ประสบปญหาอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส 
 หนังสือ แกนการจัดการศึกษา “ชุดการจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวมของ
องคกรในชุมชน: การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน”เลมนี้ เกิดขึ้นจากผลของการ
ดําเนินโครงการฯ โดยการถอดแนวคิดและบทเรียนท้ังของฝายติดตาม สนับสนุน และ
ฝายดําเนินโครงการ มขีอคนพบดีๆทีเ่กดิขึน้อยางหลากหลาย ทัง้รปูแบบและวิธกีารจัด
ทีแ่ตกตางกันตามบรบิทของชมุชน แตมเีปาหมายทีต่วัเด็กและเยาวชน เปนขอสรปุไดวา 
หากโรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา
ทีต่อบสนองความตองการของชุมชนเองแลว ประโยชนจะเกิดกับผูเรยีนท่ีเปนลกูหลาน
ของคนในชุมชนไดอยางแทจริง 
 จึงขอขอบคุณผูเขียนทุกทานที่กรุณาถายทอดแนวคิดและประสบการณออก
เปนบทความท่ีเปนประโยชนทัง้ตอผูทีด่าํเนินโครงการในทํานองเดียวกนั และการนําไป
ตอยอดเพ่ือการประยุกตใชและขยายผลในโอกาสตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง สสส. และ
มหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑติยทีส่นบัสนนุและอาํนวยความสะดวกจนกระทัง่โครงการสาํเร็จ
ลุลวง และถอดบทเรียนเปนหนังสือเลมน้ี

       

   พิณสุดา สิริธรังศรี
 บรรณาธิการ
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ไพฑูรย  สินลารัตน
ศาสตราจารย ดร., รองอธิการบดีฝายวิจัย 

รักษาการคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประธานกรรมการคุรุสภา

รากฐานเดิมของการศึกษาไทย
 เมือ่เราหนัไปมองภาพของสงัคมและการศกึษาไทยในอดตีกอนทีก่ารศกึษา
แผนตะวันตกจะเขามาในประเทศไทยนั้นเรามีการจัดการศึกษาตามแผนเดิมของ
ไทยเราอยูแลว เปนการศึกษาท่ีมรีากฐานอยูบนความตองการของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนของเราเอง โดยเฉพาะเปนการศึกษาเพื่อใหแตละคนในชุมชนไดมี
ชีวิตอยูรอดดวยการเรียนรูกิจกรรมเพ่ือดํารงชีวิตของแตละคน เชน การปลูกพืช 
การหาอาหาร การดูแลตนเองใหอยูรอดจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน การศึกษาเพื่อ
ใหชวีติอยูรอดน้ีดาํเนินไปบนพ้ืนฐานของชุมชนเปนหลัก ในขณะเดียวกันครอบครัว
เองก็จะมีการสืบทอดและดํารงเผาพันธุของตนเองดวยการมีอาชีพเฉพาะเพ่ือ
การคงอยูของตนเองและลูกหลานตอไป ซึ่งจะออกมาในรูปของอาชีพเฉพาะของ
ครอบครัวซ่ึงสวนใหญแลวก็จะเปนอาชีพทางดานเกษตรเปนหลัก ในชุมชนเอง
ก็จะมีการเรียนรูวัฒนธรรมการอยูรวมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมเอง ซึ่งมัก
จะมีวัดเปนศูนยกลางหรือมีผูหลักผูใหญในชุมชนเปนคนดูแล ลักษณะการศึกษา
แบบน้ีเปนการศึกษาที่ทุกคนในชุมชนไดคิดและทําเพ่ือประโยชนของตนเองและ
ของชุมชนเองเปนหลักสําคัญ

เปาหมายของการศึกษาจากรากฐานเดิม
 เมือ่ลกัษณะของการศึกษาจากรากฐานเดิมเปนอยางทีก่ลาวมาในหวัขอ
แรกแลว เราจะเห็นไดวา การศึกษาจากรากฐานเดิมของไทยสนองประโยชน
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ตอบุคคลและชุมชนเองเปนหลักสําคัญ การปลูกพืช แสวงหาอาหารและการ
ดูแลตนเองเปนไปเพื่อการอยูรอดของแตละคน การมีอาชีพของครอบครัว
เพื่อการดํารงอยูของสมาชิกและลูกหลานในอนาคต ตลอดการเรียนรูวัฒนธรรม
ของชุมชน (Socialization) ก็เพื่อความสงบสุขของบุคคลและสังคมเปนหลัก
 ในลักษณะนี้การศึกษาจากรากฐานเดิมของไทยจึงเปนไปเพ่ือประโยชน
ของทกุคนเปนการศกึษาเพ่ือใชประโยชนไดทกุอยางทีศ่กึษาเปนประโยชนโดยตรง
ตอการดํารงอยูอยางสงบสขุของทกุคน สิง่ทีเ่รยีนรูทกุอยางจงึจะเปนประโยชนและ
ใชประโยชนไดในทุกระบบและข้ันตอนของการศึกษาและของชีวิตทุกคน

เปนหนาที่ของทุกคนในชุมชน
 เมือ่การศกึษาในรูปแบบทีเ่ปนรากฐานเดิมของไทย มเีปาหมายคอืประโยชน
สุขของทุกคน จึงเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมกันจัดทําเพื่อเปาหมาย
อนัเดียวกัน ในการดําเนินการน้ันเร่ิมตัง้แต การคิดรวมกัน วางแผนรวมกัน ทาํรวมกัน
และแกปญหารวมกัน ใครถนัดทางดานไหนก็จะทําตามความถนัดของตนเองเพื่อ
ใหไดผลผลติทีด่พีอ การทาํงานรวมกนั นอกจากเพ่ือเปาหมายเดียวกันแลวในหลาย
กรณีก็เปนความจําเปนของชุมชนเพื่อใหงานใหญสําเร็จได เชน งานบุญของวัด 
ใหงานตอเนื่องกันและหลายงานตองรวมมือกันเพ่ือใหทันกับลักษณะภูมิศาสตร
ที่จะตองเรงรัดและเรงรีบใหทันกับเวลาของธรรมชาติ เชน การปลูกขาวใหทันกับ
ฝนที่มาถึงใหทันกับฝนที่จะผานไปจึงเกิดการลงแขกขึ้น
 การคิดรวมกัน การวางแผนรวมกัน รวมกันลงมือทําและแกปญหารวม
กันนั้นจะเห็นไดจากการพัฒนาอาชีพเฉพาะของรายครอบครัวและพัฒนาอาชีพ
เฉพาะของชุมชน เชน หมูบานทําโอง แตละครอบครัวที่ทําโองก็จะคิดรวมกัน ใน
ขณะเดียวกันครอบครัวอื่นๆ ที่ไมทําโองก็จะทําการเกษตรมาเพื่อเอื้อการยังชีพ
โดยรวมของชุมชน
 ในทางทรัพยากรของชุมชนก็จะลงแขกแลวก็ลงขันดวยพรอมกันไป สาํหรับ
ครอบครัวและบุคลากรของตนเองครอบครัวก็จะจัดหาคาใชจายให ถาเปนของ
ชุมชน ชุมชนก็จะจัดหาและดูแลให นอกจากนั้นในดานของผูสอนเองชุมชนก็จะ
เปนครูใหเอง หรือหาครูมาใหบางคร้ังตองเชิญมาจากชุมชนอื่นๆ ดวย
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เรียนรูเพื่อการใชงานได
 วิธีการเรียนตามรากฐานเดิมของไทย เปนวิธีการที่ใชประโยชนและมี
การฝกฝนทดลองเพื่อใชงานได โดยหลักคิดคือ ดูใหเห็น เปนแบบอยาง สรางงาน
ตาม ถามหาประโยชน
 การเรียนรูจะเร่ิมจากการใหผูเรียนไดไปดูและเห็นการปฏิบัติจริงของ
กระบวนการเรียนรูนั้นๆ พรอมกับการทําความเขาใจกับแนวทางปฏิบัตินั้นๆ เมื่อ
เห็นแลว เขาใจแลว ก็ฝกทํางาน สรางงานตามไปแลวทดสอบดูตลอดเวลาวาใชได
ตามทีค่วรจะเปนหรอืไม เรยีนแลวนาํไปใชประโยชนไดจรงิหรอืยงั ถายงัไมไดกจ็ะ
ยงัพฒันาตอไปจนแนใจท้ังอาจารยและลกูศษิยวาครบถวน เพยีงพอ ทาํเองไดแลว
อาจารยก็จะ “ปลอย” กลับไป
 ถากลาวถึงการเรียนรูตามรากฐานเดิมในภาษาสมัยใหมก็ตองเรียกวา
การเลียนแบบนั่นเอง แตตามรากฐานเดิมของไทยนั้นการเลียนแบบเปนการ
เลียนแบบในทุกดานทั้งดานความคิด การใชชีวิต การปฏิบัติในอาชีพ และความ
สมัพนัธกบัคนอ่ืนๆ โดยเหตุนีผู้สอนตามคานยิมของไทยจําเปนตองทํา “แบบอยาง” 
ในทุกเรือ่งทัง้วธิคีดิ ชวีติ และการทาํงาน เมือ่ความรู ความคดิ และความเช่ียวชาญ
ในลักษณะของการเลียนแบบพัฒนามาถึงจุดแหงความพรอมการเลียนแบบก็จะ
กลายเปนการเลียนแบบ และการสรางแบบของตนเองขึ้นมาแทน

และแลวความสงบสุขในชุมชนก็หายไป
 เมือ่การศึกษาแผนตะวันตกเขามาสูสงัคมไทย รากฐานเดิมกเ็ปลีย่นแปลงไป 
การศึกษาแผนตะวันตกเนนวิชาการความรู ไมเนนชีวิตความเปนอยู เนนความรู
เพื่อหนีชุมชนมากกวาคงอยูกับชุมชนนั้น เปนการไตบันไดการศึกษามากกวา
การพัฒนาบนพ้ืนฐานเดิม จงึทาํใหรปูแบบการคิดและวิธกีารการดําเนินงานเปล่ียนไป
 ความรูสมัยใหมเปนความรูนอกชุมชนจึงตองอาศัยผูสอนที่เปนคนนอก
ชมุชน เมือ่สาระและผูสอนเปนคนนอกชุมชน คนเรียนจึงตามสาระและผูสอนออก
ไปนอกชมุชนดวย การศึกษาจึงวิง่ไลและไตระดบัไปเรือ่ยๆ แทนทีจ่ะพฒันาชมุชน
ของตัวเองใหกาวหนาและพัฒนาขึ้น
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 เมือ่การศกึษาพาคนหนีออกไปจากชมุชนดวยระบบของความรูและการ
จัดการ ความรูก็หนีจากชุมชนไปดวย ความสุขและความสงบในชุมชนก็หายไป 
เด็กรุนใหมหนีชุมชนตามระบบใหมไป
 ระบบการศกึษาทาํใหเขาตองเขาเมอืงถาไมเขาเมอืงกจ็ะไมมงีานทาํในชมุชน 
ความรูในชุมชนและเก่ียวกับชุมชนเองก็ไมมใีครศึกษาและสานตอ เพราะไมมกีาร
สงเสริม คนในชุมชนเองก็ไมมีคนเรียนเพราะเรียนแลวก็ใชประโยชนไดนอย 
 ความกาวหนาและการพัฒนาชุมชนก็สะดุดหยุดชะงักลงเพราะขาด
คนคิดทําและสานตอทั้งๆ ที่ยังมีแหลงความรูหลงเหลืออยูอีกมาก

การศึกษาฐานรากไมใชทางเลือก
 เพื่อใหความสุขและความกาวหนากลับมาสูชุมชนอีกคร้ังเราตองกลับสู
รากฐานเดิมของเราคือ ใหชมุชนเขาคดิของเขาเอง ไมมใีครจะเอาความสุขไปมอบ
ใหชุมชนได ไมมีใครสามารถเสกหรือเนรมิตรความสุขใหชุมชนได ความสุขตอง
สรางขึน้ในชุมชนเอง การมสีวนรวมของชมุชนจึงเปนสิง่ทีห่ลกีเสยีไมได จดัการโดย
อาศัยรากเหงาของเราเองเปน “การศึกษาฐานราก” จึงเปนหลักของการจัดการ
ศึกษาของชุมชนที่การศึกษาตองอาศัย รากเหงาของเรามาเปนฐานหลัก แลวนํา
แนวคิดใหมเขาไปผสมผสาน เปนการศึกษาแบบมีสวนรวมท่ีองคกรของชุมชนเปน
แกนกลาง และนาํองคกรภายนอกมามสีวนรวม ไมใชการจดัทีอ่งคกรภายนอกเปน
ผูจัดแลวองคกรชุมชนเขามารวม
 โดยเหตนุีก้ารศกึษาฐานรากหรอืการมสีวนรวมของชมุชนในทกุภาคสวน
จงึเปนเรือ่งสาํคญั จาํเปนและตองใหเปนฐานหลกัของเราไมใชแคทางเลอืกเทานัน้
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อุทัย บุญประเสริฐ
ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา 

วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
การบริหารแบบมีสวนรวม

กับการมีสวนรวมขององคกรในชุมชน

 ในชวงนีท้ีม่กีารเคล่ือนไหวปฏิรปูกันแบบ 360 องศา ในสภาปฏิรปูแหงชาติ
(สปช) จะเห็นไดชัดถึงแนวคิด เร่ืองการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ในกิจการ
ดานตางๆ ที่เดนชัดมากขึ้นก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
ซึง่ในหลกัการทางวชิาการแลวก็คอื การบรหิารแบบมสีวนรวมนัน้เอง แนวคดิเรือ่ง
มีสวนรวมน้ี การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาโดยคณะบุคคลและจาก
ทกุฝายท่ีเกีย่วของ ทีม่สีวนไดสวนเสีย เปนแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา
หลักที่สําคัญซึ่งไดปรากฏชัดเจนอยูแลว ในเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
 ในภาคปฏิบัตินั้นสวนหน่ึงก็คุนเคยกับภาคปฏิบัติเปนอยางดีอยูแลว 
และในชวงเร่ิมการปฏิรูปการศึกษาไทย ก็ไดมีการกําหนดเร่ืองการบริหารแบบ
ฐานโรงเรียน ซึ่งเนนการมีสวนรวมตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯนัน้ คอนขางชัดเจนแตอาจกลาวไดวา ยงัเปนเร่ืองท่ีคอนขางสับสนสําหรับ
การบรหิารแผนใหมในโรงเรยีนภาครฐัของไทย โดยเฉพาะการบรหิารสถานศกึษา
ในระดับทีเ่ปนการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ซึง่แตเดมิ เคยเปนระบบทีเ่นนการบรหิารแบบ
รวบอํานาจสูสวนกลางคอนขางมาก ทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมและการมี
สวนรวมขององคกรในชมุชนในการบรหิารจดัการสถานศกึษา เปนไปไมคอยสะดวก 
ยังไมคลองตัว ไมกาวหนา และไมไดมีสวนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
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จัดการการของสถานศึกษาเทาที่ควรจะเปนท้ังๆท่ีไดกําหนดไวชัดเจนในแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา และไดดําเนินการผานมาแลวราวๆ 15 ป
 การบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการมี
สวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ที่มีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งจากองคกรในชุมชน 
ลวนเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันอยูแลวเปนอันมาก แตสวนใหญยังคงเปนกรอบภายใน
สถานศึกษา หากไดมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารกันอยางจริงจังมากขึ้นและ
ตอเนือ่ง การมีสวนรวมจากองคกรและภาคสวนตางๆในชุมชนในการบริหารแบบ
มีสวนรวมในสถานศึกษา นาจะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนไดอยางแนนอน 
 แตอะไรเปนมูลเหตุพื้นฐาน (Root cause) ที่ทําใหระบบบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา จึงไมเห็นภาพการเคล่ือนไหวที่ชัดเจน ในดานการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนตางๆในชุมชน อะไรท่ีเปนเหตุใหเปนไปไดไมดเีทาทีค่วร ทัง้ๆท่ีมแีนวทาง 
มทีศิทาง มขีอกาํหนดปฏบิตัทิีช่ดัเจนแลว ทัง้ในกฎหมายทีเ่กีย่วของ ในแนวปฏริปู
การศึกษาไทยที่ผานมา 
 บทความน้ีเจตนาจะชักชวนใหชาวการศึกษาทีส่นใจ ทีเ่กีย่วของมาชวยกนั
ทบทวนสาระทีเ่กีย่วของกบักิจการการศกึษาในอดตีและพจิารณาถงึจดุออน หรอื
ความออนแอขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาของพวกเราเอง 
เพื่อหาโอกาสและขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของเราเองใหดียิ่งข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการสอดคลองกับแนวปฏิรูปการ
ศกึษาและสอดคลองกับผลจากการทบทวนและกําหนดแนวการปฏิรปูในทศววรรษ
ที่สอง (รอบ 2: 2552-2561) ที่ไดกําหนดไวชัดเจนมากแลว เปนหลักสําคัญ 1 ใน 
4 ประการ ในกรอบแนวทางปฏิรูปคือ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม ขอ 4.4 ซึ่งเนนที่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน ในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น 
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องคความรูและหลักการพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ
 องคความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ จะเปนสวนที่เกี่ยวของกับบทบาท
หนาที่และบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ถาหากไดยอนไปพิจารณาถึงขอความรูที่เกี่ยวของใน
เชิงหลักวชิาการ ตามแนวทฤษฎหีรอืหลักวชิาการบรหิาร โดยเฉพาะสวนทีว่าดวย
องคการและการบรหิารองคการ เรือ่งการดแูลระบบ การดแูล-ควบคมุ-กาํกบักจิการ 
เรือ่งการปกครองหรอืเรือ่งการดแูลกํากบัองคการ หรอืเรือ่งการกํากับดูแลกจิการของ
องคการ (Organization governance) ใหชดัเจน ตรวจสอบขอความรูพืน้ฐานดาน
องคการและการบริหารองคการโดยเฉพาะในสวนท่ีเกีย่วกบัการดูแล-ควบคมุ-กาํกบั
กจิการแลวจะพบวา เร่ืองคณะกรรมการอาํนวยการกับบทบาทและภารกิจในการ
บรหิารองคการ ในการกํากบัดแูลกิจการในองคกรทุกชนิดทกุประเภท ไมวาจะเปน
สวนราชการ ธุรกิจ อุตสาหกรรม องคการกุศลนั้น ความเขาใจเรื่องความสัมพันธ
ระหวางคณะกรรมการกาํกบัการอาํนวยการและผูบรหิาร การทําความเขาใจเรือ่ง
พฒันาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในการบรหิารจดัการสถานศกึษา นาจะ
เปนสิง่สาํคัญท่ีชวยใหเขาใจเก่ียวกับรปูแบบ ระบบ บทบาท และการมีสวนรวมใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา และบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมไดดี
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับหลักวิชายิ่งขึ้น
 ความรูความเขาใจท่ีสาํคญัเรือ่งการปกครองดแูลระบบงานหรอืการกํากบั
องคการน้ัน เปนประเด็นหลัก ในเร่ือง Organization governances หรือ 
Corporate governance เปนระบบการบริหารสวนบนของการบริหารจัดการ
องคการหรอืองคกรจะเกีย่วกบัการกาํกบั-ควบคมุ-ดแูลการทาํงาน หรอืการจดัระบบ
การกํากับดูแลที่ดี เพื่อใหมีการกํากับดูแลการบริหารจัดการองคการใหสามารถ
ดําเนินงานไปสูวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการไดอยางแทจริงและ
มปีระสทิธภิาพ โดยการมผีูแทนหรอืคณะบคุคลชดุหนึง่ จาํนวนหนึง่ทาํหนาทีเ่ปน
ตัวแทนปฏิบัติการกํากับดูแลการบริหารจัดการของฝายบริหารและติดตามดูแล
การดําเนินงานขององคการใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะไดมากด็วยการสรางระบบทีด่ขีึน้ในองคการ มใิชสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดเองตามธรรมชาติ 



16

เปนสิ่งที่จะตองจัดการใหเกิดมีขึ้น และจะตองมีระบบรองรับที่แนนอนชัดเจน 
จึงเปนที่มาของหลักการบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน และเปนระบบธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ หรือ Good Governance นั้นเอง
 ดวยหลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการองคการหรือ
หนวยงานตามปกติแลว การบริหารจัดการองคการหรือการบริหารจัดการใน
การประกอบการใดๆก็ตามจะมี 3 ฝายที่เกี่ยวของคือ 
  1. ฝายเจาของกิจการ (Owner) เปนฝายเจาของ เปนฝาย
ผูลงทุนหรือเปนผูถือหุน (Share-holders) ซึ่งก็คือฝายเจาของกิจการตัวจริง 
ซึ่งอาจเปนรัฐ เปนทองถิ่น เปนบุคคล หรือเปนนิติบุคคล ตามแตลักษณะหรือ
ประเภทของการประกอบการ ที่เปนผูที่ริเริ่ม ผูเริ่มกอการหรือเปนผูที่มีฐานะเปน
เจาของกิจการกลุมน้ีคือ เจาของกิจการตัวจริง
  2. ฝายคณะผูกํากับดูแลองคการ (Governing Board, 
Governing Body, Board of Governors) ซึง่เปนฝายนโยบายหรือฝายกํากบั
การอํานวยการ ซึ่งงานหลักคือ ทําหนาที่เปนตัวแทนเจาของ ทําหนาที่กํากับดูแล
การบริหารจัดการขององคการหรือองคกรทําหนาที่แทนผูที่มีฐานะเปนเจาของ
กิจการตัวจริง สวนใหญมักจะเปนในรูปคณะกรรมการอํานวยการ (Broad Of 
Directors หรือ Governing Board หรือในบางที่ ใช Board of Trustees
  3. ฝายบริหารจัดการขององคการ (Administration หรือ 
Executive) ซึ่งมักจะนิยมเรียกกันในแบบงายๆวา ฝายบริหารหรือฝายจัดการ 
เปนฝายท่ีมีบทบาทหนาที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําภายในองคการ 
ในองคการภาครัฐจะมีตําแหนงในสายบริหารตามแนวตําแหนง Administration 
สวนในองคการภาคเอกชนนิยมสายตําแหนงการจัดการในระบบ Executive 
และ Manager เปนหลัก ดังที่จะไดยินสิ่งที่กลาวถึงกันมากคือ CEO หรือ Chief 
Executive Office ซึง่เปนตําแหนงประธานคณะผูบริหารหรือหัวหนาคณะผูบริหาร
ภายในนั่นเอง
 ในโลกตะวันตกน้ันมีระบบความคิด ความเช่ือและภาคปฏิบตั ิทีพ่จิารณา
กนัวา องคการ กจิการ หรอืการประกอบการทุกชนดิทกุประเภทเม่ือพจิารณาจาก
มุมมองพฤติกรรมองคการแลว ลวนเปนการประกอบการ (Corporation and 
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enterprise) ดวยกันทั้งส้ิน ไมวาจะเปนองคกรหรือองคการที่เปนสวนราชการ 
บริษัท องคกรเชิงธุรกิจ การพาณิชยหรืออุตสาหกรรม องคกรที่เปนนิติบุคคล 
ที่เปนองคกรที่เปนไปตามเง่ือนไขกฎหมาย ไดรับสถานะทางกฎหมาย (Legal 
Entity) องคการกุศลท่ีประกอบการในแบบท่ีไมมุงกําไรในเชิงพาณิชย องคกรท่ี
ไดรับการยกเวนภาษี ที่จะตองดําเนินการสอดคลองตามเง่ือนไขกฎหมายเฉพาะ
ทั้งสิ้น ซึ่งตองเปนไปตามสถานะทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
 การดแูล-ควบคุม-กาํกับกิจการขององคการ (Corporate Governance) 
ซึง่เปนระบบบรหิารจดัการองคกรสวนบนของระบบหรอืองคกรนัน้ในองคกรภาค
เอกชน ทัง้ในบริษทั ธรุกจิและอุตสาหกรรม นยิมใช Governing Board, Governing 
Body, หรือ Board of Directors หรือ Board of Trustees เปนคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการกํากับการอํานวยการของบริษัทคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทเปนตัวแทนของเจาของกิจการหรือผูถือหุน 
ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบการเพ่ือผลประโยชนของเจาของกิจการ หรือ
ผูถือหุนโดยตรง
 ในองคการหรือองคกรภาคราชการหรือภาคสาธารณกุศล หรือ NGO 
จะมีชื่อแตกตางกันเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดจะเนนการทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลองคการหรือหนวยงานใหดําเนินการโดยคํานึงถึงหลักการปรัชญา พันธกิจ 
ความเหมาะสมชอบธรรม ความยุติธรรม ผลประโยชนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
และการรับผิดชอบตอสังคม-ทางสังคม ทําหนาที่ดูแลกํากับการบริหารจัดการให
มกีารบริหารจัดการท่ีด ีใหเกิดผลตามวัตถปุระสงคขององคการตามท่ีไดกาํหนดไว
สวนลักษณะ ประเภท แบบแผน องคประกอบ จํานวนหรือสัดสวนการเปนผูแทน 
คณุสมบตัเิฉพาะตวั และบทบาทในการกาํกบัดแูลความสมัพนัธกบัฝายบรหิารของ
องคการหรือหนวยงาน และกับฝายตางๆทีเ่กีย่วของ กจ็ะมีแบบแผนของการปฏิบตัิ
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป
 การจัดระบบการบริหารในสวนที่เรียกวาสวนบนขององคกรในลักษณะ
นี้ ในประเทศทางโลกตะวันตก จะนิยมใหเปนฝายนโยบาย และแยกออกจาก
ฝายบริหารจัดการคอนขางชัดเจน โดยฝายนโยบายจะมีบทบาทกํากับดูแลระบบ
และฝายบริหารจัดการ ในขณะที่ฝายบริหารจะตองรับผิดชอบในงานประจําและ
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การปฏิบตัทิีส่อดคลองกับแนวนโยบายหรือตามแนวทางท่ีฝายนโยบายกําหนด และ
จะตองรายงานผลตอฝายนโยบาย ตอคณะกรรมการบรษิทัหรอืตอคณะกรรมการ
(กํากับ) อํานวยการอยางสมํ่าเสมอตามหลักบรรษัทภิบาล
 บทบาทที่สําคัญของ Board of Directors ในฐานะที่เปนตัวแทนของ
เจาของกิจการ จะมีภารกิจหลักอยูที่การกํากับดูแลการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานขององคการการตัดสินใจเลือก-แตงตั้งประธานคณะผูบริหาร ติดตาม
การทํางานของประธานคณะผูบริหารและของทีมบริหาร กําหนดนโยบาย แผน
และการติดตามการดําเนินงาน การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงบประมาณ 
การติดตามการใชงบประมาณและการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายหรือ
กรอบการดําเนินงานท่ีกําหนด
 ทางฝายบริหารจัดการก็จะมีธรรมชาติเปนฝายปฏิบัติ เปนฝายปฏิบัติ
การภายในองคการเปนหลัก รับผิดชอบการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายและ
การปฏิบัติตามท่ีฝายนโยบายใหความเห็นชอบหรือตามท่ีฝายนโยบายกําหนด 
โดยทีฝ่ายนโยบายจะอยูในฐานะตวัแทนหรอืผูดแูลผลประโยชนของผูเปนเจาของ 
 ฝายบริหารจัดการนี้ ในระบบเอกชนจะนิยมใหมี CEO เปนตําแหนง
บรหิารสงูสุด รบัผิดชอบการปฏิบตังิานและผลงานขององคการ และจะมผีูบรหิาร
ในตาํแหนงผูจดัการ (Manager) ฝายตางๆ ทาํหนาทีช่วย CEO ดแูลงานการปฏบิตัิ
เฉพาะในฝาย ดําเนินงานหรือดูแลใหการปฏิบัติงานประจํา (Routine หรือ 
Day-to-day work) ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับนโยบาย 
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
 จุดเชื่อมที่สําคัญระหวางฝายนโยบายและฝายบริหารจัดการ จะอยูที่
ตวันโยบายและแนวทางดําเนินงาน ซึง่จะใหอาํนาจฝายนโยบาย มอีาํนาจกําหนด 
และมักจะเปนฝายที่เลือกหรือกําหนดหรือแตงตั้งตัวผูบริหารสูงสุดที่เปน CEO 
ดวยเสมอ
 สถานศึกษาจัดเปนองคการประเภทที่ไมมุงเนนการแสวงหากําไรไมวา
จะเปนสถานศึกษาภาครัฐ ของเอกชน หรือของทองถิ่นก็ตาม ถาเปนสถานศึกษา
เอกชนหรือองคการอื่นที่จัดการศึกษา โดยรัฐจะใหการสนับสนุนหรือไมก็ตาม 
ไมวาจะใหทั้งหมดหรือบางสวนก็ตาม จะมีพันธะตองดําเนินงานใหสอดคลองกับ
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กฎหมายนโยบายหรอืแนวปฏบิตัทิีร่ฐัหรอืหนวยงานทีร่ฐัหรอืทองถ่ินกาํหนด หรอื
มอบหมายใหดูแลในฐานะหนวยงานตนสังกัดกําหนดดวยเสมอ

พัฒนาการของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย
 ในประเทศไทยน้ันไดมีคณะกรรมการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษามากอนแลว ตั้งแตเมื่อมีการประกาศใชโครง
การศึกษาพ.ศ. 2464 และในป พ.ศ. 2539 มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 ก็ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
โรงเรยีนข้ึนในทกุโรงเรยีน อยางนอยโรงเรยีนละ 9 - 15 คน ประกอบดวย ผูบรหิาร
โรงเรียนและขาราชการครูในโรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน 
และ ผูทรงคณุวฒุจิากประชาชน จากผูนาํทางศาสนาหรอืบคุคลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และ/ขาราชการอื่นที่ไมสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ 
มีเปนสามสวน จํานวนเทาๆกัน 
 ตอมาในป พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดบญัญตัหิลกัการบรหิารและการจดัการการศกึษาในรปูขององคคณะบคุคลหรอื
คณะกรรมการข้ึนใหมทีัง้ในสวนกลาง ทีเ่ขตพ้ืนทีบ่รกิารการศึกษาและท่ีสถานศึกษา 
ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูป
คณะกรรมการ มีฐานทางกฎหมายรองรับชัดเจนตามมาตรา 40 ซึ่งกําหนดให 
คณะบุคคลดังกลาว ทาํหนาท่ีกาํกบัและสงเสริมสนับสนุนกจิการของสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนคร ูผูแทนองคกรชมุชน 
ผูแทนทางศาสนา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวฒุิ 
และกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งเปนการบูรณาการการบริหารจัดการแบบไทยในระดับการ
ปฏิบัติการที่สถานศึกษา ที่คณะบุคคลไดรับอํานาจการบริหารจัดการที่มีบทบาท
กึ่งนโยบายและก่ึงการบริหาร เนนการทํางานรวมกันกับฝายบริหาร ในขณะท่ีมี
บทบาทกาํกบัไปดวยในตวั ทาํงานรวมกนัเพือ่จดัการการศกึษาและกอใหเกดิความ
สัมพันธในแบบความเปนหุนสวน (Partnership) ซึ่งในเชิงพฤติกรรมก็จะเปนไป
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ในลักษณะการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (Participatory หรือ Participative 
Management) นั่นเอง

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาในที่อื่นๆ
 เมื่อไดศึกษาถึงลักษณะ องคประกอบ บทบาทหนาที่ การดําเนินงาน
และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษานั้น ไดพบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการนี้มีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอโรงเรียนท่ีระดับโรงเรียนหรือทีร่ะดับสถานศึกษา จะมีองคกรท่ีเรยีกกันวา คณะ
กรรมการโรงเรียนหรือสภาโรงเรียน (School Council) เปนองคกรทีม่บีทบาท
สําคัญประจําโรงเรียนแตละแหง ทํางานควบคูไปกับผูบริหารโรงเรียน ควบคูไป
กับคณะกรรมการผูปกครองและครู (PTA) และศึกษาธิการเขต สภาโรงเรียนหรือ
คณะกรรมการโรงเรยีนนี ้จะมชีือ่เรยีกทีแ่ตกตางกนั (เชน School Board, School 
Board Of Trustees, Board Of Trustees, School Committee, School 
Council หรือ School Site Council) แตสวนใหญแลวมักจะมีบทบาทสําคัญๆ
ทีใ่กลเคยีงกันคือ ทาํหนาท่ีเปนคณะกรรมการอํานวยการของสถานศึกษา ตดัสินใจ
ในเร่ืองท่ีสาํคญั(Decision Making) ของโรงเรียน (เชน นโยบาย หลกัสตูร การเงิน 
แผนพฒันาโรงเรียน ประสานนโยบายและแนวปฏิบตัใินเรือ่งทีเ่ปนขอกาํหนดจาก
สํานักงานการศึกษาของรัฐ (State Department of Education) ตามกฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐ ตามนโยบายและขอกําหนดของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา) ทาํหนาทีก่าํกบัดแูลการดําเนนิงานของโรงเรียน (School Governing 
Body) ตดิตามดแูลการบรหิาร (Monitoring) สงเสรมิสนบัสนุนและใหความรวมมอื 
ชวยเหลือ สนับสนุน(Support)โรงเรียน รวมทั้งทําหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
เชน School Site Council (SSC) ของโรงเรียนในมลรัฐแคลิฟอรเนียไดกําหนด
ใหตัง้SSCขึน้ในทุกโรงเรียน นอกจากตองทําหนาทีเ่ปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามปกติแลว ยงัตองมีความรับผดิชอบโดยตรงตอ School Improvement Plan 
Act (SIP) และ School Based Program Coordination Act (SBPC) ของรัฐ
แคลิฟอรเนยีดวย ปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบายและแนวทางการปฏิบตัทิีร่ฐักําหนด
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 คณะกรรมการท่ีระดับโรงเรียนนี้สวนใหญจะประกอบดวยผูแทนจาก 
3 ฝายคือพอแม-ผูปกครองบุคลากรในสถานศึกษาและผูแทนจากชุมชน ในบาง
โรงเรียนจะมีผูแทนนกัเรยีนเพิม่ข้ึนดวย โดยเฉพาะในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรือ High School สวนผูบริหาร (ครูใหญ) จะเปนกรรมการโดยตําแหนง วาระ
การดาํเนนิงานจะแตกตางกนัจะเปนไปตามขอบงัคบั (Bylaw) ซึง่จะมรีายละเอยีด
ครอบคลุมทุกเร่ือง (วิธีการตั้งคณะกรรมการ การเลือกผูแทน ขอบเขตงานและ
บทบาทของคณะกรรมการ การประชุม การออกเสียงในการตัดสินใจและสิ่งที่
ตองพจิารณาในการประชมุ) จะระบเุปนขอกาํหนดในรายละเอยีดทีค่อนขางชดัเจน
โดยเขตพื้นที่จะไมเขามายุงเกี่ยวดวย
 โรงเรียนที่มีคณะกรรมการประเภทท่ีเรียกวา Board Of Trustees จะ
เปนคณะกรรมการที่มีบทบาทโนมเอียงไปเปนแบบคณะกรรมการการอํานวย
การดูแลกํากับการบริหารโรงเรียนโดยตรง ครูใหญมีหนาที่รับผิดชอบการดําเนิน
งานประจําวัน (Carry out the daily running of the school) ของโรงเรียน
และดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงสวนใหญ
มกัระบไุวในขอบงัคบั (By-law) ของแตละโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาซึง่แตกตางกนั
สวนโรงเรียนในกลุมท่ีเรยีกคณะกรรมการวา School Council มคีณะกรรมการเปน
แบบ School Council มีบทบาทสําคัญเนนที่การสราง Partnership ระหวาง
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนในการดําเนินงานของโรงเรียน
 สภาโรงเรียนในรูปแบบตางๆน้ี จะแตกตางกันไปตามประวัตคิวามเปนมา
ของแตละสถานศึกษา และสวนใหญแลวเขตการศึกษามักจะใหอิสระกับโรงเรียน
ถาเปนโรงเรียนในเมืองใหญหรือเมืองท่ีมีพื้นฐานอุตสาหกรรมหรือเมืองธุรกิจ 
มักจะพบวา มีแนวโนมการจัดระบบแยกสวนคอนขางชัด เปนฝายนโยบายกับ
ฝายบริหาร ซึ่งพัฒนาจาก Board of Directors จากระบบธุรกิจ-อุตสาหกรรม 
มาเปน School Board โดยจะมีกลุม-คณะบุคคลเปนแบบ Board of Trustees 
 แตโรงเรียนรุนใหมสมัยใหมสวนใหญของรัฐนิยมใช School Council, 
School Site Council หรอื School Committees และบทบาทหนาทีท่ีส่าํคญัจะ
เนนที่ การมีสวนรวม (Participation) แบบหุนสวน (Partner) จากทุกฝายท่ี
เกีย่วของ จากผูทีม่สีวนทีม่สีวนไดเสยี (Stakeholder) ในโรงเรียนท่ีบรหิารแบบน้ี 
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จะพบวาพอแม-ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการสงเสรมิสนบัสนนุการดาํเนนิงานในสวนตางๆ ในโรงเรียนคอนขางมากและ
ชัดเจน เนนท่ีการสรางการมีสวนรวมแบบหุนสวนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและการรวมรับผิดชอบการศึกษา เปนที่
เปดโอกาสใหพอแม-ผูปกครองไดมีสิทธิ์มีเสียง ไดรวมตัดสินใจ ใหขอเสนอแนะ 
ใหการสนับสนุน หรือเรียกรองในสิ่งที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ตอการเรียนรู
ของผูเรยีน ในขณะเดยีวกนักบัทีม่บีทบาทรวมกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการ เนนที่
การใชโรงเรียนเปนฐานในการสรางความรวมมือกบัพอแม-ผูปกครองและกับชมุชน
 ในประเทศแคนาดา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอํานาจของจังหวัด
และเขตปกครองพิเศษ การกํากับดูแลโรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมจะ
กระจายอํานาจไปใหคณะกรรมการศึกษาท่ีระดับทองถ่ิน (Local elected school 
boards) หรือไปยังผูกํากับการศึกษา (Commissions) ทําหนาที่เปนผูกําหนด
งบประมาณการศึกษา กําหนดการจางครู การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับ
แนวปฏิบตัทิีก่าํหนดในระดับจังหวัดในสภาโรงเรียน (School Council) จะมีผูแทน
พอแม - ผูปกครอง ผูแทนครู ครูใหญ ผูแทนบุคลากร และผูแทนจากชุมชน 
บทบาทหนาที่ที่สําคัญคือ การจัดทําหรือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
การดําเนินงานของโรงเรียนกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน กําหนดหลักสูตรของ
โรงเรียน ดแูลการปรับปรงุอาคารสถานท่ี สนบัสนนุกิจกรรมนอกหลักสตูร กาํหนด
เกณฑการคัดเลือกหรือแตงต้ังครูใหญและการจางครูของโรงเรียน
 ในประเทศออสเตรเลยี ใชวธิกีารกระจายอาํนาจการตดัสนิใจไปยงัโรงเรยีน 
เพิ่มอํานาจ (Empower) และใหความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหาร
โรงเรียน (Autonomy) แบบบริหารตนเอง (Self-managed Schools) แตเนน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยจัดใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการ
ตดัสนิใจ ในการบรหิารโรงเรยีนในรปูของคณะกรรมการ รฐัจะใหงบประมาณในรปู
เงินอุดหนุนทั่วไปตรงไปยังโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
ของตนเองและสามารถระดมทรพัยากรเพิม่เตมิจากทองถิน่ได ใหผูบรหิารมอีาํนาจ
ในการบริหารบุคคลในโรงเรียน ทั้งในเร่ืองการสรรหา การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง 
แตยงัคงใหครเูปนลกูจางของ มลรฐัอยูโดยตรงโดยใหทาํสญัญาจาง และใหโอกาส
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โรงเรียนในการสรรหาหรือเลือกผูบริหารที่มีฝมือระดับ World Class School 
Principal ได เพื่อไดมีการบริหารโรงเรียนในระดับที่ดีที่สุดมีคุณภาพมากที่สุด 
โดยทุกโรงเรียนจะตองจัดทําธรรมนูญโรงเรียน มีแผนดําเนินงานหรือแผนพัฒนา
โรงเรียนระยะ 3 ป ตองมีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในทุกปและรับ
ประเมินจากภายนอกทุก 3 ป 
 สภาโรงเรียนหรือคณะกรรมการโรงเรียน (School Council) มีบทบาท
สูงสุดในการบริหารที่ระดับโรงเรียน จํานวนระหวาง 6 - 15 คน ปฏิบัติหนาที่ใน
รูปของอาสาสมัครตามแนวทางท่ีรัฐกําหนดไว คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาท
และรบัผดิชอบดาํเนนิการในเรือ่งทีส่าํคญัๆ 9 เรือ่งคอื การจดัทาํธรรมนญูโรงเรียน 
การกําหนดนโยบายของโรงเรียน การใหขอเสนอแนะในการเลือกและแตงตั้ง
ครูใหญ การวาจางบุคลากรในสายงานสนับสนุน การรายงานผลการบริหารตอ
ชุมชนและตอฝายอํานวยการศึกษา (Directorate of School Education) ของ
มลรัฐ การจัดการเร่ืองการเงินและบัญชีของโรงเรียน การทําสัญญาวาจางการ
ทําความสะอาดโรงเรียนและจางงานกอสรางของโรงเรียน
 ประเทศนิวซีแลนด เปนประเทศท่ีปฏิรปูการศึกษาโดยการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาทั้งหมดตรงไปยังสถานศึกษา ทั้งดานการ
งบประมาณการบริหารจัดการศึกษา ใหโรงเรียนเปนเอกเทศ ใหมีอิสระในการ
จัดการศึกษาของตนเอง เปดโอกาสใหประชาชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ หลกัสตูรและการเรียนการสอน การบริหาร
งานบุคคลและบริหารงบประมาณ ใหมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board 
of Trustees) มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และแนวทางดําเนินงานของโรงเรียน โดยตองคํานงึถึงความสอดคลองกับนโยบาย 
(National Policy) และกรอบหลักสูตรแหงชาติ (National Curriculum 
Framework) และแนวการปฏิบตั ิ(Guidelines) จดัทาํธรรมนูญโรงเรียน (School 
Charter) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของสถานศึกษาทําหนาที่เปน
ผูแทนดแูลการดาํเนนิกจิการของโรงเรยีน ดแูลผลประโยชนของพอแม-ผูปกครอง 
ผูเสียภาษี ควบคุมดูแลจรรยาบรรณนักเรียน ดูแลใหมีสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและ
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ทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูพจิารณาแตงตัง้ผูบรหิารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
โรงเรียนและของผูบริหารโรงเรียน
 ธรรมนูญโรงเรียนเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีมีลักษณะเปนสัญญา (Contract) 
ระยะเวลา 3 ประหวางโรงเรียนกับรัฐบาล โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ
อดุหนุนใหและสงตรงไปยังโรงเรียน เปนหนาทีข่องคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน 
(Board of Trustees) ดูแลกํากับการดําเนินการตามธรรมนูญของโรงเรียน 
ใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา โดยมีครูใหญหรือผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่และ
รบัผดิชอบการปฏบิตังิานประจาํ (day-to-day activities) ของโรงเรยีน นาํนโยบาย
และแนวทางดาํเนนิการไปปฏบิตั ิใหเปนไปตามทีก่รอบหลกัสตูรแหงชาต ิ(National 
Curriculum Framework) และแนวปฏิบัติ (Guideline) ตามแนวหลักสูตร
แหงชาตแิละมหีนาทีจ่ดัทาํรายงานประจําป (Annual Report) รายงานการศึกษา
ประจําปของโรงเรียน เพื่อเสนอตอชุมชนและตอกระทรวงศึกษาธิการ
 ในประเทศสิงคโปรการบรหิารจดัการศึกษาทีร่ะดบัโรงเรียนหรอืทีร่ะดบั
สถานศึกษาของรัฐน้ัน ใชระบบ Board of Governors ตามแบบท่ีใกลเคียงกับ
ระบบประเทศอังกฤษ แบงโรงเรียนออกเปน Cluster (กลุม) จาํนวนคณะกรรมการ
จะแตกตางกันไปตามขนาดโรงเรียนมบีทบาทกํากบัและบริหาร มคีรใูหญ ซึง่จะได
รับการคัดเลือก อบรม และเตรียมการมาเปนอยางดีพิเศษ เปนผูบริหารคนสําคัญ
ทีม่บีทบาทเปนผูนาํในการบรหิารโรงเรียนและดแูลรบัผดิชอบการปฏบิตังิานประจํา
ทุกดานของโรงเรียน
 จากการศกึษาเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศกึษาเหลานี ้คณะกรรมการ
โรงเรยีนหรอืสภาโรงเรยีน (School Council) จะมีชือ่เรยีกแตกตางกนั แตบทบาท
ของสภาโรงเรียนสวนใหญ จะเนนท่ีการสรางการมีสวนรวมแบบหุนสวนจาก
ทุกฝายที่เก่ียวของ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และการรวม
รับผิดชอบการศึกษา เปดโอกาสใหพอแม-ผูปกครองไดมีสิทธิ์ มีเสียง ไดรวม
ตัดสินใจกับโรงเรียน ใหขอเสนอแนะ ใหการสนับสนุน หรือเรียกรองในสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอโรงเรยีนและการเรยีนรูของผูเรยีน ในขณะเดยีวกนัก็มบีทบาทกาํกบั
ดแูลการบริหารจัดการ ลกัษณะพ้ืนฐานของสภาโรงเรียนตามแนวปจจุบนั จะเนน
ที่โรงเรียนและใชโรงเรียนเปนฐานในการสรางความรวมมือกับพอแม-ผูปกครอง
และกับชุมชน เปน 3 สวนที่สําคัญดังแผนภาพตอไปนี้
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ครอบครัว

ชุมชน โรงเรียน

 คณะกรรมการท่ีระดับโรงเรียนสวนใหญจะประกอบดวยผูแทนจาก 
3 ฝายเปนหลกัเสมอ คอื พอแม-ผูปกครอง บคุลากรในสถานศกึษา และผูแทนจาก
ชุมชน และในกรณีที่เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็มักจะมีตัวแทน
นักเรียนเพิ่มขึ้นอีกดวย ครูใหญหรือผูบริหารสถานศึกษามักจะเปนกรรมการ
โดยตําแหนง บทบาทในท่ีประชุมจะมีแตกตางกนัไป ดงัเชนท่ีระบุตามขอบังคบัใน 
By-law หรือใน School Standard and Framework ซึ่งจะระบุในรายละเอียด
คอนขางชัดเจน รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเปนระบบ เปนแบบท่ีมี
แนวปฏบิตัแิละภาคปฏิบตัทิีด่ ีทีม่แีบบแผนคอนขางชดัเจน โดยเฉพาะในดานการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมในโรงเรียนหรือในสถานศึกษา

บทเรียนสําหรับกรณีการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับสถานศึกษา
ของไทย
 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยนัน้ นบัตัง้แตมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ที่
ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ มาตรา 40 อยางชัดเจนวา 
ใหมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานข้ึนในแตละสถานศกึษา เพือ่ใหทาํหนาที่
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และใหมีการบริหารแบบ
มีสวนรวมจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ โดยกําหนดองคประกอบของแบบการมี
สวนรวมจากฝายทีม่สีวนไดเสยีกบักจิการโรงเรียนหรือสถานศึกษาไวดวยอยางชัดเจน 

แผนภาพที่ 1
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 การบริหารแบบมีสวนรวมตามที่กําหนดดังกลาวนี้เม่ือตอนที่เริ่มการ
ปฏิรูปฯใหมๆ นับไดวา เปนสิ่งที่คอนขางใหมสําหรับระบบโรงเรียนรัฐของไทย ที่
องคคณะบคุคลซึง่จะมบีทบาทกึง่นโยบายและกึง่การบรหิารจดัการทีเ่นนการทาํงาน
รวมกันในลักษณะของหุนสวนท่ีผูปกครอง ชมุชน และทุกฝายท่ีเปนผูมสีวนไดสวน
เสียทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีโอกาสมีสวนรวม ไดโอกาสมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย กําหนดแผน กลยุทธวิธีดําเนินงานเปาหมายของการจัดการศึกษาของ
แตละสถานศึกษาในขณะเดียวกันก็มีบทบาทกํากับไปดวยในตัว ซึ่งจะมีสวนชวย
ใหสถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีแนวโนมลดความเปนระบบ
ราชการที่คุยเคยมาเปนเวลานานลง ดวยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
หรือมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในขณะที่ทั้งสถานศึกษา
ผูบรหิาร ครแูละบคุลากรของสถานศกึษายงัคงตองมสีวนทีต่องขึน้ตรงตอตนสังกดั
ในหลายเรื่องตามระบบราชการอีกดวย
 แนวปฏิบัติดังกลาวนี้ เนนที่การมีสวนรวมแบบจากหุนสวนจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ จากทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู เปดโอกาสใหพอแม - ผูปกครองไดมีสิทธิมีเสียง มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ใหขอเสนอแนะ ใหการสนับสนุนในสิ่งที่จะเปนประโยชนตอโรงเรียนและการ
เรยีนรูของผูเรยีนหรอืนกัเรยีน ซึง่ทาํไดไมยาก โดยการรวมมบีทบาทไดในหลายสวน
ดวยกัน เชน รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํา-รวมปฏิบัติ รวมชวยเหลือ 
รวมแกไขปรับปรุงหรือพัฒนา รวมติดตามกํากับและประเมินผล รวมรับผิดชอบ
หรอืรวมช่ืนชมในความสําเร็จความกาวหนาในงานบริหารจัดการของโรงเรียน ตาม
ความเหมาะสม ตามบทบาทของผูมสีวนไดสวนเสียหรอืทีม่สีวนเก่ียวของดวยการ
มีสวนรวมและบทบาทตางๆของคณะกรรมการการสถานศึกษาตามแนวทาง
ดังกลาวน้ีเชื่อวานาจะเหมาะสมกับบริบทไทยถึงแมวาในระยะแรกๆหรือในชวง
การเปล่ียนผาน อาจเผชิญกบัปญหา ความไมเขาใจ มกีารตอตานการเปล่ียนแปลง 
การขาดทกัษะทีจ่าํเปนสาํหรบัการดาํเนนิงานใหเปนไปตามหลกัการบรหิารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยูไมนอยก็ตาม
 จะเห็นไดวา จากที่ไดศึกษาเรื่องทํานองเดียวกันน้ีในแหลงอื่น จาก
ภาคปฏิบัติในประเทศอ่ืนๆ ที่กาวหนา ก็ไดพบวา มิไดแตกตางไปจากกรณีของ
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ประเทศไทย ตามทีไ่ดกาํหนดแนวปฏบิตัไิวในรัฐธรรมนญูแหงชาตฯิและตามความใน
พระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติฯของไทย ซึง่ไดกาํหนดไวในพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแหงชาติมาตรา 40 ไวชัดเจน วา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขึ้นในแตละสถานศึกษา เพื่อใหทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา และใหมีการบริหารแบบมีสวนรวมจากฝายตางๆที่เก่ียวของ
 แตเน่ืองจากสถานศกึษาของไทยทีต่ัง้กระจดักระจายอยูในทองถิน่ตางๆ
ทั่วประเทศมีลักษณะเฉพาะ มีปญหา มีความตองการ มีความจํากัด มีศักยภาพ
จํากัด มีความแตกตางกันมากในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ในการบริหารตามแนวบูรณาการซึ่งหากยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหาร
เปนหลักการพ้ืนฐาน และจัดใหมีหรือสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีระดับ
สถานศึกษากับชุมชนเปนหลักสําคัญแลว ผูที่ควรมีบทบาทและรับผิดชอบดําเนิน
งานสนับสนนุในเร่ืองนีโ้ดยตรง นาจะไดแก คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาควรมีบทบาทและรับผิดชอบตอการพัฒนา
หรือเพิ่มสมรรถนะในการบริหารตนเองของโรงเรียน พัฒนาความสามารถของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการบริหารแบบมีสวนรวมที่ระดับโรงเรียนที่อยู
ในพื้นที่ จัดใหมีระบบเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาในพื้นที่ขึ้น เสริมความ
รูและทักษะที่สําคัญๆที่จําเปนและจัดใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชื่อวานาจะ
ดําเนินการไดผลดีตอการพัฒนาวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีระดับโรงเรียนได
มากข้ึน ผลดีนาจะเกิดทีก่ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดมากข้ึน ทัง้ท่ี
ระดบัโรงเรยีน และโรงเรยีนโดยรวมในเขตฯในระยะเวลาทีไ่มนานมากนกั เน่ืองจาก
ตามระบบปกตขิองโรงเรยีนจากสายงานภายในนัน้ไดมคีร ูมผีูบริหารสถานศกึษา ที่
ถอืกันวาเปนมืออาชีพ (Professional) ซึง่มคีวามรูและประสบการณกบักฎเกณฑ
และขอจํากัดบางอยางของระบบราชการการศึกษา ที่เก่ียวของอยูดวย ที่ระดับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเองน้ัน ทั้งผูบริหาร ครูและบุคลากรควรจะไดรับการ
สนบัสนนุหรอืสงเสรมิใหทบทวนความรูความเขาใจในทศิทางการปฏริปูการศกึษา
และวิธีการบริหารงานแนวใหมที่สะทอนถึงงาน บทบาท หนาที่ที่สําคัญของคณะ
กรรมการสถานศกึษาและแนวทาง-วธิกีารบรหิารงานแบบมสีวนรวม ซึง่ปกติแลว
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บุคลากรสวนใหญในโรงเรียนจะคุนเคยกับกิจกรรมในลักษณะการทํางานแบบมี
สวนรวมดังกลาว มากพอสมควรอยูแลว
 ที่สําคัญอยูที่ วิธีการบริหารแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา และบทบาทในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สวนใหญที่ถูกละเลย ทั้งในบทบาทและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาที่อยูภายใตการดูแล กํากับ สงเสริม
สนับสนุน
 ในบทความน้ีอยากจะกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมกับการมีสวนรวม
ขององคกรตางๆในชุมชนนั้น ไดมีนโยบาย มีแนวปฏิบัติ และมีประสบการณกับ
ระบบโรงเรียนมาไมนอยแลว แตในภาคปฏิบัติดูเหมือนระบบของเราไดละเลย
องคประกอบของระบและการบริหารสถานศึกษาในสวนทีส่าํคัญยิง่ไปอยางนาเสยีดาย 
คือ งานและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษากับ การสงเสริมสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศกึษาแบบมอือาชพี ซึง่แททีจ่รงิแลว ไดมขีอกาํหนดและแนวปฏบิตัิ
ไวแลว คอนขางชัดเจน ทัง้ในรัฐธรรมนูญฯ ในพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติฯ 
และในกรอบแนวดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 2 ชวงระยะท่ีผานมา หากไดรับ
การเอาใจใสอยางจริงจัง แบบตอเนื่อง บทบาทในการบริหารแบบมีสวนรวมจะ
สงผลตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
ในชุมชนไดเปนอยางดี
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กลา ทองขาว 
ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

แนวคิด แนวทางและความสําเร็จของการจัดการศึกษา
แบบยึดพื้นที่เปนฐาน

(Area-based Educational Management)

ความนํา
 เมื่อจะตองพูดถึงการจัดการศึกษาแบบยึดพื้นที่เปนฐาน หรือที่ใชเปน
ภาษาอังกฤษวา Area-based Educational Management ดูเหมือนวานาจะ
ทาํความเขาใจไดไมยาก ซึง่อาจจะเห็นวา การยึดพืน้ทีเ่ปนฐานในการจัดการศึกษา 
ก็เพียงแตรัฐ หรือทองถิ่น กําหนดเปนนโยบาย หรือเปดโอกาสใหสถานศึกษา
ในพื้นที่ หรือสถานศึกษาในกลุมจังหวัดที่มีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตคลายกัน สามารถกําหนด หรือจัดทําหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู 
จดัสาระการเรียนรู และแนวทางการจัดการเรยีนการสอน ใหสอดคลอง ตอบสนอง
ความตองการและความจําเปนของพื้นที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงควา เม่ือผูเรียน
สําเร็จการศึกษาแลว จะสามารถประกอบสัมมาอาชีพ และรวมกันสรางสรรค
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและอื่นๆใหกับพื้นที่ หรือทองถิ่น
ของตนเองไดดวยความภาคภูมิ
 ในความเขาใจดังกลาวอาจมีความถูกตองอยูบาง แตอาจจะเปนความ
เขาใจที่กวางเกินไป ไมอาจนําไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงได บทความนี้ ผูเขียนมุงท่ี
จะสะทอนใหเหน็แนวคดิและแนวทางของการจดัการศกึษาแบบยดึพืน้ทีเ่ปนฐานวา
คอือยางไร มกีรณตีวัอยางทีน่าํแนวคดิดงักลาวไปสูการปฏบิตั ิประสบความสาํเรจ็
หรือลมเหลวหรือไมอยางไร เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับผูสนใจท่ีจะนําไปคิดคน และ
ศึกษาตอยอดแนวความคิดน้ีใหกวางขวางออกไป
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การยึดพื้นที่เปนฐานในการจัดการศึกษาคืออยางไร
 การจัดการศึกษาแบบยึดพื้นที่เปนฐาน (Area-based Educational 
Planning and Management System) ตามความเขาใจของผูเขียน นาจะมี
หลักคิดและหลักปฏิบัติที่สําคัญอยู 5 ประการคือ 
 1. เปนระบบการจัดการศึกษาท่ีมแีบบแผนการจัดหลกัสตูร การจัดกระบวนการ
เรยีนรูและประสบการณการเรยีนรู ทีย่ดึโยงเขากบัสภาพทางภมูศิาสตรเศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชนและสังคมของพื้นที่
  2. ผูเรียนและผูปกครองจะเปนผูเลือกหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
ตามความสนใจ ความถนัดและตามศักยภาพของตนเอง 
 3. โรงเรียนมีหนาที่ทําการศึกษา วิเคราะหความตองการหลักสูตรและ
โปรแกรมการเรียน ตามศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของพื้นที่ แสวงหาและ
ประสานความรวมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษาผูสรางหลกัสตูร และโปรแกรมการเรยีน
ที่สอดคลอง และตอบสนองความตองการจําเปนของผูเรียนและพื้นที่ 
 4. สถาบันอุดมศึกษาท่ีโรงเรียนเลือก จะรับผิดชอบรวมกับโรงเรียน 
ในการสรางหลักสูตร จัดโปรแกรมการเรียน จัดทําคูมือการใชหลักสูตร จัดทํา
แผนการสอนแบบบูรณาการ จัดทําหองปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบตางๆ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความพรอมในการใชหลักสูตรใหแกครู ในการ
พัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน 
 5. การจดัการเรยีนการสอนและการจดัประสบการณการเรยีนรูแกผูเรยีน 
จะตองดําเนินไปตลอดหลักสูตร ตั้งแตเริ่มเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจนผูเรียน
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสให
นกัเรยีน สามารถพัฒนาตนเองเขาสูเสนทางในการประกอบอาชีพ ทีต่รงกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ สนับสนุนการสรางอาชีพ การสรางรายได และมีความ
สอดคลองกับศกัยภาพของทองถ่ิน และสรางความรวมมือทางวิชาการกับทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
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 การจัดหลักสูตรการศึกษาในแนวทางการยึดพ้ืนที่เปนฐาน (school-
based educational management) นับเปนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
2557 : 2)
  ฐานของพื้นที่การจัดการศึกษา ไมไดหมายถึงเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ที่มีการแบงตามโครงสรางการบริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปจจุบัน แตจะหมายถึงพื้นที่ที่รัฐเห็นความสําคัญและความจําเปน
ตามแผนยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ เชน พืน้ทีส่ามเหล่ียมเศรษฐกิจท่ีภาคเหนือ
ตอนบน พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือพื้นที่ตามการจัดกลุมจังหวัด 
18 กลุม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ โดยมีแนวทางการจัดกลุมจงัหวัดคอื เปนกลุมจงัหวัดทีอ่ยูในเขตพ้ืนทีต่ดิตอกนั 
หรอืตอเนือ่งกันเปนองคประกอบพ้ืนฐาน มยีทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสอดคลอง
กันหรือเก้ือหนุนกัน และมีความเก่ียวเน่ืองทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และ
การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคา เพิ่มการไดเปรียบในการแขงขันรวมกัน เชน กลุมจังหวัด
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 ไดแก จงัหวดั นครพนม มกุดาหาร และสกลนคร 
มีจังหวัดสกลนครเปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
ไดแกจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง มีภูเก็ตเปนศูนยปฏิบัติการกลุม
จังหวัด (มติ ครม. 15 มกราคม 2551) เปนตน นอกจากนี้การจัดการศึกษาอาจ
ใชพืน้ทีต่ามเขตปกครองระดับจังหวดัแตละจังหวัด หรอืพืน้ทีพ่เิศษลักษณะอ่ืนเปน
ฐานของการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม 
 สถานศึกษาผูรวมสรางหลักสูตรเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาแบบยึดพื้นท่ีเปนฐานคือ สถาบันอุดมศึกษาที่อาจตั้งอยูในหรือ
นอกฐานพื้นที่ เชน วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล 
สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา สถาบันบณัฑติพฒันศิลป มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และวิทยาลัยในกํากับของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั้งหลาย อาจรวมมือกันจัดหลักสูตรกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรยีนเดยีว หรอืหลายโรงเรยีน หรอืโรงเรยีนมธัยมศึกษาหน่ึงโรงเรยีน อาจรวมมอื
จดัหลกัสตูรกบัสถาบนัอดุมศกึษาหลายสถาบนั โดยสถาบนัอดุมศกึษาจะมกีารทาํ
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ขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการตามโครงการปฏิรปูหลักสตูรการศึกษาแหงชาติ 
กบัสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เพือ่พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
ที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาดังกลาว ใหมีทักษะอาชีพและความรู
ความสามารถตามกลุมอาชีพหลักของประเทศ และสอดคลองกับศักยภาพเชิง
พืน้ที ่ตลอดจนเพ่ือเปนการเสริมสรางศกัยภาพในการศึกษาตอในระดับสงู เปนการ
บรูณาการความรวมมอืระหวางสถาบนัอุดมศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร และ
สถานศึกษาในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงเสริมการสราง
สงัคมแหงการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง และใชพืน้ทีส่ถาบนัการศกึษาทกุระดบัเปนแหลง
เรยีนรูตลอดชีวติ สถาบันอดุมศึกษาท่ีรบัผดิชอบหลักสตูร จะจัดทําโครงการบมเพาะ
และพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการเกี่ยวกับหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน 
เพื่อนําไปใชกับโรงเรียนมัธยมศึกษาคูสัญญา ภายใตโครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแหงชาติ 
 สาํหรบัสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ทีจ่ดัการศกึษาตามหลักสตูรของกระทรวง
ศึกษาธิการโดยทั่วไป จะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับความรู คูกับการพัฒนาใหเกิด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ความมุงหมายของการจดัการศกึษาสวนใหญจะเนนให
ผูเรียนไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเปนหลัก แตในโลกแหงความเปนจริงพบวา 
โรงเรียนมธัยมศึกษาสวนใหญ ทีม่กีารจัดการศึกษาต้ังแตระดับมธัยมศึกษาตอนตน
จนถงึระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะโรงเรยีนมัธยมศึกษาชัน้ 2 (โรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําอําเภอ) มีผูสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 ที่ประสบความสําเร็จใน
การเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเพียงรอยละ 10 - 20 เทานั้น (โรงเรียนสูงเมน
ชนปูถมัภ 2556: 13) นกัเรยีนสวนใหญไมประสบความสาํเรจ็ในการสอบเขาศกึษา
ตอในมหาวทิยาลยั นกัเรียนบางคนจาํเปนตองศึกษาตอในสาขาวชิาทีต่นเองไมชอบ
และไมถนัด บางคนศึกษาตอเพียงเพื่อใหไดปริญญาบัตร แตเมื่อศึกษาสําเร็จแลว 
ก็ไมสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพท่ีมุงหวังได 
ทําใหเกิดความสูญเปลาและไมคุมคา เนื่องจากเปนการจัดการศึกษาที่ไมตอบ
สนองและไมคํานึงถึงสภาพของทองถ่ิน ไมสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ 
ความตองการและศักยภาพของผูเรียน 
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แนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดพ้ืนที่เปนฐานคืออยางไร
 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในฐานพื้นที่ (Area Based) ที่ตองการจัด
หลกัสตูรการบมเพาะและพฒันาอาชพีเชงิบรูณาการ เพือ่ตอบสนองความตองการ 
ความสนใจ สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน และศักยภาพของพ้ืนที่ จะตองทําการ
ศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ระดับจังหวัด หรือกลุมจังหวัด หรือ
พื้นที่พิเศษที่มีผูศึกษาไว เพื่อคนหาประเด็นสําคัญเก่ียวกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
ขณะเดียวกนัก็จะตองศกึษา และคนหาสาเหตขุองการจดัการศกึษาทีไ่มสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น และความตองการของผูเรียน เพื่อใหเขาใจถองแทในปญหา
และทิศทางของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน กรณีของโรงเรียนสูงเมน
ชนูปถัมภ ไดนําผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับ
ศักยภาพของจังหวัดแพร เมื่อป พ.ศ. 2550 มาศึกษา วิเคราะหและพบวา จังหวัด
แพรมีศักยภาพที่สําคัญคือ ดานทรัพยากรธรรมชาติ การเปนแหลงไมสัก และ
แหลงแรตางๆ ดานอาชพี ประชาชนมอีาชพีเกษตรกรรม อาชพีการทาํเฟอรนเิจอร 
ทางดานการศึกษาพบวา ยังไมมีหลักสูตรใดท่ีจะชวยใหนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
สามารถใชศกัยภาพของตนและศกัยภาพของจงัหวดั สรางอาชพีและเพิม่พนูรายได
อยางเปนระบบ ขณะทีน่กัเรยีนทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปที ่6 ประมาณ
รอยละ 80 ไมสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลการศึกษาของโรงเรียน
 นอกจากน้ีโรงเรียนยังตองทําการวิเคราะหสภาวการณปจจุบันท่ีสังคม
ตองเผชญิ ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ วเิคราะห
สภาวการณอนาคต เชน การกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน จะทาํใหทกุภาคสวนของ
สังคมไทยตื่นตัวอยางไร การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการศึกษา 
เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทยมีศักยภาพในการแขงขันควรทําอยางไร วัตถุประสงค
และเปาหมายการพฒันาผูเรยีนทกุคนของโรงเรยีนควรเปนอยางไร เปนตน ผลของ
การศึกษา จะนําไปสูการกําหนดทิศทางของหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
ทีเ่นนการฝกปฏบิตัใิหเกดิทักษะจนสามารถนาํไปประกอบอาชพีได และศกึษาตอ
ในระดับอดุมศกึษาได ในกระบวนการวิเคราะหสภาวการณปจจบุนัและสภาวการณ
อนาคต เพือ่กาํหนดความตองการหลักสตูรสถานศึกษาน้ี ทกุภาคสวนควรมีสวนรวม
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อยางกวางขวางและหลากหลายทีส่ดุ กรณโีรงเรยีนสงูเมนชนปูถมัภ ในปการศกึษา 
2553 โรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เชิงบูรณาการ และภายหลังที่ทําการวิเคราะหศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ดานภมูปิระเทศ ดานภูมอิากาศ ดานวฒันธรรมประเพณีและดานบคุลากรของจังหวดั 
รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายที่เก่ียวของแลว โรงเรียนไดตัดสินใจ
รวมกับ 5 มหาวิทยาลัย พฒันาหลักสตูรสถานศึกษา เรยีกวา หลกัสตูรพัฒนาศักยภาพ 
(สูงเมนโมเดล) ขึ้นมา มี 5 หลักสูตรไดแก  1) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ประกอบดวยโปรแกรมพัฒนาซอฟทแวร โปรแกรมกราฟกและ
แอนิเมชั่น และโปรแกรมผลิตสื่อผสม) รวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 2) หลักสูตร
เทคโนโลยเีกษตร (ประกอบดวยโปรแกรมเทคโนเกษตร และโปรแกรมเกษตรเพือ่
อาชีพ) รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  3) หลักสูตรเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
รวมกับมหาวทิยาลยัศลิปากร  4) หลกัสูตรอตุสาหกรรมอาหารและบรกิารรวมกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ในปการศึกษา 2556โรงเรียนไดเปล่ียน
มารวมมือกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สรางหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพทาง
การแพทยแผนไทยแทนหลักสูตรน้ี) ขณะเดียวกันในปการศึกษา 2556 โรงเรียน
สงูเมนชนปูถมัภไดรวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สรางหลักสตูรสถานศึกษาเพ่ิมขึน้
มาอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรโลจิสติกสและโซอุปทาน ทําใหโรงเรียนแหงนี้
มีหลักสูตรบมเพาะ หรือหลักสูตรศักยภาพ รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร
 โรงเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กาํหนดสัดสวนโครงสรางของหลักสตูรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนและพ้ืนที่
ตองการ ดังตัวอยางสัดสวนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสูงเมน
ชนูปถัมภที่ตกลงรวมกันมีลักษณะดังนี้
 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3) 
ใหเรียนไมนอยกวา 81 หนวยกิต แบงเปน หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. รอยละ 70 
(66 หนวยกิต) หลักสูตรบมเพาะหรือหลักสูตรศักยภาพ (สาระเพิ่มเติม) ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอีกรอยละ 10
 



37

 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
ใหเรียนไมนอยกวา 81 หนวยกิต แบงเปน หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. รอยละ 45 
(41 หนวยกิต) หลักสูตรบมเพาะหรือหลักสูตรศักยภาพ (สาระเพิ่มเติม) ไมนอย
กวา 40 หนวยกิต และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอีก รอยละ 10 
  โรงเรียนนําผลการกําหนดสัดสวนตามโครงสรางหลักสตูรท่ีตกลงรวมกัน 
ไปจัดทําเปนโครงสรางรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
  กรณีโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ โครงสรางรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (66 หนวยกิต) มีการกระจายจํานวน 66 หนวยกิต ไปตาม 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ตัง้แตชัน้ ม.1 - ม.3 ระดับชัน้ละ 22 หนวยกิต ใหเทาๆ กนั รวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดับชั้นละ 120 ชั่วโมง รวมเปน 360 ชั่วโมง และเรียนรายวิชา 
บมเพาะ หรอืรายวชิาเพิม่ศกัยภาพ (สาระเพิม่เตมิ) ทีม่หาวทิยาลยัรวมกบัโรงเรยีน
สรางขึ้นอีก 15 หนวยกิต (เร่ิมเรียนเมื่อเลื่อนขึ้นระดับช้ัน ม.2) 
 โครงสรางรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (41 หนวยกิต) มี
การกระจายหนวยกิตไป ตาม 8 กลุมสาระการเรียนรู รวม 41 หนวยกิต (ม.4 - 
ม.6) โดยไมกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามระดับชั้นเหมือนชั้น ม.ตน นักเรียนตอง
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 360 ชัว่โมง และเรียนรายวิชาบมเพาะ หรอืรายวิชา
เพิ่มศักยภาพ (รายวิชาเพิ่มเติม) ที่มหาวิทยาลัยรวมกับโรงเรียนสรางขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของผูเรยีนแตละหลกัสตูร ๆ  ละไมนอยกวา 40 หนวยกิต (รวม 81 หนวยกิต)
 ในขัน้ตอนของการจดัทาํหลกัสตูร หากหลกัสตูรใดจดัอยูในกลุมหลกัสตูร
ศักยภาพ หรือหลักสูตรบมเพาะดานวิทยาศาสตร โรงเรียนจะตองนําหลักสูตร
ดงักลาวไปวิพากษกบัสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ดวย
 ตัวอยางโครงสรางหลักสูตร IT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น ของโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ ที่จัดรวมกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบดวย 6 รายวิชาๆ ละ 2 หนวยกิต ไดแก  1) การจัดการ
และการพฒันาระบบฐานขอมลู  2) การออกแบบและพฒันาเวบ็  3) คอมพวิเตอร
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กราฟกประยุกต  4) การสรางภาพเคลื่อนไหว  5) การเขียนโปรแกรมเกมส 
และ  6) โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ในสวนของมหาวิทยาลยัทีส่มคัรใจเขารวมโครงการ หลงัจากการลงนาม
ในบันทึกขอตกลงความ รวมมือโครงการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงบูรณาการ กับสํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษาแลว จะตอง
ทําการประเมินความพรอมและศักยภาพของโรงเรียน ครู นักเรียนและผูปกครอง 
ประเมนิความพรอมของพืน้ที ่และระดมความคดิเพือ่วางแผนรปูแบบธรุกจิ ขัน้ตอน
การบริหารจัดการธุรกิจ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการของโรงเรียน สรางความเขาใจดานหลักสูตรกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
พฒันาหลกัสตูรและโปรแกรมการเรยีนใหสอดคลองกบัความตองการของโรงเรยีน 
จดัทําคูมอืการสอน จดัเตรียมความพรอมของหองปฏิบตักิารเพ่ือรองรับการเรียน
การสอน จดัหาและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน จดัอบรมครผููสอนและผูเกีย่วของ
ใหมีทักษะและความสามารถในการถายทอดความรู จัดกิจกรรมฝกทักษะและ
ประสบการณแกผูเรียนรวมกับโรงเรียน ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงาน
ผลและปรับปรุงผลการดําเนินงานโครงการรวมกับโรงเรียน เปนแผนระยะกลาง
และระยะยาว (5 - 10 ป) แลวแตกรณี
 โรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเรียนหลักสูตร ฝายวิชาการและ
งานแนะแนวจะตองสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรบมเพาะ หรือหลักสูตร
ศักยภาพแกนักเรียนและผูปกครอง โรงเรียนจะมีการจัดประชุมผูปกครองและ
นกัเรยีนเพือ่เลอืกหลกัสตูร ในโอกาสนีท้กุมหาวทิยาลยัทีร่วมโครงการจะไดรบัเชิญ
มาจัดนิทรรศการเพื่อใหความรูแกนักเรียนและผูปกครอง เปดโอกาสใหนักเรียน
และผูปกครองรวมกันตัดสินใจเลือกหลักสูตรและกรอกใบสมัคร

 ในสวนของนกัเรยีน เมือ่เขาเรยีนระดบัชัน้ ม.1 ในโรงเรยีนทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนแบบยดึพืน้ทีเ่ปนฐาน จะตองเรยีนรายวชิาใน 8 กลุมสาระการเรยีนรู 
จํานวน 22 หนวยกิต และรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ชั่วโมงตามปกติ แตเมื่อ
เล่ือนระดับขึ้นไปชั้น ม. 2 ทุกคนตองพิจารณาเลือกเขาเรียนหลักสูตรบมเพาะ 
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หรือหลักสูตรศักยภาพ (สาระเพิ่มเติม) ตามการประกาศของโรงเรียน โรงเรียน
นําใบสมัครของนักเรียนมาพิจารณา เพื่อจัดเขาเรียนในหลักสูตร โดยพิจารณา
จากความรู ความสนใจ ความถนัด และความตองการพ้ืนฐานของแตละหลักสูตร 
จากน้ันนักเรียนจะไดรับการศึกษาอบรม พัฒนาทักษะและประสบการณ ตาม
โครงสรางหลกัสตูรและโครงสรางรายวิชาระดับมธัยมศกึษาตอนตน และเม่ือเลือ่น
ขึน้ไปเรียนระดับช้ัน ม. 4 นกัเรยีนจะเรียนตามโครงสรางหลักสตูรระดับมัธยมตอน
ปลาย ซึง่ประกอบดวยหลกัสตูรแกนกลาง 41 หนวยกติ และหลกัสตูรบมเพาะหรือ
หลักสูตรศักยภาพ (สาระเพิ่มเติม) อีก 40 หนวยกิตควบคูกันไป พรอมกับเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอีก 360 ชั่วโมง 
  นอกจากจะตองเรยีนรายวิชา และฝกปฏบิตัทิกัษะใหครบตามเกณฑของ
หลกัสตูรดงักลาวแลว นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทกุคน จะตองเขารวม
กจิกรรมสงเสรมิการศกึษาเพิม่เตมิ ตามทีห่ลักสูตรกาํหนด เชน นกัเรยีนกลุมหลกัสตูร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทุกคน จะตองเขารวมกิจกรรมการอบรม
ระยะส้ัน การศึกษาดูงาน การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ การประกวด
แขงขันทักษะดาน ICT การเขาคาย ICT และการจัดนิทรรศการแสดงโครงงาน 
ตามขอกาํหนดของหลกัสตูร และการเขารวมกจิกรรมดงักลาวของนกัเรยีน จะอยู
ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของนิสิตพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยพะเยา 2555: 
20 - 23) 

 ในสวนของคุณครู คุณครูของโรงเรียน จะไดรับการพัฒนาและฝกอบรม
ทางดานการสอนในหลักสูตรบมเพาะ หรือหลักสูตรศักยภาพ และไดรับการฝก
ทักษะการจัดประสบการณการสอนดานตางๆของหลักสูตร กรณีโรงเรียนสูงเมน
ชนปูถมัภ โรงเรยีนมกีารดาํเนนิงานการจดัหลกัสตูรบมเพาะ หรอืหลกัสตูรศกัยภาพ 
ตามหลักการจัดการศึกษาแบบยึดพ้ืนทีเ่ปนฐานมาต้ังแตปการศึกษา 2553 ถงึปจจุบนั
คือ ปการศึกษา 2557 (รวม 5 ปการศึกษาแลว มีนักเรียนรุนแรกของหลักสูตร
กาํลงัเรียนระดับช้ัน ม.6) คณุครูประจํากลุมสาระการเรียนรูทัง้ 8 กลุมสาระทุกคน
ของโรงเรียน จะสมัครเขาเปนครูประจําหลักสูตรบมเพาะหรือหลักสูตรศักยภาพ
คนละ 1 หลกัสตูร จาก 6 กลุมหลกัสูตร โดยเมือ่คณุครูผานกระบวนการพฒันาและ
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ฝกอบรมความรู และทกัษะในการจดัการเรยีนการสอน จากทมีคณาจารยผูสอนของ
มหาวทิยาลยัแลว คณุครจูะไดรบัมอบหมายใหเปนผูสอนประจาํหลักสตูรศกัยภาพ
หรอืหลักสูตรบมเพาะ รวมสอนกับคณาจารยผูสอนจากมหาวิทยาลยัท่ีรวมโครงการ

การจัดการศึกษาแบบยึดพ้ืนที่เปนฐานตามโมเดลนี้ มีความสําเร็จหรือ
ลมเหลวอยางไร
 การไดมีโอกาสพบปะสนทนากับนักเรียนช้ัน ม. 6 หลายคนที่เรียนใน
หลกัสตูรบมเพาะเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยเชงิบรูณาการตามศกัยภาพของกลุม
จังหวัดหรือที่เรียกวาหลักสูตรศักยภาพปที่ 5 (ไมนับปที่เรียนชั้น ม. 1) ซึ่งเปน
ปการศึกษาและภาคการศึกษาสุดทายของหลักสตูรในโครงการ พบวา นกัเรยีนทกุคน
มบีคุลกิภาพด ีมคีวามเปนผูใหญ สวนใหญมคีวามสามารถและมศีลิปะในการสือ่สาร 
กลาแสดงความคิดความเห็น มีความมั่นใจในตัวเอง แสดงความคิดเปนหลักการ 
เปนอุดมการณไดดี มีความสามารถในการอธิบายและวิเคราะหเหตุการณและ
สถานการณของปญหาตางๆ รวมทั้งปญหาการเรียนและการงานดวยเหตุดวยผล 
เขาใจจุดหมายปลายทางของชีวิต ทั้งเรื่องการเรียนและการงานในอนาคต
 นอกจากนีย้งัมนีกัเรยีนทีเ่รยีนในภาคการศกึษาที ่2 ของปการศกึษา 2557 
จํานวน 4 คนท่ีประสบความสําเร็จในการเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่รวม
โครงการกับโรงเรียน ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิศวสารสนเทศและ
การสือ่สาร และสาขาอตุสาหกรรมอาหารและบริการ และมนีกัเรยีนอกี 8 ทีร่วมกบั
ผูปกครอง ทาํสัญญากบับรษิทั S&P เพือ่รบันกัเรียนเมือ่จบ ม.6 แลวใหเขาเรยีนตอ
ในหลักสูตรของบริษัท และเพื่อประกันการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ขอมูล
เมื่อ 17 กุมภาพันธ 2558) 
 ในปลายปการศึกษา 2554 ตอเนื่องกับปการศึกษา 2555 ไดมีโรงเรียน
มธัยมศกึษาในจงัหวดัแพร นาน พะเยา และเชยีงราย รวมกนัจัดประชมุสมัมนา และ
รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร คณะแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ตกลงรวมรับผิดชอบโครงการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ 
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4 จังหวัดดังกลาว จํานวน 30 โรงเรียน ไดมีการเตรียมการจัดทําหลักสูตร และ
จดัการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตักิาร เพือ่การมงีานทาํ ตามแนวทางการจดัหลกัสตูร
ศกัยภาพตามตวัแบบสงูเมน แสดงใหเหน็วา นวตักรรมการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
ตามตัวแบบสูงเมนชนูปถัมภ ไดรับการยอมรับในเรื่องการเปนแบบอยางของ
การจัดการมัธยมศึกษาแบบยึดพื้นท่ีเปนฐาน ทําใหโรงเรียนอื่นๆ เห็นประโยชน 
เหน็คุณคา แลวตดัสใิจดาํเนนิการตามอยาง โดยตัวแบบสูงเมนนาจะเหมาะสําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาช้ันสองดังกลาวมาแลว
 กลวยไมออกดอกชาฉนัใด การดวนตดัสนิความสาํเรจ็ หรอืความลมเหลว
ของการจัดการมัธยมศึกษาแบบยึดพืน้ทีเ่ปนฐานตามแนวคิดและแนวปฏิบตัดิงักลาว 
ดเูหมือนจะเปนเร่ืองท่ีเสีย่งเกินไป เพราะปจจบุนัผูเรยีนในหลักสตูรดังกลาวยังไมมี
ใครสาํเรจ็การศกึษาจรงิๆ และผูทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษาสวนใหญกย็งัไมถงึเวลาทีจ่ะ
พิสูจนตัวเองเก่ียวกับการทํางานและการศึกษาตอ 
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาปรากฏการณเชิงประจักษจะพบวา ความ
สาํเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการศึกษาตามแนวทางน้ี นาจะข้ึนอยูกบัปจจยั
ตางๆ อยางนอย 4 ประการคือ ประการแรก ไดแก ความคงอยูของนโยบายและ
การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล กลาวคือ ตองมั่นใจวา เมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงรฐับาล หรอืมกีารเปลีย่นแปลงรฐัมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
ปฏริปูหลกัสูตรการศกึษาแหงชาต ิเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยทีม่คีวามเหมาะสม
สอดคลองกบัศกัยภาพของกลุมจงัหวดั จะยงัคงดําเนนิตอไป และจะตองไดรบัการ
สนบัสนนุงบประมาณ ทรพัยากรและการสงเสรมินโยบายจากรฐับาลอยางตอเนือ่ง 
ประการท่ีสอง ไดแก ความเขมแข็งและความเอาจริงเอาจังในความรวมมือใน
การบริหารจัดการหลกัสตูรสถานศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา
และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่กลุมจังหวัดที่เขารวมโครงการ ซึ่งปจจัยน้ีจะมี
ความสมัพันธกบัปจจัยแรก และมคีวามสมัพนัธโดยตรงกบัประสทิธิผลของโครงการ 
ประการท่ีสาม ไดแก ความต้ังใจจริงของผูรบัผดิชอบหลักสูตร หมายถึง ทมีคณาจารย
จากคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ที่รวมกันสรางหลักสูตรและบริหารจัดการ
หลักสูตรบมเพาะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงบูรณาการขึ้นมาใชเปนหลักสูตร
สถานศึกษา มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานโครงการ เพราะเห็นวางานนี้มี
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ความสําคัญ สวนคุณครูและผูบริหารโรงเรียนก็เห็นความสําคัญ เห็นคุณคาและ
เห็นประโยชนที่โรงเรียน นักเรียนและชุมชนไดรับ จึงตั้งใจปฏิบัติงานนี้ดวยความ
จรงิใจ เพราะรูสกึไดวา เมือ่ทาํงานโครงการน้ีทาํใหตนเองมคีวามสขุ และประการ
สุดทาย ไดแก การสนับสนุนจากผูนําคนสําคัญและองคกรตาง ๆ ในพื้นที่ ผูนํา
ในพืน้ทีม่คีวามสาํคญัในการสนบัสนนุและสงเสรมิการจดัหลกัสตูร ทัง้ดานการจดัการ
และดานทรัพยากร รวมท้ังการเปนปากเปนเสียงประชาสัมพันธใหกับโครงการ 
คลายกับองคกรตาง ๆ ในพ้ืนที่ ก็จะมีความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนเชิง
การจัดการโครงการนี้เชนกัน

สรุปความ
  บทความน้ี ผูเขียนมีความมุงหมายท่ีจะสะทอนบทเรียน เกี่ยวกับการ
จดัการศกึษาโดยยดึพืน้ทีเ่ปนฐาน เนนใหเหน็หลกัคิด หลกัปฏบิตัแิละแนวทางการ
จัดการ โดยใชกรณีการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีตัวแบบสูงเมนชนูปถัมภ
เปนกรณีตัวอยาง บทสรุปดานความสําเร็จหรือความลมเหลวอาจจะตองอาศัย
เวลา แตปรากฏการณทีส่ะทอนความสาํเรจ็และความลมเหลวนัน้ นาจะขึน้อยูกบั
เหตปุจจยัหลายประการดวยกนั ผูเขยีนหวงัวาบทเรยีนจากการศกึษาครัง้นี ้นาจะ
มีประโยชนในเชิงการนําไปตอยอดทางวิชาการอยูบางตามสมควร 
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ความนํา
 การจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน เปนการจัดการ
ศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัยของ
โรงเรียนและแหลงเรียนรูที่ใชกระบวนการมีสวนรวมขององคกรที่มีอยูในชุมชน 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดวยหลักและวิธีการรวมคิด รวมวางแผน 
รวมตดัสนิใจ รวมดาํเนนิการ รวมแกปญหา รวมรบัผดิชอบ รวมติดตามประเมนิผล 
และรวมชืน่ชมผลสาํเรจ็ ทีม่หาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย โดยศนูยวจิยัและฝกอบรม
ทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินงานรวมกับเครือขายและชุมชน 
ตั้งแตป 2554 เปนตนมา 
 การมีสวนรวมตามหลักและวิธกีารดังกลาว มขีัน้ตอน สาระและกระบวนการ
ดงันี ้(พณิสดุา สริธิรงัศรี, 2557: 14-16; สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2557: 
130-133)
 1. รวมคดิ โรงเรยีน/แหลงเรยีนรูจดัทําประชาคม คร ูผูบรหิาร กรรมการ
สถานศกึษา และผูมสีวนไดสวนเสยีในชมุชน เพือ่รบัทราบปญหาและความตองการ
ของผูเรียน พอแมผูปกครอง และชุมชน และกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา
รวมกันเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ
 2. รวมตดัสนิใจ เม่ือมกีจิกรรมใดทีต่องฟงความเหน็และตดัสนิใจรวมกนั
ที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการและสวนไดสวนเสียของผูเรียนและประชาชน 

พิณสุดา  สิริธรังศรี
                                    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมทางการศึกษา           

วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
หัวหนาโครงการติดตาม สนับสนุนการจัดการการศึกษา     

                      แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชน

การติดตาม สนับสนุนชุดโครงการการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
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คร ูผูบรหิาร กรรมการสถานศึกษาและผูมสีวนไดสวนเสียจะมีการตัดสนิใจรวมกัน
บนพ้ืนฐานของขอมูลของสถานศึกษาและชุมชน
 3. รวมวางแผน โดย มกีารวางแผนการดําเนินงานรวมกัน ตามการจดัทาํ
ประชาคม ทัง้แผนกลยทุธ แผนพฒันา แผนปฏบิตักิาร และมกีารกาํหนดโครงการ 
กิจกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน รวมกัน
 4. รวมดาํเนนิการ เมือ่มกีารมอบหมายการดาํเนนิงานใดๆของโรงเรยีน/
แหลงเรียนรูทีเ่กดิจากการคิดรวมกัน วางแผนรวมกัน ผูบรหิาร คร ูกรรมการสถาน
ศึกษา และผูมีสวนไดเสีย มีการดําเนินงานในกิจกรรมน้ันๆ ตามภารกิจหนาที่
ที่กําหนดรวมกัน
 5. รวมรับผิดชอบ เมือ่มีกจิกรรมทีต่องดาํเนนิการและผลของการดาํเนนิ
งานทัง้ดานบวกและดานลบ ผูบริหาร คร ูกรรมการสถานศกึษา และผูมสีวนไดเสยี 
จะมีการรับผดิชอบในผลท่ีเกดิขึน้รวมกันโดยไมทอดท้ิงใหเปนปญหาของผูใดผูหนึง่ 
ความรับผิดชอบดังกลาว เปนไปตามระดับของความรับผิดชอบ เชน ผูบริหาร
มีหนาที่บริหารงาน ครูมีหนาที่สอน จัดประสบการณเรียน และพัฒนาการเรียนรู 
ภูมิปญญาชวยสอน ชุมชนทําหนาที่สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมการเรียนรู ระดม
ทรัพยากร เปนตน
 6. รวมแกปญหา เมื่อมีปญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือดําเนิน
งาน ผูบรหิาร คร ูกรรมการสถานศึกษา และผูมสีวนไดเสยี มกีารหาทางแกปญหา
ดังกลาวรวมกันใหลุลวงดวยดี
 7. รวมติดตามประเมินผล ระหวางการดําเนินงานและหลังการดําเนิน
งาน ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดเสีย มีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานรวมกัน ในกิจกรรมการประเมินผล
การเรียน พอแมผูปกครอง หรือภูมิปญญา สามารถเขามามีสวนในการประเมิน
ผูเรียนดวย
 8. รวมชืน่ชมผลสําเรจ็ เมือ่เกดิผลผลติ ผลลพัธ หรอืความสาํเรจ็อันเกดิ
จากการบริหารจัดการรวมกัน ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนได
เสีย มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลสําเร็จน้ันๆรวมกัน เชน การรวมแสดงความ
ยนิด ีการยกยองใหเกยีรต ิการมอบรางวัล ฯลฯ ตลอดจนการถอดบทเรียนรวมกนั
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สาระของมีสวนรวม
 ในการมีสวนรวม เปนการมีสวนรวม 2 ประเภท คือ การมีสวนรวมดาน
การเรียนรู และการมีสวนรวมทางกายภาพ ดังนี้
  1. การมสีวนรวมการบรหิารจดัการการเรยีนรู ไดแก การกาํหนดประเดน็
ปญหาและความตองการทางการศึกษารวมกัน การจัดทําหลักสูตรและส่ือการ
เรียนรู การมีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตรหรือสาระของหลักสูตร
ใหสอดคลองกบับรบิทของสถานศกึษาและความตองการ การจดักจิกรรมการเรียน
รูและการปฏิบตัริวมกนั เชน การเปนครูภมูปิญญา การรวมสอน การจัดแหลงเรยีน
รู การวัดและประเมินผลการเรียนรู มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การกํากับ 
ตดิตาม และประเมนิผล และ การปรบัปรงุพฒันาและการถอดบทเรยีนจากการเรยีนรู
 2. การมีสวนรวมทางกายภาพ ไดแก การรวมระดมทรัพยากร ไดแก 
เงิน อาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑการรวมสนับสนุนทรัพยากร ไดแก การสนับสนุน
ครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ ฯลฯ

 ดงัน้ัน ในการดาํเนนิโครงการชดุโครงการจดัการศกึษาแบบมสีวนรวมของ
องคกรในชุมชน ทีแ่ตละโรงเรียน/แหลงเรียนรูดาํเนินการตามท่ีไดรบัการสนับสนุน
จาก สสส. นั้น ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียน/แหลงเรียนรู ที่จะพิจารณาดําเนิน
การรวมกันตามกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ ดังปรากฏแผนภาพ
กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน ดังนี้
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ตวัแทนพ่อแม่ผูป้กครอง 

สาระของการมีส่วนร่วม 

ร่วม 
คิด 

ร่วม 
ตดัสินใจ 

ร่วม
วางแผน 

ร่วม
ดาํเนินการ ร่วมรบัผิด 

ชอบ 

ร่วม
แก้ปัญหา 

ร่วม 
ติดตาม
ประเมิน 

ร่วม 
ชืนชม 

สถานศึกษา 

ผู้มีส่วนร่วมนอกสถานศึกษา กระบวนการการมีสวนรวม ผู้มีส่วนร่วม 
ในสถานศึกษา 

ครู 

ผู้บริหาร 

กรรมการ
สถานศึกษา 

ชมรมศิษย์เก่า 

สมาคมผู้ปกครอง 

องค์กรในชุมชน 
องคก์รชมุชน ประกอบดว้ย 
* หน่วยงานภาครฐั /เอกชน 
* โรงเรยีน 
* บา้น 
* วดั/ศาสนสถาน 
* แหล่งเรยีนรู ้
* ศนูยศ์ลิปะ วฒันธรรม 
* ศนูยส์ุขภาพ/กฬีา 
* พพิธิภณัฑ ์
 *ภมูิปัญญา       ฯลฯ 

การกําหนดปญหาและความตองการการเรียนรู 
การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมดวยการเรียนรดวยการปฏิบัติ
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การมีสวนรวมดานการเรียนรู การมีสวนรวมดานกายภาพ 

        การระดมทรัพยากร   ประกอบดวย 
            เงิน อาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ 

       การรวมสนับสนุนทรัพยากร  ประกอบดวย 
การสนับสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานที่ 
วัสดุครุภัณฑ   ฯลฯ 

การกาํกบั ติดตาม และประเมินผล 

การปรบัปรงุพฒันาและการถอดบทเรียนจากการเรยีนรู้ 

แผนภาพที่ 2   กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน

 สาํหรบัชดุโครงการการจัดการศกึษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชมุชน
เพือ่สขุภาวะเด็กและเยาวชน ทีด่าํเนินการในป 2557 นัน้ สสส. สนบัสนุนโรงเรียน
และแหลงเรียนรู จํานวน 64 แหง และโรงเรียนเครือขาย จํานวน 131 โรงเรียน 
ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 4 แหง และแหลงเรียนรู 1 แหง 
ในพื้นที่ 17 จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก เชียงใหม ลําพูน นาน สุโขทัย นครสวรรค 
ศรีสะเกษ สุรินทร กาฬสินธุ มหาสารคาม สกลนคร สิงหบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี 
กรงุเทพมหานคร สงขลา พทัลงุ และนราธิวาส ดาํเนินโครงการตามเปาหมายเฉพาะ 
10 ป ของ สสส. ตามประเด็นหลักสุขภาวะ ดังไดแก การสรางความตระหนักและ
การลดอัตราการสูบบุหรี่ การลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสงเสริม
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การสรางคานิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ ลดภาวะ
นํา้หนกัตวัเกินและโรคอวนในเดก็ การสรางความตระหนักและลดปญหาสขุภาวะ
ทางเพศ เปนตน เปาหมายการดําเนินโครงการฯ คือ เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
และแหลงเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยมีความรู ความเขาใจ 
เกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น
 เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรับทราบ
ความกาวหนาของโครงการ สสส.ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
โดยศูนยวิจัยและฝกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร เปนผูติดตามและ
สนบัสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนและแหลงเรียนรูในโครงการ รวมกับเครือขาย
มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม ผูทรงคณุวฒุทิางการศกึษา
และสุขภาวะ ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต 
วิธีการติดตามและสนับสนุนฯ เปนไปในลักษณะกัลยาณมิตรและใหกําลังใจ
ทัง้การจดัทาํคูมอืการดาํเนนิงาน การประชมุชีแ้จงทาํความเขาใจ การนเิทศ ตดิตาม
และชวยเหลือภาคสนาม การจัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู และการสัมมนาสรุป
บทเรียน ตลอดจนการชวยแกปญหาและพัฒนาผูเรียนในภาพรวม เชน การจัด
ใหมีการประกวดเรียงความและมอบทุนผูเรียน การสนับสนุนทุนนักเรียนยากจน 
การสนบัสนนุและชวยเหลอืโรงเรยีนในโครงการทีป่ระสบปญหาอทุกภยัในจงัหวดั
นราธิวาส 
 โดยมีกรอบการติดตาม ดังนี้
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ผลการดําเนินโครงการ 
 จากการติดตาม สนับสนุนชุดโครงการ พบวา
 1. จํานวนโครงการ
 การดําเนินงานตามประเด็นหลักสุขภาวะ ในชุดโครงการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมฯ ดําเนินการครบทั้ง 64 โครงการ/โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 
ดังปรากฏตามตารางตอไปนี้ 

ตาราง แสดงการดําเนินโครงการของสถานศึกษา/แหลงเรียนรู จําแนกตาม
ประเด็นหลักสุขภาวะ

ที่  ประเด็นหลักสุขภาวะ
จํานวน/
โครงการ

รอยละ

1 ดานการสรางความตระหนักและลดปญหา
การสูบบุหรี่

 7 10.93

2 ดานการสรางความตระหนักและลดปญหา
การดื่มแอลกอฮอล

 1 1.56

3 ดานสงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานิยม
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลัก
โภชนาการในโรงเรียน 

 38 59.37

4 การสรางความตระหนักและลดปญหาสุขภาวะ
ทางเพศ อาทิเชน การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร ทองไมพรอม เปนตน

 3 4.69

5 อืน่ๆ ไดแก การตอยอดและขยายผลกิจกรรม
การสรางสุขภาวะ คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 
เกษตรพอเพียง ฯลฯ

 15 23.45

 รวม  64 100
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 จากตาราง โรงเรียนทกุโรงและเครือขาย มกีารดําเนินการตามเปาหมาย
สุขภาวะ จําแนกเปน โครงการดานการสงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานิยม
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน 38 โครงการ คิดเปน
รอยละ 59.37 รองลงมา ไดแก ดานการสรางความตระหนักและลดปญหาการ
สูบบุหรี่ 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.93 ดานการสรางความตระหนักและ
ลดปญหาสุขภาวะทางเพศ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.69 ดานความ
ตระหนักและลดปญหาการด่ืมแอลกอฮอล 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.56 และ
โครงการนอกเปาหมายเฉพาะดาน อื่นๆ เชน เกษตรพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม 
15 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.45
 ทั้งนี้ โครงการท่ีโรงเรียนดําเนินงานเปนโครงการท่ีดําเนินการแบบ
เครือขายหรือที่ทํางานรวมกับเครือขาย จํานวน 18 โครงการ/โรง คิดเปนรอยละ 
28.12 และโครงการเดี่ยวหรือโครงการที่ทําเฉพาะในโรงเรียนเดียว จํานวน 46 
โครงการ/โรง คิดเปนรอยละ 71.88
 2. การดําเนินโครงการตามประเด็นสุขภาวะ ดังนี้
  2.1 การสรางความตระหนักและลดปญหาการสูบบุหรี่ พบวา 
มกีารดาํเนนิโครงการ จาํนวน 7 โครงการ/โรงเรียน ไดแก โครงการโรงเรยีนไรควนั 
โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห สิงหเสนีย 4 กรุงเทพมหานคร โครงการลูกจอมทอง
รวมใจขับไลสิ่งมอมเมาชีวิต โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โครงการสงเสริม 
ปลูกทักษะชีวิตในวัยทีนเอจ (Teen Age) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน โครงการพัฒนาศักยภาพในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
โรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค อาํเภอตาคล ีจงัหวัดนครสวรรค โครงการลดปญหาการ
สบูบหุรีแ่บบมสีวนรวมขององคกรในชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชน โรงเรยีน
บานดง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โครงการเรียนรูเรื่องการสูบบุหร่ีและดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากชุมชนแลวพัฒนาตนใหรูเทาทัน เนนความสําคัญกับ
วัยที่อยากลอง โรงเรียนบานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัด
ศรีสะเกษ โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ โรงเรียนบานขนุน จังหวัดศรีสะเกษ และ
โครงการอากาศแจมใส โรงเรียนปลอดภัยจากควันบุหรี่ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ทุกโครงการมีการดําเนินการตามเปาหมาย
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และกิจกรรมที่กําหนดไว เกิดผลผลิตและนวัตกรรม ผูเรียนกลุมเปาหมายเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนที่เปนกลุมเส่ียงพัฒนาข้ึน
เปนนักเรียนกลุมปกติ (จอมทอง/ นาทรายวิทยาคม) กลุมที่ติดบุหรี่ลดลงจาก
เดิมจนหมดไป (ตาคลีประชาสรรค) ตระหนักและเรียนรูถึงพิษภัยของบุหรี่ ดวย
กระบวนการศกึษา สาํรวจ บนัทกึ แลกเปลีย่นเรยีนรู และสรปุความ จนมกีารเสนอ
แนวทางแกปญหาการสูบบุหรี่ของชุมชนดวยผูเรียนเอง (กลุมโรงเรียนบานอีเซฯ)
  2.2 การสรางความตระหนักและลดปญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พบวา มีการดําเนินงาน 1 โครงการ ไดแก โครงการเรียนรูเรื่องการ
สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากชุมชนแลวพัฒนาตนใหรูเทาทัน เนน
ความสําคัญกับวัยที่อยากลอง โรงเรียนบานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนดังกลาวมีเครือขายการดําเนินโครงการ ไดแก 
โรงเรยีนบานเสียว โรงเรยีนอนุบาลบึงบรูณ โรงเรยีนบานโคก และโรงเรียนบานตาโกน 
วัตถุประสงคของโครงการคือ 1) เพื่อสรางเครือขายองคกรในชุมชนเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหเรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่และดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 2) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลดานสภาพ
ปจจบุนัปญหา สถานการณการสบูบหุรีแ่ละดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลในชมุชนของ
ตนเอง และ 3) เพ่ือใหผูเรยีนปฏิบตัตินในการปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง
ตอการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของตนเองและกลุม
 กจิกรรมทีส่าํคญัแยกเปน 3 กจิกรรม คอื กจิกรรม สรางเครอืขายองคกร
ในชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเรียนรูและพัฒนาตนเองเร่ืองการสูบบุหร่ี
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรม ศึกษาคนควาขอมูลดานสภาพปจจุบัน
ปญหา สถานการณการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชนของตนเอง 
และกจิกรรมปฏิบตัตินในการปองกนัและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งตอการสูบบหุรี่
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของตนเองและกลุม
 จากการติดตาม พบวา โรงเรียนมีผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย/
กจิกรรมทีก่าํหนด มกีารแตงตัง้คณะทาํงานแบบมสีวนรวมจากทกุโรงเรยีนและภาคี
เครือขายไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา พอแมผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผูแทน
โรงพยาบาล องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ มีการวางแผนและดําเนินกิจกรรม



53

รวมกัน การประชุมรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง การนิเทศติดตามผล มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามผลภายในโรงเรียนเครือขายเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมและแกปญหาการทํางานรวมกัน นอกจากนั้น กิจกรรมในระดับโรงเรียน
และเครือขายแลว ยังมีกิจกรรมระดับผูเรียนที่สงผลตอผูเรียนโดยตรง ดังเชน 
กจิกรรมปฏิบตัตินในการปองกนัและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งตอการสบูบหุรีแ่ละดืม่
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ของตนเองและกลุม ไดจดัใหมกีจิกรรมยอย ไดแก มกีารจดั
ตัง้กลุมนกัเรยีน กลุมละ 10 - 15 คน โดยเนนวาแตละกลุม ตองมนีกัเรยีนทีม่คีวาม
เสี่ยงตอการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รอยละ 30กลุมนักเรียนแกนนํา 
รอยละ 30 นักเรียนที่มีบานใกลเคียงกันกับกลุมเสี่ยง รอยละ 30 และ นักเรียน
แกนนํา รอยละ 10 ทั้งนี้ไดจัดใหมีการประชุม ชี้แจง การจัดทําทําเนียบกลุม และ
แตละกลุมสรางความสัมพันธและกจิกรรมการปองกนัการด่ืมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 
นอกจากนัน้ ยงัมกีจิกรรมเพือ่นชวยเพือ่น พีช่วยนองขอรองเรือ่งการสบูบหุรี ่และ
จัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของกลุม โดยมีครูที่ปรึกษาแตละโรงเรียน
เปนพี่เลี้ยง เปนตน กิจกรรมดังกลาวน้ี สงผลใหนักเรียนมีการทํางานเปนทีม 
ใชกระบวนการกลุมคิดรวมกัน ทํางานรวมกัน และแกปญหารวมกัน
  อยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการดังกลาวพบปญหา เชน การจัด
กจิกรรมของกลุมแตละโรงเรยีนไมตรงกนั ความแตกตางของเดก็ประถมและเดก็มธัยม
มผีลการดําเนินงานท่ีตางกัน บางโรงเรียนมีภารกิจมาก ทาํใหการดําเนินงานลาชา 
ไมสอดคลองกันในกลุมเครือขาย จึงไดมีขอเสนอขอปรับกิจกรรมการดําเนินงาน
บางกิจกรรมออกไปในเวลาที่เหมาะสมและสอดคลองกันทุกโรงเรียน
  2.3 การสงเสรมิการสรางพฤตกิรรมและคานยิมการบริโภคอาหาร
ทีป่ลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน พบวา มโีรงเรียนไดรบัทนุสนบัสนนุ
จาก สสส. ใหดําเนินโครงการฯ มากที่สุด จํานวน 38 โครงการ เปนโครงการเดี่ยว 
จํานวน 30 โครงการ และโครงการที่มีเครือขาย จํานวน 8 โครงการ มีผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของงานในทุกโครงการและดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว โดยเฉพาะการใชกระบวนการมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเปนฐาน
การทํางานในทุกโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน 
ดงัเชน โครงการสงเสรมิเดก็พนมวงักรวมพลงัรกัษสขุภาพ ของโรงเรยีนบานเขาพนม 
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และเครือขาย จังหวัดพัทลุง โครงการการสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน โรงเรียนบานแหลมวิทยา 
จงัหวดัเพชรบรุ ีโครงการสรางพฤตกิรรมและคานยิมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภัย
และถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน ของโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี โครงการ
ชุมชนลองกะเบาเขมแข็ง ของโรงเรียนวัดลองกะเบา จังหวัดสิงหบุรี โครงการ
อาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ ของโรงเรียนบานศรีเตี้ย เหลาดูและหนองยวง 
จังหวัดลําพูน โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ของโรงเรียนบานโนนจิก 
โครงการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑปลาไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน
บานหวย จังหวัดศรีสะเกษ เปนตน
  โครงการดังกลาวมคีวามโดดเดนคอื การจัดทาํหลักสตูร สือ่การ
เรียนรู การจดักจิกรรมทีเ่ปดโอกาสใหพอแม ผูปกครองและชมุชนมีสวนรวมอยาง
สาํคญั โดยเฉพาะการติดตามดูแลสขุภาวะของบุตรหลาน การทําขอตกลงรวมกนั
ระหวางบานและโรงเรียน (บานโนนจิก /กลุมศรีบรรพต/เขาพนม) ระหวางบาน
โรงเรยีน ชมุชนและวดั/มสัยดิ (บานปะโอ) กจิกรรมพีช่วยนองหรอืเพือ่นชวยเพือ่น 
(สวนพระยาวิทยา/บูเกะตา/บานแหลมวิทยา/เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสราช
นครินทร บางปอ/ศรีบรรพต) เปนตน สงผลเกิดเครือขายการทํางานที่เขมแข็ง 
และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   2.4 การสรางความตระหนักและลดปญหาสุขภาวะเพศ อาทิ
เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทองไมพรอม เปนตน มีโครงการท่ีดําเนิน
การ จาํนวน 3 โครงการ ไดแก โครงการการจดัการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพื่อสรางความรู ความรักและทักษะเพศศึกษาที่ถูกตอง สรางเยาวชนให
สมบรูณ (เครอืขายเมอืงขขุนัธ) โรงเรียนสวสัดวีทิยา อาํเภอขขุนัธ จงัหวดัศรสีะเกษ 
โครงการสงเสรมิสขุภาวะทางเพศ โรงเรยีนพรานวบิลูวทิยา อาํเภอขนุหาญ จงัหวดั
ศรีสะเกษ โครงการทั้งหมด อยูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโครงการวัยรุน 
วยัเรียน ไมทองกอนวัย ทกัษะชีวติด ีมอีนาคตสดใส โรงเรียนรองคํา อาํเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ 
  จากการตดิตามพบวา การดาํเนนิงานเปนไปตามเปาหมายและ
กิจกรรมที่กําหนดไว เชน ที่เริ่มดวยการสรางองคความรู ครอบครัวอบอุนและ
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เพศศึกษาจากวิทยากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ การวิเคราะหสภาพชุมชน
และความตองการในการจัดการเรียนรูหลกัสตูรเพศศึกษา การแตงตัง้คณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทําหลักสูตรบูรณาการเรื่อง 
เพศศกึษา คูมอืการดําเนินงาน แผนการจดัการเรียนรูวชิาเพศศึกษา ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 1 การจัดคายกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการรายงานความกาวหนาการ
ดาํเนนิงาน ทีป่รากฏเปนเอกสารหลักฐานชัดเจน ของเครือขายโรงเรียนสวัสดีวทิยา 
การจดัทาํหลกัสตูรและสือ่เกีย่วกบัการปองกนัการมเีพศสมัพนัธ การจดัใหมแีกนนาํ
นกัเรยีนเพ่ือการจดักิจกรรมทัง้ดานการใหความรู การจดัทาํคลนิกิสขุภาวะทางเพศ 
เอกสาร จุลสาร การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 
การจัดคายคุณธรรม และการจัดคูหูวัยใสเพื่อการปรึกษาหารือและชวยเหลือกัน
และกัน ของโรงเรียนพรานวิบูลยวิทยา เปนตน สงผลใหผูเรียนเกิดความตระหนัก 
เกิดทักษะในการทํางานรวมกันเพื่อการปองกันปญหาทางเพศแบบบูรณาการ
  อยางไรก็ตาม พบวา บางโครงการมีกระบวนการทํางานคอน
ขางลาชา เนือ่งจากเปล่ียนแปลงผูรบัผดิชอบ รวมท้ังขาดการอํานวยการและกํากบั
ดูแลเทาที่ควรจากผูบริหารสถานศึกษา ในการน้ี คณะติดตามฯ ไดทําความเขาใจ
ผูบรหิารโรงเรียน และตอมามีการใหความสําคัญกบัโครงการมากข้ึน และเปดโอกาส
ใหชุมชนและกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 

นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น
 เนื่องจากขอกําหนดของโครงการเปนโครงการดานการศึกษา จึงมี
ขอกําหนดตามประเด็นของการจัดการการเรียนรู ในดานหลักสูตรและสื่อการ
เรยีนรู ดงันัน้ จงึพบวา เกดินวตักรรมการจดัทาํหลกัสตูร สือ่การเรียนรูตามประเด็น
สขุภาวะทีส่อดคลองกบัทองถิน่ แนวคดิและกลยทุธการดาํเนนิงาน ทีเ่ปนไปอยาง
หลากหลาย ไดแก นวัตกรรมหลักสูตร สื่อการเรียนรู คูมือครู คูมือผูปกครอง คูมือ
การจัดกิจกรรมของผูเรียน หนังสือเลมเล็ก หนังสือทํามือ คูมืออิเลกทรอนิกส 
แผนภาพโมเดลการจัดการการเรียนรู/จัดโครงการ ฯลฯ ดังเชน
 หลักสูตร จํานวน 65 หลักสูตร เชน หลักสูตรการอบรมแกนนําเยาวชน
วยัใส ตานพษิภยัจากบหุรี ่โรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค จงัหวดันครสวรรค หลกัสตูร
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ทองถ่ินเกษตรผสมผสานเพ่ือการบริโภค เครือขายปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
หลกัสตูรอาหารปลอดภยั เครอืขายยางชมุนอย หลกัสตูรทองถิน่ การทาํปุยอนิทรนีํา้ 
โรงเรยีนบานทาปะทายโนนตูม จงัหวดัมหาสารคาม หลกัสตูรขาวเพือ่ชีวติ โรงเรยีน
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) 4 เปนตน
 คูมือครู/คูมือผูปกครอง จํานวน 78 ชิ้น เชน คูมือการปลูกผัก การทําปุย
หมกัและน้ําหมักชีวภาพ โรงเรียนบานทาแคง จงัหวัดสงขลา คูมอืการจัดทาํ e-book 
อีหมามมูดอ เครือขายสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส คูมือ 3 อ เครือขาย
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง คูมือโทษของบุหรี่ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จังหวัด
ลาํพนู คูมอืการสรางซุมผกัปลอดสารพิษ โรงเรียนบานวังไทร จงัหวัดสโุขทัย เปนตน
 แผนการเรียนรู จํานวน 66 แผนการเรียน เชน แผนการสอนเร่ืองบุหรี่ 
โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม แผนจัดการเรียนรูการจัดการขยะ เครือขาย
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ หนวยการเรียนรูอาหารทองถิ่น โรงเรียนบานชํามวง 
จังหวัดศรีสะเกษ หนวยการเรียนรูโภชนาการดีชีวีปลอดภัยบูรณาการทุกกลุม
สาระ โรงเรียนกุดเรือคํา จังหวัดสกลนคร แผนการจัดการเรียนรูการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ โรงเรียนบานกลาง จังหวัดสงขลา เปนตน
 สื่อการเรียนรู สื่อประกอบการสอน จํานวน 152 ชิ้น เชน ปายรณรงค
เลิกสูบบุหรี่ แผนพับ เรื่องนํ้าสมุนไพร ใบความรู ใบงาน สมุดบันทึก ปายนิเทศ 
ของโรงเรียนตางๆ เปนตน
 สื่ออิเลคทรอนิกส  จํานวน 30 ชิ้น เชน เพลงอาหารปลอดภัย เสียงตาม
สาย วีดิทัศนกิจกรรม E-book หนังสั้น เปนตน
 โมเดลการทาํงานทีห่ลากหลายตามบรบิทของแตละโรงเรยีน เชน รปูแบบ
การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บานแหลมโมเดล ของโรงเรียน
บานแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของ 
บูเกะตาโมเดล กระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน ของกลุมโรงเรียนบานอีเซ จังหวัด
ศรีสะเกษ กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานดง จังหวัดลําพูน รูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเขาพนมเปนฐาน บานกลางโมเดล 
ของโรงเรียนบานกลาง จังหวัดสงขลา เปนตน
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  นวัตกรรมดังกลาว สามารถนําไปตอยอดและประยุกตใชในการดําเนิน
โครงการอืน่ๆของโรงเรยีน ทัง้โรงเรยีนทีด่าํเนนิโครงการดานสขุภาวะ และโครงการ
ดานการศึกษาอื่นๆ ไดอยางดี ทั้งนี้เพราะ เปนโครงการที่ใชกระบวนการทางการ
ศึกษาและการเรียนรู เปนสําคัญ

จุดแข็งของโครงการ
 โดยภาพรวมของชดุโครงการการจดัการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน มีจุดแข็ง คือ 
 1. การดาํเนนิโครงการเปนเครอืขาย กอใหเกดิการทาํงานแบบมสีวนรวม
ทีช่ดัเจน เกดิความประหยัด คุมคา ดงัเชน การจัดทาํหลักสตูรและส่ือของโรงเรียน
ในโครงการ และนําไปใชในโรงเรียนเครือขายเดียวกัน จัดกิจกรรมการดําเนินงาน
รวมกันเชน การรณรงค การแขงขนักฬีา การจัดประกวดผลงานกันในกลุม รวมท้ัง
การนิเทศติดตามประเมินผลรวมกัน และเม่ือมีปญหาก็ปญหารวมกัน หรือใคร
มีนวัตกรรมการดําเนินงานเกิดขึ้น ก็นํามาเผยแพรและขยายผลกันในกลุม
  2. โครงการพัฒนาขึ้นภายใตพื้นฐานของการวิเคราะหสภาพปญหาและ
ความตองการการพัฒนาสุขภาวะ ของสถานศึกษา/แหลงเรียนรู และใชประเด็น
สุขภาวะเปนกลไกการเรียนรู และสรางการเรียนรู
 3. คาํนึงถงึกระบวนการเรียนรู ทีเ่ริม่ดวยการจัดทาํหลักสตูร คูมอื สือ่การ
เรยีนรู และการจัดกจิกรรมการเรียนรูแลวแตกรณี ทีส่อดคลองกับประเด็นสขุภาวะ 
และมีแนวโนมความยัง่ยนืผานระบบการเรยีนรูในโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน 
ที่ตางไปจากกิจกรรมของหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานทางการศึกษา
  4. การใชกระบวนการมสีวนรวมในการดาํเนนิงาน โครงการทีด่าํเนนิการ
เปนไปไดดวยดี และมีแนวโนมความสําเร็จ สวนใหญเปนโครงการท่ีใชกระบวนการ
มสีวนรวม หรอืความรวมมอืกนัดําเนนิงานเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคทีก่าํหนดไวของ
โครงการ จากภาคสวนตางๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เชน พอแมผูปกครอง 
ชุมชน วัด ภูมิปญญา ฯ ตามหลักคิดของการติดตามและสนับสนุนโครงการ คือ 
การรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมแก
ปญหา รวมตดิตามผล และรวมช่ืนชม แตมคีวามถ่ีของการมีสวนรวมมากหรือนอย 
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เปนไปตามบริบทของโครงการ 
  5. การเกิดความสามัคคกีนัในองคกร ทัง้ท่ีเปนองคกรนกัเรียนและเยาวชน 
คณะคร ูผูนาํชมุชน และองคกรในชมุชนทีร่วมดาํเนนิการ โดยเฉพาะการผนกึกําลงั
กันในชุมชนระหวาง บาน โรงเรียนและชุมชน สงผลตอความเขมแข็งของชุมชน
บางกิจกรรมสงผลตอเศรษฐกิจของครอบครัว เชน กจิกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีโ่รงเรยีนขยายผลไปยงัครอบครวัและชมุชน ทีเ่ปนผลมาจากการจดักจิกรรมดาน
บริโภคอาหารปลอดภัยและโภชนาการ เปนตน
 6. การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของโครงการยอย ในแตละ
ภาค/จังหวัด มีโอกาสซักถาม และพบประสบการณตรง กอใหเกิดการเรียนรูและ
นําความรู วิธีการที่พบจากการแลกเปลี่ยนไปพัฒนาตอยอดไดอยางดี
 7. การมภีาวะผูนาํทีเ่ขมแขง็ของผูบริหารโครงการ/โรงเรยีน สงผลใหเกดิ
ประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน ผลผลติและผลลพัธเปนไปตามเปาหมาย ประหยดั
และคุมคา เกดิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชมุชน ครแูละบคุลากรในโครงการ
มคีวามรบัผิดชอบ ตัง้ใจและเสยีสละเพือ่เด็กและเยาวชน พอแมผูปกครองใหความ
สาํคญัในการสงเสรมิ ตดิตาม และดแูลบตุรหลาน รบัชวงกนัระหวางโรงเรยีน ชมุชน
และพอแมผูปกครอง เกิดการพัฒนาสุขภาวะผูเรียนในที่สุด
 8. การใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร มาใชในการติดตาม สนับสนุน เชน 
แอพพลิเคชั่นไลน สงผลใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสื่อสารของแตละ
โครงการ หรอืการตดิตอระหวางโครงการและฝายตดิตามเปนไปดวยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการบริหารจัดการ ประหยัดเวลาและงบประมาณ 
 9. การบรูณาการโครงการดานหลกัสตูร สือ่การเรยีนรู วธิกีารดาํเนนิงาน
ของโครงการไวในหลักสตูรปกติของโรงเรียน ทีส่อดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปในทางท่ีดขีึน้ จากกระบวนการ
เรยีนรูจากการปฏบิตัจิรงิของผูเรียน และการจดัการแบบมสีวนรวมขององคกรใน
ชุมชนรวมกับครู ผูปกครองและผูเรียน อันจะสงผลตอการพัฒนาสุขภาวะผูเรียน
ในที่สุด
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ขอจํากัดของโครงการ  
  1. ดวยความหางไกลและอยูกระจัดกระจาย ของแตละโครงการ/โรงเรียน 
โดยเฉพาะโครงการในภาคเหนือ เชน ปาหัด จังหวัดนาน ลําพูน เชียงใหม และ
สุโขทัย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน แตละคร้ัง 
คอนขางใชเวลา การเดินทาง และบางพื้นที่ไมสามารถติดตอสื่อสารทางโทรศัพท 
หรอือนิเทอรเนต็ ทาํใหการ ตดิตาม สนับสนุน และสรปุรายงาน เปนไปไดคอนขาง
ชาในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะเม่ือจัดมีการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูที่จําเปนตองใช
สถานท่ีแหงใดแหงหน่ีงในแตละภาคเปนสถานท่ีดําเนินการสัมมนา ผูเขาสัมมนา
ที่อยูหางไกลตองใชเวลาในการเดินทาง บางคร้ังไมชํานาญเสนทางหรือออนลาใน
การเดินทาง สงผลใหบางโครงการประสบอุบตัเิหตุ บางโครงการอยูในพืน้ท่ีเสีย่งภัย 
ระยะเวลาการติดตามในพ้ืนที่มีจํากัดที่ไมสามารถอยูในโรงเรียนไดนานเทาที่ควร 
สงผลใหการติดตามเปนไปดวยความเรงรีบ บางคร้ัง
 2. สสส. กําหนดใหติดตามเชิงลึก (ลงพื้นที่ภาคสนาม) เพียงรอยละ 25 
หรอืจํานวน 17 โครงการ/โรงเรียน แตเมือ่ตดิตามจริง คณะติดตามฯ ตองติดตามฯ 
ภาคสนามทุกแหง ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนความตองการของโรงเรียนท่ีตองการให
เยี่ยมเยียนและหารือการดําเนินงาน อีกทั้ง การกําหนดผูเขาสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามงบประมาณแตละงวดที่ไดรับ จํานวน 245 คน แตในทางปฏิบัติ
ผูเขาสัมมนามีจํานวนมากกวาที่กําหนด ถึง 400 - 450 คน หรือรอยละ 63 - 104 
เพราะเปนความตองการและความภาคภูมใิจของทุกโครงการท่ีผลงานมีความกาวหนา
หรือมีผลสําเร็จ ตองการเขารวมกิจกรรม ฝายติดตามฯ ไมสามารถระงับความ
มุงมั่นดังกลาวได ขณะที่งบประมาณเพื่อการติดตามในแตละพื้นที่มีจํากัด 
 อยางไรก็ตาม ขอจํากัดดังกลาว ก็สามารถปรับปรนและบริหารจัดการ
ไปไดดวยดีในระดับหนึ่ง

ปญหา/อุปสรรค และการแกปญหา
 โดยภาพรวม จะไมมีปญหาวิกฤต เนื่องเพราะโครงการกําหนดข้ึนจาก
ความตองการของโรงเรียนและชุมชน อยางไรก็ตาม แมวาโครงการจะสามารถ
ดาํเนนิงานและแกปญหากนัไดเองในกระบวนการมีสวนรวม การแลกเปล่ียนเรยีนรู
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รวมกัน หลายปญหาคล่ีคลายจากกระบวนการบริหารจัดการและประสบการณ
การดําเนินโครงการ แตก็ยังมีปญหาบางประการท่ียังคงอยูและคลายคลึงกันใน
ชุดโครงการฯ กลาวคือ
 1.  ระยะเวลาที่ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน ทําให
ตองเลื่อนกิจกรรมการดําเนินงาน กอใหเกิดความลาชา
 2. โรงเรียนที่มีเครือขาย บางกิจกรรมท่ีตองทํารวมกัน ไมสามารถทําได
ในเวลาทีก่าํหนดเนือ่งจาก ภารกจิแทรกซอนของบางโรงเรยีน ทีต่องปรบักิจกรรม
ในเวลาตอมา ทําใหเกิดความลาชา
 3. งบประมาณที่ไดรับบางโครงการลาชากวากําหนด อันเกิดจากการ
รายงานลาชา และการตรวจสอบ เปนผลใหเล่ือนกิจกรรม และหรอืหาเงินทดรองจาย

ขอเสนอแนะ
 ดวยขอจํากัด ปญหา อปุสรรค และจุดเดนท่ีพบ มขีอเสนอตอการดาํเนนิ
โครงการของโรงเรียนและ สสส. ดังนี้

 1. ขอเสนอตอการดําเนินโครงการของโรงเรียน 
  1.1 ดานเวลาที่ไมสอดคลอง งบประมาณท่ีลาชา ผูรับผิดชอบ
ควรไดมีการปรับแผนและกําหนดกิจกรรมรวมกันที่สอดคลองกันของท้ังโรงเรียน
และเครอืขายในงวดสดุทายของโครงการเพือ่ปองกนัความลาชาในการปดโครงการ
ทันกําหนด
  1.2 ควรไดมีการถอดบทเรียนการทํางานรวมกันของผูมีสวน
เกีย่วของ เพือ่ใหไดขอสรปุของงานรวมกนั ปญหา อปุสรรค การแกปญหา ความสาํเรจ็ 
ไมสําเร็จ ความภาคภูมิใจ และประเด็นสําคัญที่เปนบทเรียน/ประสบการณเฉพาะ
ของโครงการเพื่อประโยชนตอการพัฒนาโครงการ หรือการนําบทเรียนไปใชของ
โรงเรียนอ่ืนๆในบริบทท่ีคลายคลึงกนั โดยครูและผูมสีวนเก่ียวของจดบันทกึกิจกรรม/
เหตุการณสําคัญไวอยางตอเนื่อง
  1.3 กิจกรรมการดําเนินโครงการท่ีนักเรียนทําเองไดดี ครูควร
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สนบัสนุนและเปดโอกาสใหเด็กไดดาํเนินการเองมากข้ึน โดยครูทาํหนาทีป่ระสาน 
สงเสริม/สนับสนุนใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 
แอลกอฮอล สขุภาวะทางเพศ กจิกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง โดยฝกใหเด็กไดคิด วิเคราะห ตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบ สํารวจ 
สรปุความ แลกเปล่ียนเรียนรู และสะทอนบทเรียนกันไดเอง เพือ่การพัฒนากิจกรรม
การดําเนินงานตอไป
  1.4 โครงการทีด่าํเนนิการเปนโครงการตามประเดน็สขุภาวะที่
เนนท้ังดานความตระหนกัและเปลีย่นแปลงพฤติกรรม ทีต่องใชกระบวนการเรยีนรู
ใหเกดิความรู ทกัษะ เจตคต ิและนาํไปสูการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ทีม่ใิชภารกจิ
ของฝายใดฝายหน่ึง แตจําเปนตองรวมมือกันระหวางโรงเรียน พอแมผูปกครอง
และชุมชน ดังนั้น กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญที่
โรงเรียนควรตองใชเปนวิธีการทํางานในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสู
ความยั่งยืนในการพัฒนาสุขภาวะของผูเรียน
  1.5 เมื่อสิ้นสุดโครงการ โรงเรียนควรบูรณาการกิจกรรมตาม
โครงการไวในหลกัสตูร/แผนการเรยีน เพือ่ใหเกดิความยัง่ยืนในการพฒันาสขุภาวะ
ผูเรยีนตอไป อกีทัง้ยงัเปนการตอบสมรรถนะและมาตรฐานผูเรยีน ตามการประเมนิ
คุณภาพภายในและภายนอกไดทางหนึ่ง
  1.6 ควรไดมีการประมวลผลงานการดําเนินโครงการ รวบรวม
และพัฒนาเปนผลงานทางวชิาการของคร ูเพ่ือประโยชนในความกาวหนาในวิชาชพี
ของครูและผูบริหารตอไป
 2. ขอเสนอตอ สสส.
  2.1 เนื่องจากการดําเนินโครงการในรูปแบบเครือขาย เปน
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ หากมีโอกาสสนับสนุนโครงการแกโรงเรียนเพื่อการ
ตอยอดการดาํเนนิงาน ควรสนับสนนุในรูปเครอืขายเพือ่แตละโครงการไดคดิรวมกนั 
ทํารวมกัน แกปญหารวมกัน ดวยกระบวนการมีสวนรวม ที่นับเปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคกร/โรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมดานสุขภาวะท่ีสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การลด ละ เลิกบุหรี่ เปนประเด็นที่ตองใชเวลา



62

และไมอาจเห็นผลไดในเวลาเพียง 1 ป 
   2.2 ควรมีการประชาสัมพันธเชิงลึกโครงการที่โดดเดน และ
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของโครงการฯ ที่สงผลตอความสําเร็จเพ่ือ
ประโยชนตอการดําเนินงานและการขับเคล่ือนงานดานสุขภาวะของโครงการอ่ืนๆ 
ตอไป
   2.3 ควรนํารูปแบบการดําเนินโครงการแบบมีสวนรวมของ
องคกรในชมุชน โดยเฉพาะการจดัการแบบมสีวนรวมของเครอืขายโรงเรยีน ไปใช
ในการพัฒนาโครงการดานสุขภาวะอื่นๆ ของ สสส. อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
และความเขมแข็ง/ยั่งยืนของชุมชนในที่สุด
  2.4 ควรไดมีการประสานงานเชิงนโยบายกับสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศยั สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพือ่ขยายผล/สงเสริมการจัดการการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนตอไป
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 อาํเภอทุงหัวชางเปน 1 ใน 8 อาํเภอของจงัหวดัลาํพนู อยูหางจากตวัเมอืง
ลําพูนเปนระยะทาง 105 กิโลเมตร มีพื้นที่ 486.129 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดกับอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางและอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ภูมิประเทศ
มภีเูขาลอมรอบสลบักบัพืน้ราบ จนมคีนเรียกขานวา หลายดอย มปีระชากร จาํนวน 
21,939 คนรอยละ 80 เปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง มีเขตการปกครอง 3 ตําบล 35 
หมูบาน 
 บานดงเปน 1 ใน 35 หมูบาน มีประชากรเปนชาวเขาเผากะเหร่ียง 
มีครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน ประชากร 622 คน เปนชาย 311 คน หญิง 
311 คน สวนใหญประกอบอาชพีการเกษตร ทาํไร ทาํนา ปลกูขาวโพด ปลกูมนัฝรัง่ 
ปลูกถั่วแระ และรับจางทั่วไป มากกวารอยละ 90 ของประชากรในหมูบาน
มีรายไดตํ่ากวา 40,000 บาท/ป จึงทําใหมีฐานะยากจน ทุกคนในหมูบานนับถือ
ศาสนาพุทธมีความเช่ือเร่ืองผีและไสยศาสตรยึดถือจารีตประเพณีที่ทําสืบตอ
กันมาอยางเครงครัด ไดแก ประเพณีเลี้ยงผีเปนประเพณีประจําชนเผา มีตั้งขาว 
(ผูนาํพธิ)ี จะเปนผูกาํหนดวาในปหน่ึงๆจะเล้ียงผีในวันใดจะทําพธิ ี2 คร้ัง คร้ังหน่ึง
ใชเวลา 3 วัน ทุกครอบครัวในหมูบานตองนําไกเปนๆ มารวมกันที่บริเวณเล้ียงผี 
ซึ่งเปนปาทายหมูบาน และมีศาลาเสาสูง อยูกลางปาเปนที่วางของเซนไหว ไกจะ
ถูกเชือดและตมใหสุกนําขึ้นเซน โดยมีตั้งขาวเปนผูนําทําพิธี 
 หลังจากเสร็จพิธีแลวจึงนําไกมาตมยําแจกจายกินกัน ที่เหลือจะแบงให
ผูที่มารวมงานนํากลับไปใหคนท่ีบาน คนท่ีจะเขารวมพิธีจะเปนผูชายในหมูบาน

บทบาทขององคกรในชุมชนบานดงที่มีสวนรวม
ในการชวยลดปญหาการสูบบุหรี่

วันเพ็ญ  อินตะขัติย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดง
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เทานัน้ ครอบครวัทีม่บีตุรหลานไปรบัจางทีอ่ืน่กจ็ะใหกลบัมาบานในชวงนัน้ ทาํให
คนในครอบครัวไดกลับมาอยูพรอมหนาพรอมตากัน นักเรียนจะหยุดเรียนและ
นักเรียนชายจะตามผูปกครองไปรวมพิธีดวย คนนอกหมูบานหามเขาไปในเขต
บริเวณหมูบานเด็ดขาด จะมีเครื่องหมายบอกไวตามถนน เขาหมูบานทุกแหง 
 ประเพณีเลี้ยงผี นอกจากจะเปนการเซนสรวงใหกับบรรพบุรุษ ผูลวงลับ
ไปแลว ยังเปนการทําบุญใหเทวดาผูรักษาคนในหมูบานใหอยูดวยกันอยางมี
ความสุข ไมเจ็บไขไดปวย แลวยังเปนกิจกรรมท่ียึดเหน่ียวใหคนในหมูบาน
มีความเปนหน่ึงเดียวกัน มีความรักความสามัคคีกัน สายใยความเปนพี่นอง 
ความผูกพันมีตอกัน 
 นอกจากนี ้ยงัมคีวามเชือ่เรือ่งการผดิผ ีคอืการกระทําหรือมคีวามประพฤติ
ผดิไปจากความเช่ือหรอืสิง่ทีย่ดึถอืตอกนัมา เชน คนในหมูบานทีม่สีามหีรอืภรรยา
เปนคนพ้ืนเมือง ไมสามารถอาศัยอยูรวมกับคนอื่นในหมูบานได ตองออกมาสราง
บานเรือนอยูนอกหมูบาน การจูงสกุรผานบานคนอ่ืนไมไดตองเดินตามถนนเทาน้ัน 
หรือหากมีเนื้อหมูมาดวยก็หามเดินผานบานคนอ่ืน หามนําเทาพาดบันไดบาน
เปนตน 
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 อีกประเพณีหน่ึงท่ีคนในหมูบานไดรวมแรงรวมใจชวยกัน คือประเพณี
กินแขกแตงงาน ที่เจาภาพจะตองเตรียมสุกรไวทําอาหารเลี้ยงคนทั้งหมูบาน 
ในตอนเย็นกอนวันงาน ทุกคนในครอบครัวจะพากันมารับประทานอาหารที่
บานงานและจะมีคนมาชวยเตรียมสถานที่ เตรียมอาหารไวเลี้ยงแขก งานกินแขก
แตงงานคร้ังหนึ่งๆ ตองใชสุกร ประมาณ 5 - 8 ตัว คนท่ีมารวมงานก็จะมีขาวสาร
ประมาณ 1 ลิตร และเงิน 20 - 50 บาท หรือบางคนก็นําสุราที่ทําเอง มาสมทบ
ใหเจาภาพ อาหารหลักของงานคือลาบหมูและแกงหยวก (ตนกลวย) ใสหมู และ
บนโตะกจ็ะมีสรุาและจานบหุรีว่างอยูดวยทกุท่ีบรรยากาศในงานจะมเีสียงทกัทาย
เปนภาษากะเหรี่ยงเชิญชวนทุกคนรับประทานอาหาร พุดคุยหยอกลอกันอยาง
สนุกสนาน พรอมกับมีญาติของเจาภาพเดินแจกสุราใหกับแขกทุกคนมีความสุข
กับการรับประทานอาหารและการพูดคุยผสมกับควันบุหรี่ที่ลอยคลุงไปทั่วงาน
ในตอนกลางคืน ประมาณสองทุมกม็ผีูเฒาทีเ่ปนทีน่บัถอืในหมูบานประมาณ 3 - 5 
คน มารองซอกะเหรี่ยง มีความหมายใหคูบาวสาวมีความสุข อยูดวยกัน ชวยกัน
ทาํมาหากิน วนัรุงข้ึนตอนเชาจะมพีธิผีกูขอมอืทีเ่รยีบงาย โดยญาติของท้ังสองฝาย
ไมกี่คนเปนอันเสร็จพิธี 
 หากดูแลวก็เปนงานทั่วไปในชนบทที่ทําสืบตอกันมาจนเปนประเพณี
ที่คนในหมูบานไดมาชวยกัน ญาติพี่นองไดพบปะกัน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
มาเปนสักขีพยานในงานวา ทั้งคูเปนสามีภรรยาท่ีถูกตองตามประเพณี ถึงแมจะ
ไมมีการจดทะเบียนสมรสก็ตาม 
 นอกจากนี้ ชุมชนยังมีประเพณีตามทองถิ่นอื่นอีก เชน ตานสลากภัต 
ปอยหลวง ยี่เปง (ลอยกระทง) ประเพณีเหลานี้จะยังคงชวยใหชุมชนมีความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 ทุกครั้งที่ผูเขียนไดไปรวมงานตางๆ เหลานี้ ก็จะพบการดื่มสุราและ
สูบบุหรี่อยูดวยทุกคร้ังและมีคนอายุนอยรวมอยูดวย เมื่อสอบถามก็จะไดคําตอบ
วาก็ทํากันอยางน้ีมานานแลว ตั้งแตรุนปูยาตายาย บางคนก็ตอบวาตั้งแตตน
จําความไดก็เห็นทํากันอยางนี้ไมเห็นมีใครบอกวาไมดี กลับจะถูกนินทาดวยซ้ํา
หากคนที่มางานกินไมอิ่ม เจาภาพเลี้ยงไมดี
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 ดวยประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตของชาวเขาเผากะเหรี่ยง 
สงผลใหเกิดเหตุการณที่ผูเขียนมีแรงบันดาลใจที่จะแกไขปญหา นั่นคือ ในป 
พ.ศ. 2556 มารดาของเด็กชายวุฒิชัย นกเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ไดเสียชีวิตลงดวยอายุเพียง 32 ปและไดเขารับการรักษาไมถึงป ทําใหนักเรียน
ตองกําพราแมซึง่เปนผูทีม่บีทบาทสาํคญัในการดแูลเอาใจใสนกัเรยีน และเมือ่ไดไป
รวมงาน จึงไดรูวา สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากปอดอักเสบ ยายของนักเรียนไดเลา
ใหฟงวาผูตายสูบบุหรี่ตั้งแตยังเด็ก ไปทํางานในไรพรอมกัน  ตนเองสูบก็ใหลูก
สูบดวย จะชวยไลยุงและแมลง คนอื่นๆ เขาก็ทํากันตนก็ทําตามบาง โดยที่ตนเอง
ไมรูวาบุหรี่จะสงผลใหลูกตายต้ังแตอายุยังนอย ทําใหตนเองตองมารับภาระเลี้ยง
หลานและอยูดวยกันตามลําพัง 
 สวนบดิาของนกัเรยีนตองออกไปรบัจางทีอ่ืน่ และคาํพดูของนกัเรยีนทีว่า 
“ถาแมไมสูบบุหรี่ แมคงไมตาย แมจะไดอยูกับผม” ทําใหผูเขียนพบวา ความไมรู 
ไมเขาใจถึงโทษของบุหรี่ ทําใหเกิดความเช่ือและพฤติกรรมท่ีผิด ดังนั้น หาก
เราขจัดความไมรู ไมเขาใจออกไปก็นาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองได แลว
ใครจะเปนคนทํา จะทําอยางไร แลวทํากับใครบาง ทําแลวจะแกปญหาไดเพียงใด 
คําถามเหลานี้จะเปนกรอบใหผูเขียนไดคิดหาคําตอบตอไป 
 ผูเขียนจึงไดเริ่มตนดวยการสอบถามนักเรียน พบวาผูปกครองนักเรียน
มากกวารอยละ 80 ที่สูบบุหรี่ บางคนสูบทั้งพอและแม บางคนสูบคนใดคนหนึ่ง 
และปูยา ตายายที่อยูดวยกันก็สูบบุหรี่ดวย จึงทําใหเห็นวา นักเรียนไดอยูใกลชิด
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กับผูที่สูบบุหรี่ มีโอกาสที่จะไดรับพิษควันบุหรี่และสงผลกระทบตอสุขภาพก็มี
มากและยังไดเห็นตัวอยางของการสูบบุหรี่ก็จะทําใหงายตอการลอกเลียนแบบ 
ตอไปจํานวนผูที่สูบบุหรี่ก็จะมีจํานวนมากข้ึนหากจะปลอยใหปญหาน้ี เปนของ
โรงพยาบาลเพียงอยางเดียวก็คงไมสามารถแกไขไดเพราะเปนการแกที่ปลายเหตุ
แลว ดังนั้น โรงเรียนในฐานะท่ีเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน อยูใกลชิดกับ
คนในชุมชน เปนสถานที่ฝกฝน พัฒนานักเรียนซึ่งจะออกไปเปนคนในชุมชนตอ
ไป คงจะตองมีบทบาทในการพัฒนาเพื่อใหเกิดผลอยางยั่งยืน
 ผูเขยีนจงึไดเขารวมโครงการจดัการการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ภายใตโครงการลดปญหาการสูบบุหรี่
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโรงเรียนบานดง 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความตระหนักและลดปญหาการสูบบุหรี่โดยมุงไปท่ี
เปาหมาย คือ ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน ตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
โทษของบุหรี ่มแีหลงขอมลูท่ีจะใหความรูเกีย่วกับโทษของบุหรีใ่นชุมชน ผูปกครอง
นกัเรยีนสามารถลด ละ และเลกิสบูบุหรีไ่ด และเกดิขอตกลงกนัในชมุชนทีจ่ะเปน
ชุมชนปลอดบุหรี่ในที่สุด ในการทํางานท่ีจะสงผลอยางยั่งยืนนั้น การทํางานตอง
เกดิจากการมีสวนรวมของทุกฝาย อนัไดแกคณะครูโรงเรียนบานดง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูนาํชมุชน อสม. ผูปกครองนักเรียน นกัเรียน โรงพยาบาล
ทุงหัวชางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น นี่เปนคําตอบของ ใครจะเปนคนทํา 
แลวเรา จะทําอยางไร 
 โรงเรียนเปนหนวยเริ่มตนที่ตองประสานการจัดประชุม ระดมความคิด
หาวิธีการ แนวทางที่จะสามารถแกไขปญหาความไมรู ไมเขาใจในโทษของ
การสูบบุหรี่ จึงไดเกิดกิจกรรมข้ึนดังนี้ กิจกรรมใหความรูแกนักเรียนหนาเสาธง 
การอบรมนักเรียนในวันศุกร เสียงตามสายและจัดปายนิเทศ จัดฐาน/มุมความรู
ใหมีสื่อขอมูลเก่ียวกับบุหร่ี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนใหความ
รูแกคนในครอบครัว การเก็บขอมูลการสูบบุหร่ีในชุมชน การเขียนเรียงความ 
การวาดภาพ การรณรงคในวันสําคัญ การอบรมผูปกครอง การติดปายรณรงค 
ซึ่งดูแลวเปนกิจกรรมธรรมดาท่ีทํากันอยูทั่วไป แตกระบวนการท่ีจะทําใหเขาถึง
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เปาหมาย คอืผูปกครองและนักเรยีนซึง่มคีวามแตกตางในการใชภาษา วถิกีารดาํรง
ชวีติ และมีความเช่ือตามจารีตประเพณีของตนเองก็เปนเร่ืองท่ีลาํบากอยูไมใชนอย
ที่จะโนมนาวใหคลอยตามในส่ิงที่ขัดกับความเชื่อเดิม 
 ผูเขียนมีกรอบแนวคิดโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ของ
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนบันได 3 ขั้น
สูความสําเร็จ การเขาใจ คอื การสรางใหเกดิความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการ
ศกึษาขอมลูทกุมติขิองชมุชน คนหารากของปญหา การเขาถึง เปนเรือ่งการสือ่สาร
และสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจและความมั่นใจกับชุมชน 
รวมกันวิเคราะห ปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวน การพฒันามากทีส่ดุและการพฒันา เปนเรือ่งของการเรยีนรูเพือ่พฒันา
ศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา 
การแลกเปลีย่นเรยีนรู และฝกปฏบิตัขิองชุมชน รวมทัง้การใหพีเ่ลีย้งใหคาํแนะนาํ
ในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผลบันไดท้ัง 3 ขั้นนี้ จะมุงไปสูการพัฒนา
ใหชุมชนมีความเปนเจาของและนําไปสูความยั่งยืนในท่ีสุด
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 ในการจัดกจิกรรมเพ่ือใหสอดคลองกบัสภาพของกลุมเปาหมายโรงเรียน
จึงไดเร่ิมตนที่กลุมเปาหมายแรกคือ นักเรียน ที่จะตองมีความรูความเขาใจโทษ
ของการสูบบุหรี่จึงไดเพิ่มเติมเรื่องโทษของการสูบบุหรี่สอดแทรกเขาไปในสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.1 – ป.6 ไดมีการจัดปายนิเทศใหความรู 
กจิกรรมเสียงตามสาย การอบรมนักเรียนหนาเสาธง และอบรมนักเรียนในวันศกุร
โดยใหครเูวรท่ีรบัผดิชอบรวมกบันกัเรยีนแกนนําจํานวน 10 คน ชวยกนัจัดกจิกรรม 
จัดหาเอกสาร ขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไวในหองสมุด มุมหองเรียน 
 นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมนักเรียนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาล
ทุงหวัชางมาใหความรูและจดักจิกรรมใหนกัเรยีนไดตระหนกัถงึโทษของการสบูบุหรี่ 
ประกอบกับวทิยากรสามารถส่ือสารภาษากะเหร่ียงได จงึทาํใหนกัเรยีนไดมคีวามเขาใจ
มากข้ึน ไดรบัความรู โทษของบุหรีแ่ละสามารถนาํความรูไปขยายผลใหผูปกครองได
เนือ่งจากผูปกครองนักเรียนอาน เขยีนภาษาไทยไดนอย นกัเรยีนจึงเปนส่ือท่ีสาํคญั
ที่จะนําความรูที่ไดรับจากโรงเรียนไปสูครอบครัวและชุมชน
 กลุมเปาหมายทีส่อง คอืผูปกครองนกัเรียน ไดจดัประชมุชีแ้จง ทาํความเขาใจ 
ขอความรวมมอืในการดําเนนิกจิกรรม กจิกรรมประชุมผูปกครอง ผูนาํชุมชน อสม. 
ตองจัดในเวลากลางคืน เนื่องจากตอนกลางวัน ตองออกไปประกอบอาชีพ และ
ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลาไมเกินชั่วโมงคร่ึงเพราะคนจะรีบไปพักผอน
และเดินกลับบานท่ีไกลสุดประมาณ 0.5 กิโลเมตร ผูเขียนจึงตองวางแผน 
จัดลําดับหัวขอการประชุมและเลือกวันท่ีไมตรงกับงานในชุมชน คณะครู
สวนใหญไมสามารถอยูรวมกิจกรรมไดเนื่องจากเดินทาง ไป - กลับโรงเรียนทุกวัน 
ทาํใหผูเขียนและทีมงานตองนําเร่ืองจากท่ีประชุมผูปกครอง มาประชุมคณะครูอกี
รอบเพ่ือใหเขาใจตรงกัน นอกจากน้ีไดเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลทุงหัวชางมา
ใหความรูกับผูปกครอง พรอมทั้งคิดคาใชจายที่เสียไปจากการซื้อบุหรี่สูบ ทําให
ผูปกครองมีความเขาใจและตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นอีกทั้งวิทยากรสามารถ
ใชภาษากะเหร่ียงปนกับภาษาไทยได มีสื่อ วีดิทัศน ประกอบก็ทําใหผูปกครอง
สนใจย่ิงข้ึน เมื่อไดสอบถามผูปกครองหลังการอบรมพบวา มีความเขาใจวาการ
สูบบุหรี่เกิดโทษตอรางกายมากข้ึน รูสึกกลัว แตไมแนใจวาจะเลิกได ผูเขียนจึง
ขอใหมคีวามต้ังใจและพยายามเพ่ือตวัเองจะไดมสีขุภาพดี รางกายแข็งแรง สามารถ
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ทาํงานไดมาก ลดอัตราเส่ียงตอการเจ็บไขไดปวย และเพ่ือลกูท่ีจะไมไดรบัควันบหุร่ี 
ดวยความรักที่มีตอลูก ผูเขียนเชื่อวา พอแมทุกคนสามารถทําไดหากลูกรองขอ
 กิจกรรมตอไปที่ตองยํ้าความเขาใจใหผูปกครองเพิ่มขึ้น คือใหนักเรียน
แกนนํา นําเอกสาร ขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ไปอานใหผูปกครองฟงท่ีบานโดยใชเวลา
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแลว และในวันเสาร วันอาทิตย ก็นําไปอาน
ใหคนอื่นๆ ฟงอีกไมนอยกวา 5 ครัวเรือนที่อยูติดกัน ซึ่งครูตองฝกนักเรียนอาน
เอกสารใหไดกอน กิจกรรมนี้ นอกจากนักเรียนและผูปกครองจะไดความรูแลว 
ยังสงเสริมใหผูปกครองไดมองเห็นความสําคัญของการอานออก เขียนได เกิด
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ใชเวลาทํากิจกรรมสามสัปดาห 
 หลงัจากนัน้ไดสอบถามและไปเยีย่มบานนกัเรยีน พบวา ผูปกครองสวนหนึง่
ไมใหความสนใจเพราะเหนื่อยจากการทํางานในไรอยากพักผอน และเช่ือวาสูบ
มานานแลวเลิกยาก ผูเขียนและทีมงานจึงใหขอเสนอแนะนักเรียนวาใหดูจังหวะ
และความพรอมของผูปกครองและเพ่ือนบานที่มีเวลาพรอมที่จะรับฟง ในชวง
เวลาท่ีเหมาะสมและเพ่ิมเอกสารท่ีมีรูปภาพประกอบคําขวัญ เชิญชวนลดบุหรี่
ก็จะชวยทําใหมีความสนใจมากข้ึน นอกจากน้ีก็มีปายเชิญชวนเลิกบุหร่ีติดไว
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ตามที่ตางๆ ที่คนสัญจรไปมา และตามบานนักเรียนแกนนํา ในวันสําคัญตางๆ 
ก็จะมีการรณรงคใหเห็นโทษของบุหรี่
 ในการดําเนินกิจกรรมผูเขียนและทีมงานไดนําเสนอผลการดําเนินงาน
แตละกิจกรรม ปญหาและขอเสนอแนะใหนักเรียนฟงในการประชุมนักเรียน
วนัศกุร การประชุมคณะทํางาน การประชุมครูทกุเดือนเพ่ือเปนการรายงานผลและ
หาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางานรวมกัน ทําใหพบวาในการดําเนิน
โครงการลดปญหาการสูบบุหรี่แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนโรงเรียนบานดง มีจุดแข็งท่ีคณะครูในโรงเรียนมีสวนรวม
ในการคิดวางแผน ดําเนินงานประเมินผลและรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
จนสามารถดําเนินกิจกรรมไดดี ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก คือ
โรงพยาบาลทุงหัวชาง ที่ใหการสนับสนุนท้ังบุคลากร เอกสารและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินโครงการ และที่สําคัญ ผูเขียนในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ 
และคณะครูไดมองเห็นความสําคัญของโครงการที่จะชวยดานสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนใหมรีางกายพรอมทีจ่ะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ ในสวน
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ของจุดออนหรือขอที่ควรปรับปรุง คือผูรับผิดชอบโครงการ (ผูบริหารโรงเรียน) 
มีภาระงานมาก ทําใหมีเวลาในการบริหารโครงการไดไมเต็มที่ จึงตองกระจาย
การทํางานใหกับผูรวมงาน เปลี่ยนบทบาทมาเปนผูรวมกิจกรรม ผูสนับสนุนและ
ผูติดตามการทํางาน จึงจะทําใหงานดําเนินไปไดในบางกิจกรรมตองใชเวลานอก
เวลาเรียน ทําใหครูไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดเต็มที่เนื่องจากตองเดินทางกลับ
บานที่อยูตางอําเภอ และในชวงเวลาท่ีผานมาโรงเรียนตองใชเวลาหลังเลิกเรียน
ในการฝกซอมนักเรียนเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับ
เครือขายและระดับเขตพื้นที่ จึงทําใหเวลาของนักเรียนและครูในการทํากิจกรรม
ลดลง 
 ผูเขียนจึงตองขยายเวลาในการทํากิจกรรมใหนานข้ึน ในสวนของ
ผูปกครองนักเรียนน้ัน การดําเนินกิจกรรมตรงกับชวงเวลาการเพาะปลูก การ
รับจางของผูปกครอง ทําใหการมีสวนรวมลดลงและคนท่ียังไมเห็นความสําคัญ
ของโครงการ จึงมอบหมายใหครูไดอธิบาย ชี้แจงในขณะที่ออกเย่ียมบานนักเรียน
และเม่ือเขารวมกิจกรรมของชุมชนขอความรวมมือจากผูนําชุมชน อสม.ประจํา
หมูบาน จํานวน 14 คน ไดทําความเขาใจกับผูปกครองเม่ือมีโอกาสไดพบกัน
ในขณะทํางานและในงานชุมชน ก็จะชวยลดปญหาลงได
 การดาํเนนิโครงการเปนการแกปญหาโดยใชกระบวนการมสีวนรวมของ
ทุกฝาย ในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองปญหาของชุมชนอยางแทจริง ยังทําให
ผูเขียนไดเรียนรูนวัตกรรมในการทํางานอยางเปนระบบโดยใชระบบการบริหาร
จดัการแบบคณุภาพ (PDCA) จงึจะทาํใหกระบวนการทาํงานไดรบัการพฒันาอยาง
ตอเนื่อง ในหัวขอ “บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในการลดปญหาการสูบบุหรี่
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน โรงเรียนบานดง”
 บทบาทการมีสวนรวม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 4 ดาน คือ ดานวางแผนการทํางาน ดานการดําเนินกิจกรรม ดาน
การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผลการทํางาน และดานการพัฒนาปรับปรุงวธิกีาร
ดําเนินงาน
 ชุมชน หมายถึง ผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานดง 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานดง คณะครูโรงเรียน
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บานดง ผูปกครองนักเรียน โรงพยาบาลทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบล
ทุงหัวชางและผูนําชุมชน   
  ปญหาการสูบบุหรี่ หมายถึง สภาพการสูบบุหรี่ของผูปกครองนักเรียน 
โรงเรียนบานดงที่สงผลตอสุขภาพของนักเรียนดังแผนภาพนี้

 

 
 
 

 

 การดําเนินโครงการลดปญหาการสูบบุหรี่แบบมีสวนรวมขององคกรใน
ชมุชนเพือ่สุขภาวะเดก็และเยาวชนโรงเรยีนบานดง ตามกรอบแนวคดิ เขาใจ เขาถึง 
พฒันา บนัได 3 ขัน้สูการพฒันาทีย่ัง่ยืนและการบรหิารจดัการแบบคณุภาพโดยการ
มสีวนรวมของผูเกีย่วของ ในการทาํกจิกรรมทีผ่านมาทาํใหนกัเรยีนและผูปกครอง
เกดิความตืน่ตวั มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัโทษของบหุรีม่ากขึน้มากกวารอยละ 
50 ของผูปกครองกลัวโทษของบุหรี่ที่จะเกิดข้ึนกับตนเองและคนในครอบครัว 
มีความตระหนักในโทษของการสูบบุหร่ีมากขึ้น และตั้งใจจะพยายามลดจํานวน
การสูบ และหากจะสูบบุหรี่ก็จะคํานึงถึงรอบขางมากข้ึน 
 นอกจากน้ี ในการดําเนินโครงการยังสงผลใหชุมชนมองเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาและมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึนมองเห็นความสําคัญของ

แผนภาพท่ี 3  สภาพการสูบบุหรี่ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานดงที่สงผลตอสุขภาพ
  ของนักเรียน
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สขุภาพอนามยัมากขึน้แตในการดาํเนนิงานในระยะแรกนีย้งัไมสามารถแกไขปญหา
ใหหมดไปได ยังคงตองใชเวลาและใชกระบวนการที่หลากหลายในการเขาถึงเปา
หมาย คือนักเรียนและผูปกครอง ทั้งนี้ผลสําเร็จจะเกิดขึ้นไดดวยความรวมมือ 
ความตั้งใจ ความพยายามและความมุงมั่นของทุกฝายที่จะใหบานดงเปนหมูบาน
ปลอดบุหรี่ นักเรียนและคนในชุมชนสุขภาพอนามัยดี มีกําลังกาย กําลังใจในการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข

รายการอางอิง
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จํารัส มูลรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย 

การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน 
สงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน จริงหรือไม

 “การเรียนรูจากการมีสวนรวม ทาํใหเกดิพลังชมุชนพลังชมุชน ทาํใหเกดิ
ชุมชนแหงการเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู ทําใหเกิดสังคมความรู สังคมความรู 
ทาํใหคนในสงัคมเกดิสนัติสขุและสันติภาพ”ชมุชนกับการจดัการเรยีนรูจะดาํเนนิ
ไปสูประสทิธภิาพในเปาหมายดวยกระบวนการเรยีนรูรวมกันของชมุชนและการมี
สวนรวมแหงการงานที่แทจริง 
 การจัดการเรียนรู หมายถึง การเสริมสง หรือสรางประสานขั้นตอน 
วิธีการในการจัดใหเกิดการศึกษาเรียนรูของบุคคลท้ังในระดับปจเจกและพหุชน 
ตลอดจนการสรางวัตถุปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 
  ชุมชนกับการจัดการเรียนรูในสังคมบุพกาลกับสังคมปจจุบัน ไมไดมี
ความตางกนัมากนกัในแงกระบวนการ หากมคีวามตางกนัเพยีงแตขัน้ตอนวธิกีาร
เทานั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวิธีคิดและการวางแผนของผูปกครอง ผูบริหารบานเมือง
ในแตละชุมชน
  การจดัการเรยีนรูนัน้ ไมใชเพยีงแคจดัในสถานศกึษาเทาน้ันตองจดัใหเกดิ 
ภมูทิศันทางการศกึษาในชมุชนโดยใชสิง่ทีม่อียูแลวในชมุชนทัง้ดานสงัคม เศรษฐกจิ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เปนทั้งรูปลักษณและอัตลักษณมารับใชใน
การเรียนรูและการจัดการชุมชนจะเกิดการเรียนรูและสามารถจัดการเรียนรูชมุชน 
เพือ่ใหเปนชมุชนแหงการเรยีนรูไดนัน้ ตามแนวการจดัการเรยีนรูแบบพทุธศาสนา 
ทานวางหลักไววาตองสรางใหมีสิ่งสบายๆ 7 ประการ คือ
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 - อาวาสสัปปายะ สถานที่จัดการเรียนรูสบายดวยสิ่งแวดลอมที่ดี
 - อาหารสปัปายะ มอีาหารทางกายภาพชวีภาพสบายพรอมอปุกรณสราง
การเรียนรูที่ดี 
 - ธรรมสัปปายะ มีหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรูที่ดีงามสรางเสริมวิถี
ชีวิตที่สุข สงบ สบายหมดทุกข
 - อิริยปถสัปปายะ มีกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูที่ทําใหตนเองและ
ชุมชนเกิดความเคล่ือนไหว พัฒนาการเรียนรู เสริมสรางพลังแหงตนและชุมชน 
รวมทั้งขยายตัวสรางเครือขายการเรียนรูและการพัฒนาที่ดีงาม จําเริญ 
 - อุตุสัปปายะ มีบรรยากาศและฤดูกาลในการเรียนรูที่สมํ่าเสมอ โดยมี
ความเปนกลาง และความพอเพียงเปนแกนสัมผัสในใจท่ีสบาย 
 - ปคุคลสปัปายะ อยูรวมกบับคุคลทีถ่งึธรรมผูกอใหเราเกิดวญิญาณแหง
การเรียนรูและการจัดการชีวิตอยางสงบงดงาม 
 - โคจรสัปปายะ ชุมชนที่เราอยูนั้นเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่สืบทอด
ความเปนอยูซึ่งกันและกันมาดวยความเกื้อกูลดวยดี สรางสมความเปนชุมชนกัน
มาอยางตระหนักรูในความดีงาม

 โรงเรยีนบานหนองปลาสะวายเขารวมดาํเนนิการในโครงการ การจดัการ
ศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน ในกิจกรรมสงเสริมการสรางพฤติกรรม
และคานิยมในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งตั้งอยูที่ เลขที่ 16 หมูที่ 2 บานหนองปลาสะวาย และเลขท่ี 
1 หมูที่ 8 บาน ปากลอง ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
อาณาเขต ทศิเหนอืตดิตอกับบานทากอมวง หมูที ่3 ตาํบลหนองปลาสะวาย ทศิใต 
ติดตอกับตําบลเหลายาว ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลศรีเตี้ย ทิศตะวันตกติดตอ
กับบานหนองสูน หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาสะวาย 
 สภาพภูมิประเทศตําบลหนองปลาสะวาย ที่โอบลอมดวยภูเขา และอยู
ติดกับแมนํ้าปง ทําใหอากาศโดยท่ัวไปเย็นสบาย ชวงฤดูหนาวเร่ิมตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นจัดในตอนเชา และมีหมอกลง 
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อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 14 องศา และสูงสุดประมาณ 35 องศา ในฤดูรอน 
สวนฤดูฝนจะมีนํ้าหลาก
  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม และมีอากาศ
รอนจัดในเดือนเมษายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนัก 
ในเดือนกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ และจะมี
อากาศหนาวสุดในชวงเดือนธันวาคม
 จาํนวนประชากรในเขตบรกิารของโรงเรยีนจํานวน 5 หมูบาน ไดแกบาน
หนองปลาสะวาย หมูที่ 2 บานทากอมวง หมูที่ 3 บานหวยสะแหล หมูที่ 5 บาน
สันเจดียริมปง หมูที่ 7 และบานปากลอง หมูที่ 8 ประมาณ 2,500 คน จํานวน 
855 ครัวเรอืน รายไดประชากรรายไดหลกัของประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน
คือ อาชีพเกษตรกรรม การทําสวนลําไย อันเปนที่มาของรายไดรอยละ 70 ของ
รายไดทั้งหมดของประชากร รองลงมาไดแก อาชีพการบริการ และอื่น ๆ
 จากแนวคิดของการศึกษาท่ีกลาวมานี้เปนการศึกษาที่เชื่อวา“คนทุกคน
มีศักยภาพท่ีจะเรียนรูได” บนหลักการ “การศึกษาเพ่ือมวลชนและมวลชนเพ่ือ
การศึกษา”ชวยกันทําใหการศึกษาเปนกลไกปลูกฝงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่บูรณาการเขากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมรากเหงาประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่นและ
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ประเทศชาติเปนการศึกษาที่เอา“ชีวิตเปนตัวต้ัง” แทนการเอา“วิชาเปนตัวตั้ง” 
ดงัทีผ่านมาโดยมีจดุมุงหมายเพ่ือใหผูเรยีนไดรบัทัง้ความรูทกัษะเจตคติและคณุธรรม
จริยธรรมรูปแบบการศึกษาจึงเปนการศึกษาระบบเปดท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีทุกคนมีสิทธิที่จะใหความเห็น
หรอืเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศกึษาเปนการศกึษาที ่“ฟง” เสยีงของประชาชน
เปนการศึกษาท่ีใชชุมชนเปนฐานท่ีมีความรวมมือของท้ังภาครัฐเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสถาบันผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไมจําเปนตองเขารับการ
ศกึษาในระบบแตสามารถศึกษาตอดวยการศกึษานอกระบบการศึกษาตามอธัยาศัย
และการเรยีนรูตลอดชวีติโดยไดรบัการสนบัสนนุจากรฐัและการยอมรบัจากสงัคม
 โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย นําโดยนายจํารัส มูลรัตน ไดตัดสินใจ
เขารวมโครงการ การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน ในกจิกรรม
สงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการศึกษาตามขอเสนอ
ทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยโดยใช พื้นที่ในชุมชน
เปนฐานตามความหลากหลายของบรบิทมาเปนแนวทางการดาํเนนิงานเพือ่เปนตน
แบบและสนับสนุนใหเกิดการขยายผลตอไป

แนวคิดและหลักการ
 โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จังหวัดลําพูน มีนักเรียนทั้งหมด 185 คน 
ครอบคลุมพื้นที่บริการ จํานวน 8 หมูบาน กําลังเผชิญปญหาภาวะโภชนาการเกิน
และภาวะขาดสารอาหารในเวลาเดยีวกนัโดยเฉพาะในวยัเดก็ผลกระทบอันเกดิจาก
ภาวะผอมและเตีย้ของเดก็ จะสงผลตอภาวะไอควิของเดก็ทีม่คีาเฉลีย่เพยีง 98.59 
แมวาจะจัดอยูในเกณฑปกติแตคอนขางไปทางต่ํากวาคากลางมาตรฐานสากล
ซึ่งควรจะมีไอคิวอยูที่ 100 ผลกระทบความอวนในเด็กพบวา เด็กท่ีอวนเกินครึ่ง
มภีาวะไขมนัในเลอืดสงูกวาปกต ิและหนึง่ในสามของเดก็อวน จะมภีาวะความดนั
โลหิตสูงและน้ําตาลในเลือดสูง ที่สําคัญเด็กที่อวนจะมีโอกาสโตเปนผูใหญอวนสูง
ถึงรอยละ 30 เมื่อผูใหญอวนจะตามดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง สาเหตุสําคัญท่ีทําให
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เด็กวัยเรียน ผอม เตี้ย อวน เพราะพฤติกรรมทางโภชนาการและสุขภาพท่ีไม
พึงประสงค ซึ่งจากการสํารวจโภชนาการเด็ก วัย 6 - 14 ป จํานวน 1 ใน 5 คน 
กินอาหารไมครบ 3 มื้อ โดยเฉพาะมื้อเชามีมากถึงรอยละ 60 ที่ไมไดกินเด็กวัย 
6 - 14 ป รอยละ 68 และ 55 กินผักและผลไมนอยกวา 1 สวนตอวันตามลําดับ 
ในขณะที่เด็ก 1 ใน 3 กินอาหารแปง ไขมัน นํ้าตาล และโซเดียมสูงเปนประจํา 
ทีน่าตกใจเดก็วยัเรยีนรอยละ 49.6 กนิขนมกรบุกรอบเปนประจาํ ซึง่ขนมกรบุกรอบ
สวนมากจะมีไขมัน นํา้ตาล โซเดียม และใหพลงังานสูงสงผลใหเดก็นกัเรียนมีปญหา
ภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน ผลกระทบของการไดรับสารอาหารไมเพียง
พอจะสงผลใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกายและสติปญญา
ที่ชาไมเต็มตามศักยภาพท่ีควรจะเปน
 สถานการณปญหาการบรโิภคอาหารและโภชนาการภายในโรงเรยีนบาน
หนองปลาสะวาย โดยภาพรวม ที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แกนนํา
ชมุชน ผูปกครองของนักเรยีนไดรวมวเิคราะหและจัดลาํดับปญหาในนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่ ทั้งดานอัตราการบริโภคผัก ผลไม ปญหาตางๆ ที่เกิดจากการ
บริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ มีดังนี้
 1. การบริโภคผักเปนสวนนอยจากนักเรียนจํานวน 116 คน
 2.  เดก็นกัเรยีนไมคอยไดรบัประทานผลไมอยางเพียงพอตอความตองการ
ของรางกาย
 3. อาหารท่ีนํามาจําหนายสวนมาเปนขนมกรุบกรอบและไมนิยมรับ
ประทานขนมไทย
 4.  เด็กนักเรียนนิยมดื่มนํ้าอัดลมมากกวาด่ืมนมและนํ้าดื่ม
 5.  เด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแตละมื้อเพียงเล็กนอยจึง
ขาดโภชนาการ
 ดวยเหตดุงักลาวขางตนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผูปกครอง
และคณะครูโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาจาก
การบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการและอาหารไมปลอดภัยของนักเรียน จึง
ไดจัดทําโครงการการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนข้ึน เพื่อใหนักเรียนมีความรู/
ความตระหนัก และเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
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และถูกหลักโภชนาการตลอดจนลดการบริโภคนํ้าหวานลงหันมาบริโภคผักสด
และผลไมมากขึน้ สรางการมสีวนรวมของภาคประชาชน ผูปกครององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการรวมสนับสนุนใหนักเรียนและเยาวชนใหมีพฤติกรรมตอการ
บริโภคผัก ผลไมโดยรวมปลูกผักสวนครัว ปรุงอาหารท่ีปลอดภัย จัดพื้นท่ีหรือ
มนีโยบายสาธารณะสงเสริมการบริโภคผกั ผลไมและอาหารปลอดภัย ซึง่จะนาํไป
สูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดีของนักเรียน เยาวชนและผูปกครอง 
ตอไปซึ่งในโครงการดังกลาว ประกอบไปดวยกิจกรรม จํานวน 11 กิจกรรม ไดแก 
กจิกรรมสรางคณะทาํงานทกุองคกรในชมุชนมสีวนรวม กจิกรรมเยีย่มบาน กจิกรรม
ประชุมชี้แจง ครู นักเรียน และผูปกครอง กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ กิจกรรม
ประกวดวาดภาพอาหารจานผัก กจิกรรมประกวดแปลงผัก กจิกรรมประชาสัมพนัธ
และรณรงคการสรางการเรียนรูเรื่องอาหารและโภชนาการ กิจกรรมนองอิ่มทอง 
สมองแจมใส (รักษลูกปลูกชีพ) กิจกรรมการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
 เมือ่คณะครไูดรบัทราบถงึหลกัการ แนวคดิ และแนวการดาํเนนิงานแลว 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย ไดเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะผูบริหารจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ผูแทน
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลาสะวาย พระสงฆจากวัดสันเจดีย
ริมปง กํานัน และผูใหญบานในเขตบริการของโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย 
มารวมรับฟงคําชี้แจงโครงการ และรวมกันวิเคราะหถึงปญหาดานการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยและถูกหลกัโภชนาการ เริม่ตนดวยการใหขอมลูของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ แจงวาประชาชนสวนมากในเขตบริการของโรงพยาบาลสงเสริม
สขุภาพมปีญหาสขุภาพและความเจ็บปวย ดานโรคมะเรง็ โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหติ โรคไขมนัในเสนเลอืด และอืน่ๆ สาเหตุมาจากการบรโิภคอาหารของประชาชน
ทีร่บีเรงออกจากบานแตเชาไปทาํงานในไร ในสวน หรอืรบัจางทัว่ไป แบบเหมาสวน 
ถาออกจากบานสายรายไดก็จะนอย จึงทําใหทุกครอบครัวสวนใหญซื้อกับขาว
สําเร็จรูป สําหรับตนเองและลูกหลานที่กําลังเลาเรียน หรือบางทีไมซื้ออาหารแต
ใหเงินลูกไวซื้ออาหารรับประทานเอง แตเด็กก็เลือกที่จะซื้ออาหารที่ตนเองชอบ 
เชน อาหารผดั อาหารทอด และขนมขบเคีย้วประเภทขนมกรบุกรอบและนํา้อดัลม 



83

ฝายสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย เสริมขอมูลของ
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพวาเปนความจรงิ สงัเกตจากการตายของผูคนในหมูบาน
สวนใหญสาเหตุเกิดจากโรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลําไส มะเร็ง
เตานม และมะเร็งในมดลูก กาํนนั ผูใหญบาน เห็นสอดคลองกับวธิกีารดําเนินกจิกรรม
ของโครงการโดยการปลูกฝง สงเสริมใหนักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียนและขยายผล
สูผูปกครองและชุมชนตอไปและแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อรวมกันวางแผนการ
ดาํเนนิกจิกรรมตามโครงการ ทกุภาคสวนใหความรวมมอืเปนอยางด ีไดคณะทํางาน
และสรุปรูปแบบการดําเนินงาน แบบ Whole School Approach 
 กําหนดเปนทีมงานสงเสริมสุขภาพ แบงเปน 2 สาย ทีมงานสงเสริม
สุขภาพระดับโรงเรียน และทีมงานสงเสริมสุขภาพระดับชุมชน ทีมงานสงเสริม
สุขภาพระดับโรงเรียน ดําเนินการเย่ียมบานนักเรียน เพื่อรับรูปญหาตางๆ ใน
ครอบครัวของนักเรียนพรอมทั้งสํารวจอาการเจ็บปวยของบุคลในครอบครัว 
ชัง่น้ําหนัก วดัสวนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพือ่สํารวจภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนทั้งโรงเรียน จัดกลุมนักเรียนกลุมภาวะโรคอวน ภาวะทุพโภชนาการ 
ภาวะเด็กที่ขาดแคลน เมื่อไดขอมูล เปนภาพรวมของโรงเรียน คณะทํางานดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ จัดทําหลักสูตรบูรณาการ การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการ
บรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและถูกสขุลกัษณะในทกุชัน้เรยีน ตามแนวคดิของโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
รวมทัง้ผูปกครองและชมุชน เพ่ือเนนการวดัผลทางสุขภาพและพฤตกิรรมสขุภาพ
ของนักเรียน ที่เปนกลุมประชากรที่มีความสําคัญยิ่ง และผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การที่เด็กจะเจริญเติบโตและเปนผูใหญ
ที่มีศักยภาพโดยสมบูรณนั้นจะตองไดรับการเลี้ยงดูและสงเสริมสุขภาพตามวัย
เพือ่สขุภาพท่ีดกีจ็ะทําใหการเรียนดีไปดวย โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีรวมเด็กนกัเรียน
เปนจํานวนมาก โรงเรียนจึงจําเปนตองสงเสริมสุขภาพและปลูกฝงพฤติกรรมเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพที่ถูกตองและยั้งยืนตอไป โดยเนนยํ้าใหครูผูสอน เขาใจและ
เห็นความสําคัญ ในการปรับเจตคติเรื่องของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจัด
สภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรยีนรูเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและขนมทีเ่หมาะสม
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บูรณาการกับกิจกรรม อย.นอย กิจกรรมการรณรงคการใหความรูเก่ียวกับ
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ตามเสียงตามสายท้ังในโรงเรียนและชุมชน กจิกรรม
การแกไขปญหาการบริโภคขนมละวิธกีารปรุงอาหารกลางวันของแมบานทีป่ลอดภัย
ในโรงเรียนเพื่อนําไปสูการที่จะใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม 
 สวนทีมงานสงเสริมสุขภาพชุมชน ประกอบไปดวยองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาสะวาย สวนสาธารณสุข สวนการศึกษา และสวนเกษตร 
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลหนองปลาสะวาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) กํานัน และผูใหญบาน ผูปกครองและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน 
มีสวนรวมในการพัฒนาความรวมมือและการบริการ ในดานการจัดองคกรของ
โรงเรียน บริบทและสิ่งแวดลอม ดําเนินการตามนโยบายสาธารณสุขที่ชัดเจนใน
ระดับชุมชน การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ แตละองคกรมีเปาหมายในการ
ดําเนินกิจกรรมไปในแนวเดียวกัน องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย 
สนับสนุนกิจกรรมเดนิตามรอยเทาพอ อยูอยางพอเพยีง มกีารจดัทาํบัญชีครัวเรือน
การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรม 
ตรวจวัดความดันโลหิต คัดกรองสาเหตุของโรคเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
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โรคความดันโลหิตสูง ดวยความรวมมือของอาสาสมัครสาธรณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) พรอมทั้งรณรงคติดปายลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในงานมงคล
และอวมงคล ในหมูบาน ใหความรูในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัใหกบัผูปวยใน
กลุมเสีย่ง กาํนัน ผูใหญบาน ผูปกครองและภมูปิญญาทองถิน่ในชมุชน รวมพัฒนา
ประชากรในชุมชน เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวบริโภคในครัวเรือน 
สนับสนุนการรวมตัวกันในเร่ืองของการทําปุยหมักชีวภาพ การลดตนทุนในการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัว การรวมกลุมของภูมิปญญาที่มีความถนัดในแตละดาน 
เชนดานการถนอมอาหาร ดานทําอาหารพื้นบาน เชน นํ้าพริกตาแดง การทํา
ปลาสม การทําขาวแตนนํ้าแตงโม การอบลําไยสีทองและอื่นๆ 
 เมื่อเริ่มดําเนินกิจกรรม ทีมงานสงเสริมสุขภาพทั้ง 2 ทีม ปฏิบัติการ
เยี่ยมบานของนักเรียนและการสัมภาษณผูปกครองในการบริโภคอาหารในชีวิต
ประจําวัน เมื่อนําขอมูลกลับมาวิเคราะหผลปรากฏวาตรงกับการนําเสนอปญหา
ของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพและฝายสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตาํบล
หนองปลาสะวาย คณะครูนําขอมูลประชากรในแตละครอบครัว มาจัดกลุมผูปวย 
โดยความรวมมือของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลาสะวาย ไดดังนี้
รอยละ 70 เปนโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู และไขมนัในเสนเลอืดสงู (cholesterol 
หรือ Triglyceride) รอยละ 20 ปวยเปนโรคกระเพาะอาหาร รอยละ 5 ปวยเปน
โรคมะเร็ง และอื่นๆ สิ่งที่นาตกใจคือ สวนใหญบริโภคอาหารสําเร็จรูป และใหเงิน
บุตรหลานซื้ออาหารกินเองในโรงเรียนคณะครูไดแบงกลุมนักเรียน กลุมโรคอวน 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5 กลุมภาวะทุพโภชนาการ จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 10 กลุมปกติ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 85 
 คณะครูไดวางแผนการดําเนินกิจกรรมดูแลนักเรียนกลุมเส่ียงในเร่ือง
ของการรับประทานอาหาร สังเกตการรับประทานอาหารของนักเรียน ครูเวร
ประจําวันสังเกตการกินอาหารเชา ปรากฏวานักเรียนจะแวะซ้ืออาหาร ขนมจาก
ตลาดหนาโรงเรียน เชนนํ้าเตาหู ปาทองโก อาหารสําเร็จรูปจากกลองโฟม ขนม
กรุบกรอบ อาหารทอด เปนตน ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เปนชวงเก็บลําไย
ในฤดู ผูปกครองของนักเรียนตอ งออกไปรับจางเหมาเก็บลาํไย ตองออกบานแตเชา
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ไมมีเวลาทําอาหารใหกับบุตรหลาน นักเรียนจึงบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการ 
 คณะทาํงานนาํขอมลูทีไ่ดนาํเสนอตอทีป่ระชมุเพือ่ตดิตามความกาวหนา
ของงานและรวมกันแกปญหาในกิจกรรมท่ีไมเปนไปตามแผน และประชุมสรุปผล
การดําเนินงาน โดยมีการจัดทําผลการดําเนินโครงการ และบันทึกภาพกิจกรรม
ตามความเหมาะสมตลอดจนประเมินผลผลิตและผลลัพธโครงการ ในที่ประชุม
มมีติใหทกุชัน้เรยีนจดักจิกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการ เกีย่วกบัการบริโภคอาหาร
ทีป่ลอดภัยและถกูหลกัโภชนาการ เนนยํา้ใหนกัเรยีนมสีวนรวมในการคิด วางแผน 
ตัดสินใจ รวมดําเนินกิจกรรม รวมรับผิดชอบ รวมประเมินผล รวมแกปญหาและ
รวมชื่นชม ในรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงาน และจัดกิจกรรมนองอิ่มทอง สมอง
แจมใส ในรูปแบบรักษลูกปลูกชีพ มีวัตถุประสงค เฝาระวัง ดูแล เสริมสรางและ
พัฒนาเด็กนักเรียน 
 ดวยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อิ่มละ 5 บาท มีประชาชนจากทุกภาคสวน
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน รวมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนํามาทําอาหารให
กับนักเรียน กิจกรรมนี้ดําเนินการไปไดดวยดี นักเรียนที่ขาดภาวะทุพโภชนาการ 
จํานวน 18 คน ไดกินอาหารเชาทุกมื้อ นักเรียนที่ผูปกครองใหเงินหาซ้ืออาหาร
เชากนิเอง กน็าํเงนิมาซือ้อาหารเชาทีโ่รงเรยีนผานสหกรณรานคาโรงเรียน เปนการ
ประหยัดเงินของผูปกครอง นักเรียนมีเงินเก็บออมทรัพยกับโรงเรียนธนาคาร
จากสัปดาหแรกครูผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพนักเรียน งานอาหารกลางวัน 
ขอความรวมมือจากแมบานของตนเองทําอาหารมาบริการนักเรียน ทํามาเพียง 
40 ชุด ปรากฏวาสัปดาหตอมาตองทําเพิ่มเพราะคณะทํางานชวยประชาสัมพันธ
ผสมกับการเรียนรูในเร่ืองของการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ 
ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการบริโภคอาหารท่ีดี ปจจุบันทําประมาณ 
100 ชุดตอวัน สวนนักเรียนที่ไมกินอาหารเชาจะซื้อเปนขนมปงหนาตางๆ ดื่มนํ้า
สมนุไพรแทนนํา้อดัลม ไมมขีนมกรบุกรอบขาย นกัเรยีนทีอ่ยูในภาวะทพุโภชนาการ 
มีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น รื่นเริง ยิ้มแยมแจมใส ผูรวมบริจาคไดบุญถวนหนา อยางนอย
ก็ไดปลูกฝงการสรางพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการ ของนักเรียนโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย
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 ดานอาหารกลางวนัคณะทมีงานสงเสรมิสขุภาพในโรงเรยีน ไดใหความรู
กับแมบานของโรงเรียน จํานวน 4 คน เกี่ยวกับการปรุงอาหารท่ีปลอดภัย ลดการ
ใชเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ ใชวัสดุธรรมชาติแทน ไดแกการเลือกซื้อพืชผัก ในตลาด 
ขั้นตอนการลางผัก ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการลางผักแชผักดวยถานไม หรือนํ้า
ซาวขาว หรือเกลือ การใชนํ้ามันในการผัดและการทอด การเฝาระวังการจัดเก็บ
อาหารไมใหแมลงวนัตอม และรักษาความสะอาดของหองครัว ทกุคนใหความรวมมอื
และสามารถนําความรูที่ปฏิบัติเปนกิจวัตรนําไปใชที่บานของตนเองไดดวย เม่ือ
แกไขปญหาการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยใหกับนักเรียนตามกิจกรรมตางๆ ที่
กําหนดไว สิ่งหน่ึงที่ตองสรางความตระหนัก เพื่อสงเสริมการสรางพฤติกรรมและ
คานยิมในการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการ คณะทาํงานรวมกบั
ครูประจําชั้นจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพอาหารจานผักในระดับชั้นเรียน และ
ระดับชวงชั้น นอกจากนั้นใหโอกาสนักเรียนวางแผนการปลูกพืชปลอดสารพิษ
ในโรงเรียนและที่บานของนักเรียน แตละช้ันเรียนรวมกันคิด วางแผน ตัดสินใจ 
รวมดําเนินกิจกรรม รวมรับผิดชอบ รวมประเมินผล รวมแกปญหาและรวมชื่นชม 
โดยแจงใหผูปกครองทราบถึงกิจกรรมที่นักเรียนจะลงมือทํา 
 โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย มีโรงเรียนต้ังอยู 2 แหง โรงเรียนเกาเปด
สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ไมมีเนื้อที่ในการทําการเกษตร คณะ
ทาํงานไดดดัแปลงทีว่างในบรเิวณโรงเรยีนปลกูพืชผกัในถงัซเีมนตและยางรถยนต 
ดําเนินกิจกรรมการปลูกพืชโดยไมใชดิน ตามนโยบายของนายอําเภอบานโฮง 
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สวนโรงเรยีนแหงใหม มเีน้ือที ่49 ไร มเีน้ือทีใ่นการปลกูผกัจาํนวนมาก ฝายจดัการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหนักเรียนมีสวนรวมกันคิด วางแผน ตัดสินใจ 
รวมดําเนินกิจกรรม รวมรับผิดชอบ โดยใหทุกคนแสดงความคิดเห็น สรุปผลรวม
ความคิดของครูผูรบัผดิชอบและนักเรียน มคีวามเห็นวา พชืผักสวนครัว เราสามารถ
ปลูกท่ีบานไดหรือไมก็หาซื้อจากตลาดได เพียงแตเราจะตองระมัดระวังในการ
รักษาความปลอดภัยเทานั้น จึงลงความเห็นวาในเนื้อที่ของโรงเรียนพวกเราควร
ปลูกผักพื้นบาน ซึ่งเปนทั้งพืชลมลุก หรือพืชยืนตน เปนการอนุรักษผักพื้นบาน
ไปดวย จงึไดรวมกนัปลกู ผกัหวานบาน ผกัชะอม ผกัเชยีงดา ผกัเสีย้ว ผกักระเพรา 
ผักโหรพา และอ่ืนๆ ขณะน้ีผักพื้นบานสามารถนําไปปรุงเปนอาหารกลางวันให
กับนักเรียนในโรงเรียน 
 นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงไกพื้นบาน การเลี้ยงปลาในบอดิน การเลี้ยง
หมูหลุม และการเพาะเห็ดนางฟา เพ่ือนําไปสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน
โดยการสนับสนุนของ ศูนยพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมนํ้าสาขาแมนํ้าปง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีจังหวัดลําพูน ในขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรวม
กลุมกนัจดัทาํโครงงานในการปลูกพชืผักสวนครัว โดยมีวตัถปุระสงคในการศึกษา
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา การแกไขปญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช การเก็บเก่ียว
ผลผลิต ผลปรากฏวา นักเรียนมีประสบการณจากการทําโครงงานของแตละกลุม 
บางกลุมประสบผลสําเร็จ บางกลุมไมประสบผลสําเร็จ ครผููรบัผิดชอบและนักเรียน
รวมกันสรุปปญหาที่พบ ทั้งปญหาเรื่องดิน ปญหาการดูแลรักษา ความรับผิดชอบ
รวมกลุม คณุธรรมจริยธรรมการทํางานเปนทมี จติสาํนึกในการปลูกพชืผกัสวนครัว
ที่บานไวบริโภคเอง ไดแกไขปญหา โดยเชิญภูมิปญญาและปราชญทองถ่ิน มารวม
ใหความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับนักเรียน ดานการทําปุยบํารุงดิน การทํา
ปุยชีวภาพ การเพาะเห็ด การอนุรักษทรัยพากรและสิ่งแวดลอม เปนตน
 ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหารใหดูสะอาด 
นักเรียนมีผลไมในชวงรับประทานอาหารกลางวัน และสหกรณรานคาโรงเรียน
ไมขายขนมกรบุกรอบเปลีย่นจากนาํอดัลมมาเปนนํา้สมนุไพร นกัเรยีนเรยีนรูเรือ่ง
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งานบาน งานเกษตรนอกหองเรียน ในแปลงผักท่ีนักเรียนรับผิดชอบ ครูผูสอน
สรางเสริมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ รวมกันชื่นชมผลงานการปลูกผักของ
เพือ่นๆ เพือ่นาํไปสูเปาหมายใหนกัเรียนในโรงเรียนบานหนองปลาสะวายมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
 สวนทีมงานสงเสริมสุขภาพระดับชุมชน นําโดยนายกองคการบริหาร
สวนตาํบลหนองปลาสะวาย และฝายสาธารณสุข ดาํเนนิกจิกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับกิจกรรมเดินตามรอยเทาพอ อยูอยางพอเพียง ปฏิบัติ การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินไดในบานของตนเอง โดยใหตัวแทน
ของแตละหมูบานเขารับการอบรมและนําไปขยายผลตอไป โรงพยาบาลสงเสริม
สขุภาพ จดักิจกรรม ตรวจวดัความดนัโลหิต คดักรองสาเหตขุองโรคเบือ้งตนเกีย่วกบั
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ดวยความรวมมือของอาสาสมัครสาธรณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ทั้งในและนอกเวลาราชการ คณะ อสม. เปล่ียนเวรผลัด
เปลี่ยนกันในชวงตอนเย็น วันเสารและวันอาทิตย พรอมท้ังรวมรณรงคใหแตละ
หมูบานตดิปายลดการบรโิภคอาหารหวาน มนั เคม็ ในงานมงคลและอวมงคล และ
ใหความรูในการบริโภคอาหารทีป่ลอดภยัใหกบัผูปวยในกลุมเส่ียงกาํนนั ผูใหญบาน 
รวมพัฒนาประชากรในชุมชน เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวบริโภคใน
ครวัเรอืน สนบัสนนุการรวมตัวกันในเร่ืองของการทําปุยหมกัชวีภาพ การรวมกลุม
ของภูมปิญญาท่ีมคีวามถนัดในแตละดาน เชนดานการถนอมอาหาร ดานทําอาหาร
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พื้นบาน เชน นํ้าพริกตาแดง การทําปลาสม การทําขาวแตนนํ้าแตงโม การอบ
ลําไยสีทองและอื่นๆ 
 การดําเนินงานของทีมงานระดับชุมชน ไมไดผลเทาที่ควร เพราะการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน สวนมากเปนผูรับจางทํางานบริการ
ทั่วไป ถาไมใชฤดูกาลเก็บลําไย ก็จะออกไปรับจางนอกทองถิ่นตองออกบานแต
เชามืดกลับมาตอนเย็นหรือกลางคืน ทําใหโครงการตางๆที่ขอความรวมมือและ
การใหความรูของนักเรียนท่ีออกอากาศตามเสียงตามสายของหมูบาน ไมไดผล
เทาที่ควร ประชาชนรูเรื่องของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย แตไมมีเวลาท่ีจะมา
ปลกูพืชผกักินเอง ถงึแมจะมีการรณรงคใหรูจกัรักษาสุขภาพของตนเอง กท็าํไมได
อางแตวาตองไปทํามาหากิน จงึยงัคงบริโภคอาหารแบบเดิม ปรุงรสจากเครือ่งปรุง
ที่ชอบ บางครั้งบุตรหลานบอกเรื่องเกี่ยวกับการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็จะ
ถูกเอ็ด ไมฟงดวยซํ้า แตเมื่อใดที่ปวยและรูสาเหตุของการปวย มันก็สายไปเพราะ
มวัแตทาํมาหากินโดยไมรกัษาสุขภาพของตนเอง จากการสังเกตและการสัมภาษณ
ประชากรในชุมชน สวนใหญถามีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไปสุขภาพจะไมดีเริ่มจาก
โรคอวน ปวดเขา เบาหวาน ความดนัโลหติสงู และไขมนัในเสนเลือด จากน้ันกจ็ะนาํ
ไปสูการเปนโรคไต โรคมะเร็ง เปนตน เมื่อมีการประชุมคณะทํางาน จึงไดหารือ
และหาขอสรปุในการดาํเนนิกจิกรรมตอไป คณะทาํงานฝายสงเสรมิสขุภาพชมุชน 
กลาวถึงปญหาท่ีพบแตไมสามารถท่ีจะเสริมสรางพฤติกรรมและคานิยมในการ
บรโิภคอาหารท่ีปลอดภยั ใหกบัประชากรในชมุชนไดเพยีงพอ แตยงัคงมกีารรณรงค
ใหลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง และรณรงค
อยางตอเนื่อง
 คณะทาํงานสรปุผลการดาํเนนิกิจกรรมของโครงการ จาํนวน 10 กจิกรรม 
ไดแก กจิกรรมเยีย่มบาน กจิกรรมประชมุชีแ้จง คร ูนกัเรยีน และผูปกครอง กจิกรรม
เกษตรปลอดสารพิษ กิจกรรมประกวดวาดภาพอาหารจานผัก กิจกรรมประกวด
แปลงผัก กิจกรรมประชาสัมพันธและรณรงคการสรางการเรียนรูเรื่องอาหารและ
โภชนาการ กิจกรรมนองอิ่มทอง สมองแจมใส (รักษลูกปลูกชีพ) กิจกรรมการจัด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษา กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู กจิกรรมการเรยีนรูแบบ
บูรณาการกิจกรรมแตละกิจกรรมทําอยางตอเนื่อง นักเรียนมีพัฒนาการในการ
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ปรบัพฤติกรรมและคานยิมในการบริโภคอาหารและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน 
สังเกตไดจากนักเรียนจะซื้ออาหารเชาจากกิจกรรมนองอิ่มทอง สมองแจมใส 
อิ่มละ 5 บาท จากขอคิดเห็นของผูปกครอง ตอนน้ีนองแหมมมาทานทุกเชา 
กนิทุกอยางแมแตผกัและผลไม อกีไมนานนํา้หนกัสวนสงูคงไดตามมาตรฐาน และ
โรคขาดสารคงหายแนๆ  ความคดิเหน็ของแมบานทาํอาหารเชา มคีวามสขุมากคะ
ไดบรกิารเดก็ๆทําอาหารทีม่ปีระโยชนมาใหเดก็ไดบรโิภคสขุใจมากขอใหเด็กไดรบั
สารอาหารนีไ้ปเลีย้งรางกายและสมองดีๆ นะคะ คณะทาํงานมคีวามเหน็วา มนัยาก
มากท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในชุมชน เพราะ
ขอจาํกดัมจีาํนวนมากมาย ทัง้ดานสงัคม ดานเศรษฐกจิ และวถิชีวีติประจาํวนั ดงันัน้
จงึมคีวามจําเปนทีจ่ะตองปลูกฝงใหกบัเด็กในโรงเรยีน เพือ่จะใหไดผลในระยะยาว
และเพ่ือสุขภาพทีด่ขีองคนในชุมชนตอไปโดยยึดคําสอนของพุทธศาสนา 7 ดาน คอื
 อาวาสสัปปายะ สถานทีจ่ดัการเรียนรูสบายดวยสิง่แวดลอมทีด่จีดักจิกรรม
ใหนักเรียนรูสึกมีความอบอุนเหมือนอยูที่บาน อยากมาโรงเรียนทุกวัน
 อาหารสปัปายะ มอีาหารทางกายภาพ ชวีภาพสบายพรอมอปุกรณสราง
การเรียนรูที่ดี สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและ
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ถูกหลักโภชนาการ เริ่มที่โรงเรียนและนําไปตอยอดที่บาน 
 ธรรมสปัปายะ มหีลกัสูตรและเนือ้หาการเรยีนรูทีด่งีามสรางเสรมิวถิชีวีติ
ที่สุข สงบ สบายหมดทุกข คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู เนนคุณประโยชนและ
โทษของอาหารที่นักเรียนรับประทานในชีวิตประจําวัน
 อริยิปถสัปปายะ มกีจิกรรมสรางเสริมการเรียนรูทีท่าํใหตนเองและชุมชน
เกิดความเคลื่อนไหว พัฒนาการเรียนรู เสริมสรางพลังแหงตนและชุมชน รวมทั้ง
ขยายตัวสรางเครือขายการเรียนรูและการพัฒนาท่ีดีงาม จําเริญ เนนกิจกรรม
ที่นักเรียนมีสวนรวมกันคิด วางแผน ตัดสินใจ รวมดําเนินกิจกรรม รวมรับผิดชอบ 
รวมประเมินผล รวมแกปญหาและรวมช่ืนชม เชนการฝกปฏิบัติในการปลูกพืช
ปลอดสารพิษและการปรุงอาหารที่ปลอดจากเครื่องปรุงรสตางๆ การประกวด
ภาพวาดและอื่นๆ
 อุตุสัปปายะ มีบรรยากาศและฤดูกาลในการเรียนรูที่สมํ่าเสมอ โดยมี
ความเปนกลาง และความพอเพียงเปนแกนสัมผัสในใจที่สบาย จัดกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น เชน เตรียมอาหารและ 
ขนม ไปวัดในวันเขาพรรษา และเทศกาลตางๆ 
 ปุคคลสัปปายะ อยูรวมกับบุคคลที่ถึงธรรมผูกอใหเราเกิดวิญญาณแหง
การเรียนรูและการจัดการชีวิตอยางสงบงดงาม จัดกิจกรรมการเรียนรูกับปราชญ
และภูมิปญญาทองถิ่น เชนการทําเมี่ยงคํา การทําอาหารพ้ืนบานและการถนอม
อาหาร 
 โคจรสัปปายะ ชมุชนท่ีเราอยูนัน้เปนชมุชนแหงการเรียนรูทีส่บืทอดความ
เปนอยูซึ่งกันและกันมาดวยความเกื้อกูลดวยดี สรางสมความเปนชุมชนกันมา
อยางตระหนกัรูในความดงีามเนนการรวมกลุมโดยใหภมูปิญญาเปนผูชีแ้นะ ฝกให
นักเรียนไดปฏิบัติจริงในส่ิงที่ตองการเรียนรู และนําไปตอยอดที่บานและในชีวิต
ประจําวันรวมทั้งเนนยํ้าการเปนผูให เปนคนเอื้อเฟอเผ่ือแผ และมีจิตอาสาตอ
สาธารณชน
 สดุทายเม่ือนกัเรยีนในโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย ปการศกึษา 2557 
ตระหนกัถงึการบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสม ตามเปาหมายทีว่างไว คอื จาํนวนนกัเรยีน
มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารหวาน มัน 
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เคม็ รอยละ 90 เกดิสภาพแวดลอมหรอืพืน้ทีท่ีเ่อือ้ตอการบรโิภค อาหารทีถ่กูหลกั
โภชนาการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเกิดแกนนําและกลุมเยาวชนที่มีสวนรวม
จัดกิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการอาหารในโรงเรียน 
(มีสวนรวมคิด/ทํากิจกรรม) บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดและท่ีนาภูมิใจ จาก
ความคิดของเด็กๆ คือ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 นักเรียนวางแผนจะ
รวมกลุมกับเพื่อนๆที่อยูบานใกลเรือนเคียงกัน ปลูกผักปลอดสารพิษในบานของ
นกัเรยีนทีพ่อมทีีด่นิในการปลกูและจะนาํผลผลติไปใหผูปกครองทาํอาหาร จากสาเหตุ
ที่ผูปกครองไมมีเวลาปลูกพืชผักไวบริโภคเอง และจะเริ่มดูแลผักสวนครัวรั้วกินได
ในบานของตนเอง ชวยประหยัดรายจายผูปกครองอีกทางหนึ่ง เปนการปลูกฝง
คานิยม 12 ประการดานมีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามเขมแขง็ทัง้รางกาย และจติใจ ไมยอมแพตออาํนาจฝายตํา่
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสขุภาวะคนไทย
สามารถจัดการศึกษาท่ีเกดิจากความตองการของนักเรียนและผูปกครองดําเนินการ
ภายใตการมสีวนรวมขององคกรในชมุชนจะสามารถนาํไปสูการเรียนรูทีส่อดคลอง
กับวิถีชีวิตของนักเรียนเปนการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนมีความสุขจากการเรียน
รู โรงเรียนบานหนองปลาสะวายจัดการศึกษาโดยไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
เปนการศึกษาแบบเปดเปนไปตามเกณฑทีก่าํหนดข้ึนรวมกันเปนการเสริมพลังให
เกิดแรงบันดาลใจเพื่อกาวเดินไปขางหนารวมกันอยางมั่นคงใหการศึกษาเปนการ
พัฒนาสุขภาวะของมนุษยทั้งดานกายจิตสังคมและสติปญญาเปนการศึกษาจาก
ฐานรากอยางแทจรงิ จงึตอบโจทยทีว่าการจัดการศึกษาแบบมสีวนรวมขององคกร
ในชมุชน สงเสรมิการสรางพฤตกิรรมและคานยิมในการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั
และถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน จริงหรือไม
 ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทาน
แกคณะอาจารย ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลวันที่ 31 พฤษภาคม 2517
 . . . การจะเลาเรียนหรือทําการใด ๆ ใหสําเร็จไดดวยดีโดยตลอดนั้น 
ขึน้อยูกบัความตัง้ใจจรงิเปนใหญ เพราะความตัง้ใจจรงินี ้เปนเครือ่งมือสาํคญัทีจ่ะ
ชวยกําจัดความเกียจคราน ความออนแอ และความทอถอย ไดอยางดียิง่ จะปลูกฝง
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ความเอาใจใส ความขยันหมั่นเพียร และความเขมแข็ง ใหเกิดเปนนิสัย และนิสัย
ที่ดีที่ปลูกไวแตเยาววัย จะเปนคุณสมบัติติดตัวไปในวันขางหนา จะชวยพาตัว
ใหองอาจสามารถเอาชนะอุปสรรคและปญหาตางๆ ไดโดยตลอด และประสบ
ความสําเร็จความเจริญรุงเรืองตอไปในชีวิต . . .
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานัก
สนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สํานัก 4) ซึ่งมีภารกิจหลักใน
ดานการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนท้ังดานกาย จิต สังคม และสติปญญา
ผานการสนับสนุนทุนแกสถาบันและองคกรตางๆ ไดสนับสนุนการจัดโครงการ
นํารองการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนแกมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย โดย ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรม
ทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร ไดดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2554 – 2555 จาก
การดําเนินการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเปนกระบวน
การสําคัญที่นําไปสูการสรางความสุขของผูเรียนและประชาชนในชุมชน อันเนื่อง
มาจากการรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแกปญหา 
รวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผลและรวมชื่นชม
 เพ่ือเปนการขยายผลการดําเนินงานรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมฯ ทางโครงการนํารองการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมฯ รวมกับสํานัก
สนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สํานัก 4) และสํานักสรางสรรค
โอกาสและนวัตกรรม (สํานัก 6) ไดรวมกันพัฒนาโครงการการจัดการศึกษาแบบ
มีสวนรวม โดยไดบูรณาการเปาหมายเฉพาะของ สสส. ในโครงการดังกลาว อาทิ
เชน การลดอัตราการสูบบุหรี่ การลดอัตราการด่ืมสุรา การเพ่ิมอัตราการบริโภค
ผักผลไม ลดภาวะนํ้าหนักตัวเกิน และโรคอวนในเด็ก เปนตน ในการนี้สํานัก
สรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม (สํานัก 6) จึงไดสนับสนุนการดําเนินการเพื่อ

การสรางเสริมพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียนตามหลักการ

จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
ของกลุมเครือขายโรงเรียนพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิชัย จันทรเทพา
ผูทรงคุณวุฒิติดตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขยายผลการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็ก
และเยาวชน ในสถานศกึษา ของภาคตางๆ จาํนวน 17 จงัหวดั มโีครงการรวม  64  
โครงการ โดยมีสถานศึกษาในจงัหวดัศรสีะเกษ ไดรบัคัดเลอืกใหเขารวมโครงการดวย
 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมเปนผูติดตาม ใหคําแนะนํา และประสานงาน
ในสวนที่เปนโครงการ ในจังหวัดศรีสะเกษ และไดเคยรวมคณะติดตามฯ ไปเย่ียม
โครงการในจังหวัดใกลเคียงดวย โดยคณะน้ีมี ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี 
รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ รศ.ดร.กลา ทองขาว และอาจารยบุญจันทร บัวหุง
ผูเขยีนไดพบเหน็การดาํเนนิงานโครงการทีป่ระสบผลสาํเรจ็หลายโครงการ และ ได
รบัคําช่ืนชมจากทานผูทรงคณุวุฒ ิทกุทานเปนอยางมาก ผูเขยีนเองได พบโครงการ
หนึ่งที่ผูเขียนมี ความประทับใจในการดําเนินงาน คือ โครงการ “การสรางเสริม
พฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
ในโรงเรียน” ของกลุมเครือขายโรงเรียนพงสิม เพราะดําเนินโครงการอยางมี
ประสทิธภิาพ ผูบรหิารระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ ใหการสนบัสนุน ผูบรหิารโรงเรยีน
เครอืขายทกุโรงเรยีนเอาใจใส กาํกบัตดิตาม รวมลงมอื ดาํเนนิกจิกรรมอยางจรงิจงั 
องคกรตางๆ ในชุมชนไดใหความรวมมือดีมาก นับเปนอีกหนึ่งโครงการ ที่ประสบ
ความสําเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงขอนําเสนอในสวนที่เปน
สาระสําคัญที่เปนจุดเดนของโครงการนี้
 กลุมเครือขายโรงเรียนพงสิม ประกอบดวยโรงเรียนพงสิม (ผอ.ชูชาติ 
ชยัวงศ) โรงเรยีนอนบุาลหวยทบัทนั (ผอ.อรณุ พรหมคณุ) โรงเรยีนบานโปรงสามคัคี
(ผอ.ภาณุวฒัน เดชกลา) และโรงเรียนบานขะยงู (ขะยงูศลิปศกึษา ผอ.สรุยิา พรรษา) 
ไดประชุมหารือกัน ในเร่ืองการจัดทําโครงการยอยในโครงการการจัดการจัดการ
ศกึษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชมุชนเพือ่สขุภาวะเด็กและเยาวชน ทีส่าํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.) ใหการสนบัสนนุ ผลจากการรวมกนั
หารือ ผูบริหารโรงเรียนกลุมนี้ ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของปญหา
การบรโิภคอาหารของนกัเรยีน จงึไดรวมกนัจดัทาํโครงการการสรางเสรมิพฤตกิรรม
และคานิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน และ 
เพื่อใหนักเรียนมีความรู/ความตระหนัก เกิดการปรับเปล่ียน พฤติกรรม เจตคติ 
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คานยิมทีผ่ดิๆ ในการบรโิภคอาหารและปญหาทพุโภชนาการในโรงเรยีน อนัจะนาํ
ไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดีของนักเรียนตอไป

การสรางเครือขายความรวมมือ
  นอกจากโรงเรียนในเครือขายที่มีครู ตัวแทนนักเรียน กรรมการสถาน
ศกึษา และบคุลากรอืน่ๆ ในโรงเรยีนเปนคณะกรรมการดาํเนินโครงการและกจิกรรม
แลว ยังมีผูบริหารของหนวยงาน องคกรในชุมชนและ ประชาชนรวมเปนคณะ
กรรมการ อาทิ นายก องคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล 
ผอ.โรงพยาบาลหวยทับทัน ผอ. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน กลุมแมบาน กลุมสตรี วัด กลุม อาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ภมูปิญญาชาวบาน ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน เครอืขายและศกึษานเิทศก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 เปนคณะกรรมการ
อาํนวยการโครงการ โดยมีผูอาํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประถมศึกษา 
ศรสีะเกษ เขต 2 เปนประธานกรรมการอํานวยการและ เปนผูลงนามในประกาศ และ
คาํสัง่แตงต้ังคณะกรรมการชุดน้ี สวนกิจกรรมยอยบางกิจกรรม โรงเรียนเครือขาย
แตละโรงจะแยกไปดําเนินการตามบริบทของแตละโรงเรียน แตอยูภายใตกรอบ
แนวทางการจัดกิจกรรมของเครือขายโรงเรียนพงสิมอันเดียวกัน การประชุม
ของคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งแรกไดใชหอประชุมของสํานักงานเขตฯ เปน
สถานที่ประชุม และมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ เปนประธานการประชุม 
การประชุมจะเปนการแนะนําโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดทําโครงการ 
แนวทางการดําเนินงานโครงการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการ และการรายงานผลการดําเนินการประธานไดใหผูเขารวม
ประชุม ซักถาม และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําโครงการ และขอ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนไดใหความรวมมือ ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 
ปรึกษา และอํานวยความสะดวก การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับ
สูง และการไดรับความชวยเหลือ จากองคกรตางๆ และจากประชาชนในชุมชน 
จึงเปนจุดเดนของโครงการนี้
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การบริหารจัดการโครงการ
  การบรหิารจดัการอยูภายใตการบรหิารจดัการของกลุมเครอืขายโรงเรียน
บานพงสมิ ประกอบดวย นายชชูาต ิชยัวงศ ผูอาํนวยการโรงเรยีนพงสมิ นายอรณุ 
พรหมคุณ ผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลหวยทบัทนั นายภาณุวฒัน เดชกลา ผูอาํนวย
การโรงเรียนบานโปรงสามัคคี นายสุริยา พรรษา ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง 
(ขะยูงศิลปศึกษา) คณะครูอาจารย ตัวแทนเจาหนาที่จากโรงพยาบาลหวยทับทัน 
ตวัแทนเจาหนาทีจ่ากโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล เจาหนาทีเ่ทศบาล ตาํบล 
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลภูมิปญญาชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน 
กลุมแมบาน ผูปกครองนักเรียน ผูปกครองชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ นักเรียน
แกนนํา กลุมนักเรียน อ.ย.นอย กรรมการสถานศึกษา เขารวมเปนคณะทีมงาน
แกนนําในการบริหารจัดการกิจกรรมแตละกิจกรรมในโครงการ
 คณะทํางานโครงการ ประกอบดวยผูมสีวนเกีย่วของกบัโครงการนีท้กุคน 
ไดมอบหมายใหครูและเจาหนาที่ตัวแทนจากหนวยงาน เปนผูรับผิดชอบ เปน
แกนนาํการบรหิารจดัการกจิกรรมยอยตามโครงการคอื 1 คณะกรรมการรบัผิดชอบ
โครงการ กรรมการประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ครูชํานาญการ
พิเศษจาก 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 8 คน มีหนาที่กํากับดูแล ติดตามให
คาํปรึกษา แกปญหาตางๆ ทีก่รรมการชุดอืน่แกปญหาไมได ตดิตามการจัดกิจกรรม
ตางๆ ใหดําเนินไปตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและ
รายงานการดําเนินโครงการใหประธานคณะกรรมการอํานวยการทราบทุกเดือน 
2 คณะทํางานจัดกิจกรรมการสรางคูมือและใหความรูแกนักเรียน และผูปกครอง 
เก่ียวกบัการบรโิภคอาหารปลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการทัง้ทีบ่านและโรงเรยีน
การทําอาหารและเมนูอาหารสําหรับนักเรียน เคล็ดลับการดูแลลูก” ยุคไซเบอร” 
จดัทาํคูมอืแผนการสอนแบบบูรณาการ จดัทาํหลกัสตูรการเรียนรูเกีย่วกบัพฤติกรรม
การบริโภค คูมือการบริโภคอาหารในแตละวัน คูมือการจัดเก็บขอมูล และคูมือ
สมุดบันทึกของนักเรียนแกนนํา 3 คณะทํางานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ มีหนาที่กํากับติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณา
การเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร การเลือกซือ้อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 
และถูกหลักโภชนาการ ควบคูกับสาระวิชาตางๆ 4 คณะทํางานจัดกิจกรรมสราง
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แกนนํานักเรียนและ กลุม อย.นอย มีหนาที่คัดเลือกอาสาสมัครนักเรียนใหมีอยู
ใน ทุกระดับชั้น ทุกหมูบาน จัดแบงกลุมการทํางานตามลักษณะและ ชนิดของ
งาน และพ้ืนทีท่าํงาน จดัอบรมใหความรูแกนกัเรยีนแกนนําและ อย.นอยใหทราบ 
วิธีการทํางานและการใชสมุดบันทึกของนักเรียนแกนนํา และ อย.นอย กําหนด
ขอบเขตหนาที่การทํางานของนักเรียนกลุมนี้ และรับผิดชอบการทํางานของ
นักเรียนแกนนําและ อย.นอย และคอยนิเทศ ติดตาม ใหขวัญกําลังใจแกนักเรียน 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 ผูบรหิารโรงเรยีนและคณะทาํงานทกุคณะ ประชมุเพือ่กาํหนดแผนปฏบิตัิ
งาน ในกิจกรรมของโครงการ เพือ่ไมใหการจดักจิกรรมทบัซอนในหวงเวลาเดยีวกนั 
รวมทั้งที่เปนกิจกรรมเฉพาะในสวนของโรงเรียนดวย กิจกรรมของโครงการตอง
กําหนดวันเวลา ไมใหทับซอนกันมีดังนี้
 1. ประชมุคณะกรรมการรบัผดิชอบโครงการ เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ตดิตาม
งานจากคณะทํางานทุก กิจกรรมยอย ถกปญหาที่เกิดข้ึนและการแกปญหา และ
จัดทํารายงานเสนอ ประธานคณะกรรมการอํานวยการเดือนละครั้ง
 2. คณะทํางานกิจกรรมยอยทุกกิจกรรม แยกประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลการปฏบิตังิานตอคณะกรรมการรับผดิชอบโครงการเปนลายลกัษณ
อกัษรเดอืนละครัง้ และนําเสนอรายงานดวยวาจาตอทีป่ระชมุครขูองแตละโรงเรยีน
ทุกครั้ง
 3. คณะทํางานตรวจเย่ียม รานคาในชุมชนรานคาสหกรณในโรงเรียนไป
ตรวจเยี่ยม อยางนอยสัปดาหละครั้งบันทึกรายงานตอคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ และรายงานดวยวาจาตอที่ประชุมครูประจําเดือน 
 4. โรงเรียนประชุมเจาของรานคาในชุมชน หาบเร และ รถขายของใน
โรงเรียน เพื่อชี้แจงและจัดทําขอตกลงการจําหนายสินคา 1 ครั้งและอาจเชิญ
ประชุมอีกเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการขายอาหารใหนักเรียน
 5. โรงเรยีนจดัประชุมผูปกครองนกัเรียนทกุคนเพือ่ทราบการจดัทาํโครงการ
และใหความรูเกี่ยวกับการทําอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ อาหารที่ใหโทษหรือ
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มปีระโยชนนอย บทบาทของพอแมในการสรางพฤติกรรมการบริโภค และเคล็ดลบั
การดูแลลูกยุคไซเบอร จํานวน 1 ครั้ง
 6. กิจกรรมการถอดบทเรียน ประชุมเตรียมการ และกําหนดวันจัด
กิจกรรมถอดบทเรียน

กิจกรรมที่นําไปสูความสําเร็จของโครงการ
 ผูเขยีนไดตดิตามและเย่ียมชมสภาพจริงสอบถามผูบริหาร สมัภาษณผูรบั
ผิดชอบกิจกรรม และศึกษาเอกสารตางๆ ของโครงการ มีกิจกรรมที่นําไปสูความ
สําเร็จของโครงการ ดังนี้ 
 1. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการซ่ึงมีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เปนประธาน
คณะกรรมการ จัดประชุมที่สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ โดยมี ผอ.เขตพ้ืนที่ฯ เปน
ประธานการประชมุ ทาํใหกรรมการทกุคนเหน็ความสาํคญัของโครงการ ไดแนะนํา
โครงการ ขอความรวมมือ ความชวยเหลือจากกรรมการอํานวยการ ที่มาจาก
ทุกภาคสวน
 2. การประชมุคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ เพือ่ตดิตามการทาํงาน
ของคณะทํางานทุกคณะ รับทราบปญหาและปรึกษาหารือหาทางแกปญหาไม
นอยกวาเดือนละครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการทุกเดือน
 3. การประชุมคณะทํางานทุกคณะ ทกุเดือน เพือ่ถอดบทเรียน ถกปญหา 
และสรุปผลการทํางานในแตละเดือน และจัดทํารายงานเสนอตอกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ
 4. การจัดทําคูมอืการปฏิบตังิานตามโครงการ การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู จัดพิมพ องคความรูเกี่ยวกับอาหารและการบริโภค คูมือ และสมุดบันทึก
การทํางานของนักเรียนแกนนําและเผยแพร แจกจายเอกสารตางๆ ใหแกผูที่
เกี่ยวของ และรายงานใหกรรมการรับผิดชอบโครงการทราบ
 5. จัดอบรมนักเรียนแกนนํา กลุม อย. นอยและนักเรียนทุกคน ใหทราบ
วิธีปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนเรื่องการบริโภคอาหาร โดยเชิญเจาหนาท่ีจาก
โรงพยาบาลหวยทับทันมาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนเร่ืองการบริโภค
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อาหารที่ปลอดภัย ปลูกฝงคานิยมที่ดีในการซื้ออาหาร 
 6. ใหความรูแกนักเรียนในช่ัวโมงเรียน โดยการสอนแบบบูรณาการ 
โดยมีคณะกรรมการติดตาม นิเทศการสอน และครูใหความรูในคาบโฮมรูม 
ตลอดจนการรณรงคอยางตอเนื่อง อยางหลากหลายวิธี จากส่ือ เชน ใหความรู
โดยเสียงตามสาย ฉายวิดิทัศนเผยแพร หรือสอดแทรกความรูในกิจกรรม
หนาเสาธง เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเปนประจํา
 7. กจิกรรมนกัเรยีนแกนนาํและนกัเรยีนกลุม อย. นอย ชวยครใูหคาํแนะ
นาํเพือ่นๆ ในเรือ่งการบรโิภคอาหารทีไ่มถกูหลกัโภชนาการ ชวยดแูลการจาํหนาย
ขนมหรืออาหารตองหามในโรงเรียน
 8. เฝาระวังดานสุขภาพและอาหารการกินของนักเรียน โดยการใช
โปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการ ของสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล
จํานวน 3 ครั้งในระหวางการทําโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 
ครั้งที่ 2 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 3 เมื่อ ปลายเดือนธันวาคม 2557 
ผลการคํานวณภาวะโภชนาการของนักเรียนดีขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนบานพงสิม 
ไดนําขอมูลน้ี ไปใช ในการสรางเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหแกนักเรียน
 9. อสม.ประจําหมูบาน เจาพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลจานแสนไชย โคกจาน หวยทับทัน ภูมิปญญาชาวบานรวมใหความรู
แกผูปกครองนักเรียน ประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในเรื่องการบริโภคอาหารให
ถูกตองตามหลักโภชนาการ และขอความรวมมือจาก ผูใหญบานชวยกํากับดูแล
แนะนาํ การจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมทีจ่ะเปนพษิภยัตอรางกาย ทีม่จีาํหนาย
ในชุมชน
 10. กิจกรรมอาหารกลางวัน มอบใหคณะครูรวมกับผูปกครองนักเรียน
ดําเนินการ จัดทําเมนูอาหาร ที่มีสารอาหารครบ 5 หมู และใชวัตถุดิบที่พอมี
ในโรงเรียน ถาจะซื้อเนนการใชพืชผักปลอดสารพิษ ในสวนของโรงเรียนบาน
พงสิม ใหนักเรียนปลูกผักหลากหลายชนิดติดตอกันตลอดป มีการสูบน้ําโดยใช
พลังแสงอาทิตย เพ่ือประหยัดคาใชจาย มีการเล้ียงไกพันธุไข ออกไขไดพอเพียง
เปนอาหารใหแกนกัเรียนไดทกุวนัมีการเลีย้งปลาดกุในบอดิน ใหหาอาหารกนิเอง
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เปนสวนใหญ เลี้ยงหมูเพื่อขายลูกและเลี้ยงวัวไวขาย เปนทุนอาหารกลางวัน และ
นาํมูลสัตวเหลานี ้ไปทําปุยหมัก ทาํใหผกัท่ีใชปรงุอาหารปลอดสารพิษ และยังปลูก
แกวมังกร เปนผลไมอาหารกลางวัน ปลูกมะนาว เพื่อใชปรุงอาหารกลางวันดวย
 11. กจิกรรมการเย่ียมบานนักเรยีน เปนกจิกรรมของโรงเรยีน แตโครงการ
นี้ฝากใหครูประจําชั้นชวยใหความรูแกผูปกครองเรื่องการบริโภคอาหาร ดูแล
เอาใจใสเรื่องการบริโภคอาหารของนักเรียน และจดบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน
เพื่อรวบรวมปญหาของนักเรียน เสนอใหโรงเรียนทราบ
 12. การใหขวญักาํลงัใจแกคณะทํางานกิจกรรม ผูรวมโครงการ เผยแพร
ผลงานการทํางาน ยกยองชมเชย ใหรางวัล

ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการบริหารจัดการโครงการประสบความสําเร็จ
 จากประสบการณที่ไดจากการท่ีผูเขียนไดมีโอกาสไปเย่ียม ติดตาม 
และประสานงานโครงการ และบางโอกาสไดติดตามคณะของผูทรงคุณวุฒิไป
ตรวจเยีย่ม ใหคาํปรึกษา และช่ืนชมโครงการหลายโครงการ เหน็วามีปจจยัสาํคัญ
ที่นาจะทําใหการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการมีปจจัย ดังนี้ 
 1. บุคลากรของโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่สุด
ที่ตองใหความสําคัญตอการจัดทําโครงการ ไมควรมองวางานโครงการเปนเพียง
งานฝากเปนงานของหนวยงานนอกสังกัดเปนงานที่ไมไดชวยใหตนเองกาวไปสู
ตําแหนงที่สูงขึ้นและเงินเดือนสูงขึ้น แตควรมองไปที่ผลดีที่นักเรียนและชุมชน
ไดรับ ผูบริหารจึงควรเปนผูถือธงนําในการทําโครงการ ครูทุกคนในโรงเรียนจึง
จะเห็นความสําคัญ ใหความรวมมือ รวมดําเนินกิจกรรมโครงการอยางจริงจัง 
ไมปลอยใหผูรับผิดชอบตามคําสั่งโรงเรียน ดําเนินโครงการเพียงลําพัง
 2.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ
ผูบริหารโรงเรียน ควรจะไดรับทราบ เห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือ และถือวาการบริหารจัดการโครงการภายใตการสนับสนุนของ สสส.
เปนผลงานช้ินสําคัญของผูบริหารโรงเรียนดวย จะทําใหโรงเรียนใหความสําคัญ
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มุงมั่นจัดทําโครงการ ใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค
 3. ความรวมมอืขององคกรในชมุชน ผูบริหารโรงเรยีนและครูในโรงเรียน 
ตองมีมนุษยสัมพันธ สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในทุกหนวยงาน ทุกภาค
สวน รวมถึงผูปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชน เพื่อขอความรวมมือ
ชวยเหลือและประสานงานในการจัดกิจกรรมโครงการใหสะดวกราบรื่น
 4. การบริหารจัดการโครงการของคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
โดยใชหลักการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ 
รวมแกปญหา รวมติดตามผล และรวมชื่นชมและทํางานตามวงจร PDCA คือ
มกีารวางแผน ลงมือปฏิบตั ิลงมือตรวจสอบประเมินผลงาน และปรับปรุงการทํางาน

รายการอางอิง

พิณสุดา สิริธรังศรี.บรรณาธิการ. (2557). แกนการจัดการศึกษา. พิมพครั้งที่ 1.   
 กรุงเทพมหานคร: DPU Coolprint มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
----------------------- .(2557). คูมอืการตดิตาม สนับสนนุการดาํเนนิโครงการชดุโครงการ
 การจดัการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกรในชุมชน เพือ่สุขภาวะเดก็และ

 เยาวชน. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: DPU Coolprint 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
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 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุน
การดําเนินโครงการชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชน เปนชุดโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
ทุนดําเนินโครงการจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ใหแกสถานศึกษา สืบเน่ืองจากโครงการนํารองการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
ขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย โดยมุงเฉพาะโรงเรียนแหลงเรียนรู เปน
รายโครงการและหรือเครือขายตามความพรอมของแตละโรงเรียนแหลงเรียนรู 
ที่ดําเนินโครงการตามเปาหมายเฉพาะ 10 ป ของ สสส. เก่ียวกับการลดอัตรา
การสูบบุหรี่ของคนไทย ใน พ.ศ. 2547 ลงรอยละ 10 จาก พ.ศ. 2557 ลดอัตรา
การด่ืมสุราของคนไทยใน พ.ศ. 2563 ใหนอยกวารอยละ 27 ลดอุบัติการณ
การติดเช้ือเอดสในหญิงตั้งครรภใน พ.ศ. 2559 เพิ่มอัตราการบริโภคผักและ
ผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนํา (400 กรัมตอวัน) ไมนอยกวารอยละ 
50 ใน พ.ศ. 2557 เพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายประจําของคนไทย อายุ 11 ปขึ้นไป 
ไมนอยกวารอยละ 80 ใน พ.ศ. 2557 ลดความชุกของภาวะนํ้าหนักตัวเกินและ
โรคอวนในเดก็ใหนอยกวารอยละ 10 ใน พ.ศ. 2562 ลดอตัราการตายจากอบุตัเิหตุ
ทางถนน สัดสวนไมเกิน 10 ตอประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2563 เพิ่มสัดสวนของ
คนไทยอาย ุ15 ปขึน้ไป ทีม่คีวามสุขในการดาํรงชวีติ และเพิม่สัดสวนของครอบครวั
อบอุน (ที่มา คูมือการติดตาม สนับสนุน โครงการชุดโครงการการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน) 

โครงการเรียนรู เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากชุมชน แลวพัฒนาตนใหรูทัน 
เนนความสําคัญกับวัยอยากลอง
กลุมเครือขายโรงเรียนบานอีเซ 

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สพป. ศก. 2

นายสมาน งามเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิติดตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



106

เปาหมายการดําเนนิโครงการชดุโครงการจดัการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและแหลง
เรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่มีการพัฒนาโครงการตามเปาหมาย
เฉพาะดงักลาว และไดรบัทนุสนบัสนนุจาก สสส. ในลกัษณะของรายโครงการและ
เครือขายโครงการที่มีโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนเครือขาย
 ผูไดรบัการสนับสนุน โรงเรียนบานอีเซ เปนโรงเรียนแกนนํา และมีโรงเรียน
บานเสียว โรงเรียนบึงบูรพ โรงเรียนบานตาโกน และโรงเรียนบานโคก สพป. ศก. 
2 เปนโรงเรียนเครือขาย ไดรับการสนับสนุนทุนดําเนินโครงการเรียนรู เรื่องการ
สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากชุมชน แลวพัฒนาตนใหรูทัน เนนความ
สําเร็จกับวัยอยากลอง จาก สสส. ซึ่งไดดําเนินงานตามขอบขายของแผนงาน 
หลกัสตูรแผนปฏบิตังิานตามโครงการทีบ่รรจกุจิกรรมท่ีหลากหลายลวนเก่ียวของ
กับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อนําสูการพัฒนาการเรียนรูทั้งภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติ ซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ใชกระบวนการมีสวนรวมของ
องคกรในชุมชน สรางเครือขายนักเรียนแกนนํา ในทุกโรงเรียนของกลุมเครือขาย 
เพื่อใหทุกกลุมเครือขายรวมกันศึกษาคนควาจากบทเรียนที่เปนองคความรูเรื่อง 
เหลา บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมทั้งจากการรับฟงการบรรยายสรุป
เรื่องโทษและพิษภัยจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากผูแทนสาธารณสุข
ประจําอําเภอบึงบูรพและอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ และการบอกเลาจากผูติดบุหรี่
และตดิเหลา ในแตละชุมชนท่ีเปนเขตบรกิารของทกุโรงเรยีนในกลุมเครอืขายและ
ตอเนื่อง โดยใหทุกคนทุกกลุมเครือขายในทุกโรงเรียนไปเรียนรู เรื่อง เหลา บุหรี่ 
จากผูมีประสบการณซึ่งเปนผูติดบุหร่ี ติดเหลา หรือผูเคยสูบบุหรี่และติดเหลา
มากอน ในชุมชนของตน 
 มีกิจกรรมท่ีจะตองปฏิบัติและรับผิดชอบรวมกัน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ตั้งคําถามอยางนอย 9 คําถาม เชน ทําไมจึงสูบบุหรี่หรือดื่มเหลา ประโยชน
จากการสูบบุหรี่หรือดื่มเหลา โทษที่เกิดจากบุหรี่หรือเหลา ผูสูบบุหรี่หรือเหลา
เปนโรคอะไร การไดสูบบุหร่ีหรือไดดื่มเหลาดวยวิธีใด สูบบุหรี่วันละก่ีมวนและ
ดื่มเหลาวันละกี่ขวด/แกว สูบบุหรี่หรือด่ืมเหลาในแตละวันเสียคาใชจายเทาไร 
จะเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเหลาไดหรือไม เพราะเหตุใดจึงเลิกสูบบุหรี่หรือเลิกดื่ม
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เหลา สูบบุหรี่หรือดื่มเหลาตั้งแตอายุเทาไร มีใครปวยเปนโรคและตายดวยเหตุ
สูบบุหรี่หรือดื่มเหลาหรือไม เปนตน 2) ชวยกันแสวงหาความรู เพื่อตอบคําถาม
ตามที่กําหนดขึ้น โดยไปคนหาคําตอบจากชุมชน 3) สามารถจัดการกับองค
ความรูที่เกิดข้ึนจากคําถามทุกคําถามและทุกคําตอบ ที่ไดจากการซักถามหรือ
สัมภาษณ โดยการประชุม ระดมความคิดในกลุมของตนเอง แลวชวยกันสรุป
คําตอบ จัดเรียบเรียงสาระความรูที่เปนประโยชนเพื่อนําไปบอกเลา เผยแพร
แกเพื่อนนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 4) นําสาระองคความรูที่เกิดจากขอ 3 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับทุกกลุมแกนนํา แลวนําไปเลาใหคนอื่นๆ ฟงในหองเรียน 
หองประชุม หนาเสาธง และใหนักเรียนทุกๆ คน นําไปเลาใหผูปกครอง ญาติ
พี่นอง และชุมชน โดยใชวิธีการเลาในลักษณะการเขียนเรียงความ จดหมาย 
บทกลอน เรื่องสั้นประกอบภาพ ขาว นิทาน เปนตน 5) นักเรียนที่ไดฟงเพื่อนเลา 
สามารถนําไปเลาตอใหคนอ่ืนไดรูและเขาใจ ซึง่เปนการสงเสริมใหนกัเรียนไดเรียน
รูดวยตนเอง (Leaning by doing) และเปนนวัตกรรมท่ีดเีย่ียมของกลุมเครือขายน้ี
 ผลการดําเนินงานตามโครงการ ที่เกิดจากการบรรยาย การบอกเลา 
การเลาเรื่องราวของชีวิตขณะติดบุหรี่ ติดเหลา จากคณะวิทยากร เรื่องโทษ
และพิษภัยที่มีผลกระทบตอรางกายจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล และจาก
การศกึษาเพือ่คนหาองคความรู จากการทีท่กุกลุมเครอืขายทีเ่ปนแกนนาํ ไดรวมกนั
ระดมความคิดเห็นเพ่ือตั้งคําถาม แลวไปคนหาคําตอบจากวิทยากรท่ีกลุม
เครือขายแกนนําของนักเรียนแตละกลุมไดคนพบ ซึ่งกระจายอยูทุกชุมชนใน
เขตบริการของทุกโรงเรียนในกลุมเครือขาย แลวนําคําตอบท่ีไดจากทุกคําถาม
มาสรุป เรียบเรียงใหมสีาระท่ีเปนประโยชน เขาใจงาย เม่ือทกุคนไดรบัฟงจากการ
บอกเลาแลว สามารถนําไปบอกเลาตอๆ กันไป โดยบอกเลาใหเพ่ือนๆ ในหอง
เดียวกัน ตางหองเรียน หรือเลาใหฟงทั้งโรงเรียนได ตลอดทั้งผูปกครอง เมื่อไดฟง
จากากรบอกเลาแลวไดรับความรูและมีความเขาใจท่ีชัดเจน เร่ิมตนจากกิจกรรม
หลักโดยกลุมเครือขายนักเรียนแกนนํา รวบรวมสาระองคความรูที่เปนโทษและ
พิษภัยจากบุหรี่และเหลา เลาสูกันฟง ระหวางเพ่ือน ชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
และระดับกลุมเครือขาย โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารประกวดโครงงาน
ของโครงการน้ี การแขงขันการเลาปากเปลา เปนทีม และรายคน ในแตละระดับ
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ชวงชั้น ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกลอน คติเตือนใจ เลาเรื่องประกอบภาพ 
ซึ่งเกี่ยวของกับโทษและพิษภัยท่ีเกิดจากบุหรี่และเหลา ซึ่งเปนการสงเสริม
การเรียนรูที่เชื่อมโยงสอดคลองสัมพันธกับหลักสูตรของโรงเรียน เยาวชน และ
นักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการไดรวมกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม
ซึ่งนับวากลุมเครือขายโรงเรียนบานอีเซ ไดดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
และสังคม
 ปจจัยที่เปนแรงผลักหนุนสงใหโครงการของกลุมเครือขายโรงเรียน
บานอีเซมีความเขมแข็ง และประสบผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค
 สืบเน่ืองจากทุกชุมชน ในเขตพ้ืนที่ปกครองของอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
อําเภอบึงบูรพ และอําเภอเมืองจันทร ซึ่งเปนเขตบริการของทุกโรงเรียนในกลุม
เครือขาย ไดดําเนินงานตามโครงการ ลด ละ และเลิกบุหรี่และเหลา โดยการ
สนับสนุนทุนดําเนินงานตามโครงการ สสส. มาแลวเปนเวลา 3 ป ติดตอกัน
(ป 2555 – 2557) จึงมีความสัมพันธสอดคลองและเชื่อมโยงกับโครงการเรียน
รูเร่ืองการสูบบุหรี่และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจากชุมชนแลวพัฒนาตนใหรูทัน 
เนนความสําคัญกับวัยอยากลอง ซึ่งมุงเนนเยาวชนและนักเรียนในโรงเรียนบาน
อเีซและโรงเรียนในเครือขาย ซึง่ไดรบัการตอบสนองเปนอยางดยีิง่ จากผูปกครอง
นกัเรียน ประชาชนทุกชมุชน ภาคราชการ เอกชน ศาสนา และทุกภาคสวน ในเขต
พื้นที่ปกครองของทั้งสามอําเภอ ดังกลาว เกิดการมีสวนรวมที่หลากหลาย ตั้งแต
เริ่มดําเนินงานตามโครงการจนส้ินสุดการดําเนินงานตามโครงการ โดยรวมคิด
รวมวางแผน รวมตดัสนิใจ รวมดําเนนิการ รวมรับผดิชอบ รวมตดิตามประเมนิผล 
รวมแกปญหา และรวมชื่นชมผลสําเร็จ โดยปราศจากแรงตานใดๆ อยางสิ้นเชิง 
กอปรกับทุกชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ปกครองทั้ง 3 อําเภอดังกลาว ไดประกาศ
และประชาสมัพนัธขอบงัคบั ทีเ่ปนขอหาม ไมใหมเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลมาบรกิาร
ในงานเทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ที่ครอบครัว ชุมชน ตลอดทุก
ภาคสวนจัดใหมขีึน้ โดยประกาศเปนขอบัญญตัทิีผ่านการใหความเห็นชอบจากการ
ลงมติของประชาคมทุกชุมชน เปนกฎกติกา เพื่อถือปฏิบัติอยางเครงครัดรวมกัน
จึงเปนปจจัยท่ีเปนแรงสนับสนุนและสงเสริมใหทุกโรงเรียนในกลุมเครือขาย
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โรงเรียนบานอีเซมีความเขมแข็ง สงผลใหการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการประสบผลสาํเรจ็สงูมาก ผลลพัธทีม่คีวามชดัเจนคือสิง่ทีท่กุโรงเรยีนในกลุม
เครือขาย ผูปกครอง ชุมชน และทุกภาคสวน มีความตองการที่เหมือนกัน ตรงกัน 
คอื การปลอดจากบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ของชนทกุเพศ/วยั ในเขตบรกิาร
ของทุกๆ โรงเรียนกลุมเครือขายน้ี เปนตนทุนที่ไดสรางความรัก ความสามัคคี
มคีวามพรอมในการใหความรวมมอื ชวยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวางโรงเรียน ชมุชน 
และทกุภาคสวนดวยความเต็มใจ เตม็ความรูความสามารถ โดยมีสญัญาประชาคม
เปนเครื่องกํากับ เพื่อใหชนทุกเพศ/วัยไดดําเนินวิถีชีวิตไปในทางท่ีถูกท่ีควร
 ความคุมคาและความภาคภมูใิจ การไดสรางจติสาํนกึและปลกูฝงใหเดก็
และเยาวชนที่กําลังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน ไดมีความรูความเขาใจที่แจมแจง
ชดัเจนถงึโทษและพษิภยั อนัตรายทีเ่กดิจากบุหรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล รวมท้ัง
สารเสพตดิทกุชตดิทกุประเภท ในวยัทีย่งัเลก็ถงึวยัรุน ซึง่เปนวัยทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ดานสุขภาวะอยางรวดเร็ว ซึ่งทุกโรงเรียนในกลุมเครือขายนี้ มีวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีสอดคลองและตรงตามความตองการของชุมชนและทุกภาคสวน ใน
ระดับชุมชนทุกหมูบานที่เปนเขตบริการของทุกโรงเรียนในกลุมเครือขายนี้ 
ไดดําเนินงานตามโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่และเหลา มาแลวเปนเวลา 3 ปติดตอ
กัน (2555 – 2557) การเฝาระวังการกํากับดูแลและบอกเตือน เด็ก เยาวชน 
ซึ่งเสมือนลูก ๆ หลาน ๆ ของทุกคนในชุมชน จึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูปกครองและประชาชนทุกคน ในขณะอยูที่บานและเปนหนาที่ของนักเรียน
ทกุคนและคุณครู ทีจ่ะตองกํากับดูแล นกัเรียน ขณะอยูทีโ่รงเรียนซ่ึงแสดงใหเหน็วา
ทกุภาคสวนพรอมรวมรับผดิชอบ ดวยความเต็มใจ เตม็รกั สามคัค ีและเตม็ศรัทธา 
ซึง่เมือ่ถงึเวลาทีเ่ดก็ ๆ  เยาวชนเหลานีเ้ตบิโตเปนผูใหญไมยุงเกีย่วกบับหุร่ี เหลา และ
สารเสพติดทุกชนิด/ประเภทแลว จึงมีความคาดหวังท่ีสูงยิ่งวาทุก ๆ ชุมชนในเขต
บรกิารของกลุมเครอืขายโรงเรยีนบานอเีซ อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ จงัหวัดศรสีะเกษ 
จะเปนชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติ
ปญญา สังคม และทุกครัวเรือน จะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและกาวหนา 
ซึง่ผูใหทนุสนับสนนุและสงเสรมิใหกลุมเครอืขายโรงเรยีนบานอเีซไดดาํเนนิงานตาม
โครงการเรียนรู เรื่องการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากชุมชน แลวพัฒนา
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ตนใหรูทันเนนความสําคัญกับวัยอยากลอง มีผลสําเร็จท่ีสูงมาก โดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความเหมาะสมอยางยิ่ง ซึ่งถูก
กับเวลา ถูกสถานที่ ถูกใจ และถูกตองตรงตามความตองการของโรงเรียน ชุมชน 
และทุกภาคสวน

รายการอางอิง
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ความนํา
  มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางรอบดาน แบบองครวมของความเปนมนุษย จาํเปนอยางย่ิง
ตองมกีระบวนการพฒันาทีต่อเนือ่งตลอดชวีติ นบัต้ังแตปฏิสนธอิยูในครรภมารดา 
สูวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางานและวัยชรา หรือที่ผูรูหลายทานเรียกขานวา “เสนชีวิต” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวัยเด็กและวัยรุน เปนวัยท่ีจะตองปลูกฝงและตองสราง
คุณคาใหกับตนเองและเช่ือมโยงสูการเห็นคุณคาของคนอ่ืน “แบบใจเขาใจเรา” 
ในขณะเดียวกันการเรียนรูตามสาระและมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตองควบคูกับการพัฒนาทักษะชีวิตอยางครบถวน
ในทุกดาน เพื่อเปนฐานในการเสริมสรางสุขภาวะของชีวิต ถือเปนภูมิคุมกัน
ความเสี่ยงในการดําเนินการชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคต 
  จากขอมูลรายงานการวิเคราะหสถานการณทางสังคมโครงการพัฒนา
ระบบขอมลูสารสนเทศในรูปแผนท่ีทางสังคม ปงบประมาณ 2556 ของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรณีศึกษาวิเคราะห
สถานการณเรงดวน การต้ังครรภกอนวัยอันควร พบวา แมที่ตั้งครรภกอนวัย
อันควร ในป 2555 มีจํานวนเด็กที่คลอดทั้งสิ้น 113,636 คน ซึ่งกระจายอยูใน
ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อจําแนกอายุของผูเปนมารดา พบวา มีอายุเฉลี่ย
ตั้งแตตํ่ากวา 14 ปยังมีอยูในหลายพ้ืนที่ สวนอายุเฉลี่ยผูเปนบิดา พบวา ยังมีอายุ
เฉลี่ยตํ่ากวา 15 ปอีกจํานวนมากเชนกัน ที่นาเปนหวงอยางมากคือ ในกลุมทารก

การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
: กรณีศึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
ขององคกรในชุมชนเพ่ือสรางความรู ความรัก

และทักษะเพศศึกษาท่ีถูกตอง สรางเยาวชนไทยใหสมบูรณ

นายทองคํา  จันทรโสภา
ผูทรงคุณวุฒิติดตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แรกคลอดที่เกิดจากบิดา มารดาที่ยังเปนวัยรุนเหลาน้ี พบวา ทารกแรกคลอด
มีนํ้าหนักตัว ตํ่ากวา 2,000 กรัม จํานวนมาก ซึ่งถือวาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานของ
นํ้าหนักทารกแรกคลอด อันจะนํามาซึ่งปญหาการเลี้ยงดู ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
พรอม และมสีขุภาวะทีด่อีนัจะเปนกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต 
 จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในระดับคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น 
ในประเทศไทย ประชากรในจังหวัดศรีสะเกษสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตร สวนมากเปนเกษตรกรรมทํานา ตามฤดูกาล จากขอมูลสํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ พบวา มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรถึง 176,439 ครัวเรือน จํานวน
เกษตรกร 1.1 ลานคน ในบรรดาเกษตรเหลานี ้มฐีานะทางเศรษฐกจิคอนขางยากจน 
จงึจาํเปนตองดิน้รนไปแสวงหางานทาํ ในฤดกูาลทีว่างจากการทาํนา หลายครอบครวั
ทิ้งบุตรหลาน ไวกับญาติที่สวนใหญอยูในวัยชราภาพ กอใหเกิดปญหาสังคม
ตามมาอกีมากมาย เชน ปญหาเดก็ขาดสารอาหาร เดก็มพีฤตกิรรมกาวราว เหน็แก
ประโยชนสวนตน ขาดการระมดัระวงั ยบัยัง้ชัง่ใจในการใชชวีติ มคีูกอนวัยอนัควร 
มีปญหาเพศสัมพันธ ทองไมพรอม ขาดความอบอุน ปญหาความไมเขาใจ 
ในความตองการระหวางเด็กวยัรุน ผูปกครองท่ีดแูล ความไมมัน่ใจในตนเองและบุคคล
รอบขาง ฯลฯ ปญหาเหลาน้ีจะยังคงเปนปญหาที่รอการแกไขตอไป 
 จังหวัดศรีสะเกษ ถือเปนความโชคดีอีกจังหวัดหนึ่ง ที่สํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) ไดขยายผลการดําเนนิโครงการนวัตกรรม
ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน เพื่อสุขภาวะ
เด็กและเยาวชน ที่ผานการทดลองในโครงการนํารองการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย ที่ประสบผลสําเร็จมาแลว 
โดยขยายผลมาที่โรงเรียน หรือสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนหนึ่ง 
ใหไดมีโอกาสรวมปฏิบัติการในลักษณะโครงการจัดการศึกษาแบบการมีสวนรวม
ขององคกรในชุมชน เพื่อสุขภาวะคนไทย ดังเชน โครงการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสรางความรู ความรักและทักษะเพศศึกษาท่ี
ถูกตอง สรางเยาวชนไทยใหสมบูรณ ของกลุมเครือขายอําเภอขุขันธ ที่มีโรงเรียน
สวัสดีวิทยา เปนแมเครือ และมีโรงเรียนบานนากอก บานเรียม เปนลูกขาย ใช
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เวลาในการดําเนินงานโครงการ 15 เดือน โดยมีรายละเอียดที่คนพบจากการ
ดําเนินงานดังนี้ 

สภาพปจจุบันปญหา
 1. เด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
 2. การตั้งครรภในวัยที่ไมมีวุฒิภาวะ ไมมีความพรอมในการเล้ียงดูบุตร
 3. เด็กขาดความรักความอบอุนในครอบครัว
 4. ปญหาอาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก
 5. เด็กถูกทอดทิ้ง
 6. ปญหายาเสพติด และการคาประเวณี
 7. มีสถานประกอบการ เชน รานเกมส รานอินเทอรเน็ตใหเยาวชน
  ไดใชบริการ

วัตถุประสงคของโครงการ
 1. เพื่อใหโรงเรียน ชุมชนตระหนักและมีสวนรวมในการแกปญหา
เรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
 2. เพ่ือใหเยาวชนไทยมีความรู ความเขาใจในเร่ืองการปฏิบัติในสังคม
อยางถูกตองเหมาะสม
 3. เพื่อใหชุมชนมีพฤติกรรมดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดสายใย
รักในครอบครัวที่อบอุน
 4. เพื่อใหโรงเรียน ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความพึงพอใจตอ
โครงการ โครงการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสราง
ความรู ความรักและทักษะเพศศึกษาที่ถูกตอง สรางเยาวชนไทยใหสมบูรณ 

หลักการแนวคิดเปาหมายโครงการ
  มนุษยถือเปนสัตวประเสริฐที่สามารถพัฒนา เรียนรูไดตามศักยภาพ 
ภายใตบริบทส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน และบริบทส่ิงแวดลอมน้ันๆ สามารถ
เอื้อประโยชนตอการเรียนรูได ทั้งน้ีถือวาการพัฒนาตนเองของมนุษยเปนการ
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เรียนรูและการปฏิบัติเพื่อนําไปสูความพอดี ความดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต 
มีความสัมพันธกลมกลืนกันระหวางการดําเนินชีวิตกับสภาพแวดลอม และการ
มุงกระทําตนใหมีความสุขดวยตนเอง รูเทาทันตนเอง เขาใจตนเองมากกวาการ
พึ่งพาอาศัยสิ่งอ่ืน จึงจะเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชน วัยรุน จึงจําเปนตองใหเขารู เขาใจ เทาทัน
ความตองการของตนเอง ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมในหมูวัยเดียวกัน และ
สังคมโดยรวมของชุมชน ภายใตความรู ความจริง ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
วัฒนธรรม คานิยม บรรทัดฐานของสังคมโดยรวม
 เครอืขายโครงการ ฯ ของอาํเภอขขุนัธ โดยโรงเรยีนสวสัดวีทิยา โรงเรยีน
บานนากอก และโรงเรียนบานเรียม ตลอดจนองคกรในชุมชนทุกภาคสวนที่มี
สวนรวมพฒันาโครงการ ตางมคีวามตระหนกัในการเสริมสรางคณุภาพเดก็ เยาวชน 
วัยรุนท้ังในโรงเรียนท่ีรวมเครือขายและที่อยูนอกโรงเรียน (เรียนท่ีอื่น) แตอาศัย
อยูในเขตบริการของโรงเรียน ตําบลในโครงการ ใหเกิดความตระหนักรู เห็น
คุณคาในตนเอง และผูอื่น มีกระบวนการตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 
มีการจัดการกับอารมณ ความเครียดของตนเองอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคล 
บนพื้นฐานจารีตประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมของสังคมและอื่นๆ มีภูมิคุมกัน
ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดีและมีความสุขตาม
อัตภาพ
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กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาโครงการสูความสําเร็จ

 

 ในการปฏิบัติงานตามแผนงานสูความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ 
พบวา โรงเรยีนสวสัดวีทิยา โรงเรยีนบานนากอก และโรงเรยีนบานเรยีม ไดกาํหนด
แผนงานกิจกรรมไวทั้งสิ้น กิจกรรม ในแตละกิจกรรมพบความสําเร็จท่ีนาชื่นชม 
คือ
  1. สรางเครือขายสัมพันธประสานการทํางานครบวงจร รวมคิด
สะทอนปญหา กําหนดเปาพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมคิดกระบวนการลงมือทํา รวม
นาํเสนอผลผลติทีไ่ด รวมใจชืน่ชม ระดมพลงัสบืสานตอเนือ่ง มกีจิกรรมเดนๆ เชน 
การประชุมสะทอนสภาพปจจุบันปญหาเด็ก เยาวชน วัยรุนในชุมชนมีพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงค และความตองการของชุมชนในอนาคต จากการระดมความคิด
เห็นชุมชน ทําใหไดแนวทางการคนหาปญหา เปนแบบสอบถาม 3 ตอน คือ ตอน
ที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความตองการในการพัฒนา และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
แลวนาํแบบสอบถามไปแสวงหาคําตอบจากผูอาํนวยการโรงเรียน คณะครู นกัเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นบาน ตลอดจนผูปกครองนักเรียน 

แผนภาพที่ 4  กระบวนการข้ันตอนการพัฒนาโครงการสูความสําเร็จ
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  จากผลการวเิคราะหแบบสอบถาม สรปุเสนทางการพฒันาเดก็ นกัเรยีน 
เยาวชนใหเปนที่มีทักษะเพศศึกษาท่ีถูกตอง กลายเปนเยาวชนไทยท่ีสมบูรณ 
ภายใตความรัก ความเขาใจและความอบอุนของครอบครัว โรงเรียน ดังนี้
   1.1 การสรางบทเรียนดีๆ ผานการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
เพศศึกษา 
  หลกัสตูรบูรณาการเพศศกึษา พฒันาขึน้โดยปรบัสาระการเรยีน
รูและกิจกรรมการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิต ตั้งแตปฏิสนธิ จนถึง
วัยชรา (เสนชีวิต) ความตองการและสภาพที่แทจริงของชุมชนในเขตบริการของ
ทั้ง 3 โรงเรียน โดยจุดเนนของหลักสูตรคือ จัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียน ตระหนัก 
ยอมรับ อนุรักษในสิ่งที่ดีมีคุณคาและมีประโยชนของชุมชน เปนพลเมืองที่ดีของ
ชุมชน มุงสงเสริมใหผูเรียนนําความรู ประสบการณที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจํา
วันได ภายใตการผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู เพศศึกษา วิถีวัฒนธรรมไทย จารีต
ประเพณี คานิยมทองถิ่นชุมชน 
  ดานเนื้อหาหลักสูตรบูรณาการ เพศศึกษา มุงเสริมสรางให
ผูเรยีนมคีวามรู ความเขาใจหลกัการเรยีนการสอนเพศศกึษา 6 ดาน คอื พฒันาการ
ทางเพศ สมัพนัธภาพ ทกัษะสวนบคุคล พฤตกิรรมทางเพศ สขุภาพทางเพศ สงัคม
และวัฒนธรรม จัดบทเรียนออกเปน 2 ชวงชั้นการศึกษา คือ สําหรับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
  1.2 การสรางคณะทํางานที่เขมแข็ง ดวยบันทึกความเขาใจ 
MOU รวมกัน มกีารแตงตัง้คณะกรรมการโครงการ โดยการมีสวนรวมขององคกร
ในชุมชนทุกฝาย ภายใตการใหคําปรึกษาของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษาศรีสะเกษ เขต 3 คณะทํางานประกอบดวยหนวยงาน บคุคลสําคญั ทัง้ระดับ
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา อาํเภอ ตาํบล เชน ศกึษานเิทศกเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สาธารณสุข
อําเภอ หัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน นายก
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ทั้ง 3 ตําบล มีตําบลกฤษณา ตําบลหวยเหนือ 
ตําบลหวยสําราญ ผูใหญบาน ส.อบต. อสม. และภูมิปญญาทองถิ่น ทุกคนใน
เขตบรกิาร พรอมแบงฝายคณะทํางานออกเปนดานๆ มดีานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารทั่วไป ในแตละดานก็มีหนาที่ตามลักษณะของ
ภาระงานชัดเจน เชน 
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   1) ครู มีหนาที่ที่นอกเหนือจากการสอน คือ สราง
สัมพันธภาพ สรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอมที่ทําใหผูรับคําปรึกษารูสึกเปนมิตร
และผอนคลาย มีจิตใจพรอมใจใหบริการ ครูมีทัศนคติที่เปนกลางตอเรื่องเพศ 
ใหความรูที่ถูกตอง ใหแนวคิดทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของแตละบุคคล 
ทีผู่รบัคาํปรกึษาสามารถตดัสนิใจเลอืกเสนทางของตนเองไดอยางสรางสรรค เปนตน 
   2) นักเรียนแกนนํา มีบทบาทหนาที่เขารับการฝก
อบรมทักษะชีวติ ทกัษะเพศศึกษาท่ีถกูตอง ทกัษะงานอาชีพทีเ่หมาะสมในวัยเรียน 
และทักษะการเรียนรู เขาใจ เขาถึง ในสภาพความเปนอยูของเพื่อน ๆ  ในขณะท่ีมี
พฤติกรรมความเส่ียงท้ังทางเพศ และการศึกษา นกัเรียนแกนนําพรอมจัดกิจกรรม
สรางสรรคในกลุมเพื่อน เชน กิจกรรมชมรมวัยสวยวัยใส ชมรมรักนวลสงวนตัว 
กิจกรรมปรับทุกขเพิ่มสุขท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมการออกกําลังกายผอนคลาย
ความตึงเครียดทางอารมณ กลามเน้ือ กิจกรรมฝกทักษะเสริมอาชีพระหวางเรียน 
กิจกรรมท่ีปรึกษาในกลุมเพ่ือนนักเรียนใหสามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสียงใน
เรื่องเพศ และสารเสพติด เสริมสรางทักษะการปฏิเสธ ภายใตการเช่ือมโยงใหเห็น
คุณคาของตนเอง ตามวิถีวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณี คานิยมชุมชน เปนตน
   3) ผูนํา ชุมชน ผูปกครอง มีบทบาทหนาที่ รวมดวย
ชวยกันดแูลพฤติกรรมเด็ก เยาวชน วยัรุน ในเขตหมูบานท่ีรบัผดิชอบ เชน เฝาระวัง
สอดสองพฤตกิรรมของบตุรหลาน และอืน่ ๆ  ในการดาํเนินชวีติประจาํวัน การเสพ
ของมึนเมา การจับคูอยูหางสายตาผูใหญ การหลบหนีเรียน การหลบหนาหลบตา
พอแม ปู ยา ตา ยาย การเทีย่วเตรยามกลางคนื การคบหาเพือ่น หรอืบคุคลแปลก
หนานอกหมูบาน การสงผานขอมูลที่นาเปนหวงใหครู หรือผูปกครองทราบ การ
ชวยเหลอืแบงเบาภาระครอบครวัทีก่าํลงัตกทุกข การใหคาํปรกึษา หรอืชวยสงตอ
กรณีมีปญหาที่ยากแกการแกไข เปนตน
  1.3 นําสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน มีกิจกรรมการอบรมผูนํา
ชุมชน ผูปกครอง นักเรียนแกนนํา ใหเขาใจ ถึงหลักการเพศศึกษา ทั้ง 6 ดาน 
ศิลปะการเปนพอแมที่พรอมยอมรับและใหคําปรึกษาแกลูกวัยรุนได การประชุม
ปรกึษาแลกเปล่ียนเรยีนรูขอมูลพฤติกรรมวัยรุนปจจบุนัทัว่ไป และพฤติกรรมวัยรุน
ในเขตพ้ืนทีห่มูบานในเครือขาย การอบรมเพศศึกษา หลักสตูรครอบครัว กจิกรรม
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อบรมทกัษะงานอาชพี ศกึษาดงูานศนูยศลิปะอาชพีสตรภีาคตะวนัออกเฉยีงเหมอื 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดในแผนงาน เปนตน
  1.4 จดัคายวิชาการ รณรงคปรับเปล่ียนพฤติกรรม เรือ่งการหยุด
การตั้งครรภในวัยรุนและเพศศึกษา จัดคายครอบครัวและกีฬาครอบครัวสัมพันธ 
ตั้งกลุมชมรมวัยสวยวัยใส สรางครอบครัวไทยใหอบอุน กิจกรรมเสริมสรางอาชีพ
หารายไดระหวางเรียน กิจกรรมสรางเครือขายใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
  1.5 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพศศึกษา 6 ดาน 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ใชกิจกรรมโครงงาน PBL ในเร่ือง 
ครอบครัวอบอุน เพศศึกษาในวัยเรียน การสรางอาชีพ การเปนลูกที่ดีมีคุณคา
ตอตนเองและครอบครัว
  1.6 การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางนกัเรยีน คร ูผูปกครอง 
ผูนําชุม ในกลุมเครือขาย เปนตน

สรุปผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ
  โรงเรียนสวัสดีวิทยา โรงเรียนบานเรียมและโรงเรียนบานนากอก จัดการ
ศกึษาโดยไดจดัใหมรีะบบการประชุมของคณะกรรมการเปนประจําอยางตอเน่ือง 
มีการสงนักเรียนแกนนํา ผูนําชุมชนท่ีเปนเครือขายซึ่งอยูในชุมชนอยูแลวชวย
สอดสองพฤติกรรม คอยเขาไปแนะนําหรือตักเตือนเยาวชนที่อยูในพื้นที่ จึงทําให
ชวยลดปญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ลดความรนุแรงของปญหาทีเ่กดิขึน้ดวย เกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของคณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน 
หนวยงานที่เก่ียวของและขยายผลสูเยาวชนในชุมชนใกลเคียง ใหเปนชุมชนที่
ตระหนักและมีสวนรวมในการแกปญหาเร่ืองการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
เยาวชน มีความรูความเขาใจในเร่ืองการปฏิบัติตนในสังคมอยางถูกตองเหมาะสม 
ชุมชนมีพฤติกรรมดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดสายใยรักในครอบครัว
ที่อบอุน โรงเรียน ชุมชนและผูมีสวนท่ีเกี่ยวของเกิดความพึงพอใจตอโครงการ
การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน ทุกคนมีความรู ความรัก 
และทักษะเพศศึกษาที่ถูกตอง สรางเยาวชนไทยใหสมบูรณ ผูบริหารมีความรู 



119

ความเขาใจเต็มใจในการกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหครูและบุคลากร ชุมชน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางแทจริง
  สรุปคือ การปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมท้ัง 6 ของแผนงานโครงการ 
พบวา ครูทั้ง 3 โรงเรียนมีความเปนกัลยาณมิตรของเด็ก ทุกคน มีทัศนคติ
ทางเพศศึกษาท่ีถูกตองเหมาะสม พรอมใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดอยางเหมาะ
สม นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ลดความกาวราว มีความ
สุภาพ ยอมรับฟงคําแนะนํา ตักเตือนของเพื่อนๆ และของครู ผูปกครองมากขึ้น 
ปญหาการมเีพศสมัพันธในวยัเรยีน ลดลง พฤตกิรรมหนเีรยีนของนกัเรยีนกลุมเสีย่ง
ลดลงเหน็ไดชดั นกัเรยีนขยนัทาํงานเสรมิอาชพีเสรมิรายไดระหวางเรยีนแทบทกุคน 
ผูปกครองรับฟงความคิด ขอเสนอของลูกๆ และใหความรัก ความเขาใจเด็กวัยรุน
ดีขึ้น ชุมชนมีครอบครัวอบอุน ลดการทะเลาะกับลูกๆ ไดดีจนเห็นไดชัด นักเรียน 
วัยรุนลดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทในเทศกาลงานตางๆ ลงไดมาก จนแทบไมมี
ในเขตบรกิารของโรงเรยีนเครอืขาย นกัเรยีนหันมาใหความสนใจรบัฟง รวมปฏบิตัิ
กจิกรรมทางศาสนา วฒันธรรม จารตีประเพณีของทองถิน่มากขึน้ ผดิจากเมือ่กอน
มาก โดยเฉลี่ยทุกหมูบานในเครือขายการมีสวนรวมของโครงการ ไดเด็ก เยาวชน 
วัยรุนดี คืนมารอยละ 85 – 95 จากกลุมนักเรียนในเครือขาย 319 คน 
   
 

รายการอางอิง
 

.......................... (2557). รายงานโครงการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกร
 ในชุมชนเพื่อสรางความรู ความรัก และทักษะเพศศึกษาที่ถูกตอง 
 สรางเยาวชนไทยใหสมบูรณ. (เอกสารอัดสําเนา).
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 ในสังคมทุกวันน้ี เราทุกคนตางมองเห็นความสําคัญเฉพาะหนาที่
ของตน งานของตน โดยลืมมองใหเลยไกลออกไปถึงวิถีชีวิตและการงานของ
ผูอื่นบาง อยางผูผลิตก็ทําหนาที่ผลิตไป ทําอยางไร วิธีใดก็ไดขอใหมีผลผลิตออก
มา จะใสสารเคมีใหผูบริโภคไดรับไปบางก็ไมตองเปนหวงเปนใยอะไร ทางดาน
ผูบริโภคเองก็ทําหนาท่ีบริโภคอยางเดียว พยายามขวนขวายหาเงินหาทองเพื่อ
ใหไดซือ้สนิคาหนาตาสวยๆ ซึง่เชือ่วาเปนส่ิงท่ีดทีีส่ดุ แตมไิดมองวากวาทีผู่ผลติจะ
ไดผลผลิตเหลานัน้มา ตองผานข้ันตอนกระบวนการท่ียากลําบากมากมายเพียงใด
ฉะนั้น เมื่อใดที่คนเราเห็นอาหารเปนเพียงสินคา ผูผลิตจะไมคํานึงถึงผูบริโภควา
จะไดรับพิษภัยจากอาหารน้ันแคไหน ถึงเวลาแลวที่ศีลธรรมทางการผลิตและ
บรโิภคตองเกิดขึน้เพ่ือความเอาใจใสตอกนัและกันของท้ังผูผลติและผูบรโิภค และ
เมือ่นัน้อาหารจะเปนอาหารท่ีดตีอสขุภาพสําหรับทกุคน สาํหรับขอแนะนําตอไปน้ี
ขอกลาวรวมไวทัง้ในแงพฤตกิรรมสวนตวัและกจิกรรมสวนรวม เพือ่ใหผูบรโิภคได
เห็นแนวทางในอันที่จะนําไปสูชีวิตที่ปลอดสารพิษมากยิ่งข้ึน
 โรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในปการศึกษา 2556 
มีจํานวนนักเรียน 186 คน จํานวน 12 หองเรียน จากการสํารวจภาวะโภชนาการ
ของโรงเรียนพบวาภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 112 คน 
คิดเปนรอยละ 66.22 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ(เด็กอวน) จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 2.69 จากการวิเคราะหขอมูลการบริโภคของนักเรียนพบวา

ผลสําเร็จของการโครงการสงเสริมพฤติกรรม
เครือขายเยาวชน เฝาระวังการบริโภคอาหาร

ที่ปลอดสารพิษและเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน

สมศรี หลงชิน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร)
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สวนหนึง่มสีาเหตมุาจากนกัเรยีนไมมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
ที่ถูกสุขบัญญัติ เปนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัยในการบริโภคอาหารเนื่องจาก
สภาพปจจุบันมีสารพิษตกคางในอาหารเปนจํานวนมาก
 จากการรายงานโดย สารี อองสมหวัง คณะกรมการประสานงานองคกร
เอกชน เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) 12 สารเคมีอันตราย (dirty-dozen) 
หรือที่หลายๆ คนรูจักกันดีวา “ตัวหนึ่งโหลวายราย” เปนสารเคมีทางการเกษตร
ที่ถือไดวามีการตกคางในส่ิงแวดลอมสูง เปนอันตรายกับผูใชและผูบริโภคผลิตผล
นั้นๆ ทําใหประเทศมากกวาครึ่งโลกไมยินยอมใหมีการนําเขา หรือใชสารเคมี
กลุมนีใ้นประเทศของตน องคการอนามยัโลก (WHO) จดัใหสารเคมีกลุมทีเ่ปนสาร
ทีม่พีษิรายแรงสารเคมีทีร่ฐับาลยังคงอนุญาตใหนาํเขาจําหนายและใชไดในประเทศ 
ก็เห็นสมควรที่จะตองมีมาตรการเขามาควบคุมดวยการยกเลิกการนําเขาสาร
เหลานี้เสีย เพราะเปนสารที่มีอันตรายรายแรงตอมนุษย สามารถกอใหเกิดมะเร็ง 
ทําใหสมรรถภาพทางเพศเสื่อม ทําใหทารกในครรภผิดปกติ และเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม ทําใหดิน นํ้า เปนพิษ และทําใหสัตวชนิดตางๆ ไมสามารถดํารง
ชีวิตอยูได ตองมีการศึกษาถึงผลกระทบอยางเปนระบบของสารเหลานี้ และท่ี
สําคัญรัฐฯ จะตองมีทางออกใหกับผูผลิต เชน การใชพืชสมุนไพรทดแทนสารเคมี
หรือการทําเกษตรกรรมธรรมชาติ
  ดังนั้น จากการท่ีเห็นความสําคัญดังกลาว การดําเนินงานเกษตรของใน
โรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุน
ภาวะโภชนาการของนกัเรยีน โดยเฉพาะเกษตรปลอดสารพษิ การทาํเกษตรอนิทรยี 
การทํานํา้หมกัชวีภาพ เพือ่แกปญหาดังกลาวโรงเรียนบานดอนแรด (จนิดาวิทยาคาร) 
จึงไดเสนอโครงการให สสส. สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ ซึ่งทาง สสส. ก็ได
เล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้จึงไดอนุมัติงบประมาณมาดําเนินการในคราวนี้
 ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยผานจัดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและใหกับนักเรียนและผูปกครอง ใชหลัก 
4 ประสาน คือ 
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 1.ประสานชุมชน สูหลักสูตรทองถิ่น เปนการประชุมคณะทํางานเพ่ือ
จัดทําหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนดานการเกษตรปลอดสารพิษและคูมือ
การจัดคายใหความรูเครือขายเยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
และเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนโดยไดระดมความคิดมาจากหลายภาคสวน 
เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูใหญบาน สมาชิก อ.บ.ต. ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนบานดอนแรด (จนิดาวิทยาคาร) และปราชญชาวบาน มผีูเขารวม
ประชุม จํานวน 20 คน ในการประชุมคร้ังนี้มีขอสรุปไดดังนี้ ใหความเห็นชอบ
กาํหนดขอบเขต ปฏทินิการดําเนินการตามโครงการ หลกัสตูรการทําเกษตรอินทรีย
คูมือการจัดคายใหความรูเครือขายเยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหารปลอดสาร
พิษและเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน
 2. ประสานความรูสูเยาวชน ปลอดภัยจากการกิน โดย โรงเรียนไดจัด
คายอบรมใหความรูเครือขายเยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษ
และเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนระหวางวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2557 และ 
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557 มีผูเขารวม 165 คน ประกอบดวย โรงเรียนบาน
ดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) และเยาวชน จํานวน 148 คน หมอดินอาสาและ
วทิยากรจํานวน 16 คน เพือ่ใหนกัเรียนมคีวามรูความเขาใจท่ีถกูตองในการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคที่ถูกตอง เลือกซื้อ
อาหารรบัประทานตามโภชนาการบัญญตั ิ9 ประการมคีวามรูความเขาใจทีถ่กูตอง
เกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษและการทําเกษตรอินทรีย
 กิจกรรมท่ี 3 ประสาน ความรูสูการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมภาค
ความรู/ภาคปฏิบัติใหนักเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการวันท่ีจัดกิจกรรม 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และ วันที่ 22 มกราคม 2558 มีผูเขารวม 165 คน 

ประชุมคณะทํางาน “กิจกรรมประสานชุมชน สูหลักสูตรทองถิ่น”
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ไดแก นักเรียนชั้นโรงเรียนบานดอนแรดและเยาวชน จํานวน 148 คน นายสมร 
สีเหมือน หมอดินอาสาครูจํานวน 16 คน ซึ่งเกิดประโยชนกับนักเรียนคือไดรับ
ความรูความเขาใจและปฏิบัติจริงในกิจกรรมเกษตรอินทรียปลอดสาร ไดบริโภค
อาหารปลอดสารพิษจาผลผลิตเกษตรกรรมในโรงเรียนและนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ในการทําเกษตรปลอดสารพิษและการทําเกษตรอินทรีย

การจัดคายอบรมใหความรูเครือขายเยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดสารพิษและเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน

 กิจกรรมที่ 4 ประสาน การองคความรู สูการลงมือทํา โดยการนํา
วิธีการท่ีไดรับจากการศึกษาจากหลักสูตร การเขารวมกิจกรรม การเรียนรูภาค
ความรู สูการปฏิบัติโดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสื่อสาธิตในการใหความรูเรื่อง
การทําเกษตรปลอดสารพิษสําหรับนักเรียนวันที่จัดกิจกรรม วันที่ 16 พฤษภาคม 
2557 และ วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) 
มีผูเขารวม 55 คน ไดแก นักเรียนแกนนํา โรงเรียนบานดอนแรด จํานวน 18 คน 
หมอดินอาสาครูและเยาวชนที่สนใจ จํานวน 36 คน
 สิ่งที่เกิดประโยชนจากการจัดกิจกรรมกรรมนี้คือนักเรียนไดใชวัสดุสื่อ
สาธิตที่ไดมาตรฐานในการปฏิบัติจริงในกิจกรรมเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
มีความปลอดภัยในการใชวัสดุ สื่อสาธิตที่ปลอดสารพิษ ไมมีอันตราย มีเจตคติที่ดี
ในการชื่อสาธิตที่เปนวัสดุธรรมชาติในการทําเกษตรอินทรีย
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 กิจกรรมที่ 5 ประสานงานเพ่ือสรุป และนําเสนอโดยการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานตามโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการโดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 
22 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบานดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) มีผูเขารวม 21 
คน ไดแก คณะทํางาน จํานวน 20 คนหมอดินอาสา จากการดําเนินงานคร้ังนี้
มีผลดีกับนักเรียนคือ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและมีความย่ังยืนใน
การดาํรงชวีติไดรายงานโครงการตอสาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ
เมื่อประเมินความคุมคาของงบประมาณที่ใหการสนับสนุน
 จุดเดนของโครงการท่ีนาสนใจของโครงการน้ีคือ นักเรียนและเยาวชนท่ี
เขารวมกิจกรรมคายอบรมใหความรูเครือขายเยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดสารพิษและเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนแลว มีพฤติกรรมในการบริโภค
และเลือกซ้ืออาหารโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และคุณคาของอาหารมากข้ึน 
โครงการท่ีดําเนินการเปนรูปธรรมไดชัดเจนมาก เหมาะสมกับนักเรียนเน่ืองจาก
ชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรที่เนนเกษตรอินทรียจํานวนผูที่ไดรับประโยชนทั้งทาง
และทางออม ในครั้งนี้จํานวน 165 คน
  นอกจากเราจะสามารถควบคุมกรรมวิธีการปลูกใหปลอดสารพิษได
ดวยตนเองแลว ยังเปนผลงานท่ีสรางความภาคภูมิใจใหแกผูปลูกดวย (แตอยา
ภูมิใจมากเสียจนไมกลากินผักที่ปลูกเพราะเสียดายก็แลวกัน) และถากิจกรรม
นี้ไดมีการทํารวมกันระหวางสมาชิกในครอบครัวดวยแลว ก็จะย่ิงชวยกระชับ
ความสัมพันธของเหลาสมาชิกใหแนนแฟนย่ิงขึ้นรวมพลัง แตก็ยังพบปญหาและ
อุปสรรคสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน  คือนักเรียนบางสวนเลือกซื้อ

จัดกิจกรรมภาคความรู/ภาคปฏิบัติใหนักเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
และบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
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อาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลุมเปาหมายอายุยังนอยกิจกรรมเขาคายจึงยัง
ไมเหมาะสมสาเหตุเพราะมีผูนาํสนิคาทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพนักเรยีนมาจําหนาย
ในโรงเรยีน เชน ของหมกัดอง นํา้หวาน มนีกัเรยีนอนบุาลในโรงเรยีนแนวทางแกไข
ของผูรับทุนใหความรูในการเลือกซื้ออาหารรับประทานและตรวจคุณภาพสินคา
ที่นํามาจําหนายและใหแมคาเขาคายรวมกับนักเรียนใหครูประจําชั้นอบรมแทรก
ระหวางโดยตอเนื่องสังเกตพฤติกรรมสรางเจตคติที่ดี
 แตกม็ขีอเสนอสําหรบัโรงเรยีนหรอืหนวยงานทีส่นใจคอื ควรจัดคายอบรม
ใหความรูเครือขายเยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษและเกษตร
ปลอดสารพิษแกเยาวชนและชุมชน จัดทําเอกสาร โภชนาบัญญัติ 9 ประการ 
เผยแพรในชุมชน และบุคคลท่ัวไป กาํหนดแผนทํางานรวมกับหนวยงานในทองถ่ิน
เพื่อใหเกิดมาตรการสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดลอมในชุมชน 
มาตรการลดละเลิกเหลา /บุหรี่ การกําจัดขยะ การลดใชสารเคมีทางการเกษตร
กําหนดพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เชนพื้นที่อออกกําลังกาย 
และอ่ืนๆ
 การดําเนนิงานโครงการดังกลาวขางตนอนัเกดิจากสนับสนุนงบประมาณ 
จากสสส. ทาํใหเกดิสภาพแวดลอมและปจจยัทางสงัคมของโรงเรยีนบานดอนแรด
(จินดาวิทยาคาร) โดยการนําของ นายสมศรี หลงชิน ผูอํานวยการโรงเรียน เกิด
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เชน มีสวมท่ีสะอาด มีโรงครัวถูกสุขลักษณะ มี
สถานที่จําหนายอาหารในโรงเรียนที่สะอาด สินคาที่นํามาจําหนายเปนอาหาร
ที่ปลอดภัยมากข้ึน โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ การจัดการขยะดีขึ้น สารเคมี
ในชมุชนลดลง นกัเรยีนมีสขุภาพอนามยัดีขึน้อยางตอเนือ่ง มสีถานท่ีออกกาํลงักาย
เพียงพอ ชุมชนสามารถใชสถานที่ในโรงเรียนไดอยางปลอดภัย ภายในชุมชนมี
การรณรงคการหามดื่มเหลาในงานบุญตางๆ หามจําหนายสุราแกเด็กเยาวชน 
ยาเสพติดลดนอยลงเยาวชนมีการเลนกีฬามากข้ึน โดยนําหลักคิดของวงจรแหง
ความทุกขยาก (โง จน เจบ็) มาคนหาวิธแีกไขปญหา กลาวคือ โง หมายถึง การไมรู 
ควรแกไขปญหาดวยการสรางกระบวนการเรียนรูใหกบันกัเรยีน เยาวชนประชาชน 
จน หมายถึง การมีรายไดนอย/การดอยโอกาส ควรแกไขดวยการสงเสริมรายได 
ลดรายจาย สรางโอกาสในการแสวงหารายไดใหกับ นักเรียน เยาวชน ประชาชน 
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เจ็บ หมายถึง การเจ็บปวย กลาวโดยสรุป คือ การท่ีประชาชนไมมีความรู 
รายไดนอย/ดอยโอกาส เปนผลใหเกิดการเจ็บปวย จึงเกิดแนวคิดที่จะนอมนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาแกไขปญหาดังกลาว 
โดยการสรางกระแสใหนักเรียน เยาวชน ประชาชนหันมาสนใจการบริโภคอาหาร
ทีป่ลอดสารพิษโดยการปลูกผกัไวรบัประทานเอง ตามคํากลาวท่ีวา “กนิสิง่ท่ีปลกู 
ปลกูสิง่ทีก่นิ” โดยภาครฐัเปนผูสนบัสนนุในการสรางกระบวนเรยีนรู เรือ่งการปลกู
ผักปลอดสารพิษ จนเกิดเปนชมรมปลูกผักปลอดสารพิษ และมีการขยายแนวคิด
ใหกบันักเรยีน เยาวชนและผูปกครองนกัเรยีน ในการ”สงเสรมิพฤตกิรรมเครอืขาย
เยาวชนเฝาระวังการบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษและเกษตรปลอดสารพิษใน
โรงเรียน”
 จากการดําเนินโครงการสงเสริมพฤติกรรมเครือขายเยาวชนเฝาระวัง
การบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษและเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน” สงผลใหกบั
นกัเรยีนโรงเรยีนบานดอนแรด (จนิดาวทิยาคาร) ไดขยายเครอืขายไปสูกลุมนกัเรยีน 
เยาวชน ตลอดทัง้ผูปกครองนกัเรยีน ทีท่าํใหมคีวามเขาใจในการเลอืกบรโิภคอาหาร
ที่มีคุณคา ปลอดสารพิษ และเกษตรปลอดสารพิษ จากกระบวนการปลูกผักท่ี
ไรสารพิษ ไมใชสารเคมีหรืออยาฆาแมลงนอกจากทําใหไมไดรับสารพิษแลว 
ยังทําใหประหยัดคาใชจายในการทําเกษตรที่ไรการใชสารเคมีหรือยาฆาแมลง
โดยใชวิธีการเกษตรอินทรีย (ชีวภาพ) อาหารปลอดสารพิษ...ทางเลือกใหมเพื่อ
สุขภาพที่ดีกวา“พลังของผูบริโภค เปนพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่กําหนดกลไกการตลาด
ได” ประโยคขางตนเมื่อหลายปกอน หลายคนยังไมแนใจ แตปจจุบันมีคนจํานวน
ไมนอยเริ่มรูสึกวาภารกิจนี้เปนหนาท่ีที่เราทุกคนจะตองเริ่มปฏิบัติการในอันที่จะ
ปกปองคุมครองสวัสดิภาพตนเอง และเพ่ือนรวมโลกคนอ่ืนๆ ที่ตองอยูในสภาพ 
”หมดทางเลือก” อยูรํ่าไป เพื่อพบกับ “ทางเลือกใหม” กันเสียที

รายการอางอิง

สุกายจน เลิศบุศย. (2536). นิตยสารหมอชาวบาน. มปป.
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ความนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนด
สาระเก่ียวกับการศึกษาไวในมาตรา 43 วา บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ทีร่ฐัตองจัดใหอยางท่ัวถงึและมีคณุภาพ โดยไมตองเก็บ
คาใชจายและมาตรา 81 ระบุไววา รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับ
การศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังที่กลาวมานําไปสูการจัดทํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 22 หลักการจัดการ
ศกึษาตองยดึหลกัวา ผูเรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดและ
ถอืวาผูเรยีนสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาหลงัจากการประกาศใชพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนคนดี เกง และเรียนอยางมีความสุข โดยเฉพาะเรื่อง

การจัดการเรียนการสอนโครงการเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

ประสพสุข ฤทธิเดช 1

ปวีณา แกวอาจ 2

ธารทิพย ขัวนา 3

1  ผูชวยศาสตราจารย ดร. หวัหนาโครงการแหลงเรียนรูชมุชนสงเสริมการสรางพฤติกรรมและ
  คานิยมการบริโภคอาหารปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาวะของเกษตรกร
2  ครูจิตอาสา โครงการแหลงเรียนรูชุมชนสงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภค
  อาหารปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาวะของเกษตรกร
3  ผูประสานงานโครงการแหลงเรยีนรูชมุชนสงเสรมิการสรางพฤตกิรรมและคานยิมการบรโิภค
  อาหารปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ เพ่ือสุขภาวะของเกษตรกร
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การจัดการเรียนรูผูเรยีนเปนสาํคญั  ถอืเปนหวัใจของการปฏิรปูการศกึษา ตามพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิและการจดัการเรยีนรูในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั
ไดเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูตามวัย โดยหนวยงานท่ีจัดการศึกษา 
มีทั้งองคกรรัฐ สถาบัน ศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชน
จดัการศกึษาเพือ่ทกุคน และพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 
4 มาตรา 30 ไดกาํหนดใหสถานศึกษาทําหนาท่ีสงเสริมใหผูสอนสามารถใชรปูแบบ
การสอนเพ่ือพฒันาการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับผูเรยีน ขอกาํหนดดังกลาวสอดคลองกับ
การเคลือ่นไหวทางการศกึษาระดบันานาชาตทิีน่กัวชิาการ นกัการศกึษา ผูบรหิาร
การศึกษาตางมุงหวังใหครู ผูบริหารสารมารถดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา และในชุมชนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เชน นักเรียน ผูปกครอง 
นักวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําผลการพัฒนาการเรียนการสอนมา
สงเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของคร ูทายทีส่ดุผูทีไ่ดรบัประโยชนกค็อื 
นกัเรยีนซึง่จะเตบิโตเปนสมาชกิทีเ่ขมแข็งและมคีณุภาพของสงัคมตอไปในอนาคต
 สภาพปจจุบันการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไมบรรลุเปาหมายท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการเรียนรูในระบบ
โรงเรียน พบวา ทกุระดับการศึกษาเรียนรูแตเฉพาะในหนังสอืเรียนและถูกกําหนด
ดวยตารางสอน และหองเรียน โรงเรียนไมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ใหเอือ้ตอการเรยีนรู ขาดความสัมพนัธกบัชวีติชมุชน หางไกลจากธรรมชาติ ครอบครัว 
และชุมชน อีกทั้งไมมีโอกาสรวมคิด รวมสรางกระบวนการเรียนรู ขาดการอบรม
ใหเปนผูพากเพยีรเรยีนรู สูงาน ยดึมัน่ในความสจุรติทัง้กาย วาจา และใจ จงึทาํให
คุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพไมเกิดแกผูเรียน การพัฒนาคนจึงไมเอื้อ
ใหคนมีคุณลักษณะมองกวาง คิดไกล ใฝสูง มุงทํางาน และเช่ียวชาญชีวิต การจัด
การเรยีนการสอนไมเนนใหผูเรยีนไดคดิวเิคราะห แสดงความคดิเหน็และแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดคุณสมบัติการเปนคนชางสงสัยและขาดการ
ใฝเรียนรู ขาดการแสวงหาคําตอบดวยตนเอง เนนการสอนหนังสือมากกวาการ
สอนคน นอกจากน้ียงัขาดการเช่ือมโยงแบบวิทยาศาสตร และไมไดรบัการปลูกฝง
ใหภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและชาติ เปนผลทําใหรัฐตองปรับปรุงการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะเนนเร่ืองการเรียนรูที่ใกลตัวโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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ใหสนองตอบตอความตองการของชวีติและสงัคม ใหกาวทนัการเปลีย่นแปลงของ
สังคมโลก (อมรวิชช นาครทรรพ. 2549: 30)
 สืบเนื่องจากสภาพปญหาการจัดการศึกษามีปญหาไมบรรลุผลตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาไดระบไุว เพราะการจดัการเรยีนการสอนเนนการเรยีนรู
ในหนังสือ ทองจําความรู ขาดการเชื่อมโยงกับชุมชนสิ่งแวดลอมรอบตัว นักเรียน
ขาดโอกาสการมีสวนรวมคิดออกแบบการเรียนรูรวมกับครู ผูปกครอง ผูรู ผลที่
เกิดขึ้นผูเรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหและขาดคุณลักษณะการใฝรูใฝเรียน 
จากสิ่งที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญดวยวิธีการที่หลากหลายเปนไปตามบริบทสถานศึกษา ผูบริหาร ครู
ผูสอน สาระการเรียนรูในแตละระดับช้ันเรียน และเหมาะสมกับชวงวัยผูเรียน 
เพื่อพิจารณาการปรับเปล่ียนใหการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมคิดออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูรวมกบัครู ผูปกครอง ผูรู และนกัวชิาการ 
 กรณีตวัอยางท่ีศกึษาในโครงการของจังหวัดมหาสารคาม เรือ่งการสงเสริม
การสรางพฤตกิรรมและคานยิมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการ
ในโรงเรียน มีโรงเรียนที่เขารวมคือ โรงเรียนบานทาประทายโนนตูม โรงเรียน
บานโขงกุดหวาย ชุมชนบานหินลาด และแหลงเรียนรูชุมชนบานหลังเรียนปูทวด
ครูสิงห ฤทธิเดช ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินการเปนไปตามความตองการของโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนบานทาประทายโนนตูมทํากิจกรรมปลูกผักปลอดสารเคมี โรงเรียน
โขงกุดหวายทํากิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก และชุมชนบานหินลาดกับแหลงเรียนรู
ชุมชนบานหลังเรียนปูทวดครูสิงห ฤทธิเดช ทํากิจกรรมการเลี้ยงไกพันธุไข การ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการ มีกลุมเปาหมายผูรวมกิจกรรมคือ ครูในโรงเรียน 
นักเรียน เด็กและเยาวชน ผูปกครอง และนักวิชาการเขามาเพิ่มเติมความรูใหการ
ดําเนินกิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายของโครงการ
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การจัดการเรียนการสอนโครงการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
 การดําเนินงานโครงการสงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานยิมการบริโภค
อาหารปลอดภัยถกูหลกัโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน มแีนวทางของการจัดทาํ
โครงการคือ 1) การศึกษาสภาพปญหาและความตองการจัดทําโครงการ 2) การ
วางแผนการดําเนินงาน 3) การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 4) การประเมิน
ผลงาน และ 5) การประยุกตนําไปใช ซึ่งแตละข้ันตอนมีการดําเนินงานปรากฏ
รายละเอียดดังน้ี
 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดทําโครงการ
 เปนขัน้ทีค่ณะทํางานโครงการท้ัง 4 แหง ดงักลาวมาขางตนรวมกันประชุม
คนหาสภาพการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน สภาพปญหา
การบรโิภคอาหารทีพ่บมปีญหารวมกนัคือ เดก็และเยาวชน ผูปกครอง มพีฤตกิรรม
การบริโภคอาหารสําเร็จรูปประเภทมามา และอาหารจานเดียวตามรานคาที่มี
การปรุงรสดวยผงชรูส เครือ่งเทศไมปลอดสารเคมี ทาํใหสขุภาพของผูบรโิภคเปน
โรคอวน โรคเบาหวาน โรคเหน็บชา ฯลฯ สิ่งที่คนพบรวมกันเปนจุดเริ่มของการ
วางแผนการทํางานรวมกันและแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบของครู ผูบริหาร 
นักวิชาการ สงผลใหการหาแนวทางการแกปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
ไมปลอดภัย ไดแนวทางแกไขปญหาตรงประเด็นตามสภาพพ้ืนที่ของโรงเรียนและ
ชมุชน โดยโรงเรียนบานทาประทายโนนตูมตองการปลูกผักปลอดสารเคมีหลายชนิด 
โรงเรียนโขงกุดหวายเล้ียงปลาดุก ชุมชนบานหินลาดกับแหลงเรียนรูชุมชนบาน
หลงัเรยีนฯ เลีย้งไกพนัธุไข เพือ่เกดิผลผลิตทางอาหารท่ีปลอดภัย เนือ่งจากโรงเรียน
และชุมชนมีความตองการรวมกันคือ ผลิตอาหารโดยปลอดสารเคมี
 ขัน้ที ่2 การวางแผนการดําเนินงาน เมือ่คณะผูดาํเนินโครงการสามารถ
ระบุปญหาและไดกิจกรรมท่ีแกไขปญหาแลวจะตองมีแผนในการทํางาน ตอง
ระบุรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ ผูมีสวนเขามาเกี่ยวของใหชัดเจน 
วธิกีารทีเ่ลอืกดาํเนนิงานตองอยูบนรากฐานของหลกัการและเหตุผล สวนตอมาคอื
การคาดคะเนผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งควรระบุผลท้ังดานบวกและดานลบ สวน
สุดทายคือการระบุวิธีการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน การควบคุมงาน และกํากับ
งาน รวมทัง้การเกบ็รวบรวมขอมูลตัง้เปนแผนปฏบิตังิานจะตองประกอบดวยสวน
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สําคัญ 3 สวนคือ รายละเอียดสิ่งที่ตองการจะเปล่ียนแปลงพัฒนาปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนใหถูกหลักโภชนาการ แลว
บนัทึกผลทีเ่กดิขึน้ อาจเพิม่เตมิรายละเอยีดอืน่ๆ ทีค่าดวาจะชวยในการปฏบิตังิาน 
เชน บคุคลทีเ่กีย่วของมบีทบาทชวยเหลอืการทาํงานดานใด และมปีญหา อปุสรรค
ที่คาดวาจะพบในการดําเนินงาน เปนตน
 ขัน้ที ่3 ปฏบิตัติามแผนการดําเนนิงาน เปนขัน้ปฏบิตังิานตามกจิกรรม
ที่วางไวคือกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารเคมี การเล้ียงปลาดุก และการเล้ียงไก
พันธุไขเปนการปฏิบัติกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติ
ในโรงเรียนและปฏิบัติรวมกับผูปกครองในครัวเรือนตนเอง โดยครู ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูใหญใจดีสนับสนุนใหทําแปลงสาธิตปลูกผัก เลี้ยงปลา และ
เลี้ยงไกพันธุไข แลวใหนักเรียนที่ทํากิจกรรมเขียนบันทึกประจําวันเปนการบันทึก
สวนตัวถึงสิ่งท่ีไดพบในการทํางานหรือเหตุการณที่มีความประทับใจ และครู
ผูที่ปฏิบัติงานตองบันทึกไวดวย เพื่อการทํางานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 
นอกจากน้ีมกีารจัดทาํแฟมสะสมผลงานของนักเรียนหรืออาจมีผลงานท่ีเก่ียวของ 
เชน หนังสือเชิญประชุมจากหนวยงานกลางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หนังสือ
เชิญวิทยากร เปนตน ถาผลการบันทึกขอมูลมีความไมชัดเจนคณะผูปฏิบัติงาน
ตองใชการสอบถาม การสัมภาษณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมใหไดขอมูล
ในมิติตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นของแตละกิจกรรม
 ขั้นที่ 4 การประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลของโครงการ
สองสวนคอื การประเมินผลงานสวนที ่1 เกดิจากโรงเรยีนบานทาประทายโนนตมู 
โรงเรียนบานโขงกุดหวาย ชุมชนบานหินลาดกับแหลงเรียนรูชุมชนบานหลังเรียน
ปูทวดครูสิงห ฤทธิเดช ไดรวมกันประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
การปลกูผกัปลอดสารเคมี การเลีย้งปลาดุก การเลีย้งไกพนัธุไขมสีิง่ทีเ่กดิขึน้อยางไร 
ผลลัพธ อุปสรรค ปญหา เหตุการณ ความประทับใจ โดยใหแตละโรงเรียนและ
ชมุชนไดแลกเปล่ียนเรยีนรูรวมกันโดยใชสถานทีม่หาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ซึ่งแตละกิจกรรมมีการรายงานความกาวหนาของโครงการสงตามกําหนดเวลา
ที่ระบุไวในแผนงาน และการประเมินผลสวนที่ 2 จากผูทรงคุณวุฒิสวนกลาง 
มผีูชวยศาสตราจารย ดร.พณิสุดา สริธิรังศร ีและคณะเปนผูประเมนิ โดยใชกจิกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 2 ครั้ง เริ่มตั้งแตการเริ่มดําเนินโครงการคร้ังท่ี 1 วันที่ 
4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วิธีการ
ประเมินผลเปนไปตามแบบกัลยาณมิตร โดยใหโครงการในลักษณะท่ีคลายกัน
มีกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน แลวผูทรงคุณวุฒิใหขอแนะนําและคําชม เพ่ือ
เปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน การประเมินผลของโครงการทั้ง 3 กิจกรรม 
มีจุดแข็งรวมกันคือมีการทํางานแบบมีสวนรวม ยึดหลัก 8 ร. ไดแก 1) รวมคิด 
2) รวมวางแผน 3) รวมปฏิบัติ 4) รวมรับฟงขอคิดเห็น 5) รวมปรับปรุงแกไข
ผลงาน 6) รวมประเมินผล 7) รวมรับผลประโยชนรวมกัน และ 8) รวมชื่นชม 
มีความสุขกับผลงานท่ีทํารวมกัน ซึ่งการทํางานแบบมีสวนรวม พบวา ทุกคนท่ี
เขารวมโครงการตางมีบทบาทเปนเจาภาพรวมทุกกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรม
ครบตามแผนงานท่ีระบุไว สวนจุดออนของโครงการในสวนโรงเรียนมภีาระกิจการ
ทํางานหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของทําใหการดําเนินงานบางกิจกรรมลาชาไป
แตทําไดสําเร็จดังภาพตอไปนี้ 

ภาพประกอบที่ 1 คณะผูติดตามประเมินผลจากสวนกลางรับฟง
การนําเสนอกิจกรรม
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 ขั้นที่ 5 การประยุกตนําไปใช ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบผลลัพธของ
โครงการท้ังสามกิจกรรมมีผลการนํากิจกรรมท่ีทําในโรงเรียนไดเผยแพรไปสูการ
ใชในรูปแบบใดบาง ซึ่งการประยุกตนําไปใชปรากฏผลของกิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดสารเคมีไดเชือ่มโยงกับวถิชีวีติของคนบานทาประทายโนนตมู โดยมกีจิกรรม
การจดัสภาพแวดลอมทาํสวนครวัรัว้กนิไดเกดิขึน้ในชมุชนอยางตอเนือ่ง สวนกจิกรรม
การเล้ียงปลาดุก เลี้ยงไกพันธุไขมีการขยายผลไปสูกลุมเกษตรกรผูสนใจไดซื้อ
พันธุปลา พันธุไกไขไปเลี้ยงในครัวเรือน เปนไปตามคานิยมพื้นฐานของมนุษยคือ
มีอาชีพการเลี้ยงสัตว เพาะปลูก เพื่อเปนอาหารบริโภคเกิดขึ้นตามความตองการ
ของมนษุย แตสิง่ท่ีปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมเชงิบวกคอื ผูปกครองของเดก็และเยาวชน
ไดทําอาชีพเสริมใหเกิดข้ึนในครัวเรือนผานกิจกรรมการเรียนการสอนของบุตร
หลานในโรงเรียนและในการปลูกผัก เลี้ยงปลา เล้ียงไกไดลดการใชสารเคมี
ปรับเปลี่ยนใชปุยจากมูลวัวมูลควายเปนการลดตนทุนการผลิต

ภาพประกอบที่ 2 คณะติดตามประเมินผลจากสวนกลางเขาเยี่ยมชมกิจกรรม
โครงการโรงเรียนบานทาประทายโนนตูม และโรงเรียนบานโขงกุดหวาย
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ประโยชนการจัดการเรียนการสอนโครงการเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
 สําหรับประโยชนที่เกิดขึ้นไดสงผลตอตัวครู นักเรียน ผูปกครองดังนี้

 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับครู
 1. ครูไดนําสิ่งที่ไดเรียนรู ประสบการณในการทํางานโครงการ และขอ
คนพบไปใชเปนฐานของทฤษฎี และความรูความเขาใจที่จําเปนตอการขยาย
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ชวยใหครูไดพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพราะถาครูทั่วประเทศไดมีโอกาสทํางานโครงการแบบมี
สวนรวมเกิดขึน้ในโรงเรยีน ผลทีเ่กิดข้ึนจะกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
เรียนการสอนมากกวาการกําหนดและใชนโยบาย
 2. ทําใหครูมีพลังอํานาจในตนเอง มีอิสระในการคิด และตัดสินใจเลือก
วิธีปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญของการเปนวิชาชีพคือ ผูที่อยูในวิชาชีพจะตองมีอํานาจ
ในตนเองสามารถกําหนดหรือตัดสินใจเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเหตุผลและ
หลักการ ไมใชปฏิบัติการตามที่ผูอื่นกําหนดเทาน้ัน
 3. กอใหเกิดเครือขายในการทํางานกับเพื่อนรวมวิชาชีพ เพราะการทํา
โครงการเชิงปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม ครไูมไดทาํงานตามลาํพงัเพยีงคนเดยีว แต
จะตองทํางานรวมกับผูอื่น เชน เพื่อนครู นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหาร นักวิชาการ 
เครือขายในการทํางานจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ และ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางานดวย
 4. สงเสริมและพัฒนาทักษะการตัดสินใจและความสามารถในการแก
ปญหา เน่ืองจากดชันคีวามสาํเร็จของการทาํโครงการเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม
คือ การชวยใหครูไดระบุปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ
และรวดเร็วข้ึน ซึง่จะขยายผลไปสูการปฏิบตังิาน ทาํใหครูเปดใจกวางมากข้ึน และ
สามารถประยุกตวิธีการใหมมาใชแกปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ได
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 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
 1. นกัเรียนไดเรยีนรูดวยการสรางความรูจากประสบการณจรงิคอืไดปฏบิตัิ
จริง มีแปลงผัก บอเลี้ยงปลาดุก โรงเรือนเลี้ยงไกไข แลวบันทึกความรูที่ไดพบเปน
บนัทกึประจําวนั เพือ่สงเสริมการเขียน การคิด การพูด ผลงานมีสมดุบนัทกึประจํา
วันเกิดขึ้นนําไปใชประโยชนประกอบอาชีพไดในอนาคต
 2. นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานตนเองโดยมีผลงานหลายๆ ประเภท 
เชน เอกสารแผนพับ ใบความรู และผลผลิตพืชผัก ปลา และไขไก เขารวมจัด
นิทรรศการแสดงถึงผลงานที่เกิดขึ้น เพราะการฝกปฏิบัติจริงระหวางนักเรียนกับ
ครูและผูปกครอง
 3. นกัเรยีนมทีกัษะทางสงัคมปฏบิตังิานรวมกบัคร ูเพือ่นๆ และผูปกครอง
คอื ปรบัตัวอยูรวมกบัคนอืน่ได จะเปนคนท่ีมคีณุภาพไมกอความเดือดรอนใหผูอืน่
 4. นกัเรยีนมทีกัษะอาชีพทีจ่ะนาํไปใชในการดาํรงชวีติในอนาคตได เพราะ
ไดเรยีนรูเรือ่งอาชีพการปลกูผกั เลีย้งปลา และเลีย้งไกไข เปนอาชพีเกษตรกรรมของ
คนสวนมากในประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการทําอุตสาหกรรมไดในอนาคต
 5. นักเรียนมีความสุขเนื่องจากไดเรียนรูจากเรื่องที่ใกลตัว โดยนักเรียน
ใหขอคิดเห็นวา “มีผักไวประกอบอาหารในโรงเรียนและมีผูปกครองมาซื้อผักใน
โรงเรียนไปรับประทาน ทําใหการทําอาหารกลางวันของโรงเรียน ไดมีผัก มีปลา 
มีไขไก ไมตองไปซ้ือจากตลาดเปนอาหารปลอดภัย และภูมิใจไดทํากับมือตนเอง” 
(นักเรียนโรงเรียนโขงกุดหวายและนักเรียนโรงเรียนทาประทายโนนตูม)

 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง
 ผูปกครองทีเ่ขารวมโครงการไดสะทอนความคดิเหน็วา “ลกูๆ ของตนเอง
มีความรับผิดชอบ รักการเรียนมากขึ้นคือ มีผลงาน ทํางานเปน ปลูกผัก เลี้ยงปลา
ดุก เลี้ยงไก พูดเลาเร่ืองได มีความสุขที่ลูกอาน เขียนไดมากข้ึน ถึงแมจะสอบ
ไมไดลาํดบัท่ีด ีแตลกูก็ทาํงานไดสาํเร็จมสีวนผักอยูในโรงเรียนและในบานตนเอง” 
(ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทาประทายโนนตูม) 
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 จากการนําเสนอบทความจากกรณีศึกษาของโครงการสงเสริมการสราง
พฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารปลอดภัยถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน
และชุมชนเปนเพียงตัวอยาง โดยสะทอนใหเห็นวาการเรียนการสอนแบบโครงการ
ตามหลกัปฏบิตักิารมสีวนรวมทาํใหนกัเรยีน ผูปกครองไดใกลชดิครใูกลชดิโรงเรยีน
มากยิ่งขึ้น เมื่อชุมชนรักครูและรักโรงเรียน เด็กนักเรียนรักโรงเรียน ครูมีศรัทธา
ในการแกไขปญหาทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาไดกําหนดไว ไดใชแนวทางขั้นตอนการทํางานเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม คงเปนประโยชนกับครูผูสอนที่จะนําไปปรับใชกับการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาวิชาชีพครูใหไดมาตรฐานเปนไปตามบริบทของสถานศึกษา
และเหมาะสมกับความตองการที่เกิดขึ้นตามเหตุผลของแตละโรงเรียน
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แนวคิดและหลักการ
 แนวคิดเรือ่งการมีสวนรวมประชาชน นบัเปนแนวคดิสาํคญัท่ีมเีปาหมาย
เพือ่การพฒันา ซึง่การพฒันาในทีน่ีห้มายถงึ การทาํหรอืการแกไขปญหา (Problem 
Solving) เพื่อใหสภาพความเปนอยูของสังคมดีขึ้น (Melkote, 2001 อางถึงใน 
จินตวีร เกษมสุข,2557) การพัฒนาโดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของชุมชนนั้น 
มีจุดมุงหมายใหประชาชนเขามามีบทบาท มีสวนรวมและเก่ียวของในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนา ตั้งแตการเร่ิมคิด รวมวางแผน รวมกําเนินการ รวมติดตาม
ประเมินผล รวมรับผลระโยชนจากการพัฒนา และที่สําคัญยิ่งคือรวมกันตัดสินใจ 
การตัดสินใจรวมกันถือเปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน แต
จะมีอาํนาจหรือบทบาทการตัดสินใจมากนอยเพียงใดน้ัน กข็ึน้อยูกบัองคประกอบ
ของคณะทํางาน คณะกรรมการในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ 
 หลักการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation Approach) 
เปนกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ
รวมกันใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนนี้เอง เปนกลไก
และรากฐานท่ีสาํคญัทีท่าํใหชมุชนหลายเปน ชมุชนเข็มแข็งพึง่ตนเองได ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนสูความยั่งยืนและเปน
แบบอยางที่ดีไปสูชุมชนแหงอื่นๆ อันจะเปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา

กระบวนการมีสวนรวมขององคกรในชุมชน: ในพื้นที่ภาคกลาง

อารีรัตน เคียงเจริญ
เลขานุการ
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ความเปนมาในบริบทของการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกร
ในชุมชน
 คานิยมการเรียนการสอนของประเทศไทยที่มีมาชานาน อยูในรูปแบบ
ที่เนนเอาวิชาเปนตัวตั้ง ประเมินคาผูเรียนจากผลการเรียนเพียงดานเดียวทําให
ผูเรียนเกิดการแขงขันกันสูงขึ้น ซึ่งการศึกษาดังกลาวไดแยกคนออกจากสังคม 
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณความเปนทองถิ่น ชุมชน จนลืมรากเหงา วิถีชีวิตและ
ความเปนตัวตนเกือบสิ้นเชิง สงผลใหความเจริญทางดานจิตใจลดนอยถอยลง 
และไมไดรบัผลจากการศึกษาเทาทีค่วร ประเทศไทยจึงประสบกับปญหาคุณธรรม 
จรยิธรรมของประชาชน ผูเรยีนบางสวนทาํตวัแปลกแยกจากชมุชนทองถิน่รากเหงา
และวัฒนธรรมดังเดิม ขาดการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ไมสามารถจัดการและ
แกไขปญหาของเองและกลุมได (พิณสุดา สิริธรังศรี,2553) แมวาทุกภาคสวนจะมี
ความพยายามในการปฏริปูระบบการศกึษาเพือ่การพฒันาคณุภาพ โดยมเีปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย แตก็ยังไม
สามารถนําไปสูการแกปญหาไดทั้งระบบและครบวงจร
 การศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย จึงเปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะยึดโยงระบบการศึกษาและบูรณาการทองถิ่น สังคม วัฒนธรรมเขาดวย
กัน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ปลูกฝงวิชาการเขากับวิถีชีวิต เปนการศึกษาท่ีเอา 
ชีวิตเปนตัวตั้ง แทนการเอา วิชาเปนตัวตั้ง 
 เพื่อใหโครงการฯ ตอบโจทยสสส. และเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงสนับสนุนใหมีโครงการติดตาม สนับสนุน
ชดุโครงการการจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสขุภาวะ
เดก็และเยาวชน อกีโครงการหนึง่เพือ่ตดิตาม สงเสรมิ สนบัสนนุ และเพิม่ศกัยภาพ
การดําเนินงาน การบริหารจัดการโครงการของหนวยงาน/สถานศึกษาใหบรรลุ
ผลสําเร็จ โดยมอบหมายใหวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี ดําเนินการติดตามและสนับสนุน
โครงการสําหรับภาคกลางมีสถานศึกษาที่เขารวมโครงการฯ 5 โรง ประกอบดวย 
1) โรงเรียนบานแหลมวิทยา อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียน
โยธินบูรณะ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 3)โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ อําเภอ
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ลาํลกูกา จงัหวัดปทมุธาน ี4)โรงเรยีนวัดลองกะเบา อาํเภออนิทรบรุ ีจงัหวดัสงิหบรุี 
และ 5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) 4 
 ผลการติดตามโดยภาพรวม พบความกาวหนาของงานเปนไปตามท่ี
กาํหนดเปนสวนใหญ โดยเฉพาะการใชกระบวนการมสีวนรวมขององคกรในชมุชน
เขามารวมดําเนินการ ไดแก พอแมผูปกครอง ภูมิปญญา วัด องคการบริหารสวน
ตาํบล สาธารณสขุ/โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล กองกาํกบัการตาํรวจภธูร ฯลฯ 
พบกิจกรรมที่โดดเดนของทุกโครงการ/โรงเรียน กิจกรรมตางๆ ที่แตละโครงการ
ดําเนินการน้ันไมเพียงตอบสนองวัตถุประสงคหลักของ สสส. เพียงอยางเดียว 
แตไดเสรมิและบรูณาการกิจกรรมทางดานศาสนา วฒันธรรมและประเพณี วถิชีวีติ 
ความเปนอยู เปนการเสริมสรางความสุขรวมกันของบาน วัด โรงเรียน ในชุมชน 
อันกอใหเกิดความสามัคคีและนําไปสูความรวมมือดูแลสุขภาวะของผูเรียน/บุตร
หลานในชุมชนในที่สุด
  มีการจัดกิจกรรมที่เกิดการเรียนรูสูการปฏิบัติ เชน กิจกรรมทดลอง
ทํานา เลี้ยงปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ ปรุงอาหาร ออกกําลังกาย ที่สําคัญมีการ
เสริมสรางวินัย ความรับผิดชอบ และความตระหนักในแกผูเรียนอยางตอเน่ือง
จนเกิดเปนนสิยัของผูเรยีนท่ีเกดิจากการเรียนรูจากการปฏิบตัจิรงิทีโ่รงเรียนปลูกฝง 
เกิดการขยายผลการใหความรูสูชมุชนอืน่ๆ ทัง้ยงัมรีายไดจากการขายผลผลติจาก
โครงการ ตลอดจนมีการอบรมใหความรูพอแมผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น และ
ไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายที่เขามาชวย สงเสริม ใหความรู และผลักดัน
ใหโครงการเกิดผลสําเร็จที่เกินกวาคาดหมายมาก ดังไดแก
 การเสริมสรางพฤติกรรมและคานิยมบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน ดังเชน 
 โรงเรียนบานแหลมวิทยา อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี จัดทํา
โครงการเครือขายการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือเด็ก
และเยาวชนดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาส ยากจนและผลสัมฤทธิ์
การเรียนต่ํา จากผลการประเมินคุณภาพรอบ 3 โรงเรียนบานแหลมวิทยาอยู
มีผลการสอบ O – Net ในปการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยแตละกลุมสาระวิชา
ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของระดับจังหวัด ซึ่งตองรีบแกไขโดยเรงดวน จึงจัดประชาคมเพื่อ
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รับฟงขอคิดเห็นและหาขอสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน เพื่อจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
และสงัคม พรอมนอมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผูเรียนสูครอบครัว
และชุมชน และเพื่อใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จาก
การจัดการศึกษาดังกลาวทําใหเกิดความสามัคคีกันขององคกรในชุมชน ผูบริหาร 
ครู และชุมชนรวมใจ รวมคิดรวมทํา รวมกันแกปญหา ทําใหผูเรียนเรียนอยางมี
ความสขุ เกดิการเรียนรูจากการปฏิบตัจิรงิ เกิดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา มีกิจกรรมยังคงสะทอนวิถีชีวิต
ของชุมชนบานแหลมท้ังทางดานศิลปวัฒนธรรม เชน การแสดงโขน โรงเรียน
ไดดาํเนินโครงการ แบงเปน 3 กจิกรรมดังนี ้1) กจิกรรมสงเสริมสขุภาพ 2) กจิกรรม 
อย.นอย และ 3) กิจกรรมการสรางเครือขายโรงเรียนในพื้นที่ 
 ทัง้นีม้กีารจดัต้ังจตธุนาคารเพือ่สงเสรมิลักษณะนสิยัการออม 4 ธนาคาร 
คอื 1) ธนาคารปญญา เปน ธนาคารท่ีสรางขึน้มาเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเรยีนใหครบ
ทั้ง 8 กลุมสาระ พัฒนาทักษะดานอาชีพ ฝกใหเปนผูที่รักการเรียนรู สงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 2) ธนาคารสุขภาพ 
ทําหนาที่สงเสริมสุขภาพใหกับผูเรียน โดยมีกิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด 
มีเครือขายผูปกครองที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนจนสามารถพัฒนา
โรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ 3) ธนาคารความดี มุงเนนการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสรางวินัยใหกับผูเรียน และ 4) ธนาคารออมทรัพย คือ ธนาคารที่
มีความสําคัญตอการสงเสริมการออมทรัพยของเยาวชนที่จะเติบโตไปเปนกําลัง
สําคัญของชาติในอนาคต 
  ผลจากการใชกระบวนการมีสวนรวมผสานกับการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ทําใหโรงเรียนเขากับชุมชนไดงาย เกิดความสามัคคี เขาใจกัน ชุมชนเกิด
ความเขมแขง็และเขาใจในการดาํเนนิกิจกรรมตางๆของโรงเรยีน ดวยกระบวนการ
ตางๆ ดงักลาวนี ้โรงเรียนสามารถสรางโมเดลของตนเองในช่ือ “บานแหลมโมเดล”
 โรงเรียนวัดลองกระเบา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี บูรณาการ
กิจกรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม ดวยแนวคิด ยกโรงเรียนใหชุมชน ใหชุมชน
เขามาบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียน พอแม ผูปกครอง สามารถเสนอแนะ



142

แนวทางดําเนินกจิกรรมตางๆ ของโรงเรียนได ภายใตกรอบความรับผดิชอบรวมกัน 
เมื่อชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษา การพัฒนาจึงเกิดขึ้น
ตามลําดับ ตลอดจนใหการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียนอยาง
เปนอสิระ โดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของโรงเรียนวัดลองกระเบา มหีลักการ
ดงัตอไปนี ้รวมคดิ โดยการประชมุทกุฝาย เพือ่กาํหนดเปาหมายของโรงเรยีน และ
วางแผนในการดาํเนนิงานเพือ่ใหบรรลเุปาหมายอยางตอเนือ่ง รวมทาํ เปดโอกาส
ใหทุกฝายมีสวนรวมในการเขามามีบทบาทพัฒนากิจกรรมตางๆ ใหสัมฤทธ์ิผล 
รวมรับผิด รวมรับผลแหงการดําเนินกิจกรรม และรวมในการแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้น รวมรับชอบ รวมช่ืนชมยินดีในความสําเร็จซึ่งกันและกันในทุกระดับ 
การจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนวัดลองกะเบามี 6 กิจกรรม 
  - กจิกรรมถือศลีกนิมังสวริตั ิโดยใหนกัเรยีนและชมุชนทานอาหารมังสวริตัิ
และดืม่น้ําปานะทกุวันพระ เนนการออกกาํลงักาย และบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน 
และถือเปนแนวทางแกมบังคับใหนักเรียนฝกดื่มนํ้าพืชผัก ผลไมแทนน้ําอัดลม
ไดเปนอยางดี 
 - กิจกรรมลูกใชเงินเปน พอแมเห็นเงินออม มี 2 กิจกรรมยอย กิจกรรม
แรก การปลูกผักสวนครัวที่ปลูกงายและการนําผลผลิตออกจําหนายจนเกิดเปน
รายได และนําไปสูกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการออม โดยรวมกับธนาคารออมสิน 
นักเรียนจะนําเงินมาฝากกับคุณครูประจําชั้น และธนาคารจะเขามารับเงินเพื่อ
นําไปเขาบัญชีของนักเรียน กิจกรรมน้ีประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง นักเรียน
เกิดความตระหนักถึงผลดีของการออม ชวยหลอหลอมลักษณะนิสัยใหเปนผูมี
ความประหยัด ทั้งนี้ เงินออมสวนนี้ใชเปนทุนการศึกษาตอไปในระดับช้ันที่สูงข้ึน
ได โดยในปจจุบัน นักเรียนโรงเรียนวัดลองกะเบามีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คิด
เปน 100 % รวมเปนเงินประมาณ 1,000,000 บาท 
  - กจิกรรมสืบสานประเพณี “มวนซ่ืนหมูเฮาไทย – ลาวแงว ทองเอน โดย
ชุมชนรวมกันสืบสานประเพณี ทั้งในดานภาษา อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
อาหาร และภูมิปญญา ซึ่งเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชุมชน และอาหารที่ถือวา
เปนเอกลกัษณของชมุชนลาวแงว ไดแก ลาบมะเขือ ตมสมฟก ปลาสม ซึง่มกีรรมวธิี
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ทีไ่มยุงยาก และเปนเมนูเพ่ือสขุภาพเพราะวตัถดุบิทีใ่ชลวนเปนพชืผกัสมนุไพรทีม่ี
ประโยชน 
 - กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการกีฬา 
และดึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามารวมกิจกรรมสงผลใหเกิดภาพความ
ประทับใจระหวางชุมชน โรงเรียน สงทีมกีฬาของโรงเรียนเขารวมการแขงขัน
รายการตางๆ ของจังหวัด ไดรับรางวัลอันดับสี่ ในรายการฟุตบอล 7 คน อบจ.
คัพ ทําใหชุมชนใหความสําคัญในเรื่องของการกีฬาจนมีการสงเสริมการเลนกีฬา
ของบุตรหลานมากขึ้น
 - กิจกรรมทําดีเพื่อพอ “บรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี” เปนการ
ทาํบญุรวมกนัเพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ เนือ่ง
ในวันพระราชสมภพเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน ชุมชน ครู ไดทําความดี 
ละเวนความชั่ว ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยเนนใหมีความซื่อสัตยสุจริตใน
การทําความดี ละเวนความชั่ว
 - กจิกรรมนักเรยีนและชมุชนเพือ่ตระหนกัรูถงึโทษของภาวะทพุโภชนาการ 
โดยเชิญนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทองเอน 
มาบรรยายใหความรูทันถึงโรคภาวะทุพโภชนาการ เกี่ยวกับอาหารที่จะทําใหเกิด
ความอวน จนนกัเรยีนเกิดความตระหนกัในการเลอืกรบัประทานอาหาร นอกจากนี้
โรงเรียนไดมีโอกาสเขารวมกับภาคีเครือขาย เชน สาธารณสุขชุมชน นายก
องคการบริหารสวนตําบล แพทยประจําตําบล ตํารวจ ครู ในการจัดทํากิจกรรม
ตางๆเกี่ยวกับสุขภาพ ทําใหชุมชนลองกระเบามีแนวโนมสุขภาพไปในทางที่ดี
และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
 จะเห็นไดวา โรงเรียนไดดาํเนินการตามประเด็นการเสริมสรางพฤติกรรม
และคานิยมบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน เปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งยังเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
เพื่อเสริมสรางความสุขรวมกันของบาน วัด โรงเรียน ในชุมชนและนําไปสู
ความรวมมือดูแลสุขภาวะของผูเรียน/บุตรหลานในชุมชนในที่สุด
 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ อาํเภอเขายอย จงัหวดัเพชรบรุ ีโครงการการสราง
พฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการใน
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โรงเรียน ในประเด็นสงเสริมการสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ โรงเรียนดําเนินการจัดทํากิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมแตงต้ังคณะกรรมการทํางาน ผูบริหาร ตัวแทนครู ผูปกครอง
นักเรียน โดยการใหชุมชนมีสวนรวม รวมรับรูถึงปญหาของโรงเรียนและชุมชน
เกีย่วกบัสขุภาวะโภชนาการของบตุรหลาน และรวมหาทางแกไขปญหานัน้ๆ รวมกนั 
 - กิจกรรมสํารวจพฤติกรรมการบริโภค เพื่อใหนักเรียนท่ีมีสภาวะ
โภชนาการเกินและตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานใหมีสุขภาวะทางโภชนาการดีขึ้น
ในทุกระดับช้ัน โดยใหนักเรียนตระหนักถึงการบริโภคที่กอใหเกิดประโยชนและ
โทษตอรางกาย 
 - กิจกรรมจัดอบรมใหความรูเรื่องโภชนาการและประโยชนของผักและ
ผลไม โดยการมีสวนรวมของ บวร คือ บาน วัด และโรงพยาบาล เชิญคุณหมอ
จากศูนยสงเสริมสุขภาพใหความรูเกี่ยวกับอาหารมื้อสําคัญ อาหารหลัก 5 หมู 
และครอบคลุมถึงความรูเรื่องการบริโภคยา 
 - กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธโครงการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธใน
ชุมชน เดินขบวนรณรงคใหความรูเรื่องโภชนาการ การการแขงขันกีฬาและมีสื่อ
การเรียนรูที่สรางสรรค เปนตน 
 - กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนกลุมเส่ียง สงเสริมใหมี
กลุมนักเรียนแกนนํา จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพฤหัสบดีในชวงช่ัวโมง
สดุทาย และกจิกรรม Sport Day เพือ่ใหนกัเรียนเลอืกทีเ่ลนกฬีาไดตามความสนใจ 
 -  กิจกรรมการสรางสื่อการเรียนรูสูหองเรียน บูรณาการสื่อสูกลุมสาระ
การเรยีนรูครบทัง้ 8 กลุมสาระการเรยีนรู ไดแก กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย บรูณาการ
ไวในเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
การคํานวณโปรแกรมอาหารเบ้ืองตน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร เร่ือง clean 
food กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ขอปฏิบัติใน
การเลือกซื้ออาหาร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติ
แหงชาติ กลุมสาระการเรียนรูศิลป เรื่อง ศิลปการจัดอาหาร และกลุมสาระการ
เรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือ่ง การเลือกใชนาํมนัในการประกอบอาหาร
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ จัดทําแปลงพืชผักสวนครัว ใหนักเรียนมีสวนรวม
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ดูแล โดยแบงเปน มัธยมศึกษาตอนปลายดูแลตอนคาบเรียนที่ 8 และมัธยมศึกษา
ตอนตนดูและในคาบเรียนที่ 9 และใหรุนพี่ดูแลรุนนอง
 จากการดําเนินกิจกรรมดังที่กลาวมาแลวทั้งหมด ผลปรากฏวาเร่ือง
ทุพโภชนาการตองใชเวลาและความรวมมืออยางดียิ่งจึงจะสําเร็จได ตองอาศัย
ความใกลชิดของครูและผูปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมใน
การบริโภคอยางตอเน่ืองรวมกัน เพราะคานยิมและพฤติกรรมเปนเร่ืองท่ีปรบัเปล่ียน
ไดคอนขางยาก นักเรียนจึงตองมีความรูและเกิดความตระหนักไดดวยตนเอง
เสียกอน จึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางยั่งยืน
 โรงเรยีนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลําลูกกา จงัหวดัปทมุธาน ีโครงการชมุชน
รวมใจ สรางเด็กไทย ปลอดภัยโภชนาการ ในประเด็นสงเสริมการสรางพฤติกรรม
และคานยิมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการ โรงเรยีนรวมกบั
แกนนาํชมุชนลาดสวาย เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลเฉลมิพระเกยีรติ
ลาดสวาย และจากการสํารวจขอมูลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดกลางคลองส่ี 
พบวามปีญหาหลายดาน เชน ภาวะโภชนาการเกนิ ทพุโภชนาการ ปญหาโรคฟนผุ 
ปญหาเหงือกอกัเสบ ซึง่ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โรงเรียน
จึงไดกิจกรรมตามระดับชั้นปการศึกษา ดังนี้
 - ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 มีกิจกรรมเกร็ดความรูหนาเสาธง มีการจัด
ทาํโครงการ โดยมีนกัเรียนแกนนํา 25 คน เขาอบรมความรูจากโรงพยาบาลลําลูกกา 
นํามาขยายผลใหนักเรียนในกิจกรรมหนาเสาธงวันละ 10 นาที กิจกรรมจัดบอรด
นิทรรศการ ชมรมหมอนอยเพื่อนชวยเพื่อน ชวยกันดูแลสุขภาพ กิจกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ นาํวทิยากร ปราชญชาวบานมาใหความรูแกนกัเรยีน เชน การปกชาํ
กิ่งมะนาวพันธแปนพิจิตร การตอนมะนาว การจัดทํามะนาวนอกฤดูกาล การทํา
ปุยหมัก กิจกรรมประกวดเรียงความ/แตงกลอน เปนตน
 - ชัน้ประถมศกึษาปที ่1 – 3 กจิกรรมวาดภาพระบายสี กจิกรรมครอบครัว
สัมพันธสรางเมนูชูสุขภาพ โดยใหพอแมผูปกครองมารวมกันคิดเมนูเพื่อสุขภาพ 
หากเมนูไหนไดรับความนิยมหรือเปนท่ีชื่นชอบและมีคุณคาทางโภชนาการ เมนู
นั้นก็จะถูกนําไปเปนเมนูอาหารกลางวันของนักเรียน กิจกรรมการออกกําลังกาย
เพือ่สขุภาพและเหมาะสมกบัวยั โดยใชอปุกรณตางในชวงพกักลางวนั เชน กระโดด
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เชือก วิ่งเปยว ฮูลาฮูป ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 - ชั้นอนุบาล กิจกรรมการเลานิทาน โดยหมอนอยลําลูกกา ชุมชนเขามา
ชวยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมระบายสีอาหาร
หลกั 5 หมู กจิกรรมใหความรูเรือ่ง 5 อ.สอดแทรกความรูแบบเลนปนเรยีน นกัเรยีน
เกิดความสนใจ เขาใจไดโดยงาย
  แนวคิดในการจัดกิจกรรม คือ การมีสุขภาวะท่ีดี สุขภาพจะตองดีทั้ง
สุขภาพกาย จิต ปญญา ดวยการสงเสริมใหนักเรียน ผูปกครองมีความรู มีทัศนคติ
ทีถ่กูตองเกีย่วกบัการเลอืกรับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน พอเพยีง การหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมที่สงผลเสียใหกับรางกาย และจากการดําเนินโครงการรวมกันระหวาง
โรงเรียนและชุมชน ทําใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนมากยิ่งข้ึน

 การสรางความตระหนักและลดปญหาการสูบบุหรี่ 
 ในพ้ืนทีภ่าคกลางโรงเรียนทีด่าํเนินโครงการ ไดแก โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห สิงหเสนีย) 4 พื้นท่ีโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะเปนชนบท ประกอบอาชีพ
รับจาง เกษตรกรรม เลี้ยงสัตวฐานะทางเศรษฐกิจยากจนถึงปานกลาง และยังพบ
วาประชาชนในชุมชนนิยมการสูบบุหร่ีเปนสวนใหญ จึงสงผลกลุมเยาวชนและ
นักเรียนในชุมชนที่กลายเปนผูเสพหนาใหม ตลอดจนกลายเปนนักเสพที่อยูใน
ระดับติดการเสพข้ันรุนแรง โรงเรียนจึงตองรวมมือกับชุมชนเขามารวมแกปญหา
โดยมีกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้
 - กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประกอบดวย ผูบริหาร 
คณะคร ูคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงมาจากตัวแทนผูปกครอง และนักเรียนแกนนาํ 
จดัประชุมหารือแนวทางในการแกไขปญหาและแบงหนาทีร่บัผดิชอบอยางชัดเจน
 - กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปญหาการสูบในโรงเรียน โดยการศึกษา
และหาเครื่องมือคัดกรองนักเรียน ตลอดจนชวยใหความรู ใหกําลังใจแกนักเรียน
ในกลุมที่ประสบปญหาการสูบ
 - กจิกรรมการอบรมใหความรูถงึพิษภยับหุรี ่โดยแกนนําจติอาสา ดาํเนนิ
กิจกรรมในลักษณะการใหกําลังใจ เพื่อนชวยเพื่อน แนะนํา ใหความรูเพื่อนอยาง
ใกลชิด โดยกลุมนักเรียนจิตอาสาน้ีไดผานการฝกอบรมเรื่องบุหรี่มาแลว กิจกรรม
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นี้ประสบความสําเร็จเปนอยางย่ิง เพราะเพ่ือนๆจะมีลักษณะพูดคุยกันแบบเปน
กันเอง เปดใจ เขาใจ รับรู เขาถึงงาย 
 - กจิกรรมการสง SMS ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง เพือ่แจงพฤติกรรม
ของบุตรหลาน ชวยกันเปนหูเปนตาวาที่โรงเรียนและท่ีบาน นักเรียนมีพฤติกรรม
ทีน่าเปนหวง หรอืนาช่ืนชมอยางไร เปนการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารกนัอยางใกลชดิ 
 - กิจกรรมการทํานา ปลูกผัก เลนดนตรี ประดิษฐสิ่งของจากรวงขาว 
เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการใชเวลาอยางเกิดประโยชนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อยางยิง่ กจิกรรมทาํนาท่ีผสมผสานแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนจดัทาํหลักสูตร
ขาวเพื่อชีวิต เพื่อถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการปลูกขาว
ใหกับนักเรียน โดยใชพื้นที่ทางดานหลังโรงเรียน 7 ไร ทํานา และอีก 6 ไร เปน
พื้นที่ทําสวนแบบผสมผสาน ทั้งเล้ียงปลาในบอ ปลูกผักกางมุงปลอดสารพิษ 
โรงเพาะเห็ดนางฟา ปลูกมะนาว กลวย มะมวง และการทําปุยชวีภาพ ทัง้นีห้ลกัสตูร
ขาวเพื่อชีวิตไดบูรณาการเขากับกลุมสาระการเรียนรูครบ 8 กลุมสาระ 3 วิถี คือ 
วิถีเรียนรู วิถีไทย (วัฒนธรรม/ภูมิปญญา) การลงแขก การแปรรูปขาว และวิถีพอ
เพียง การตระหนักใชทรัพยากร เปนตน
  นับวา การสนับสนุนการดําเนินงานของชุดโครงการการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็ก เปนไปตามวัตถุประสงค
ตามแผนการดําเนินงานของโครงการที่กําหนดไว ทั้งดานการจัดการศึกษาแบบ
มีสวนรวมและการสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาวะสอดคลองกับ
เปาหมายเฉพาะ 10 ป ของ สสส. และมลีกัษณะและวธิกีารมสีวนรวม ครบ 8 ขัน้ตอน 
ไดแก การรวมคิดและรวมเสนอความเห็น/ความตองการ การรวมวางแผน รวม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมแกปญหา รวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมิน
ผลและรวมช่ืนชมผลการดําเนินงานรวมกัน ตามแตบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชนนั้นๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ที่สง
ผลตอการพัฒนาสุขภาวะ ทั้งดานกาย จิต สังคม และสติปญญา เด็กและเยาวชน
ในโครงการไดรับการเรียนรูตามกิจกรรมของโครงการ ในลักษณะการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและมีศักยภาพในการเรียนรู 
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การรวมงานการติดตามและสนับสนุนโครงการ
การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ของพ้ืนที่ ภาคกลาง 

ณ โรงเรียนวัดลองกะเบา จังหวัด สิงหบุรี 
ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 

ธนวุฒิ แกวนุช
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา  
วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

 การบรหิารสถานศึกษาแบบมสีวนรวมในปจจบุนัถกูกําหนดโดยกฎหมาย 
กาํหนดใหสถานศึกษาแตงตัง้คณะกรรมการสถานศึกษา กาํหนดจํานวนและบทบาท
หนาที่ไวอยางชัดเจน จึงเปนผลใหการมีสวนรวมของชุมชนนั้นไดถูกขีดเสนให
ปฏิบัติตามกันเหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งอาจจะขัดตอวิถีชีวิตของประชาชน หรือ
อาจเปนการ ปดก้ันประชาชนโดยรวมในการเขามามีสวนรวมในการบริหารสถาน
ศกึษา ซึง่แทจรงิแลวแนวคิดการมสีวนรวมของประชาชน (People’s participation) 
ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนคนเปนสําคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปาหมายการมีสวนรวมตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยความสมัครใจ
ดวยตวัของเขาเอง หรอืเรยีกวา การมสีวนรวมจากลางขึน้บน (bottom up) มากกวา
ที่เปนอยูในปจจุบันที่กําหนดการมีสวนรวม จากบนลงลาง (top down) 
 สิ่งที่สัมผัสไดชัดทางวัฒนธรรมของชุมชนลองกะเบา ในตําบลทองเอน 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี โดยสวนใหญเปนคนไทยท่ีมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ดั้งเดิมแบบคนลาว มีเอกลักษณ เปนของตนเอง เชน ภาษาพูด อาหาร
การกิน รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม นอกจากนี้ การอยูเปนกลุมกอนของชุมชน
ลองกะเบา การประกอบอาชีพ การดาํเนนิชีวติในชมุชนของชาวลองกะเบา นัน้เอือ้
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ดาน ทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การเมืองการปกครอง เหลานีเ้อง ทีผู่บริหารโรงเรียนวดัลองกะเบาบอกวา 
ถงึแมโรงเรยีนของทานจะเปนโรงเรยีนขนาดเลก็ ขาดแคลนงบประมาณแตกไ็มได
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เปนปญหาในการบรหิารจดัการโรงเรียน เพราะทานนัน้ยกโรงเรยีนใหกบัชมุชน ถอื
เปนการใชภมูปิญญาทองถิน่ในการพฒันาเดก็และเยาวชน โดยการนาํของผูบริหาร
โรงเรยีนใชกระบวนการมสีวนรวมระหวางโรงเรยีนและชมุชนเปนตวัอยางของการ
คืนพื้นที่การจัดการศึกษาใหกับชุมชนและทําใหรูปแบบความรวมมือการจัดการ
ศกึษาแบบ “วดั-บาน-โรงเรยีน” หรอืทีเ่รยีกวา “บวร” กลับมาสูสงัคมไทยอกีครัง้
หนึ่ง เพราะชุมชนเปนผูรวมคิดรวมออกแบบ ทั้งหลักสูตรเนื้อหา และรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมองเปาหมายหลักไปท่ีผูเรยีนคอื “เดก็” และ
พยายามจะสรางสรรคความสุขใหกบัการเรียนรู และใชชวีติอยูในสงัคมไดมากกวา
การกาวหนาทางความรูเพียงอยางเดียว มีการออกแบบการเรียนการสอนท่ีตอบ
สนองผูเรียนเปนหลัก นําทั้งความรูของภูมิปญญาชุมชนมาบูรณาการกับความรู
ใหมใหผูเรียนไดเรียนรู นับเปนหน่ึงในพื้นที่ตนแบบและหนึ่งในแนวทางการแก
ปญหาเชิงนโยบาย ดานการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษา โดย
ไมตองใชงบประมาณจํานวนมาก แตสามารถขยายผลและใชประโยชนไดอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งภายหลังโครงการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมฯ ของ สสส. ไดสิ้นสุด
ลงไปแลว ในโรงเรียนภาคกลางสามารถกอใหเกิดกลุมโรงเรียนเครือขายระหวาง
ภาคกลางรวมกัน ที่แลกเปลี่ยนความรูรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กับชุมชนรวมกันตอไป 
 การบริหารจัดการใหโรงเรียนขนาดเล็กใหเปดเรียนได เปนความรับผิด
ชอบรวมกันระหวางคนในชุมชนที่ตองรวมกันคิดรวมกันชวยเหลือ เพื่อการศึกษา
ของลูกหลานในชุมชน ดวยความตระหนักวา การขาดแคลนทรัพยากรตางๆ 
สามารถเติมเต็มไดจากชุมชน รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ทาํใหโรงเรยีนดาํเนนิไปได เดก็มคีณุภาพการศกึษา และมทีกัษะชวีติในการอยูกบั
สงัคมไดเปนอยางด ีชมุชนมองเหน็รวมกนัวา กระบวนการทาํงานรวมกนั ระหวาง
โรงเรียนและชุมชนจะเกิดผลสําเร็จได ดังนั้นชุมชนและโรงเรียนจึงไดประสานไป
ยังองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) เขามารวมคิดรวมบริหารจัดการดวยกัน
โดยวางเปาหมายวา เด็กจะตองมีความสุขในการเรียน และตองไดเรียนรูสิ่ง
รอบตวัในชมุชน พรอมกบัความรูใหมควบคูกนัไป ถงึแมจะเปนโรงเรยีนขนาดเล็ก
ทีข่าดแคลนท้ังงบประมาณและอุปกรณการเรียนตาง ๆ  แตนบัเปนหมูบานทีม่ทีนุ
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ทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ จากตนทุนภูมิปญญาทองถ่ินที่หมูบาน
ลองกระเบา ทั้งอาชีพเกษตร หัตถกรรม พื้นบาน ปาชุมชน และประเพณีทองถิ่น 
ซึ่งไดใชกระบวนการจัดการแบบมีสวนรวมในการนําภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน
มาสืบทอดใหแกกลุมเด็กเพ่ือสรางจิตสํานึกแหงความรักถ่ินฐาน การเสริมสราง
ทกัษะในการทํางานโดยรวมกันสบืคน ศกึษา เรยีนรู เนนการมีสวนรวมของชุมชน 
เพือ่สบืทอดองคความรูเก่ียวกับภมูปิญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการการเรียนการสอน
เขากับกลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนที่ผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง

ผลที่ไดจากการมีสวนรวม
 เกิดขอคนพบหลายดาน ทั้งเรื่องพัฒนาการของเด็ก การปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนของครู หลักสูตรการเรียนการสอน สงผลใหเด็กเกิดทักษะใน
ดานการคิดวิเคราะหที่เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติการจริง ทั้งตัวครูผูสอนและ
เด็กผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชน นอกจากนี้ในกระบวนการ
ของการวิจัยเองก็ทําใหชุมชนไดความรูใหมที่ ไดจากระบบการปฏิบัติการวิจัยที่
ดําเนินการกันเอง ไมวาจะเปนความรูที่เปนประวัติศาสตรทองถิ่น ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม วิถีเกษตรกรรมย่ังยืน ความรูที่เปนภูมิปญญา ที่ถือเปนกระบวนการ
ปฏริปูการศึกษาท่ีเกดิขึน้จรงิกับตวัผูเรยีนและครผููเกีย่วของ คนในชมุชนทกุระดบั
ของชุมชนทองถิ่น
 เด็ก : เด็กไดเรียนรูอยางบูรณาการจากกระบวนการเรียนรูคูปราชญ 
โดยเอาวิถีและภูมิปญญาเปนตัวต้ัง ทําใหเด็กไดเรียนรูสิ่งรอบตัวท่ีสนุกมีชีวิต
ชีวา ไดเรียนหลาย ๆ วิชาไปในคราวเดียวกัน ที่สําคัญเปนวิชาที่เชื่อมโยงกับชีวิต 
ไมแยกขาดเปนรายวิชา เด็กเรียนรูอยางมีความสุข เกิดความผูกพันใกลชิดกับครู 
คุณภาพและพฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้น ไดแก เด็กมาโรงเรียนเชาขึ้น ดูแลรับผิด
ชอบทําความสะอาดโรงเรียนทกุวนั มนีสิยัอดออม จนเกิดเปนออมทรัพยในโรงเรียน 
ซึง่ปจจบุนัมเีงนิฝากท้ังสิน้กวา หลายแสนบาท ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของโรงเรียน
โดยการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นต้ังแตปที่ผานมา ทั้งการทดสอบ LAS คะแนน 
O-net และ NT อยูอันดับตนๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา ในทุกระดับช้ัน 
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 ชุมชน : คนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูให
ลกูหลาน ไดรวมพัฒนาโรงเรียนจนเกิดความภาคภูมใิจและรูสกึเปนเจาของโรงเรียน
 ครู : ครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะในการทํา
หลักสูตรมีทักษะในการบูรณาการการเรียนรู และเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู
หลักสูตรทองถิ่นเขาสูหลักสูตรแกนกลาง
 โรงเรียน : โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่นหลายเรื่อง เกิดนวัตกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย มีบทเรียนท่ีสนุกสนานครบถวนท้ังวิชาการและความสุข
 ภายใตการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาประเทศไทยใหมี
ความพรอมในการแขงขันในเวทีโลกนั้น จะตองเพิ่มคุณภาพของคนใหมีศักยภาพ
ในการผลิตเพ่ือการแขงขนัใหไดซึง่การลงทุนทางการศึกษาเทานัน้ทีจ่ะชวยพัฒนา
ประเทศแบบยัง่ยนื แตกระบวนการลงทนุทางการศกึษาเปนกระบวนการทีซ่บัซอน 
ใชทนุจาํนวนมหาศาลและรูปแบบหลากหลาย ภาครัฐเองซ่ึงเปน องคการหลักทีม่า
รบัภาระในการลงทุนการศึกษาท่ีมขีอจํากดัดานงบประมาณการจัดการศึกษา และ
ไมมีหนวยงานใดท่ีสามารถแบกรับภารกิจท้ังหมดและตอบสนองความตองการ
ดานการเรียนรูอันหลากหลายของชุมชนได ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชน
ถือเปนหลักสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญ และเปนประเด็นหลักที่สังคม
ไทยใหความสําคัญเพ่ือพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ตามหลักธรรมาภิบาล ที่สถานศึกษาจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูที่
เกี่ยวของทุกภาคสวน รับรู รวมคิด รวมตัดสินใจน้ัน ไดถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใน มาตรา 87 ที่สงเสริมใหประชาชน
มสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมตดัสนิใจและตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืงทกุดานต้ังแตระดบัชาตจินถงึระดบัทองถิน่ (คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 14 - 15) ตามที่กฎหมายบัญญัติถึง
เรื่องการกระจายอํานาจใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในมาตรา 289 
ที่วา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝก
อาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และมีสวนรวมใน
การจดัการศกึษาอบรมของรัฐ โดยคํานงึถงึความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบ
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การศึกษาของชาติ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550: 155) จากการ
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติดังท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาประเทศ
และทองถิ่นในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนทกุฝายทีเ่กีย่วของนอกจากนีพ้ระราชบญัญตักิารศกึษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วชิาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน่ มสีวนรวมในการ
จัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะ ผลจากการเกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆ ดาน
ในยุคโลกาภิวัตน ทําใหมีผลกระทบตอสภาวะความเจริญเติบโตทั้งทางดานสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและการศึกษา และทุกคนเห็นพอง
ตองกัน ทีจ่ะตองมีการเรงปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
จึงไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาขึ้น เพื่อใหการศึกษาของประเทศไทยมีศักยภาพ
และมีพลังเพยีงพอ ในการทีจ่ะพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน และ
องคกรตาง ๆ มารวมมือกันอยางจริงจัง
 กลาวโดยสรุป โรงเรียนวัดลองกระเบา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษา ชุมชนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
ระดมทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ ชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผนพฒันาอาคารสถานที ่สภาพแวดลอมและทรพัยากรเพือ่การศกึษา สภาพ
ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา การใหความคิดเห็นในการจัด
แหลงเรียนรู และภูมปิญญาทองถ่ินเพ่ือพฒันาการศึกษา การรวมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจําป การมีสวนรวมประเมนิผลการปฏบิตังิานของครูและบคุลากร
ในสถานศึกษา และการวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมและทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ผลสําเร็จจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา การจัด
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แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑตามแผนงาน 
การกํากับ ติดตามการบริหารงานอยางตอเน่ือง และการวางแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่ สภาพแวดลอมเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ เด็กๆ ในชุมชนมีความสุข
ในการเรียนรู และเติบโตอยางสมบูรณตอไป
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การบริหารโรงเรียนโดยยกใหชุมชน

 ในป พ.ศ.2547 ขาพเจาไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานท่ีโรงเรียน
วัดลองกะเบาซึ่งตั้งอยูเลขที่ 17 หมู 7 ตําบลทองเอน อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี เปนโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนอยูระหวาง 60 – 70 คน เพราะ
เปนหมูบานตะเข็บชายแดนของจังหวัดสิงหบุรีมีเขตติดตอ 4 จังหวัด ดังนี้ สิงหบุรี 
ชยันาท นครสวรรค และลพบรุ ีโรงเรยีนเปดสอน 2 ระดบัชัน้คอื ระดบักอนประถม
ศึกษา คือ อนุบาล 1 และอนุบาล 2 ระดับประถมศึกษาคือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 - 6 รวม 8 หองเรียน นอกจากน้ี ทางองคการบริหารสวนตําบลทองเอน ไดขอ
ใชสถานที่เพื่อเปดระดับชั้นเด็กเล็ก 3 ขวบ อีก 1 หองเรียน สําหรับดานอาคาร
สถานที่โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารแบบ ปฉ.1 ใตถุนตํ่า จํานวน 6 
หองเรียน อาคารแบบกรมสามัญ สรางเอง 2 หองเรียน อาคารเอนกประสงค 4 หลงั 
ไดแก อาคาร แบบ สปช.1 (ใชเปนโรงอาหารสําหรับนักเรียน) อาคารหองสมุด
แบบสรางเอง อาคารเรือนดนตรีไทยสรางเอง อาคารโดมไทยสรางเอง สนามกีฬา
ฟุตบอล 7 คน สรางเอง สนามวอลเลยบอลสรางเอง หองนํ้าแบบ สปช.1 จํานวน 
4 ที ่หองน้ําแบบ ฝ.33 สรางเอง 3 ที ่มหีองเรียน E-Classroom สรางเอง หองเรียน
เทพผดุงพร สรางเอง อยูบนเนือ้ที ่4 ไร 3 งาน โดยวดัลองกะเบาใหใชเนือ้ทีข่องวัด
 มีขาราชการครู    จํานวน 4 คน
 - ผูบริหารโรงเรียน   จํานวน 1 คน
 - ครูอัตราจางจากทองถิ่น  จํานวน 2 คน
 - ครูอาสาสอนจากทองถิ่น  จํานวน 1 คน

สมยศ สังสอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลองกระเบา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สิงหบุรี
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 - ครูจาก อบต.ทองเอน  จํานวน 1 คน
 - นักการภารโรง (นักบริการ) จํานวน 1 คน
 - ครูธุรการ (3 โรงเรียน)  จํานวน 1 คน
 13 กรกฎาคม 2547 เขาสูโรงเรียนวัดลองกะเบา ในสภาวะที่โรงเรียน
วางเวนจากผูบริหารเกือบ 1 ป ทําใหชุมชนขาดความเช่ือมั่น ครูขาดขวัญกําลังใจ 
นักเรียนยายโรงเรียน กาวแรกท่ีเขามา ไดประชุมครูทุกคนเพ่ือปลุกขวัญกําลังใจ 
กําหนดจุดเดน จุดดอยในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
อนาคต สรุปคือโรงเรียนกับชุมชน แยกสวนกัน ไมเขาใจกันไมเขาถึงกัน ไมพัฒนา
รวมกนั ทาํใหโรงเรยีนโดยเฉพาะนกัเรียนขาดโอกาส ซึง่นาํพาใหไมมคีณุภาพ ชมุชน
ไมมีความเชื่อมั่น จึงมีแนวคิดรวมกัน คือ ตองยกโรงเรียนใหชุมชน มีสวนรวมใน
การดําเนินการจัดการศึกษา
 ตอจากน้ันจงึไดเชิญคณะกรรมการสถานศกึษา ผูปกครองนกัเรยีน ชมุชน 
มารวมประชมุ เพือ่ประสานแนวคดิการยกโรงเรยีนใหชมุชน ซึง่ไดมกีารพดูคยุแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลายคือ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการมีสวนรวมในการ
พฒันาคณุภาพนกัเรยีนหรอืลกูหลาน ใหมคีวามทดัเทยีมกบันักเรียนในชมุชนเมอืง
 การยกโรงเรียนใหชุมชนดูเหมือนงายๆ แตไมงาย เพราะเม่ือไรก็ตามท่ี
ทกุคนมคีวามแตกตางกนั ยอมมปีญหามาก สิง่สาํคญัคอื ผูบรหิารหรอืผูอาํนวยการ 
ตองเขาใจและเขาถึงทุกคน และท่ีสาํคัญตองเขาใจในบทบาทของตัวตนอยางจริงใจ 
คือ คําวาผูอํานวยการ เปนผูใหการบริการหรืออํานวยความสะดวก ผูประสาน
รองรอยใหเปนเน้ือเดียวกัน หลอเล้ียงระบบหรือกลไกตาง ๆ ใหสามารถทํางาน
ไดอยางราบรื่น ไมใหเกิดปญหาติดขัดเปนผูดูแลระบบ ไมใชผูบังคับบัญชาหรือ
ผูกํากับ
 ในการยกโรงเรียนใหชุมชนก็คือ การใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา
ใหเปนไปตามความตองการของชุมชนโดยแทจริงและยังชวยสรางความตระหนัก
ถึงความเปนเจาของรวมกัน มีความรักรวมกัน ทั้งนี้เปนการรวมปจเจกบุคคล
ตาง ๆ ใหเกิดพลังโดยมีเปาหมายเดียวกัน บนพื้นฐานรวมคิด รวมทํา รวมรับผิด
และรับชอบ
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ทําไมตองยกโรงเรียนใหชุมชน
 โรงเรียนวัดลองกะเบาเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหมีความขาดแคลน
ทรัพยากร คือ คน งบประมาณ มาดําเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
 ในการยกโรงเรียนใหชุมชนนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร ไดแก คน เงิน 
แนวการคิด ความรวมมือ มาชวยพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ี ถูกขอจํากัดทางกฎหมาย ระเบียบ หรือกติกา
ระหวางจํานวนนักเรียนกับทรัพยากรของทางราชการที่ใหการสนับสนุน เชน
โรงเรียนมีนักเรียน 70 คน มีบุคลากรครูไดไมเกิน 5 คน รวมผูบริหาร ทําใหครู
ไมครบชั้น เงินสนับสนุนการศึกษา (รายหัว) 1,800 บาท/คน/ป เทากับ 126,000 
บาท/ป เมื่อเทียบกับสภาพการดําเนินงาน โรงเรียนเปดสอนทั้งหมด 8 หองเรียน 
คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) ตองจายปละประมาณ 50,000 บาท ก็จะเหลือเงิน
จัดการศึกษา ปละ 70,000 บาท ในการดําเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษา เปนตน

ทําแลวไดอะไร
 จากการดําเนินการยกโรงเรียนใหชุมชนแลวนั้น โรงเรียนไดรับการ
มีสวนรวมจากชุมชนอยางย่ิง ซึ่งเขาจะดูแลโรงเรียนของเขาเองตามที่เขาตองการ
อยากไดโรงเรียนแบบไหน เปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ เด็กทุกคนอานออก เขียนได
แบบรอยเปอรเซ็นต เพราะชุมชนจะชวยดูแล ติดตามสนับสนุนดานทรัพยากร 
ดานที่ขาดแคลน เพื่อเติมเต็มดานคุณภาพนักเรียนอยางที่ชุมชนมุงหวังไว
ทุกประการ เชน ดานบุคลากรมีครูในชุมชนมาชวยสอน ครบชั้นเรียน มีเงิน
สนับสนุนจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณและส่ือการเรียนรู (หองคอมพิวเตอร หอง 
E-Classroom หองสมุด หองดนตรีไทย และสนามกีฬาฟุตบอล วอลเลยบอล 
ตะกรอ เปตอง) เปนตน
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กิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวม
 ในการใหชมุชนมีสวนรวมนัน้ทาํไดมากมาย แตสิง่สาํคัญคอื ตองรวมเขา 
รวมเรา หมายความวา โรงเรียนตองรวมกับชุมชน ชุมชนจึงจะรวมกับโรงเรียน
นั่นเอง

โครงการชุมชนลองกะเบาสุขภาวะเขมแข็ง
 1. กิจกรรมถือศีลกินมังสวิรัติ
 โรงเรียนวัดลองกระเบา ตั้งอยูเลขที่ 17 หมู 7 ตําบลทองเอน อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลถึง
ชัน้ประถมศึกษาปที ่6 มจีาํนวนนักเรียน 58 คน ในแตละวันนักเรียนมักจะประพฤติ
ปฏิบัติไมถูกตอง เชน การดูแลชวยเหลือกัน การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม 
เปนตน โรงเรียนจึงจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน
จนกระทัง่ไดรบัรางวลัคณุธรรม จรยิธรรมดเีดนระดบัประเทศ จากธนาคารออมสนิ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อป พ.ศ. 2550
 จากกิจกรรมนี้ทําใหเกิดการตอยอดดวยการใหนักเรียนรับประทาน
อาหารมังสวิรัติและดื่มนํ้าปาณะในวันพระ ซึ่งเมื่อกอนนักเรียนชอบดื่มนํ้าอัดลม
เปนสวนใหญทําใหบางคนมีรูปรางอวนและปวดทองบอยๆ โรงเรียนจึงหามไมให
พอคาแมคาจาํหนายนํา้อดัลมใหกบันักเรียนจึงเกิดเปน“โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม” 
และโรงเรยีนไดดาํเนนิการจดัทาํน้ําด่ืมใหกบันกัเรยีน เชน นํา้เกกฮวย นํา้กระเจ๊ียบ 
นมถั่วเหลือง โอวัลตินเย็น นมเย็น เปนตน ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการ
ดื่มน้ําปาณะ คือ รูสึกสดชื่น ไมอวน ไมตองเสียคาใชจาย นํ้าดื่มบางอยางนักเรียน
ยังไมชอบดื่ม การทํากิจกรรมถือศีลกินมังสวิรัติ แนวทางแกมบังคับใหนักเรียน
ฝกดื่มนํ้าพืชผัก ผลไมแทนนํ้าอัดลมไดเปนอยางดี

 2. กิจกรรมลูกใชเงินเปน พอแมเห็นเงินออม
 กิจกรรมน้ีมีกิจกรรมยอยๆอยู 2 กิจกรรมดวยกัน กิจกรรมหน่ึงเปนการ
ปลูกผักสวนครัวซึ่งเปนผักที่ปลูกงายและเด็กๆสามารถรับประทานไดงายคือ
ผักบุงจีน ผักกวางตุง บวบเหลี่ยม มะเขือเปราะ เปนตน กิจกรรมนี้เด็กๆจะได
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ออกกําลังกายจากการที่ไดขุดดินทําแปลงผัก ขั้นตอนของการเตรียมดินเด็กๆ
จะตองใชกําลังกายในการใชจอบขุดดิน การยอยดิน การนําวัชพืชออกจากแปลง
ผักที่จะปลูก เด็กๆชอบกิจกรรมนี้มากเพราะเปนกิจกรรมกลางแจงไดเรียนรู
นอกหองเรียน ไดเห็นการงอกของเมล็ดพันธุผักที่ปลูก การเจริญเติบโตของพืชผัก 
การดูแลบํารุงรักษาพืชผักของตนเองท่ีไดปลูก ไดรูถึงความยากลําบากในการท่ี
จะไดมาซึ่งผักที่จะนํามารับประทาน และนําไปขาย เด็กๆ จะชอบรับประทานผัก
ทีต่นเองเปนผูปลกู ผกัท่ีไดเดก็ๆจะนาํมาจดัสรรเปนสวนๆ สวนหนึง่สงใหเปนอาหาร
กลางวนัสาํหรบันกัเรยีน  สวนหนึง่นาํกลบัไปใหผูปกครองใชประกอบอาหารท่ีบาน
และอกีสวนหน่ึงนาํไปขาย ทาํใหเดก็นกัเรยีนไดรูคาของเงินทีไ่ดมา ไมนาํไปซ้ือของ
ที่ไมมีประโยชนแตกลับนําเงินที่ไดมาเก็บออมไว เม่ือถึงสิ้นเดือนธนาคารออมสิน
จะมารบัฝากเงนิทีโ่รงเรยีน นกัเรยีนจะมคีวามสขุและภาคภมูใิจกบัเงนิทีไ่ดเกบ็ออม
ไวในแตละเดือน เปนกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง ใหรูจักออมเองมากขึ้น 
ทั้งเปนการฝกสมาธิ ใหมีจิตใจสงบ รูจักเหตุผล มีความซื่อสัตยสุจริต
 การออม คอื กจิกรรมหน่ึงของการเรียนรูทีเ่ปนการปฏิบตัพิฒันาชีวติตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดวาการออมน้ันคอื การรูคดิ การปฏิบตัิ
ทีมุ่งใหเกดิ การประหยัด การถนอม การสงวนท้ังชวีติ สิง่ของและทรัพยสนิทีเ่รามี 
เราหาไดโดยสจุรติ เพือ่ใชเปนเคร่ืองมือเปนปจจยัในการดํารงชีวติและพัฒนาชีวติ
ใหเจรญิ ไมตกอยูในความประมาทขาดสต ิและยดึความประหยดั ดงัพระราชดาํรสั
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูวา “..ความเปนอยู ทีด่ตีองไมฟุงเฟอ ตองประหยัด
ในทางที่ถูกตอง..”
 ในสังคมไทยมีปญหาเกี่ยวกับเงินออม เนื่องจากประชาชนจํานวนมากมี
รายไดตํา่ อกีท้ังการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินออม ชมุชน
ลองกะเบา ชุมชนโพธิ์สํานัก ชุมชนคลองโพธิ์ศรี ก็มีปญหาทางการเงินเหมือนกับ
ชุมชนอื่น ๆ  คือ ไมมีเงินออม มีหนี้สิน ผูปกครองกูเงินนอกระบบ ซึ่งปญหาเหลานี้
ไดสงผลกระทบถงึนักเรยีนโรงเรยีนวัดลองกะเบา บางคนเรยีนจบชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 6 แลว แตไมสามารถเรียนตอได เนื่องจากผูปกครองไมมีเงิน หรือนักเรียน
บางคนไมมาโรงเรียน เนื่องจากผูปกครองไมใหเงินติดตัวมากินที่โรงเรียน 
ทางโรงเรยีนวดัลองกะเบา เหน็ถงึความสาํคัญของปญหาดงักลาวนี ้จงึไดจดั“กจิกรรม
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ลูกใชเงินเปน พอแมเห็นเงินออม” ขึ้นเพื่อเปนการปลูกฝงนิสัยรักการออมพรอม
ทั้งตระหนักถึงประโยชนของการรูจักใชเงินอยางประหยัด ใหเกิดกับนักเรียน 
โดยโรงเรียนวัดลองกะเบา ไดจัดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
 1. โรงเรียนไดเชิญชุมชน ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนเขารวมประชุม 
ชี้แจง เหตุผลในการจัดกิจกรรมและขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมลูก
ใชเงินเปน พอแมเห็นเงินออม ซึ่งผูปกครอง ชุมชนใหการสนับสนุนดีมาก
 2. การดําเนินการออม ครูประจําชั้นต้ังแตอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จะเปนผูรับฝากเงินของนักเรียนในความรับผิดชอบของตนเองทุกวัน โดยมี
การจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการออมของนักเรียนซึ่งจะมีสมุดเปนรายบุคคล 
 3. ผูรับผิดชอบกิจกรรมติดตอประสานงานกับธนาคารออมสินสาขา
อินทรบุรี เพ่ือเขามารับเงินฝากของนักเรียน โดยนักเรียนทุกคนมีการเปดบัญชี
ออมทรัพยทุกคน โดยเฉลี่ย ธนาคารออมสินจะเขามารับฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยครูประจําชั้นจะแจงใหนักเรียนทราบวาธนาคารจะมารับฝากในวันที่เทาใด
ลวงหนา
 4. เม่ือนกัเรยีนรบัทราบวนัทีธ่นาคารมารบัฝากแลว จะแจงใหผูปกครอง
ทราบ ซึง่ในวันทีท่างธนาคารมารับฝากเงินนัน้ ผูปกครองซ่ึงปจจุบนันีเ้หน็ประโยชน
ของการออมมากยิ่งขึ้นมักจะนําเงินที่นักเรียนเก็บสะสมที่บานและเงินเก็บของ
ผูปกครองมาฝากเพิ่มเติมดวยเสมอ 
 สําหรับดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมนั้นมีบาง เชน 
บางครัง้ผูปกครองมาขออนญุาตเบกิเงนิในธนาคารของลกูกบัผูอาํนวยการโรงเรยีน 
โดยทางผูอาํนวยการโรงเรียนจะสอบถาม ถงึความจําเปนในการขอเบิก ซึง่ผูปกครอง
บางราย กม็เีหตุผลท่ีเห็นวาจาํเปนมาก ผูอาํนวยการโรงเรียนจะใหเบกิได แตขอให
ผูปกครองนําเงินมาฝากคืน (เหมือนกับผูปกครองขอยืมเงินในธนาคารของลูก) 
ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูปกครองดี แตผูปกครองบางทานก็มาขออนุญาตเบิก
เงินในธนาคารเพื่อซื้อโทรศัพทมือถือใหลูก หลังจากผูอํานวยการโรงเรียน พูดคุย
ไปมาจึงทราบวา นกัเรียนน้ันเองเปนผูขอรองใหแมไปขอเบิกเงินเพ่ือจะซ้ือโทรศัพท
มือถือ ซึ่งก็ตองเรียกนักเรียนคนนั้นมาพูดคุยทําความเขาใจในวัตถุประสงคของ
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การออมใหทั้งผูปกครองและนักเรียนเขาใจ นี่เปนปญหาและอุปสรรคเล็ก ๆ 
นอย ๆ ที่เกิดขึ้นแตไมมากนัก นาน ๆจะ มีเหตุการณดังกลาวเสียที่หนึ่ง
 จากการจัดกิจกรรมน้ีถอืวา กอใหเกิดประโยชนหลายประการ ยกตัวอยาง
เชน 
 1. นกัเรยีนเกดิความตระหนกัถงึผลดขีองการออม และกจิกรรมนีจ้ะชวย
หลอหลอมลกัษณะนสิยัของนกัเรยีนใหเปนผูมคีวามประหยดัและรูจกัรักการออม
 2. นักเรียนและผูปกครอง มีความภาคภูมิใจ ดีใจ เมื่อไดเห็นยอดเงิน
ที่เพิ่มขึ้นในบัญชีธนาคาร ทําใหเห็นประโยชนของการออม และมีความมุงมั่นใน
การออมเงินมากยิ่งข้ึน ตัวอยาง เด็กหญิงกชพร โพธิ์กระจาง มีเงินฝากในบัญชี
ธนาคาร 96,000 บาท
 3. ผูปกครองไมตองเกิดความเดือดรอนหรือกังวลกับปญหาดานการเงิน
หรือคาใชจายในดานการศึกษาของลูกหลาน 
 4. เงนิออมสวนน้ีสามารถชวยใหนกัเรยีนนําไปเปนทนุการศกึษาตอไปใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
 กิจกรรมลูกใชเงินเปน พอแมเห็นเงินออม ถือวาประสบความสําเร็จเปน
อยางดี โดยปจจุบันนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดลองกะเบาทุกคนมีสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร คิดเปน 100 % รวมเปนเงิน ประมาณ 1,000,000บาท 

 3. กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย
 โรงเรียนวัดลองกะเบาเปนโรงเรียนขนาดเล็กทุกๆ ปจะมีจํานวนอยู
ประมาณ 50 – 60 คน ในการจัดกีฬาภายในจะมีการแบงนักเรียนเปน 2 สีๆละ
ประมาณ 30 คน คือ สีแดงและสีนํ้าเงิน ซึ่งระยะเวลาในการจัดการแขงขันจะ
ใชเวลา 2 วัน โดยการแขงขันก็จะมีรายการแขงขันกีฬาสากล ไดแก ฟุตบอล 
เปตอง กีฑาประเภทลูและลาน ซึ่งในการแขงขันก็จะมีเฉพาะนักเรียนเทานั้นที่
ไดรวมกิจกรรมและนักเรียนหน่ึงคนก็จะเลนกีฬาซ้ําประเภท ซึ่งนักเรียนบางคน
ก็จะไมไดรวมกิจกรรม สงผลใหบรรยากาศในการแขงขันเงียบเหงาไมสนุกสนาน
เหมือนโรงเรียนทีม่นีกัเรียนจํานวนมาก ๆ  เน่ืองจากไมมแีรงจูงในการแขงขนั ทาํให
ผลของการจดักจิกรรมไมบรรลเุปาหมายทีว่างไว คอืนกัเรยีนทุกคนตองไดเขารวม
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กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนทุกคนมีความสุขในการรวมกิจกรรมและเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ
 ในปการศึกษา 2556 เปนตนมา โรงเรียนวัดลองกะเบาไดมีการริเริ่มจัด
โครงการกีฬาภายในใหมขึ้นมา โดยการดึงชุมชนและผูปกครองของนักเรียนเขา
มารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนดวย ไดมีการเพ่ิมชนิดกีฬาเขามา โดยกีฬาสากล
ไดแก ฟุตบอล เปตอง เซปกตะกรอ วอลเลยบอล กีฬาประเภทลูและลาน กีฬา
พื้นบาน ไดแก ชักคะเยอ วิ่งกระสอบ แยชิงธง สงผลใหบรรยากาศในการแขงขัน
เปนไปดวยความสุข สนกุสนาน เกดิความรกัความสามัคคี นกัเรียนและผูปกครอง
ทุกคนตองไดทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัว 
โรงเรยีนและชมุชนเกดิความรกัความผกูพันมากขึน้ เมือ่ปการศกึษา 2557 โรงเรยีน
วัดลองกะเบาก็ไดมีการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาภายในรูปแบบเดิมแตไดปรับ
แนวทางการกจิกรรมคอื ไดมกีารดึงองคกรปกครองสวนทองถิน่ คอืองคการบรหิาร
สวนตําบลทองเอน และคณะทหาร(คสช.)ที่มาประจําการอยูที่ตําบลทองเอน 
เขามารวมกจิกรรมสงผลใหเกดิภาพความประทบัใจระหวางชมุชน โรงเรยีน องคกร
ทองถิ่นและคณะทหาร (คสช.) ที่มาประจําการอยูที่ตําบลทองเอนมากย่ิงขึ้น
นอกจากน้ี ทางโรงเรียนยังเล็งเห็นถงึความสําคญัของกีฬาจึงไดจดักจิกรรมในชวง
เวลา 1 ชั่วโมงสุดทายหลังเลิกเรียนใหนักเรียนทุกคนไดเลือกเลนกีฬาที่ตนเอง
สนใจ อีกท้ังยังมีการสงทีมกีฬาของโรงเรียนเขารวมการแขงขันรายการตางๆ 
ของจังหวัด ไดแก กีฬาฟุตบอล 7 คน อบจ.คัพ กีฬาฟุตบอล 7 คน ไผดําคัพ
 ผลจากการจัดกจิกรรมกีฬาภายในก็คอืผูปกครองนักเรยีน นกัเรยีนทกุคน
มคีวามสนใจเลนการออกกําลงักาย ไดรวมทํากจิกรรมกับครอบครัว โรงเรียน ชมุชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะทหาร (คสช.) ทีม่าประจําการอยูทีต่าํบลทอง
เอนมีความรักความผูกพนัธมคีวามสามัคคกีนัเกดิความสนิทสนมกันมากข้ึน ซึง่สิง่ที่
แสดงใหเหน็ กค็อื ชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมกีารนาํอาหาร นํา้ดืม่
ตางๆ มาใหบรกิารแกผูรวมกจิกรรม รวมทัง้ของรางวลัตางๆ แกเดก็นกัเรยีนโดยที่
ทางโรงเรียนไมตองเสียคาใชแตอยางใดนอกจากกิจกรรมดังกลาวยังไดรบัความสนใจ
จากหมูบานและโรงเรียนใกลเคยีงอีกดวยส่ิงทีท่าํใหทางโรงเรียนภาคภูมใิจอีกเร่ืองหน่ึง
คอื ไดรบัรางวลัอนัดบัสี ่ในรายการฟตบุอล 7 คน อบจ.คพั ซึง่สิง่ทีท่างโรงเรยีนภาคภมูใิจ 
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ก็คือ โรงเรียนวัดลองกะเบาเห็นเปนโรงเรียนเล็กๆ จํานวนเด็กนักกีฬาเพียง
นอยนิด แตสามารถแขงขันกับโรงเรียนขนาดใหญที่มีบุคลากรมากกวาได ทําให
ชุมชนใหความสําคัญในเรื่องของการกีฬาจนมีการสงเสริมการเลนกีฬาของ
บุตรหลานมากขึ้น

 4. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลาวแงว “มวนซื่นหมูเฮาไทย – ลาว
แงว ทองเอน”
  ชุมชนในตําบลทองเอนรวมทั้งโรงเรียนวัดลองกระเบา ประกอบไปดวย
คนไทยหลายชาติพันธุแตชาติพันธุที่ถือวาไดมีการต้ังถิ่นฐานท่ีอยูอาศัยหนาแนน
เปนกลุมใหญไดแก ลาวแงว จากประวัติการสรางชุมชนพบวา ลาวแงว ไดมีการ
อพยพจากเมอืงทีอ่ยูนอกเขตนครเวยีงจนัทนประเทศลาว ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อครั้งเกิดกรณีกบฏ
เจาอนุวงศ ซึ่งไดมีการกวาดตอนผูคนเช้ือชาติลาว ไมวาจะเปน ลาวแงว (ลาว
นอกเขตนครเวียงจันทร) ลาวเวียง (ลาวนครเวียงจันทร) ลาวพวน (ลาวเมือง
พวน) ลาวโซงหรือ ลาวทรงดํา หรือกระท่ังพวกญวน โดยไดมีการนําผูคนที่ได
กวาดตอนมา ไปอาศยัอยูตามเมอืงตางๆ เพือ่งายตอการควบคมุ ไดแก เมอืงเพชรบรุี 
เมืองสระบุรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองราชบุรีเปนตน ซึ่งในระหวางการเดินทางก็ไดมี
การขอตั้งถิ่นที่อยูอาศัยตามเมืองตางๆที่เห็นวาเหมาะสม เชน เมืองอินทร 
เมืองพรหม ซึ่งลาวแงวทองเอนก็เปนชุมชนที่เกิดเนื่องจากกรณีนี้ดวย
 ในการต้ังชมุชนข้ึนมาน้ัน การดําเนนิชวีติ การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อาหารการกิน ก็ไดนําเอาส่ิงตางๆ เหลานี้แตคร้ังบรรพบุรุษติดตาม
มาดวย จงึเปนเอกลกัษณอยางหนึง่ของชมุชนตาํบลทองเอนทีม่วีถิชีวีติ เครือ่งนุงหม
การแตงกาย ภาษาพดู อาหารคาว-หวาน ภมูปิญญาตางๆ ทีเ่ปนสิง่เฉพาะทีน่าศกึษา
และสืบทอดไว อาหารท่ีนยิมทํากนิในชุมชนท่ีถอืวาเปนเอกลักษณไดแกลาบมะเขือ 
ตมสมฟก ปลาสม ซึ่งมีกรรมวีธีการทําท่ีไมยุงยากซับซอน วัตถุดิบหาไดงายใน
ทองถิน่ ในทีน่ีจ้ะขอกลาวถงึเมน ูลาบมะเขอื ซึง่ถอืวาเปนเมนเูพือ่สุขภาพอยางหนึง่
เพราะวัตถุดิบที่ใชลวนเปนพืชผักสมุนไพรท่ีมีประโยชนตอรางกายของเรา
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 ลาบมะเขือ
 เครื่องปรุง มะเขือเปราะ  ½  กก
   พริกออน  2  ขีด
   หอมแดง  3  หัว
   กระเทียม 10  กลีบ
   ใบโหระพา  1  หยิบมือ 
    นํ้าปลารา  10  ชอนโตะ 
    นํ้ามันพืช  5  ชอนโตะ
 วิธีทํา ตมมะเขือเปราะใหสุก ตั้งพักไว นําพริกออน หอมแดง กระเทียม 
เผาไฟพอใหมกีลิน่หอม จากนัน้ นาํพรกิ หอมแดง กระเทยีม ทีเ่ผาไฟแลวใสในครก 
โขกใหละเอยีด จากนัน้จงึนาํมะเขอืเปราะตมสกุใสตาม โขกใหเขากนันํานํา้ปลารา
ตมสุกใส จากนั้นตักใสกระทะนําไปผัดแลวใสใบโหระพาเปนลําดับสุดทาย 
กจ็ะไดลาบมะเขือนาํไปรับประทานกับขาวเหนยีวน่ึง หรอืขาวสวยรอนๆ แนมดวย
ผักตางๆ เชน ยอดผักบุงตม ถั่วฝกยาวตม มะเขือเปราะ เปนตน
 กิจกรรมมวนซื่นหมูเฮาไทย-ลาวแงวทองเอน ที่ทางโรงเรียนวัดลอง
กะเบาไดจัดใหนักเรียนและผูปกครองในชุมชน ไดไปรวมกับทางสภาวัฒนธรรม
ตําบลทองเอนซึ่งไดจัดงานในชวงเดือนมีนาคมของทุกป โดยที่นักเรียนไดเรียนรู
เกีย่วกบัวฒันธรรมการแตงกายทีอ่ยูอาศยัอาหารการกนิและการละเลนการแสดง
ซึง่นกัเรยีนและประชาชนในชุมชนตางกช็ืน่ชอบทีจ่ะไดแตงกายดวยชดุประจาํถ่ิน
ทัง้น้ีเมือ่ป 2557 ทีผ่านมาทางโรงเรียนไดจดัการใหคณุครูและนักเรียนไดแตงกาย
ดวยชุดลาวแงวในทกุๆ วนัศกุรและไดนาํเมนลูาบมะเขอืมาใหนกัเรียนไดรบัประทาน
กนัทกุสปัดาหเพือ่นกัเรยีนจะไดรบัประทานอาหารพ้ืนบานซึง่ประกอบจากพืชผกั
สมุนไพรซ่ึงมีประโยชนตอรางกาย รวมท้ังไดซึมซับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษซ่ึงได
สืบทอดมาอยางยาวนานไมใหสูญหายไปกับกาลเวลาและกระแสแฟช่ันแหงโลก
ปจจุบันถือวาเปนการสรางวัฒนธรรมรักทองถิ่นของตนเองไดเปนอยางดี
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 5. กิจกรรมทําดีเพื่อพอ “บรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี”
 กิจกรรมทําดีเพื่อพอ เปนกิจกรรมที่มุงรณรงคใหนักเรียนมีความสนใจ
ทีจ่ะทาํความดเีพือ่สนองพระมหากรณุาธคิณุของ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ 
เปนการทําบญุรวมกันเพือ่ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 
เนือ่งในวนัพระราชสมภพ  เปนกจิกรรมทีส่งเสรมิใหนกัเรยีน ชมุชน คร ูไดทาํความดี 
ละเวนความชั่ว ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยเนนใหมีความซื่อสัตยสุจริตใน
การทําความดี ละเวนความชั่วและทําใจใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ในเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งโรงเรียนวัดลองกระเบารวมกับวัดลอง
กระเบา ชมุชนบานลองกระเบา ชมุชนบานโพธ์ิสาํนกั ชมุชนบานคลองโพธ์ิศรี และ
ชุมชนในตําบลทองเอน ไดจัดทําพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ทั้งชายและหญิง โดยนักเรียนชายจะบรรพชา
สามเณร ถือครองศีล 10 ขอ สวนนักเรียนหญิงจะบวชเปนศีลจาริณี ถือครองศีล 
8 ขอ ในระหวางวันที่ 1 – 7 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งปนี้นับเปนปที่ 9
 ในการปฏบิตักิจิกรรมดงักลาว สามเณรและศลีจารณิจีะไดรบัการอบรม
คณุงามความดีดานคุณธรรม จรยิธรรมและศีลธรรม ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
โดยพระวทิยากรในชมุชน เชน พระครโูสภณ โพธธิรรม เจาอาวาสวดัคลองโพธิศ์รี 
เจาคณะตําบลทองเอน (พระอุปฌา) พระครูสมปองเตชปญญา ปญญา อินทวงศ 
เจาอาวาสวัดเชียงราก และพระอธิการนิ่ม สัจจญาโณ เจาอาวาสวัดลองกระเบา 
เปนตน ความรูที่นักเรียนไดรับสามารถนําหลักธรรมคําสอนไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขและชวยสงเสริมใหเปนลูกท่ีดีของพอ แม 
เปนศิษยที่ดีของครู และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
 นอกจากน้ี ยังไดความรักความสามัคคีปรองดองของประชากรในชุมชน
ที่ใหความรวมมือในการจัดทํากิจกรรม เชน รวมกันจัดหาอาหาร นํ้าปาณะ ถวาย
พระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี รวมกันใสบาตรพระภิกษุ สามเณร ทุกเชา รวมกัน
ดูแลความปลอดภัยในยามค่ําคืน เปนตน ซึ่งในการทํากิจกรรมบรรพชาสามเณร
และศีลจาริณี เปนกิจกรรมที่เปนกุศโลบายที่ใหชุมชน ครู นักเรยีน มีความมุงมั่น 
สามัคคี รวมกันทําความดี เปนแรงบันดาลใจแกกันและกัน จนเกิดความสุขอยาง
ยัง่ยืนและเปนภมูคิุมกนัตอปญหาหรืออปุสรรคในชีวติและสงผลใหโรงเรียนวัดลอง
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กระเบาเปนโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดนระดับประเทศ
 โรงเรียนวัดลองกะเบาการดําเนินจัดทําโครงการทําดีเพื่อพอ “บรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริณี” ระหวางวันที่ 1 – 7 ธันวาคม ตั้งแตป พ.ศ. 2549 นับ
ถึงป พ.ศ. 2557 ก็เปนปที่ 9 ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมดังนี้

วันจันทรที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 09.00 น.  ทําพิธีโกนผมนาค ณ โดมไทยโรงเรียนวัดลองกะเบา
 12.30 น.  นาํสามเณรและศีลจารณิ ีเดนิประทกัษณิรอบพระอโุบสถ
  วัดลองกะเบา
   - กลาวคําวันทาเสมาหนาพระอุโบสถ
   - สมาทานศีล 5
 14.30 น.  ทําพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
   - พิธีเปดบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี ถวายเปน
   พระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   ภูมิพลอดุลยเดช มหาราชา โดย นายสิรภพ ภูนิสัย 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
   - พิธีกลาวคําขอขมาผูปกครองและผูมีอุปการคุณ 
   และรับผาไตรและชุดขาวจากผูปกครองและเจาภาพ
   ผาไตร
 17.00 – 21.00 น.  ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 04.30 – 21.00 น. ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี 
  (ไปถวายพระพร พระบาทสมเต็จพระเจาอยูหัว 
  ณ โรงพยาบาลศิริราช)
วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 04.30 – 21.00 น. ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี 
  (คานิยมของคนไทย 12 ประการและเรียน
  ในหองเรียนตามเวลาเรียนปกติ)
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วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 04.30 – 21.00 น. ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี 
  (ยาเสพติดใหโทษ และเรียนในหองเรียน
  ตามเวลาเรียนปกติ)
วันศุกรที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 06.00 น.  ทําบุญใสบาตร ถวายภัตราหารเชาแดพระภิกษุสงฆ, 
  สามเณรและศีลจาริณี/ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและ
  ศีลจาริณี
 10.00 น.  พธิถีวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา ในวันที่ 
  5 ธันวาคม 2557
  - ประธานในพิธี โดย คุณไกรพจน เกิดดอนแฝก 
  วางพานพุม , เปดกรวย 
  - กลาวคําถวายพระพร โดยคุณจงกลณี เกิดดอนแฝก
  - จุดเทียนชัย
  - รองเพลงสรรเสริญพระบารมี, เพลงสดุดีมหาราชา
 11.00-21.00 น.  ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี
วันเสารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 04.30 – 21.00 น. ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี    
  (ความกตัญูตอผูมีพระคุณ)
วันอาทิตยที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555
 04.30 – 11.00 น. ทํากิจกรรมอบรมสามเณรและศีลจาริณี
 13.00 น. ทําพิธีลาสิขาสามเณรและศีลจาริณี
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 6. กิจกรรมนักเรียนและชุมชนเพ่ือตระหนักรูถึงโทษของภาวะ
ทุพโภชนาการ
 จากการท่ีนักเรียนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนอนาคตท่ีสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ การไดรับอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและดูแลเอาใจใสจะ
ทาํใหเดก็มภีาวะสุขภาพท่ีสมบรูณแขง็แรงพัฒนาการสมวัยทุกดานทัง้ทางรางกาย 
สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม
 ในการน้ีโรงเรียนวัดลองกระเบาจึงเห็นความสําคัญที่จะทําใหนักเรียน
เกิดความตระหนักรูทันภาวะทุพโภชนาการข้ึนจึงไดทําหนังสือเชิญ นักวิชาการ
สาธารณสุขมาบรรยายใหความรูทันถึงโรคภาวะทุพโภชนาการ คุณวาสนา 
เศรษฐวานชิ นกัวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล
ทองเอน 2 มาใหความรูกับนักเรียน โรงเรียนวัดลองกระเบา ในวันพฤหัสบดีที่ 
12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. -14.00 น. เกี่ยวกับอาหารที่จะทําใหเกิด
ความอวน จําพวก แปง นํ้าตาล และไขมัน จนนักเรียนเกิดความตระหนักใน
การเลือกรับประทานอาหาร ลดการรับประทานอาหารประเภทแปง นํ้าตาล และ
ไขมัน รูจกัลดอาหารในแตละม้ือลงแตยงัคงครบ 5 หมู ไมรบัประทานอาหารจกุจกิ 
ไมดื่มนํ้าอัดลมซึ่งมีนํ้าตาลสูง รูจักออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
 นอกจากน้ีโรงเรียนวัดลองกระเบายังไดมีสวนรวมกับชุมชนเครือขาย 
ในเร่ืองของภาวะทุพโภชนาการ เชน สาธารณสุขชุมชน นายกองคการบริหาร
สวนตําบล แพทยประจําตําบล ตํารวจ ครู ในการจัดทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับ
สุขภาพ ทําใหชุมชนลองกระเบามีแนวโนมสุขภาพไปในทางท่ีดีและแข็งแรง

รายการอางอิง

ทศัอร  วศิมลบูลย. (2551). “กนิ” เปน “สขุภาพ” ด.ี กรงุเทพ: Feel Good Publishing.
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 จากการเขาไปมีสวนรวมในการจัดเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู เพือ่แลกเปล่ียน
ประสบการณของผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสขุภาวะเด็กและเยาวชนของโรงเรียนทีเ่ขาโครงการ
ในภาคเหนือ ทําใหทราบวาโครงการที่ทุกโรงเรียนจัดทําตอบวัตถุประสงคของ
สสส. ที่เดนชัดที่สุด ไดแก สรางความตระหนักเร่ืองพฤติกรรมการเสี่ยงจากการ
บริโภคสุรา ยาสูบหรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเช่ือถือใน
การสรางเสรมิสขุภาพแกประชาชนทกุระดับ รองลงมาไดแก สงเสรมิและสนบัสนุน
การสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ สนับสนุน
การรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่เปนสื่อเพื่อให
ประชาชนสรางเสรมิสขุภาพใหแขง็แรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบรโิภค
สุรา ยาสูบหรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภค
สุรา ยาสูบหรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพตลอดจนใหประชาชนไดรับรู
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และพัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริม
สุขภาพโดยชุมชนหรือองคกรเอกชน องคกรสาธารณะประโยชน สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 จากการแลกเปล่ียนเรียนรูของแตละโรงเรียน พบวา แตละโรงเรียนใช
ชื่อโครงการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับกิจกรรมหลักที่โรงเรียนกําหนดซึ่งกิจกรรม
เหลานั้นเกิดจากการคิด วางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และแกปญหา
รวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชนและองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งโครงการ

ไดประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

สรรเสริญ สุวรรณ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.สิงหบุรี
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สวนใหญที่โรงเรียนจัดทําจะสอดคลองกับหลายโครงการที่โรงเรียนดําเนินการ
ตามนโยบายของตนสังกัดเชน โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการ 
อ.ย.นอย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเปนตน 

 ประโยชนที่โรงเรียนไดรับจากการเขารวมโครงการกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ในมุมมองของขาพเจาพบวาการดําเนินงานโครงการของโรงเรียนรวมกับ
สสส. โรงเรียนจะไดรับประโยชนมากมายหลายประการ เชน
 1. บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของไดแก ผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน ไดรับความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของตนและบุตรหลานใหปลอดภัยจากสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพตลอดจน
รูกฎหมายที่เกี่ยวของอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน
 2. ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
ไตรตรองและคิดสรางสรรคซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรมของโรงเรียนที่บูรณาการกับ
โครงการตางๆ และการนําวัสดุหรืออุปกรณตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นหรือชุมชน
มาดัดแปลงสรางสรรคใหเปนสิ่งใหมเกิดประโยชนอยางหลากหลาย นอกจากนี้
กิจกรรมในโครงการยังบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ
เรียนรูทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
 3. ผูเรียนไดฝกอาชีพอยางหลากหลายทําใหมีรายไดระหวางเรียน
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียน
ดีประจําตําบลท่ีระบุใหโรงเรียนฝกอาชีพใหผูเรียนอยางนอยคนละ 1 อาชีพ
นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
 4. การจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะท่ี
สําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทกัษะชีวติและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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 5. ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรท่ีเห็นชัดเจน
ไดแก อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน ใฝเรียนรูและ
ซื่อสัตยสุจริต 
 6. การดาํเนนิงานโครงการยังสอดคลองกบัมาตรฐานการประกันคณุภาพ
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายมาตรฐาน
ไดแก มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียน
มคีณุธรรม จรยิธรรมและคานิยมทีพ่งึประสงค มาตรฐานที ่3 ผูเรยีนมทีกัษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรยีนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่งมาตรฐาน
ที่ 4 แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผลและมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะใน
การทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอืน่ไดและมเีจตคติทีด่ตีออาชีพ
สุจริต นอกจากน้ียังสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบที่ 
4 (ที่จะเร่ิมประเมินในเดือนตุลาคม 2558 ) ดานคุณภาพศิษย ตัวบงช้ีที่ 1 
ผูเรียนเปนคนดี (หมายถึง ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีนํ้าใจไมตรี มีจิตอาสา และมี
การพัฒนาคุณธรรมดานตาง ๆ  ) ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและ
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต
 7. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งกําหนดคุณลักษณะ
ของผูเรียนที่ตองการใหเกิดจากการดําเนินงานโครงการ 5 ประการไดแก ทักษะ
การคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะ
ดงักลาวสอดคลองกับการดําเนนิงานของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการกับของ สสส.
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมในโครงการของโรงเรียนสวนใหญสอดคลอง
กับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมแนะแนวในสวนที่เกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีนซึง่ทกุโรงเรยีนตองคดักรองนกัเรยีนเปน กลุมปกต ิกลุมเสีย่งและ
กลุมมีปญหา และจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกันและแกปญหาใหนักเรียน ตลอดจน
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนใหแกผูเรียนทุกระดับช้ัน (กิจกรรม
จิตอาสา) ซึ่งโรงเรียนสามารถบูรณาการกิจกรรมในโครงการไปใชได
 8. คานิยม 12 ประการท่ีคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ประกาศ
ใชกับทุกโรงเรียนในการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดคานิยม 12 ประการซึ่งโครงการที่
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โรงเรียนจัดทําสอดคลองกับคานิยมบางประการไดแก ขอ 2 ซื่อสัตย เสียสละ 
อดทน ขอ 8 รักษาวินัย กฎหมายไทย ขอ 10 พอเพียงเล้ียงชีพไดและขอ 12 
คิดอะไรใหสวนรวม
 จากประโยชนดังกลาวขางตนจะเห็นวาการดําเนินงานโครงการของ
โรงเรียนท่ีทํารวมกับ สสส. ไมใชเปนการเพ่ิมภาระงานใหแกบุคลากรและผูเรียน
ในโรงเรยีนแตเปนการทาํงานทีบ่รูณาการกบัโครงการตาง ๆ  ทีโ่รงเรยีนดาํเนนิการ
อยูแลวใหเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนแกผูเรียนมากยิ่งข้ึน
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ภาคใตภาคใต
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 การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารท่ีเปดโอกาสใหผูมสีวนเก่ียวของ
กบัการจัดการศึกษาเขามามีสวนรวมคดิ รวมวางแผน รวมปฏิบตังิาน รวมประเมิน
ผลและรวมแสดงความชื่นชม ในการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จที่
วางไว ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการแสดงบทบาทความ
เปนผูนํา (Leadership) ที่สามารถนําผูอื่นท่ีเก่ียวของทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหผูบริหารมีสวนผลักดันการปฏิรูปการศึกษา
ใหประสบความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management: SBM) ผูบริหารสถานศึกษาที่ใชทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม 
ตองรอบรูในหลักการบริหาร หลักธรรมาภิบาล ผูนําทางวิชาการ การมีจิตวิทยา
ชุมชน การมีวิสัยทัศน ความมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
รวมท้ังการกระจายความรับผิดชอบแกผูเกี่ยวของภายใตสถานการณที่เหมาะสม
ตามบริบท เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
4 ใหม คอื 1) พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พฒันาคุณภาพครูยคุใหม 3) พฒันา
คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการใหม มจีดุเนนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เขาถงึโอกาสทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะเครือขาย
ศรีบรรพต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เล็งเห็น

สวนรวมอยางแทจริง….ตองศรีบรรพตโมเดล

สมชาย มณีรัตน
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานโหละเร็ด

ปฏิบัติหนาที่ประธานเครือขายศรีบรรพต
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ความสําคัญของการพัฒนาเครือขายและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามา
โดยตลอด จงึไดรวมกันกาํหนดความเปนเอกลกัษณในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของเครือขายศรีบรรพตภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน คือ รูปแบบความ
รวมมือสําหรับศรีบรรพต “SRIBANPHOT MODEL” และประกาศเปนรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชอําเภอเปนฐาน : ศรีบรรพตโมเดล 
 ในคราวประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของ ณ โรงเรียนวัด
ใสประดู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และมีการประชาคมระดับอําเภอ
แยกเปนรายตําบล ๆ ละ 1 วัน เมื่อวันที่ 11, 12 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
พบวา ควรใหสถานศึกษาและชุมชนดําเนินการใน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2) ดานอาชีพตามบริบทชุมชน 3) ดานสุขภาวะ 
4) ดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดลอม และ 5) ดานความเปนเลิศ
ทางวชิาการ แบงเปน 3 ระดบั คอื ระดบัช้ันประถมศกึษาปที ่1 - 3 ระดบัชัน้ประถม
ศกึษาปที ่4 - 6 และระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 - 3 โดยความรวมมอืของหนวยงาน 
5 ประสาน ไดแก สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 องคการ
บริหารสวนตาํบลเขาปู องคการบรหิารสวนตาํบลเขายา องคการบรหิารสวนตาํบล
ตะแพน และโรงเรียนในอําเภอศรีบรรพตท้ัง 11 โรงเรียน และหนวยงาน/องคกร
ที่สนับสนุนดานการศึกษาเขารวมสงเสริมสนับสนุนใชชื่อวา “ศรีบรรพตโมเดล”
 การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชอาํเภอเปนฐาน : ศรีบรรพตโมเดล 
ในปจจุบัน เปนการรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการการจัดการศึกษาโดยเครือขาย
ศรีบรรพต อาศัยความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1 องคการบริหารสวนตําบลเขายา องคการบริหารสวนตําบลเขาปู 
องคการบริหารสวนตําบลตะแพน และโรงเรียนในอําเภอศรีบรรพต จํานวน 
11 โรงเรยีน ประกอบดวย โรงเรยีนบานโหละเรด็ โรงเรยีนอนบุาลศรบีรรพต โรงเรียน
วัดโพรงงู โรงเรียนบานไทรทอง โรงเรียนบานเขาปู โรงเรียนบานเหรียงงาม 
โรงเรียนวัดใสประดู โรงเรียนชุณหะวัณ โรงเรียนวัดตะแพน โรงเรียนบาน
สวนโหนดและโรงเรียนบานหัสคุณ ไดพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
มาโดยลําดับ สําหรับปการศึกษา 2557 เครือขายไดรับงบประมาณจากกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 500,000 บาท โดยความรวมมือ
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ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมพฤติกรรมและ
คานิยมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและหลักโภชนาการของเด็กและเยาวชน
ในอําเภอศรีบรรพต เปนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและบูรณาการ มีการปรับ
เปล่ียนเน้ือหาและกิจกรรมอยางเหมาะสมในแตละป จนประสบความสําเร็จ
แนวคิดเบื้องตนในการทํางาน หากผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีสุขภาวะท่ีดี ก็จะมี
ปญญาที่ดีตามไปดวย
 ในการทํางานของเครือขายศรีบรรพตไดกําหนดวัฒนธรรมองคกร
รวมกัน คือ “ประสานความรวมมือ ถือหลักธรรมาภิบาลบูรณาการทุกภาคสวน” 
จึงตองดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทํางานในระดับตาง ๆ และ
ไดกําหนดบทบาทหนาที่ ประกอบดวย
 คณะกรรมการทีป่รกึษา มหีนาท่ีใหคาํปรกึษา ขอเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาขอกฎหมายท่ีเกีย่วของซ่ึงอาจเกิดขึน้จากการเขาใจไมตรงกัน ประกอบ
ดวย นายอําเภอศรีบรรพต นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
 คณะกรรมการอํานวยการ มหีนาที ่อาํนวยการ การตัดสนิใจเชิงนโยบาย 
การแกปญหา การนิเทศ ติดตาม รวมทั้งการสรางขวัญและกําลังใจ ประกอบ
ดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ที่ไดรับมอบหมาย นายอําเภอศรีบรรพต นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาปู 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขายา นายกองคการบริหารสวนตําบลตะแพน 
คณะทํางาน จาก สสส.
 คณะกรรมการดําเนินงานมีหนาที่ประสานการดําเนินงานจัดต้ังศูนย
ประสานงานโครงการ ประชุมชี้แจงแกคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ รายงานผล
การดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการท่ีปรึกษา และ
ขอเสนอแนะแกฝายตาง ๆ ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ไดรับมอบหมาย นายกองคการบริหาร
สวนตําบลทั้ง 3 ตําบล หัวหนาสวนการศึกษา ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ผูอาํนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ศกึษานิเทศกประจําอาํเภอ
ศรีบรรพต ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนากลุมวิชาการ
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 คณะกรรมการประจําศนูยเครือขายมหีนาทีป่ระสานงานศูนย ออกแบบ
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การปฏิบัติงานธุรการท้ังแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ การประสานการประชุมอบรม สัมมนาที่เก่ียวของ ประกอบดวย 
ประธานเครอืขายศรบีรรพต ผูบรหิารโรงเรยีน เลขานกุารเครือขายศรบีรรพต และ
เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน 
 คณะกรรมการฝายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ ประกอบดวย คณะกรรมการบรหิาร
ประจําศูนยกลุมสาระการเรียนรู มีหนาที่ 
 1.  ประสานงานวิชาการ กาํหนดมาตรฐาน ตวัช้ีวดัและเกณฑการประเมิน 
 2. ประสานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
  หลากหลาย
 3. ประสานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษากับหนวยงานตางๆ
 4. การตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานกําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด
  และเกณฑการประเมินและการรายงานผล
 5. จดัทาํเคร่ืองมอืประเมนิผลอยางครอบคลมุและหลากหลาย ครบถวน
 ทั้งน้ีมีโรงเรียนบานโหละเร็ดเปนโรงเรียนแมขายประสานงาน ประกอบ
ดวย
   -  ศูนยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งศูนยที่โรงเรียนบาน
    หัสคุณ
   -  ศูนยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งศูนยที่โรงเรียน
    วัดตะแพน
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตั้งศูนยที่โรงเรียน
    บานเขาปู
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ตั้งศูนยที่โรงเรียนบานสวนโหนด
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตั้งศูนยที่โรงเรียนวัดโพรงงู
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งศูนยที่
    โรงเรียนชุณหะวัณ
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   - ศนูยกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี ตัง้ศนูย
    ที่โรงเรียนบานเหรียงงาม
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศต้ังศูนยที่โรงเรียน
    วัดใสประดู
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมปฐมวัย ตั้งศูนยที่โรงเรียน
    อนุบาลศรีบรรพต
   - ศูนยกลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งศูนยที่
    โรงเรียนบานไทรทอง
คณะกรรมการฝายเครือขายความรวมมือ มีหนาที่
 1. ประสานการทํางานกับองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3 ตําบล 
  กํานัน ผูใหญบาน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
 2. แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานราชการ เอกชน พลังมวลชน 
  ทั้งในและนอกอําเภอศรีบรรพตมารวมในการจัดการศึกษา
 3. หาวิธีการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
คณะกรรมการฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
 1. จัดทําเอกสารการประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ
 2. เปนผูใหขอมูลการประชาสัมพันธโครงการ การตอนรับผูเกี่ยวของ
  จากภายนอกท่ีมาศึกษาดูงานหรือการจัดการของอําเภอนํารอง
 3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ ผลงานนักเรียนตามโอกาส 
  สมควรและเม่ือสิ้นปการศึกษา
คณะกรรมการฝายตรวจสอบและประเมินผล มีหนาท่ี
 1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียน
  ในอําเภอศรีบรรพ
 2. ประสานงาน ตรวจสอบการดาํเนนิกจิกรรมรวมกับผูปกครองนกัเรยีน 
  ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกระยะรวมท้ังขอเสนอแนะ
  แนวทางแกไข
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กิจกรรมที่ดําเนินการ ประกอบดวย
 1. ยุวอสม. ประกอบดวย
  -  จัดทําหลักสูตรและการจัดทําคูมือครู/คูมือผูปกครองนักเรียน
  - สํารวจขอมูลนักเรียนดานโภชนาการ
  - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวันของนักเรียน
  - กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุม
  - กิจกรรมระบบดูแลนักเรียนเพื่อตรวจครอบครัวและเยี่ยมบาน 
   นักเรียน
 2. กิจกรรม 3 อ. ประกอบดวย
  - จัดทําหลักสูตรและคูมือครู
  - กิจกรรมหยุดกินจุกกินจิก ลดหวานมันเคม็ อาหารปลอดภัย
   ไรสารพิษ
   - ศิษยลูกผูกพันดวยสี/กีฬาสี
  - กีฬาอําเภอ/หนึ่งคนหน่ึงกีฬา
  - ทัศนศึกษาเชิงธรรมละและเชิงอนุรักษ
  - บริหารจิตน่ังสมาธิวันละ 3 นาที
  - บุญลางบาป/คายจริยธรรม
  - สานฝนดวยการปนจักรยาน
  - เหยียดกาย คลายเสนดวยแอโรบิค
  - สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
 3. กิจกรรมครอบครัวสุขภาพดี ประกอบดวย
  - ประชุมผูปกครองนักเรียนชี้แจงเกณฑการประเมิน
  - แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน
  - ประเมินครอบครัวสุขภาพดีโดยผูทรงคุณวุฒิ
  - มอบเกียรติบัตร/จัดงานแสดงความช่ืนชม 
 
 ในการจดัการศึกษาแบบมสีวนรวมโดยใชอาํเภอเปนฐาน หรอืศรบีรรพต
โมเดลนั้น ผูที่เขามามีสวนรวมอยางมากมาย ประกอบดวย ดังแผนภาพตอไปนี้
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 วิธีการจะทําอยางไร นี่ถือเปนเรื่องที่สําคัญ เครือขายศรีบรรพต
ไดนําเทคนิคและวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม ไปใชในการปฏิบัติจริง ดังนี้
 1. การประชุมระดมความคิด (Brain Storming) 
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
 3. การฝกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ(Training and Seminar on 
  the Scholar)
 4. การทําประชาพิจารณและการจัดเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียน
  ความเรียนรู (Public hearings and community) 
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 5. การใชกลุมงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ (Special Task 
  Forces and Committee)
 6. การสรางงานและกิจกรรมเพ่ือทํารวมกัน (Job creation and 
  Activities) 
 7. การบริหารงานแบบยึดหลักวัตถุประสงครวมกัน (MBO)
 8. การสรางเอกลักษณและวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision & 
  Identity)
 9. การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกร (Network)
 10. การใชระบบขอมูลแบบรวมศูนยขอมูลไวที่เครือขาย (Centralize) 
 11. การจัดระบบการส่ือสารที่ดีและสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
  บุคคลและกลุม (Communication & Relationshi
 12. กระบวนการสรางฉันทามติ (Consensus-building Process)
 13. การใหคําปรึกษาแบบเปนกันเอง (Coaching and Mentoring) 
 14. การตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Shared Decision Making) 
 15. การเพิ่มอํานาจใหผูอํานวยการโรงเรียน (Director School 
  Empowerment)
 16. การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ (Decentralized Authority) 
 17. การตัดสินใจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
  decision Making)
 18. การรวมกันปกครอง (Shared Governance) 

 ถงึแมวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะมีประโยชน แตการท่ีผูบรหิารจัดการ
ศึกษาแบบมีสวนรวมก็มีปญหาหรือขอจํากัดเชนกัน ไดแก การใหกลุมมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจทําใหเกิดกลุมอิทธิพลขึ้นได 
และกอใหเกิดความขัดแยงกัน การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของเครือขาย
กอใหเกิด คาใชจาย เสียเวลา ปญหา และสถานการณเกิดใหมโดยไมคาดฝน
การยึดติดกับประเพณี ปรัชญาและคานิยม นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาไมสามารถสรางระบบการมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ ขาด
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การกระจายอํานาจในการปรับโครงสรางของเครือขาย และการขาดระบบการให
รางวัลในการมีสวนรวมท่ีชัดเจน นอกจากน้ียังมีอุปสรรคทางดานสถานการณ
ที่ขึ้นอยูกับขอจํากัดดานเวลา งาน และอิทธิพลทางดานสภาพแวดลอม 
 สําหรับเครือขายศรีบรรพตมีปญหาในการทํางานคอนขางนอยมาก
เมื่อเทียบกับเครือขายหรือองคกรอื่น ซึ่งถือวาเปนจุดแข็ง ดวยทุกคนที่เปน
คณะกรรมการและคณะทํางานดังกลาวแลวขางตนรูบทบาทหนาที่ของตนเองดี
และมีจิตสาธารณะท่ีจะทํางานเพ่ือสวนรวมเปนทุนเดิมอยูแลว ผนวกกับแนวทาง
ที่เรากําหนดรวมกันมาต้ังแตตนจึงเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ไมมีปญหาใน
การประสานความรวมมือ ตอนเริ่มโครงการใหมจะมีการประชุมคอนขางบอย
จนหลายคนติติง แตเปนความจําเปนจริงๆ ในการดําเนินงาน เพราะตองใชถึง 
7 รวมในการทํางาน แตเมือ่ดาํเนินการอยางเปนระบบ การประชุมบอย ๆ  ถอืเปน
ความจําเปนและเคยชินของคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง 
อาจจะมีปญหาบางในเร่ืองการสงงานหรือขอมูลที่เครือขายตองการลาชาบางแต
ไมเปนอุปสรรคในการทํางาน
 ความสําเร็จเปนไปตามโครงการไดอยางไร เครือขายศรีบรรพตดําเนิน
โครงการเสริมสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริภาคอาหารท่ีปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการของเด็กและเยาวชนในอําเภอศรีบรรพตนั้น เรามีวัตถุประสงค 
3 ขอ คอื 1) เพือ่ใหนกัเรยีนมสีขุนสิยัในการดูแลสขุภาพ คานยิมการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ 2) เพื่อใหนักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรยีนเครอืขายศรบีรรพต 3) เพือ่ให
ผูปกครองนักเรียนเครือขายศรีบรรพตมีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 
 จากการดําเนินงานจนเสร็จสิน้โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคทกุประการ
ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ อนัดวยเราดําเนินงานในเชิงระบบ PDCA ในทกุขัน้ตอน 
มฉิะนัน้จะตรวจสอบไมไดวาโครงการเปนไปตามขัน้ตอนหรอืไม อยางไร เครอืขาย
ศรีบรรพตไดจัดทําแผนการดําเนินงาน อันประกอบดวย 6 สวน คือ
 สวนท่ี 1 บทนํา เปนการกลาวถึงความเปนมา เอกลักษณการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา แนวคิดการทํางาน ความประทับใจในการทํางานหรือวฒันธรรม
องคกร รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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 สวนที่  2  เปนรายละเอียดของโครงการท้ังฉบับท่ีไดเสนอไปยัง สสส.
 สวนท่ี  3  เปนปฏิทินการดําเนินงานโดยยอในงานตามโครงการท้ัง 
3 กิจกรรม ซึ่งในการทํางานจริงๆมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 สวนที่  4  แผนการบรหิารงบประมาณ จากงบทีไ่ดรบัการสนบัสนนุแบง
เปน 3 งวดในการดําเนินงาน
 สวนท่ี  5  การกํากับ ตรวจสอบและรายงาน ถือวามีความสําคัญยิ่ง
เพื่อใชปรับปรุงงานใหดีขึ้นดวย โดยเครือขายศรีบรรพตไดรวบรวมแบบประเมิน
เปนรูปเลมงายตอการตรวจสอบและการนําไปใช
 สวนท่ี  6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับและขอเสนอแนะ เปนการตอบโจทย
ความสําเร็จของโครงการ
 ปจจยัความสาํเรจ็ในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมน้ัน มใิชวาจะสราง
แลวเกิดงาย ๆ  การสรางความเขาใจในเบ้ืองตน หลกัคดิในการทํางาน เปาประสงค
ของงานรวมกันบนพ้ืนฐานของความเปนไปได โดยเฉพาะงบประมาณ ปฏิเสธ
ไมไดวาไมมีงบประมาณก็มีสวนรวมไดในการดําเนินงานโครงการเบ้ืองตนใหมๆ
ตองใชพอสมควร แตเมื่อจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมท่ีประสบความสําเร็จแลว
งบประมาณจะไมใชปญหา จะไหลมาเองตามธรรมชาติซึ่งแตละโรงเรียนจะรูวา
ควรทําอยางไร เอางบประมาณสวนไหนมาใชจาย ดงันัน้ เครือขายศรีบรรพตจึงได
กาํหนดเอกลักษณในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของเครือขายศรีบรรพตแจงแก
ผูเกีย่วของทกุฝาย ทกุคนไดทราบและถอืเปนแนวทางในการพฒันาการศกึษารวมกนั 
เรยีกวาหาจดุความสาํเรจ็รวมกนัทัง้เครอืขายทาํใหเปนความสาํเรจ็ของ “ศรบีรรพต
โมเดล” ประกอบดวย
 S = Synergy หมายถึง มองเปาผลสัมฤทธ์ิเดียวกัน 
   ทั้งอําเภอ
 R = Religion and Culture  หมายถึง เนนการอนุรักษ ฟนฟู 
   ศาสนาและวัฒนธรรม
 I = Image หมายถึง การสรางภาพลักษณและ
   ชื่อเสียงที่ดี
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 B = Behavior change  หมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
   ที่พึงประสงคของนักเรียน 
   ทุกคน
 A = Attitude on Career  หมายถึง การใหนักเรียนมีทัศนคติ
   ที่ดีตออาชีพในชุมชน
 N = Network หมายถึง การสรางเครือขายความ
   รวมมือจากทุกภาคสวน
 P = Participation หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชน
 H = Health หมายถึง การมีสุขภาวะชุมชนที่ดี
 O = Opportunity หมายถึง การใหโอกาสทางการศึกษา 
   แกทุกฝายที่เก่ียวของ
 T = Thinking system หมายถึง การพัฒนาการคิดอยาง
   เปนระบบ 
 ไมสําเร็จเพราะอะไร และทําอยางไรใหสําเร็จ งานสวนใหญที่ดําเนินการ
มาแลวของเครือขายศรีบรรพตน้ันประสบความสําเร็จทุกประการในภาพรวม 
ปญหาเล็กนอยๆของความไมเขาใจกันในเนื้อหาของหลักสูตร/คูมือครู การปรับ
เปลี่ยนปฏิทินการดําเนินงาน การปรับปรุงโครงการในสวนที่คลาดเคล่ือนจาก
ความเปนจริง คณะกรรมการบริหารเครือขายไดรวมกันแกไขและชี้แจงผาน
การประชุม การพบปะในท่ีตางๆ จนกลาวไดวาไมมีปญหา ถามวาแลวสําเร็จ
อยางไร หากตอบในเชิงนกัวิชาการ ปจจยัทีส่งผลใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากร
ในเครือขาย ไดแก
 1) แรงจูงใจ คือ สิ่งที่เปนตัวกระตุน เพื่อกอใหเกิดการกระทําของพลัง
ในบคุคลสงผลตอการแสดงซ่ึงพฤตกิรรมและวิธกีารในการทํางานเพือ่บรรลเุปาหมาย
ทีต่องการ แรงจูงใจมผีลตอกระบวนการทํางานของคนในทิศทางแหงประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีตองการ หมายความวาพวกเราทุกคนเร่ิมจาก
คณะกรรมการบริหารเครือขายกําหนดนโยบายท่ีจบัตองได ในทิศทางเดียวกันทัง้ 
11 โรงเรียน มีเปาหมายเหมือนกันในการขับเคล่ือนการศึกษาสูความสําเร็จ 
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คํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ โดยสรางเอกลักษณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเครือขายศรีบรรพตดังกลาวมาแลว
 2) ภาวะผูนํา มีผลตอการมีสวนรวมขององคกรหรือเครือขาย ในการ
กําหนดทิศทางของกระบวนการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ การยอมรับ 
ความรวมมอื และความดึงดดูใจ คอื เหตุผลทางอารมณและอทิธพิลซึง่เปนพรสวรรค
เฉพาะตัวของผูนําดวย ถือเปนการเตรียมการลวงหนาของประธานเครือขายและ
คณะกรรมการบริหารที่ดําเนินอยางเปนระบบ นําวงจร PDCA มาใชรวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรสูศตวรรษที่ 21
 3) การมีสวนรวมจากชุมชน ไมใชการมีสวนรวมดังท่ีเคยปรากฏอยาง
เกา คือ การบริจาคเงินชวยเหลือ การรวมแรงซอมแซมโรงเรียน การเขาประชุม 
การบริจาคที่ดินสรางโรงเรียน การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพียงอยางเดียว 
แตเปนความรวมมือในเกือบทุกข้ันตอน ใชหลกัการบริหารแบบมีสวนรวมประกอบ
ไปดวย การรวมคิด การรวมวางแผน การรวมปฏิบัติ การรวมรับผิดชอบ การรวม
แกปญหา การรวมประเมินผล และการรวมชื่นชม และ 3 ประสาน ประกอบดวย
ประสาน 1 โรงเรียน 11 โรงเรียน ประสาน 2 องคกรชุมชน/อบต. และประสาน 
3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหมีความ
เขมแข็งทั้งคน เงิน และกระบวนการ หากจะนําทฤษฎีมาจับการมีสวนรวม 
ทั้งการมีสวนรวมเทียม หรือไมมีสวนรวม การมีสวนรวมพอเปนพิธี หรือรวม
เพียงบางสวน และการมีสวนรวมอยางแทจริง คือ มีอํานาจและบทบาทมาก 
เครือขายศรีบรรพตไดผสมผสานการมีสวนรวมท้ัง 3 แบบ หากใชแบบใดแบบหน่ึง
จะไมประสบความสําเร็จอยางแนนอน 
 กลยุทธการทํางาน เครือขายศรีบรรพตบริหารจัดการเครือขายโดย
ใชยุทธศาสตร 3 ประสาน 5 ขั้นตอน 7 รวม (3 : 5 : 7) ในการขับเคลื่อน 
3 ประสาน ประกอบดวยประสานที่ 1 โรงเรียน 11 โรงเรียน ประสานที่ 2 องคกร
ชุมชน/อบต. และ ประสานที่ 3 สสส. 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห
ความตองการจําเปนขั้นตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช
รูปแบบขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใชรูปแบบ และข้ันตอนที่ 5 การขยายผล
และเผยแพรผลงานการบริหารแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค 7 รวม คอื 1. การรวมคิด 
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2.การรวมวางแผน 3.การรวมปฏิบัติ 4.การรวมรับผิดชอบ 5.การรวมแกปญหา 
6.การรวมประเมินผล และ 7.การรวมช่ืนชม ใชคูมือผูปกครองนักเรียนเปน
นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 6  แสดงกลยุทธการมีสวนรวมโดยใชนวัตกรรม (คูมือผูปกครอง)

ผาน หมายถึง โรงเรียนมีคุณภาพตามท่ีกําหนด หากไมผานก็ใหกลับไปรวมระดม
ความคิดเห็นใหม
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 เดิมคณะทํางานไดกําหนดกรอบในการจัดทําคูมือผูปกครองนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ดานสุขภาวะ ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดลอมและ
ดานอาชพีตามบรบิทชมุชนตามทีช่มุชนตองการของผูปกครองในอาํเภอศรบีรรพต 
สรางเปนนวัตกรรมในการขับเคลื่อน คือ คูมือผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 - 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 - 3 แยกเปน การกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน 12 ประการ ดานสุขภาวะจํานวน 5 ประการ ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
ศาสนาและส่ิงแวดลอม 3 ประการ และดานอาชีพตามบริบทชุมชน 2 ประการ 
 สําหรับดานความเปนเลิศทางวิชาการจะเปนผลที่เกิดจากการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนท้ัง 4 ดานมาแลว และไดปรับปรุงคูมือผูปกครองนักเรียนใหม
เปน 2 ระดับ คือระดับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 3 ใน 3 ดานคือ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานสุขภาวะ ดานวิถีชีวิต
วฒันธรรม ศาสนา และสิง่แวดลอม และปรบัปรงุครัง้ลาสดุในสวนของคณุลกัษณะ
อันพึงประสงคตามคานิยมหลัก 12 ประการ ตอมาเม่ือเดือนกันยายน 2557 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไดนําคูมือผูปกครอง
นักเรียนออกเผยแพร เปนการขยายผลในระดับเขตพ้ืนที่สําหรับผูปกครอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน และท่ีสําคัญผลงานนี้
ไดลงตีพมิพในหนังสอืพิมพเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอยางตอเน่ืองสามารถตรวจสอบได
 สุดทายขอฝากขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของ
เครือขายศรีบรรพตนาจะเปนทางการของการจัดการศึกษาของไทยได หากเรามี
ใจเปนกลางยอมรบันวตักรรมแนวคิดทีเ่ครอืขายทีเ่รยีกวาระดบัรากหญาไดดาํเนิน
การมาแลว จุดออนของการศึกษาไทยคือรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง โดยเฉพาะ
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ซึง่มงีบประมาณมาก และสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดเสนอโครงการมากมายมายังสถานศึกษาแตไมไดถาม
ความตองการของสถานศึกษาหรือผูปกครองวาเขาตองการอยางนั้นหรือเปลา 
 หากถามวาทําไมโครงการน้ีตองทําเหมือนกันทั้งประเทศ ทั้งๆ ที่บริบท
สถานศึกษาแตกตางกันโดยสิ้นเชิง บางโครงการเปนแบบไฟไหมฟาง มีโรงเรียน
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ตนแบบปเดียวหายไปในพริบตา ไมมีการติดตามผลการใชงบประมาณ อางวา
เปล่ียนนโยบายบอยซึ่งก็จริง แตงานโครงการประจําท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางจริงจังทําไมไมทํา ชวงนี้มีการใชครูใหออกนอกหองเรียนมากที่สุดเพื่อสนอง
นโยบายและความตองการของผูมีอํานาจ ทิ้งเด็กสวนใหญไวไมมีคุณภาพ 
 ถึงเวลาแลวหรือยังที่กระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูสถานศึกษา 
องคการเครือขายที่ดําเนินการแลวประสบความสําเร็จ จึงอยากฝากไปยังผูมี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในทุกระดับไดพิจารณาแนวทางที่เครือขาย
ศรีบรรพตไดดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศกึษา งบประมาณอดุหนนุใหกบันักเรยีนอยางจรงิจงัเทาเทยีม หวงัวาบทความ
นี้จะเปนการกระตุนนักการศึกษาไทยใหเห็นความสําคัญและความพยายามของ
เครือขายศรีบรรพตในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชอําเภอเปนฐาน
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 ชุมชนตําบลพนมวังกเปนชุมชนที่ประกอบดวยประชาชน 8 หมูบาน
เปนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขมแข็ง
ดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ประชาชนยึดม่ันในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา เปนชุมชนที่มีความสัมพันธแบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ผูนําทองถิ่นสวนใหญเปนผูที่มีวิสัยทัศนและมีความมุงมั่นใน
การพัฒนาทองถ่ินในทุกๆ ดานท้ังดานการสงเสริมกลุมอาชีพ การสงเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมดานสุขภาพอนามัยและการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา มตีนทนุดานทรัพยากรท่ีจาํเปนตอการดํารงชีวติอยางหลากหลาย 
ไดแก เขาพนมวังก เขาพนม อางเก็บนํ้าเขาบอลา ฝายนํ้าลนบานทุงขึงหนัง 
ซึง่เปนทีร่วมของพืชสมนุไพรนานาชนิด สตัวนํา้ตางๆ และมพีืน้ท่ีอดุมสมบูรณเหมาะ
แกการเพาะปลูกและทําการเกษตรแบบผสมผสาน

พนมวังกดินแดนแหงวัฒนาธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน

 วิน  ผอมนุมและคณะ

*  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานควนปริง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
 พัทลุง เขต 1
 ผูอํานวยการโรงเรียนทุงยางเปล  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงขึงหนัง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานระหวางควน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
 พัทลุง เขต 1
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาพนม  องคการบริหารสวนตําบลพนมวังก
 หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพนมวังก
 ครูโรงเรียนบานระหวางควน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
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 กลุมพนมวงักโมเดล ไดเกดิขึน้โดยความรวมมอืของสถานศกึษาในตาํบล
พนมวงัก อนัประกอบดวย โรงเรียนบานระหวางควน โรงเรยีนบานเขาพนม โรงเรยีน
วัดทุงขึงหนัง โรงเรียนชุมชนบานควนปริง และโรงเรียนทุงยางเปล 
 นอกจากน้ียังมีเครือขายความรวมมือที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหาร
สวนตําบลพนมวังก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานไสยวน ชมรม
กํานันผูใหญบาน ชมรม อสม. กลุมอาชีพตางๆ และภูมิปญญาทองถิ่นในตําบล
พนมวังก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมและดําเนินงานในการพัฒนาดาน
การศกึษา ดานสขุภาวะชมุชน ดานการสงเสริมการประกอบอาชพี ดานการแกปญหา
และปองกันยาเสพติด ดานการสงเคราะหเด็ก ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 
สาํหรบัโครงการจดัการการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกรในชมุชนเพือ่สขุภาวะ
เด็กและเยาวชน เปนแนวคิดของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ 
(สสส.) ทีม่เีจตนารมณสาํคญัในการพัฒนาระบบการศึกษาท่ีพาชาติออกจากวิกฤติ 
คือ การสรางความเขมแข็งที่ฐานรากที่จําเปนตองใหทุกฝายเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยใหความสําคัญกับครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น 
สถาบนัศาสนา องคกรตางๆ ทีม่ใีนทองถิน่ใหเขามามสีวนรวมในการจดัการศกึษา
ในสถานศึกษาและการสรางชุมชนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อเปนการ
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เติมเต็มการจัดการศึกษาที่ดําเนินอยูในปจจุบัน นําสูสุขภาวะที่ดีของคนไทยทั้ง 
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาใน
ตําบลพนมวังก พบวา นักเรียน รอยละ 76.57 มีพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร
ที่ไมเหมาะสม ไดแก การรับประทานขนมกรุบกรอบ การไมชอบรับประทานผัก
และผลไม การไดรับประทานอาหารที่ใชวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่มีสารเคมี
เจอืปน นกัเรียนไมรูจกัใชเวลาวางออกกําลงักายและทํากจิกรรมนันทนาการ เปนตน 
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทางกายไมเปนไปตามเกณฑ
ของกระทรวงสาธารณสุข มีภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหารและพบวา
นักเรียนรอยละ 83.25 มีปญหาสุขภาพในชองปาก  
 จากสภาพปญหาดังกลาว สถานศึกษาทุกโรงในตําบลพนมวังก รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลพนมวังก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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บานไสยวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลพนมวังก 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนาํชุมชน เครือขายจิตอาสาตําบลพนมวังก ผูปกครอง
นกัเรยีนและตวัแทนนกัเรยีนตลอดจนถงึปราชญทองถิน่จึงไดรวมทาํเวทปีระชาคม 
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาและสงเสริมดานสุขภาวะโภชนาการแกนักเรียน
ในพื้นที่ โดยมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุงเนนการสรางองคความรูและการสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การพัฒนาเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภคอาหาร การเสริมสราง
สุขภาวะโภชนาการ การดูแลรักษาสุขภาพกายและจิต โดยเนนการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณีและบริบทตําบลพนมวังก
โดยการรับรูและมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 ดวยเหตดุงักลาวโรงเรยีนบานเขาพนมและสถานศกึษาในตาํบลพนมวงัก 
จึงไดจัดโครงการสงเสริมเด็กพนมวังกรวมพลังรักษสุขภาพข้ึน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมคีวามรูและสรางจติสํานกึในการดแูลสขุภาพของตนเองและสมาชกิในครอบครวั 
แกปญหาภาวะทุพโภชนาการ และสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี ที่เอ้ือตอ
การดแูลรักษาสุขภาพของผูเรยีนในตาํบลพนมวงัก รวมถงึการสรางเดก็ เยาวชนและ
ครอบครัวตนแบบดานการดแูลรกัษาสขุภาพกายและจติทีด่ ีดวยการใชภมูปิญญา
ทองถิ่นและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการอยางลงตัว
 ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมเด็กพนมวังกรวมพลังรักษสุขภาพ 
กลุมพนมวังกโมเดลไดดําเนินการโดยการสรางกระบวนการมีสวนรวมและการ
บริหารจัดการดานสุขภาพผูเรียนในตําบลพนมวังก ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและ
คณะครูทั้ง 5 โรง ผูบริหารทองถิ่นในตําบลพนมวังก องคกรตางๆ และประชาชน
ไดจัดทําเวทีประชาคมนักเรียน ผูปกครอง ครู ผูนําชุมชน และผูเก่ียวของ ณ 
ศาลาประจาํหมูบานบานโคกยาง ซึง่ไดมกีารเสนอแนะแนวทางในการจดัทาํโครงการ
อยางหลากหลาย ไดแก การสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การใหบริการ
สถานที่ในการออกกําลังกายและนันทนาการ การแขงขันกีฬาพื้นบาน/กีฬาตาน
ยาเสพตดิ การดแูลสขุภาพปากและฟน การรณรงคไมใหนกัเรยีนรบัประทานอาหาร
กรุบกรอบ การปลูกฝงนิสัยใหนักเรียนรับประทานผักขางจานและการรณรงค
การรับประทานอาหารพื้นบานจากวัตถุดิบในทองถิ่นการปรับปรุงพัฒนา
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สภาพแวดลอมของโรงเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองนํ้าหองสวมและแหลง
เรียนรูตางๆ ใหสะอาด สวยงาม ปลอดภัย การจัดทําลานสงเสริมสุขภาพมีชีวิต
ในทุกโรงเรียน 

 หลังจากน้ันสถานศึกษาท้ังหาโรงไดแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตร
เสริมสรางสุขภาพผูเรียนตําบลพนมวังกประกอบดวย ตัวแทนครูจากทุกโรง และ
เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบลพนมวังก โดยจัดทาํเปนเอกสาร
หลักสูตรที่สอดคลองกับบริบททองถิ่นพนมวังก และไดมอบใหโรงเรียนทั้ง 5 โรง
นําไปใชจัดการเรียนการสอนใหความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพแกนักเรียน 
นอกจากน้ี มีการจัดทําปายรณรงคหามสูบบุหร่ีในสถานศึกษา/หองสํานักงาน/
กําหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา จํานวน 5 โรง รวมทั้งสํานักงาน อบต.
พนมวังก และ รพสต.พนมวังก 
 กิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก กิจกรรมดีเจนอย โดยเยาวชนตําบล
ตนแบบทําหนาที่ในการใหความรูดานการดูแลสุขภาพทางวิทยุชุมชน /เสียงตาม
สาย กจิกรรมบอกพอแมดแูลสุขภาพ โดยนกัเรยีนนาํองคความรูตางๆ ทีไ่ดรบัจาก
การดําเนินกิจกรรมในโครงการถายทอดแกสมาชิกในครอบครัว การแกปญหา
ภาวะทุพโภชนาการของผูเรียนในตําบลพนมวังก โดยมีการดําเนินการคัดกรอง
ผูเรยีนดานสุขภาวะโภชนาการโดยครูอนามยัรวมกบัเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริม
สขุภาพประจาํตาํบลพนมวงัก การสงเสรมิใหนกัเรยีนทกุโรงปลกูผักปลอดสารพษิ/
เลีย้งสตัวพืน้เมอืงเพือ่ใชประกอบอาหารรบัประทานในโรงเรยีนจาํนวน 5 โรง เนือ้ที่
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ประมาณ 12 ไร ซึง่นอกจากใชในการประกอบอาหารทีส่ถานศกึษาแลวยงัใชประกอบ
เปนอาหารที่บานและจําหนายเปนรายไดเสริมระหวางเรียนแกนักเรียนอีกดวย 
 การรณรงคสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางกาย
และแกปญหาเด็กทีม่นีํา้หนกัเกนิเกณฑมาตรฐานโดยใชกจิกรรมกีฬาและนนัทนาการ
มีการใหบริการลานเสริมสรางสุขภาพมีชีวิตทุกโรงเรียน การสงเสริมการละเลน
พื้นบานตําบลพนมวังก เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูและรณรงคการ
ลดเค็ม ลดหวานตานขนมกรุบกรอบการจัดกิจกรรม “พอครัวหัวปาก” เพ่ือ
สงเสริมการรับประทานอาหารพ้ืนบานท่ีมีประโยชนและปลอดสารพิษและ
แกปญหาสุขภาวะโภชนาการกิจกรรมที่ Happiness School มีการจัดทํา
ลานสุขภาพมีชีวิตในสถานศึกษา จํานวน 5 โรง จัดกิจกรรมสงเสริมใหโรงเรียน
ไดพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีของทุกโรงใหมีความสะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถใหบริการแกผูเรียนและชุมชนไดอยาง
หลากหลายเพียงพอตอความตองการ โดยการจัดประกวดหองเรียนสงเสริม
สุขภาพดีเดนระดับสถานศึกษา ทั้ง 5 โรง ประกวดโรงอาหารดีเดนระดับตําบล 
โดยใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนนาอยู นาเรียนรูของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยเปนเคร่ืองมือ
ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาชุมชน “ภูมิปญญาทองถิ่น
พนมวังกที่ใชในการดูแลรักษาสุขภาพ” โดยใชกิจกรรมผูเฒาเลาเรื่องสุขภาพ 
นํานักเรียนศึกษาพิพิธภัณฑพันธุไมหายาก (สวนตามล) และพันธุพืชสมุนไพร
ในทองถิ่นพนมวังก พูดคุย สอบถาม ฟงเรื่องราวการดูแลสุขภาพ และการบริโภค
อาหารที่มีคุณคาของคนในอดีต



195

 ผลสําเร็จตามโครงการสงเสริมเด็กพนมวังกรวมพลังรักษสุขภาพ
มีหลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพเด็กตําบลพนมวังกที่สอดคลองกับบริบทและ
ความตองการของชุมชนพนมวังก สงผลใหผูเรยีนในตําบลพนมวังกรอยละ 94.31
มีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
ผูเรียนท่ีมปีญหาดานสุขภาพ ไดแก ปญหาดานทันตสุขภาพ ปญหาโรคอวน ปญหา
ทพุโภชนาการ รอยละ 100 ไดรบัการดูแลชวยเหลือและเสริมสรางการมีสขุภาวะ
ที่ดี โรงเรียนทั้ง 5 โรงไดจัดทําลานสุขภาพมีชีวิตจํานวน 5 แหงและสามารถ
ใหบริการแกผูเรียนและชุมชนไดอยางทั่วถึงเปนที่พึงพอใจอยางมากมีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีดีและเอ้ือตอการดูแลรักษาสุขภาพของผูเรียนในตําบลพนมวังก
และผานเกณฑการประเมินโรงเรียนนาอยู นาเรียนรูในระดับทองทุกโรงเรียน 
โรงเรียนทุงยางเปล โรงเรียนบานระหวางควนและโรงเรียนชุมชนบานควนปริง
ไดผานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ประจําป 2557 โดยไดรับ
ความรวมมืออยางเขมแข็งจากองคกร/หนวยงาน ภาคีเครือขายและภูมิปญญา
ทองถิ่นในตําบลพนมวังกที่มีสวนรวมบริหารจัดการดานสุขภาพผูเรียน 
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 นอกจากนี้พฤติกรรมดานสุขภาวะของผูนําชุมชนและบุคลากรของ
หนวยงานกลุมพนมวังกโมเดล มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม มีการลด ละ 
การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ลงอยางเห็นไดชัด ชุมชนมีการตื่นรูและตระหนักใน
การดูแลสุขภาวะสวนบุคคลและครอบครัว องคการบริหารสวนตําบลพนมวังก
ไดกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาพื้นที่และใหงบประมาณสนับสนุนในการ
ดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง
 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ
การบริหารจัดการโครงการอยางเปนเอกภาพ มีการบูรณาการการดําเนินงาน
ครอบคลุมในทุกมติทิัง้ดานทรัพยากร บคุลากร งบประมาณและภารกิจ งบประมาณ
ไดรบัการจัดสรรอยางรวดเรว็และเพยีงพอตอการบรหิารจดัการมกีารบรหิารจดัการ
โครงการอยางเปนระบบครบวงจร PDCA ไดรบัความรวมมือจากผูนาํองคกรตางๆ 
อยางเขมแข็ง ใชตนทุนทางสังคมที่มีอยางเต็มศักยภาพ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณโดดเดน ไดแก ประเพณีการรดนํ้า
ผูสูงอายุ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีการหลอเทียนพรรษา ประเพณี
ลอยกระทง การรํามโนราห การรําระบํากลองพรก การแขงขันการตีกลองพรก 
การรอยมาลยั ลเิกปา ฯลฯ นอกจากน้ียงัมทีรพัยากรท่ีสงเสรมิดานสขุภาพท่ีสมบรูณ 
ไดแก สมุนไพรพืน้บาน พพิธิภณัฑพนัธุไมหายาก แหลงอาหารตามธรรมชาต ิไดแก 
อางเก็บนํ้าเขาบอลา อางเก็บนํ้าบานหูนบ ถํ้าปลา อางนํ้าบานควนนอย เขาพนม 
เขาพนมวังก เปนตน
 สาํหรบักระบวนการในการบรหิารจดัการโครงการใชกระบวนการบรหิาร
จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ินตําบล
พนมวงัก ( School Based Management for Local Development : SBMLD) 
มีกระบวนการดําเนินงาน 8 ประการ ภายใตหลักคิดที่วา “คิดได ใหรวมคิด 
คิดไมไดใหรวมทํา ทําไมไดใหกําลังใจ หากทําสิ่งใดไมไดก็ใหวางเฉยเสีย” ดังนี้

1. การรวมคิด กอนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกงาน หนวยงาน
และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
พนมวังก ผูเรียน พอแม/ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในตําบล
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พนมวังก จํานวน 5 โรง คือ โรงเรียนบานเขาพนม โรงเรียนบานระหวาง
ควน โรงเรียนชุมชนบานควนปริง โรงเรียนวัดทุงขึงหนังและโรงเรียน
ทุงยางเปล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานไสยวน วัดตางๆในตําบล
พนมวงัก ชมรมกาํนนัผูใหญบาน ชมรม อสม. ตาํบลพนมวังก ภมูปิญญา
ทองถิน่ในตาํบลพนมวงัก จะมกีารรวมคดิในรปูแบบตางๆ ขึน้อยูกบัระดบั
ความสาํคญั จาํเปนของโครงการ/กจิกรรม ไดแก การประชมุคณะทาํงาน 
การประชุมกลุมพนมวังกโมเดล การประชุมประชาคมท้ังตําบล เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและรับฟงความตองการทางดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเสริมสรางสุขภาวะชุมชน จากองคกร หนวยงานและผูมี
สวนไดเสยีทกุภาคสวน จากนัน้จงึใชเปนขอมลูในการวางแผนรวมกนัตอไป

2.  การรวมวางแผน หลงัจากการรับฟงความคิดเห็นจากผูทีเ่ก่ียวของและ
ผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนแลว คณะทํางานของโครงการที่ได
รับการมอบหมายจากคณะผูบริหารโครงการกลุมพนมวังกโมเดล ก็ได
มีการวางแผนการดําเนินงานโครงการรวมกันโดยใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการของทองถิน่และวตัถปุระสงค เปาหมายของ
โครงการ จากนั้น คณะทํางานก็จะนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝายบริหารของกลุมพนมวังกโมเดลทราบเพ่ือพจิารณาใหความเห็นชอบ
ในการอนุมัติการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตอไป

3.  การรวมตดัสนิใจ ในกรณทีีจ่าํเปนตองมกีารตดัสินใจในการดาํเนนิงาน
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอผูเรียนหรือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถ่ินหรือผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการ
ฝายตางๆ และคณะผูบริหารจากทุกภาคสวนจะมีการตัดสินใจรวมกัน 
โดยมุงเนนผลประโยชนแกผูเรียนและประชาชนในทองถ่ินเปนเหตุผล
สําคัญในการตัดสินใจ

4.  การรวมดําเนินการ เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการ และ
ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษา กลุมพนมวังกโมเดล ไดประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานและมีการประชุมชี้แจงจนเขาใจชัดเจน
ทกุฝายแลว คณะกรรมการ/คณะทาํงานแตละฝายกจ็ะรวมกนัดาํเนนิงาน
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 โดยการทํางานรวมกันเปนทีมอยางเขมแข็งและสรางสรรค มีการ
มอบหมายผูรบัผดิชอบกจิกรรมหลกั กจิกรรมยอยอยางชดัเจน ซึง่ทกุฝาย

 ไดรวมกันทํางานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่จนงานสําเร็จทัน
ตามระยะเวลาและบรรลผุลตามเปาหมายทีก่าํหนดอยางมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิลเปนทีย่อมรบัและสรางความพงึพอใจแกผูเกีย่วของ/
ผูมีสวนไดเสียในระดับมากถึงมากที่สุด

5. การรวมรับผิดชอบ คณะกรรมการ/คณะทํางานแตละฝายมีการ
แบงงานกันทําตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย โดยรวมมือทํางาน
เปนทีมอยางเขมแข็งดวยความรับผิดชอบ ไมละท้ิงงานหรือหนาท่ี
ที่ไดรับมอบหมาย

6. การรวมติดตามประเมินผล ในการดําเนินงานโครงการตางๆมีการ
ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการฝายติดตามประเมินผลของ
โครงการฯในระดับโรงเรียน ระดับกลุมสถานศึกษากลุมพนมวังก
โมเดลโดยใชวธิกีารใชแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินโครงการ 
การประชุมติดตาม ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
การประชุมผูปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ 
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามประเมินผลในรูปแบบไมเปนทางการ ไดแก 
การประชมุสภากาแฟ การสมัภาษณ/สอบถามประชาชนในโอกาสตางๆ 
การรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน/ผูมีสวนไดสวนเสียในโอกาสและ
สถานทีต่างๆ ไดแก รานนํา้ชา รานขายขนมจนี รานของชาํ เพ่ือจะไดนาํ
ขอมูลในทกุบรบิทมาใชในการประเมนิผลโครงการ จากนัน้คณะกรรมการ
ฝายติดตามประเมินผลก็จะนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมท้ังหมดมา
สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
เพื่อแจงใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนทราบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7. การรวมแกปญหา ถาหากเกดิปญหาในการดาํเนินงานโครงการในแตละ
กจิกรรมหรือในภาพรวมในระดับโรงเรียน ระดับกลุมพนมวังก และระดับ
ตําบลพนมวังก คณะทํางาน/คณะกรรมการดําเนินงานของโครงการฯ 
ตลอดจนผูนําทองถิ่นและชุมชนจะรวมกันหาแนวทางแกปญหาเพื่อ
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ใหปญหาหมดไปใหไดโดยเร็วหรือเกิดผลกระทบตอผูเรียน/ชุมชน
นอยที่สุดไดแก การแกปญหาการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนทั้งในกลุมพนมวังกโมเดล โดยการจัดกิจกรรม
คายวิชาการ การศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือกําหนด
แนวทางการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิรวมกันทั้งระดับตําบลพนมวังก 
การแกปญหานํ้าทวมโดยการระดมอาสาสมัครตลอดจนผูนําทองถิ่นได
ลาดตระเวนสาํรวจปญหานํา้ทวมทัว่ทัง้ตําบลและไดจดักาํลงัพลพรอมทัง้
รถ อปพร.เพือ่แกปญหาถนนตัดขาด การอพยพชาวบานทีป่ระสบปญหา
นํา้ทวม การขนสงวสัดเุครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่าํเปนไปแจกจายประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากปญหานํ้าทวมอยางทันทวงที การใหบริการรถ
รับ-สงนักเรียน การจัดคอนเสิรตเพื่อระดมทุนในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาและการจัดคายวิชาการแกนักเรียนในตําบลพนมวังกใหสามารถ
สอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยอดนิยม การจัดงานครบ
รอบ 30 ป โรงเรียนบานเขาพนมเพ่ือระดมทุนมาพัฒนาหองเรียนปฐมวัย 
การระดมความรวมมือดานแรงงานจากผูปกครอง ผูนาํทองถ่ินและชุมชน
ในการพฒันาสภาพแวดลอมและการพฒันาโรงเรยีนบานเขาพนมในโอกาส
ตางๆแทนการจางผูรบัเหมาอันเปนการลดคาใชจายของสถานศึกษาเพือ่
จะไดใชในการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน การรวมบริจาคเงนิของครู 

 ผูปกครองเพื่อจางครูผูสอนภาษาอังกฤษ และเจาหนาที่ธุรการเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนครูและใหครูไดมีเวลาในการปฏิบัติงานสอน
มากกวางานธุรการ องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกมีการจางครูวิชา
เอกคณิตศาสตร และวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตลอดจนคนงานทั่วไปใหมา
ชวยงานดานการเรียนการสอน การปฏิบตัหินาทีน่กัการภารโรง พนกังาน
ขับรถรับสงนักเรียนและเจาหนาท่ีธุรการแกโรงเรียนบานเขาพนมเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บานเขาพนมใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและประชาชนใน
ตําบลพนมวังก เปนตน 
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8. การรวมชื่นชม รูปแบบการรวมชื่นชมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนในการดําเนินงานตามโครงการตางๆ 
จะเปนในรูปแบบการประชาสัมพันธผลงานดีเดนและการกลาวขอบคุณ

 ผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานผานรายการวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ของจังหวัดพัทลุง คือ “รายการหนูนุยคุยขาว” การ
ประชาสมัพนัธโดยการตดิปายไวนลิผลงานดเีดนในทีส่าธารณชน การจดั
ทําวารสารประชาสัมพันธ การแจงผลการดําเนินงานที่ดีเดนในที่ประชุม
ผูปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน การประชุม
ครู การประชุมสภาตําบลพนมวังก การรวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ระดบัจังหวดั ระดบัภาคใตและระดบัประเทศ 
ซึ่งสรางความภาคภูมิใจแกผูเรียน ผูปกครอง ประชาชน สถานศึกษา
ในตําบลพนมวังก ผูนําทองถิ่น ผูมีสวนเก่ียวของและองคการบริหาร
สวนตําบลพนมวังกอยางมาก

 ขอคนพบจากการดําเนินงานโครงการและการฟงผูเฒาในตําบลพนมวังก
ที่มี ไดแก คุณตามืด นกหุน คุณยายขํา คุณตาวิชัย ดําแกว คุณยายแคลว ไขชวย 
และคุณยายแจว เพชรรักษ ไดเลาใหฟงถึงพฤติกรรมในการบริโภคและการดูแล
รักษาสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ผานมาวา รับประทานผักพื้นบานที่ปลอดสารพิษ 
ไมรับประทานเนื้อสัตวแตจะรับประทานเนื้อปลาที่หาไดเองในทองถิ่น ดังคําที่วา 
“กินปลาเปนหลัก กินผักเปนยา” และจะเขารวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ ของ
ชมุชนอยูเสมอๆ นอกจากนี ้ในวนัสาํคญัทางศาสนาหรอืวนัพระกจ็ะทาํบญุตกับาตร
และไปรวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยูเปนประจํา  ในการดําเนินโครงการใหสาํเร็จ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือ รวมแรง รวมใจจากทุกภาคสวนอยาง
จริงจังและตอเนื่อง และพบวา อิทธิพลจากสื่อโทรทัศนและการมีหางสรรพสินคา
อยูใกลกับชุมชนจะสงผลตอการปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภค และการดูแลรักษา
สุขภาพของนักเรียนอยางมาก 
 ในการขยายผลความรูของโครงการ ไดดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แกผูเรียนทุกโรงเรียนและสรางเครือขายผูเรียนตนแบบดานสุขภาพโดยการชักชวน
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และแนะนําแกเพื่อนนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวของตนเอง มีการจัดปาย
นิเทศ จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธแกผูเก่ียวของ จัดทําไวนิลรณรงคให
ความรูดานสุขภาพการเผยแพรความรู/กจิกรรมเดนทางส่ือออนไลน ไดแก เฟสบุค 
ไลน การจัดกจิกรรมดีเจนอย การจัดนทิรรศการเผยแพรผลการดําเนินงานในงาน
เปดโลกการศึกษาสรางปญญาเด็กพัทลุง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ใตและระดับประเทศ มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ ยกยองนักเรียนที่มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่ดี
 จากการดําเนินงานท่ีผานมา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือภาระงาน
ของผูเกีย่วของมงีานประจําตองทาํมาก และมีเวลาวางไมตรงกนัทาํใหประสานงาน
ในการดําเนินงานไมคอยสะดวกตามกําหนดและในการสรางความเขมแข็งใน
การดําเนินงานโครงการใหประสบผลสําเร็จอยางย่ังยืน สถานศึกษาทุกโรงควร
ใหความสําคัญและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานสุขภาวะอยางจริงจังและ
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ตอเน่ืองทุกระดับชั้น มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพมาให
อบรมใหความรูแกนกัเรียนและชุมชนเปนระยะๆ สอดคลองกับสถานการณภาวะ
สุขภาพ ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม รูปแบบในการเสริมสราง
สขุภาวะชมุชนทีน่าสนใจและเหมาะสมกบับรบิททองถิน่ มกีารรณรงคใหนกัเรยีน
และประชาชนนําความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพมาใชเปนแนวปฏิบัติใน
การดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่องและจริงจัง และมีการจัดตั้ง
เปนชมรมดานการดูแลรักษาสุขภาพ ไดแก ชมรมคนกินผัก ชมรมคนขี่จักรยาน 
ชมรมแอโรบคิ ชมรมไมพลอง ชมรมฟตุบอล ชมรมเซปกตะกรอ เปนตน หนวยงาน
ที่เก่ียวของมีการกําหนดมาตรการและใชกฎหมายในการควบคุมการจําหนาย
อาหาร สุรา บุหรี่ การควบคุมรานเกมส อยางจริงจัง 

รายการอางอิง

พิณสุดา  สิริธรังศรี .(2557). คูมือการติดตาม สนับสนุนการดําเนินโครงการ 
 ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน 
 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. พิมพครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: 
 กรุงเทพมหานคร: DPU Coolprint มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
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สานใจคน 3 วัย ใส ใจสุขภาวะ

ประสพ  เพชรจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอทราย

 จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ที่มุงเนนการพัฒนาทางวัตถุ
โดยเอาเศรษฐกิจหรือเอาเงินเปนตัวตั้งแบบทุนนิยม ดําเนินธุรกิจการคาและ
บริการที่ถูกครอบงําดวยกลไกการตลาดมุงแสวงหากําไรเปนสําคัญ สังคมเปลี่ยน
ไปสูการเสื่อมสลายจากสังคมตะวันออกเปนสังคมตะวันตก สังคมเกษตรกรรม
เปนสังคมอุตสาหกรรม สังคมชนบทกลายเปนสังคมเมืองมากข้ึน เกิดกระแส
วตัถนุยิม บรโิภคนิยมท่ีมคีานยิมเลียนแบบการบริโภคตามตางชาติ เกิดความฟุงเฟอ
ฟุมเฟอย ไมเพียงพอ ทําใหขาดความเอ้ืออาทรใสใจซึ่งกันและกัน นักเรียนและ
ผูปกครองมีวถิชีวีติตองเรงรีบและแขงกับเวลา จงึมีความนิยมในอาหารพรอมปรุง 
อาหารกึง่สาํเรจ็รปูมากขึน้ ทาํใหประชาชนและนกัเรยีนขาดการดแูลเอาใจใสในเร่ือง
ของสุขภาพ ขาดความรับผดิชอบตอผลกระทบทางดานสุขภาพและสังคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเร่ืองของผลิตภัณฑที่ไรคุณคาทางโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไมเหมาะสม ไมไดสัดสวน ขาดความสมดุล ละเลยหรือมองขามคุณคาทาง
โภชนาการ ไมคาํนงึถงึผลกระทบตอสขุภาพและมคีานยิมทีไ่มถกูตอง สงผลใหนกัเรยีน
เจ็บปวยดวยโรคที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองเพิ่มขึ้น 
 จากผลการสํารวจสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 – 2550 พบวา คนไทยท้ังชายและหญิงยังบริโภคผักและ
ผลไมในปริมาณตอวันต่ํากวามาตรฐานสําหรบัการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
(400 - 800 กรัมตอวัน) กลาวคือ เพศชายบริโภคผักและผลไมประมาณ 268 กรัม
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ตอวัน ขณะท่ีเพศหญงิบริโภคผักและผลไมประมาณ 283 กรัมตอวัน (กองสขุศึกษา,
2552: 2) 
  สําหรับขอมูลดานการออกกําลังกาย จากการสํารวจสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนไทย ในป 2547 พบวา เพศชายมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอหรือ
อยูในระดับตํ่ารอยละ 21  เพศหญิงรอยละ 24 และมีอัตราเพ่ิมข้ึนตามอายุที่
สูงขึ้น ในระดับภาค พบวา ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ มีสัดสวน
ผูมกีจิกรรมทางกายท่ีไมเพยีงพอมากกวาภาคอ่ืน ๆ  ซึง่จากการเฝาระวงัพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนของกองสุขศึกษา พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการออก
กําลังกาย สัปดาหละอยางนอย 3 - 5 วัน อยางนอยครั้งละ 30 นาทีเปนประจํา 
เพียงรอยละ 37.70 เทาน้ัน (กองสุขศึกษา, 2552: 3) 
  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา โดยไดกาํหนดมาตรฐาน
ดานคณุภาพผูเรยีนในสวนทีเ่กีย่วของกับสขุภาพกายและสขุภาพจติไวในมาตรฐาน
ที่ 1 ใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ซึ่งมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก นักเรียน
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย นักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน นักเรียนปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ใหโทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่ส่ียงตอความรนุแรงโรคภยั อบุตัเิหตแุละ
ปญหาทางเพศ นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น และสรางผลงานจาก
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เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
 โรงเรยีนบานบอทราย ซึง่เปนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จงึรวมกบั
โรงเรยีนตาง ๆ  ในตาํบลบานพราว อาํเภอปาพะยอม จงัหวดัพทัลุง ซึง่ประกอบดวย 
โรงเรียนบานบอทราย โรงเรียนบานเนินทราย โรงเรียนบานตลิ่งชันและโรงเรียน
บานศาลานํ้า ทําการศึกษาวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
รวมกัน พบวาเด็กและเยาวชนมีปญหาสุขภาพคอนขางมาก ทัง้ปญหาภาวะโภชนาการ 
และพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้สภาพปญหาทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับส่ือเทคโนโลยีนําเสนอคานิยมการบริโภค
แบบตะวันตก เชน อาหารจานดวน (fast food) ขนมกรุบกรอบ นํ้าอัดลม ซึ่งเปน
อาหารท่ีมสีวนประกอบของแปงและไขมันสงู อาหารเหลาน้ีขาดผักและเสนใยของ
อาหารสงผลใหไดรบัสารอาหารไมครบถวนตามหลักโภชนาการ อกีท้ังยงัขาดการ
ออกกําลังกาย ประกอบกับโรงเรียนสวนใหญเนนการเรียนการสอนมากกวาเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพ จึงสงผลใหเด็กและเยาวชน มีแนวโนมการเปนโรคอวนและ
โรคขาดสารอาหารเพิม่ขึน้ จากสภาพปญหาดงักลาว จงึไดรวมกันจดัทาํ “โครงการ
พลังสามัคคีสรางสุขภาพดีสูชุมชนบานพราว” (ภายใตโครงการการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน) ซึ่งใชรูปแบบ
การบริหารจัดการแบบเครือขายความรวมมือ ยดึหลักความรวมมือกนัเปนเครือขาย 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 8   รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขายความรวมมือ 

โรงเรียนในตําบลบานพราว

 
 จากการท่ีไดเขารวมโครงการพลังสามัคคีสรางสุขภาพดีสูชุมชน
บานพราว (ภายใตโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน) โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผูเขียนในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ ไดรับทราบ
หลักการ แนวคิดของโครงการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ยึดแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย
ทีย่ดึผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการมสีวนรวมและบูรณาการทรัพยากรในทองถิน่รวมกัน 
บนพื้นฐานของการกระจายอํานาจโดยใชชุมชนเปนฐาน ใหเกิดความเขมแข็ง
จากรากฐาน ดวยความรวมมือขององคกรในชุมชน ทั้งรวมคิด รวมวางแผน 
รวมตดัสนิใจ รวมดาํเนนิการ รวมรบัผดิชอบ รวมตดิตามประเมนิผล รวมแกปญหา 
และรวมชื่นชม
  เมื่อไดรับรู รับทราบหลักการ แนวคิดในการดําเนินงานแลว ก็ไดรวมกับ
ภาคีเครือขายของโรงเรียน ทั้ง 4 โรง ในตําบลบานพราว ทั้งผู ปกครอง 

โรงเรียนบานตล่ิงชัน
(โรงเรียนเครือขาย)

โรงเรียนบานบอทราย

(โรงเรียนแกนนํา)

โรงเรียนบานบอทราย

(โรงเรียนแกนนํา)

โรงเรียนบานเนินทราย

(โรงเรียนเครือขาย)

โรงเรียนบานศาลาน้ํา

(โรงเรียนเครือขาย)
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอทราย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานตลิ่งชัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ชมรมผูสูงอายุ 
เทศบาลตําบลบานพราว พระอาจารยจากวัดโดนคลาน และศูนย 3 วยั สานสายใย
รกัแหงครอบครัว บานพราว จ.พทัลงุ ซึง่เปนองคกรท่ีชวยพฒันาคุณภาพชีวติของ
คนในชุมชน ทั้ง 3 วัย คือวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยผูสูงอายุ ศึกษาวิเคราะหปญหา 
ความตองการของชุมชน และความจําเปนดานสุขภาวะของโรงเรียนและชุมชน 
เสนอทางเลือกแนวทางการดําเนินงาน โดยกลุมยอยไดสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน พอสรุปไดวา เด็กและเยาวชนมีปญหาสุขภาพคอนขางมาก โดยเฉพาะ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ เด็กชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ
นํา้อดัลม ซึง่เปนอาหารท่ีมสีวนประกอบของแปงและไขมันสงู อาหารเหลานีข้าดผัก
และเสนใยของอาหาร สงผลใหไดรับสารอาหารไมครบถวนตามหลักโภชนาการ 
อกีทัง้ยงัขาดการออกกําลงักาย สงผลใหเดก็และเยาวชน มแีนวโนมการเปนโรคอวน
และโรคขาดสารอาหารเพ่ิมขึ้น 
 หลังจากน้ันโรงเรียนท้ัง 4 โรงเรียนจึงไดจัดทําแผนงานโครงการพลัง
สามัคคีสรางสุขภาพดีสูชุมชนบานพราว เนนกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะท้ัง 
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4 ดาน คือ ดานกาย จิต สังคม และปญญา มีการกําหนดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
อาท ิ“กจิกรรมเรียนรูบรูณาการ” เรียนรูการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย การทํา
เครื่องดื่มสมุนไพร “กิจกรรมหนูนอยนักโภชนาการ” เรียนรูการเพาะเห็ดนางฟา 
การปลกูผกัปลอดสารพิษ การเลีย้งปลากนิพชื การเล้ียงไกไข จดัตลาดนัดสุขภาพ 
และอาสาสมคัรเยาววยัใสใจผูสงูอาย ุ(อผส.นอย) ออกเยีย่ม ดแูลผูสงูอายใุนชมุชน
รวมกับ อสม. และสมาชิกชมรมผูสูงอายุ “กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข” เรียนรูกีฬา
พื้นบาน แอโรบิค ฮูลาฮูบ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย “กิจกรรมกาวยาง
อยางเขาใจ” เรียนรูเพศศึกษา การปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและ
การเตรียมตนกอนครองคู คายรูทันพิษภัย ยาเสพติด และคายครอบครัวอบอุน
 มกีารแตงตัง้ และประชมุคณะทาํงานขบัเคลือ่นโครงการเพือ่กระจายงาน 
และผสานแผนการดําเนินโครงการ แตงต้ังผูรบัผดิชอบแตละกิจกรรม ประชุมสราง
ความเขาใจกบัผูปกครองกอนดาํเนนิงานตามโครงการ นเิทศ ตดิตามผลการดาํเนนิ 
และความกาวหนาของกิจกรรมในโครงการแตละงวด ทบทวน และถอดบทเรียน 
สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ และรายงานผลการดําเนินเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ซึ่งพอจะสรุปเปนกระบวนการดําเนินงาน ตามแผนภาพดังนี้
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กระบวนการดําเนินงานพลังสามัคคีสรางสุขภาพดีสูชุมชนบานพราว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

แผนภาพท่ี 9  กระบวนการดําเนินงานพลังสามัคคีสรางสุขภาพดีสูชุมชนบานพราว
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 กจิกรรมอาสาสมคัรเยาววยัใสใจผูสงูอาย ุ(อผส.นอย) เปนหนึง่ในกจิกรรม
ทีมุ่งพัฒนานกัเรยีนดานคุณธรรมควบคูกบัการพัฒนาดานสขุภาวะ โดยเฉพาะดาน
ความมีจิตสาธารณะ ซึ่งเปนจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนมีสวนชวย
เหลือสังคม เพราะการอยูรวมกันในสังคมทุกวันนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย
ความมนีํา้ใจไมตรีการเอ้ือเฟอเผือ่แผ การชวยเหลอืเกือ้กูลกันโดยไมหวงัผลตอบแทน 
การปลกูฝงจติสาธารณะนัน้ ควรทาํการปลกูฝงใหเกดิขึน้ตัง้แตวยัเดก็ เนือ่งจากเปน
ชวงที่เหมาะตอการปลูกฝงและสงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเปนอยางย่ิง เพราะ
เด็กยังเปน “ไมออน ที่ดัดงาย” โดยโรงเรียนบานบอทราย ซึ่งเปนโรงเรียนแกนนํา 
รวมกับชมรมผูสูงอายุบานบอทราย โรงพยาบาลปาพะยอม โรงพยาบาลสงเสริม
สขุภาพตําบลบานบอทราย และศูนย 3 วยั สายสายใยรักแหงครอบครัว บานพราว 
จังหวัดพัทลุง ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) และไดรบัการสนับสนุนการดําเนิน
งานจากสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ที่สมัครใจเปนอาสาสมัครมี
ความรูและทักษะท่ีถูกตองในการดูแลผูสูงอายุที่อยูบานคนเดียว และท่ีชวยเหลือ
ตนเองไมได และเพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีจิตอาสาในการดูแล เอาใจใส
ผูสงูอายทุีข่าดผูดแูล เปนการสรางความสมัพนัธระหวางผูสงูอายกุบัเดก็และเยาวชน
ใหสามารถใชชีวิตรวมกันไดอยางมีความสุข
 ขั้นตอนการดําเนินงานของเรา ขั้นแรก เปดรับสมัครผูสูงอายุจากชมรม
ผูสูงอายุบานบอทราย จํานวน 20 คน และรับสมัคร เด็กและเยาวชนโรงเรียน
บานบอทราย ทีส่มคัรใจเปนอาสาสมคัร จาํนวน 30 คน นอกจากนี ้ชมรมผูสงูอายุ
บานบอทราย จะคัดเลือกผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมได และไมมีผูดูแลในชุมชน 
จํานวน 30 คน เพื่อรับการดูแลจากอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ หลังจากนั้น มีการ
ฝกอบรมพัฒนาการเรียนรูวธิกีารดูแลสุขภาพผูสงูอายุ โดยเจาหนาทีจ่ากโรงพยาบาล
ปาพะยอม แลวมีการแบงกลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเยาววัย (อผส.นอย) 
ออกปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุ สัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมบันทึกผลการ
ปฏิบตังิาน โดยผูสงูอายทุีร่วมโครงการกจ็ะถายทอดภมูปิญญาทองถิน่และแนวคดิ
ในการดําเนินชีวิตใหกับเด็กทุกครั้ง 
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 คุณยายหมิก คชภักดี อายุ 84 ป อยูบานเลขที่ 138 หมูที่ 4 ตําบล
บานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปนหน่ึงในผูสูงอายุที่ชวยตัวเอง
ไมได อาศัยอยูกบัลกูสาว ยิม้อยางมคีวามสขุเมือ่มอีาสาสมคัรดแูลผูสงูอายเุยาววยั 
(อผส.นอย) ไปเยี่ยมถึงบาน อผส.นอย ไดนวดแขนขาใหคุณยาย หลังจากนั้นได
ปอนอาหารกลางวันใหกับคุณยาย ลูกสาวคุณยายย้ิมแกมปริ และบอกวา วันนี้ 
คุณยายทานอาหารไดเยอะกวาปกติ คุณยายบอกกับ อผส.นอยวา วันนี้ดีใจและ
มีความสุขมากท่ีลูกหลานมาเย่ียมและใหกําลังใจ อยากใหมาเย่ียมบอยๆ ถามา
คราวหนาอยาลมืซือ้ขาวหลามมาฝากยายดวย เพราะเปนอาหารทีย่ายชอบมาก” 
  กิจกรรมน้ี นอกจากสงผลใหนักเรียนมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึนแลว 
ยังไดรับคําชื่นชมจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ในโอกาส
เสด็จไปทรงเปดศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว บานพราว จังหวัดพัทลุง 
ในพระอุปถมัภฯ (บรเิวณโรงเรียนบานบอทราย) เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2557 บริเวณ
ลานวิถีชุมชนคนบานพราว พระองคทานไดทอดพระเนตรและชื่นชมกิจกรรม
สานใจ คน 3 วัย ที่เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนวัยเด็ก วัยทํางาน 
และวัยผูสูงอายุ ในการทําสมุนไพรเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมผาน
การใหความรูจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอทราย ไดแก การให
ความรูการใชสมุนไพรในชวีติประจาํวนั การอบรมเรือ่งการดูแลผูสงูอายุ อาหารท่ี
เหมาะสมกับผูสงูอายุ พรอมทัง้ออกเยีย่มผูสงูอายุในชมุชนรวมกนัของอาสาสมัคร
เยาววยัใสใจผูสงูอายุ (อผส.นอย) โดยพระองคทานกลาววา “เปนกิจกรรมทีด่มีาก 
ชวยปลูกฝงใหเด็กไดเรียนรูการดูแลคนในชุมชน กอใหเกิดชุมชนเขมแข็ง ขอให
ชวยกันทําอยางตอเนื่อง” 
 จากการดําเนินงานโครงการนี้อยางตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนมีสุขนิสัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ
ในภาพรวมอยูในระดบัดมีาก มกีารชัง่นํา้หนกั วดัสวนสงู และทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย กอนและหลังดําเนินกิจกรรมตามโครงการ พบวา หลังดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ นกัเรยีนกลุมเปาหมาย มนีํา้หนกัตามเกณฑ รอยละ 91.07 มสีวนสงู
ตามเกณฑ รอยละ 94.99 และผานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รอยละ 88.24 
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ซึง่มกีารพฒันาดขีึน้ และเปนไปตามเปาหมาย นกัเรยีนไมมปีญหาเรือ่งเพศสมัพนัธ 
ไมมีนักเรียนติดยาเสพติด และนักเรียนออกกลางคันลดลง 
 นอกจากนี ้ยงัสงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของทกุโรงเรยีนพัฒนาสูงขึน้ 
โรงเรยีนไดรบัรางวลัตาง ๆ  อาทิ นกัเรยีนไดรบัการคดัเลอืกเปนตวัแทนเขาแขงขนั
ทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต หลายรายการ รางวัลสถานศึกษา
พอเพียง รางวัลโรงเรียนตนแบบการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รางวัลชนะเลิศโรงเรียนนาอยู
นาเรียนรู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และ
รางวัลโรงเรียนดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2557 ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน สิ่งที่ไมสําเร็จ แมวาโครงการจะ
ประสบความสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย แตก็ยังมีนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งที่ยัง
จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ คือนักเรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ และนักเรียน
ที่พอแมฝากใหอยูกับผูสูงอายุ นักเรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ มีสาเหตุมาจาก
ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได นักเรียนเลือกบริโภคอาหาร
ตามความสะดวก สวนใหญจะซ้ืออาหารสําเร็จรปู โรงเรียนไดแกปญหาของนักเรียน
ทั้ง 2 กลุมนี้โดยใหอยูในความดูแลของครูพี่เลี้ยงหรือครูที่ปรึกษาอยางใกลชิด 
คอยใหคาํแนะนาํ ปองปราม ควบคมุเปนรายบคุคลใหมกีารปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
การบริโภคแบบคอยเปนคอยไป 
  ปจจัยความสําเร็จ เกิดจากบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในเร่ือง
สุขภาพ ใหความรวมมืออยางดียิ่ง โรงเรียนมีพลังเครือขายที่เขมแข็ง กลาวคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอทราย เปนโรงพยาบาลตนแบบในเร่ือง
สุขภาพ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดใช
นักเรียนของโรงเรียนบานบอทราย เปนกลุมเปาหมายอีกดวย ผูปกครองใหความ
รวมมือเปนอยางดี และชุมชนใกลโรงเรียนเปนหมูบานในโครงการหมูบานตนแบบ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ซึ่งสอดคลองกับโครงการของโรงเรียน
 ขอเสนอแนะ เพ่ือใหการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนมีความย่ังยนื 
ควรดําเนินโครงการน้ีอยางตอเน่ืองแมวาจะมีงบประมาณหรือไมก็ตาม เพราะถือ
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เปนภารกิจ หนาที่ที่ตองทํา การทํางานรวมกัน เปนเครือขายแมมีความยุงยากใน
การบริหารจัดการ แตจะเปนผลดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กจะไดตัวอยางกิจกรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จมากมาย ในการทํางานควร
ทํารวมกับภาคีเครือขาย ผูมีสวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมที่ทําเพ่ือเด็กและเยาวชน เปนเรื่องท่ีทุกหนวยงาน 
ทุกองคกรควรใหความรวมมือ
   จากการท่ีโรงเรียนในตําบลบานพราว รวมกันผลักดันพลังสามัคคีของ
คนทั้ง 3 วัย ในการสรางสุขภาพดีสูชุมชน บานพราว ซึ่งเปนการศึกษาท่ีนําไป
สูความสุขของผูเรียนท้ังดานกาย จิต สังคม และสติปญญา โดยการมีสวนรวม
การจัดการศึกษาขององคกรในชุมชนที่ใกลชิดกับนักเรียน ดวยความรวมมือกัน
ของโรงเรียน ครอบครัว วดั ชมรมผูสงูอายุ และเทศบาลตําบลบานพราว ทีร่วมคิด 
รวมทํา และรวมชื่นชมความสําเร็จอยางมีความสุข สงผลดีตอพฤติกรรมสุขภาพ 
ชวยเสริมสรางความฉลาดทางสุขภาวะของเด็กและเยาวชน จนใชความสามารถ
ดานการรูหนังสือและทักษะทางสังคม เพื่อเขาถึง เขาใจ ประเมิน ใชความรู และ
สือ่สารเก่ียวกับสารสนเทศดานสขุภาวะตามความตองการ อนัเปนการสงเสริมและ
รักษาสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิต
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เต็มศักยภาพครู สูภาคีที่เขมแข็ง
กลยุทธสูความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม

อมรรัตน เรืองแกว
ครูโรงเรียนวัดปะโอ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดความมุงหมายของการศึกษา
ไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมใน
การดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข” จงึเห็นไดวาภารกิจของ
การศึกษาคือ การพัฒนาคนใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข และใหยึดหลักการ
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมกันคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ 
รวมรับผลประโยชนและรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
 โรงเรียนวัดปะโอ ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา บริบทของชุมชนเปนสังคมชนบท ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโรงงาน เนื่องจากในพื้นท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
หลายโรง มีแรงงานตางดาวเขามาในพ้ืนที่จํานวนมาก เชน แรงงานพมา กัมพูชา 
และเวียดนาม รวมถึง พอ แม ผูปกครองนักเรียนก็ประกอบอาชีพรบัจางในโรงงาน
อตุสาหกรรมนีเ้ชนกนั บางสวนปลกูผัก ทาํนา รบัจาง หาเลีย้งครอบครวั ซึง่รายได
ไมมากนกัเมือ่เทยีบกบัจาํนวนสมาชกิในครอบครวัทีต่องรบัผดิชอบ ทาํใหผูปกครอง
นักเรียนตองหารายไดพิเศษและอาชีพเสริม เชน การทํางานลวงเวลา การรับจาง
ทํางานในวันหยุดและการออกไปประกอบอาชีพที่อื่น จากบริบทดังกลาวลวน
สงผลตอนักเรียนทั้งสิ้น เพราะพอแม ผูปกครองไมมีเวลาใหกับครอบครัว ไมมี
เวลาในการอบรมเลีย้งดลูกู บางครัง้ตองฝากลกูไวกบัปู ยา ตา ยายและญาตพิีน่อง 
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บางครอบครัวมีปญหาการหยารางสงผลตอสภาพความเปนอยูของนักเรียน 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัยและไมถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
 จากการรายงานขอมลูของฝายอนามยัโรงเรยีน ทาํใหทราบวา มนีกัเรยีน
ที่มีภาวะทุพโภชนาการต่ํากวาเกณฑ 8 คน คิดเปนรอยละ 4.49 และเกินเกณฑ 
14 คน คิดเปนรอยละ 7.86 โดยมีสาเหตุเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทีไ่มถกูตองและไมมอีงคความรูในเร่ืองการบริโภคอาหาร สงผลใหนกัเรียนบรโิภค
อาหารท่ีไมมปีระโยชนบรโิภคอาหารตามใจตนเองโดยไมคาํนงึถงึคุณคาทางอาหาร
 จากเหตผุลดังกลาว โรงเรยีนจงึไดหาแนวทางในการแกปญหาพฤตกิรรม
การบริโภคของนักเรียน โดยไดจัดใหมีกิจกรรมดังนี้
  1. กิจกรรมเปล่ียนพฤติกรรม ดวยกิจกรรม อ ส ม. 
  2. กิจกรรมกินดี ชีวีเปนสุข 
 ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้มีกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ คือ นักเรียน 
ครู บุคลากร โรงเรียน ชุมชน ผูปกครองนักเรียน ภาคีเครือขายและหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
 จากการทีโ่รงเรยีนไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณ จากสาํนกังานกองทนุ
สนับสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ในการดําเนนิงานโครงการการจดัการศกึษา
แบบมสีวนรวมขององคกรในชมุชนเพือ่สุขภาวะเดก็และเยาวชน ทางคณะทาํงาน
ไดมีการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินงาน 
ซึ่งประกอบดวย นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียน ชุมชน ผูปกครองนักเรียน 
ภาคีเครือขายและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ หลังจากท่ีไดกลุมเปาหมายแลว 
จงึไดมกีารประชมุเพือ่วเิคราะหสภาพปญหาทีส่อดคลองกบับรบิทของชมุชนและ
ตรงประเด็นกับแผนงานท่ี สสส. กําหนด โดยมีการกําหนดกิจกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ  เพ่ือใหรูวาในแตละกิจกรรมจะมีวธิกีารดําเนินงานในรูปแบบใดและผลลัพธ
ที่ตองการคืออะไร ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นตองมีความหลากหลาย นาสนใจและ
เหมาะสมกับสภาพปญหา สามารถใชแกปญหาไดจริง 
 เมือ่ไดกจิกรรมแลวจงึไดมกีารแตงต้ังคณะทํางานหรือผูรบัผิดชอบในแตละ
กิจกรรม โดยทางโรงเรียนวัดปะโอไดมีการแบงงานใหครูเปนผูรับผิดชอบรวมกัน
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ทุกคน มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานหลัก
ที่ไดปฏิบัติอยูแลวในโรงเรียน เมื่อผูรับผิดชอบทุกฝายดําเนินงานตามปฏิทินงาน
ที่กําหนดไวไปไดระยะหนึ่ง ก็จะมีการรายงานความกาวหนาโครงการใหผูบริหาร
ทราบเพื่อใหรูถึงปญหา อุปสรรคและรวมกันหาแนวทางแกไข นอกจากนี้ยังมี
การรายงานผลความกาวหนาโครงการไปยัง สสส.ดวยเชนกัน เพือ่เปนการรายงาน
ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานวากิจกรรมใดบางที่ไดดําเนินการแลวและผลของ
การดําเนินงานเปนอยางไร กิจกรรมใดบางที่ประสบความสําเร็จ กิจกรรมใดบาง
ที่ไมประสบความสําเร็จและสุดทายคือการสรุปผลการดําเนินงานท้ังหมดเพื่อ
ปดโครงการ

 โรงเรียนวัดปะโอ ไดนาํกลยุทธ ทีว่า “เตม็ศกัยภาพครู สูภาคีทีเ่ขมแขง็” 
มาใชในการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและการมี
สวนรวมของทุกฝาย ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 
 “เต็มศักยภาพครู” หมายถึง คณะครู ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน
ทุมเทกําลังกาย เสียสละเวลา ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นตั้งใจอยางเต็มกําลัง 

แผนภาพที่ 10  กระบวนการทํางานและการมีสวนรวม
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เต็มเวลาและเต็มศักยภาพ เพื่อใหงานทุกงานที่ทํา บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกดิประโยชนสงูสดุกบันักเรยีนและทางราชการ โดยในการทํางานทุกครัง้ คณะครู 
ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนจะเนนกระบวนการมีสวนรวมและการทุมเท 
เสียสละ เพื่อเปนแบบอยางแกนักเรียนและชุมชน เมื่อผูปกครองนักเรียน ชุมชน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเห็นผลงานท่ีเปนเชิงประจักษ ภาคีเครือขายตางๆ 
ใหความรวมมอื สนบัสนนุกจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้ทกุกจิกรรม ทัง้ในดานกาํลงั
คนและทุนทรัพย ซึ่งเปนที่มาของคําวา “สูภาคีที่เขมแข็ง”
 กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยในโรงเรียน เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนวัดปะโอ ไดรับความรวมมือ
และการสนับสนุนจากภาคีเครือขายตาง ๆ  สงผลใหการดําเนินงานมีความราบรื่น
และประสบความสาํเรจ็ในระดบัทีน่าพอใจ ทกุภาคสวนมสีวนรวมในกระบวนการ
ทํางาน รวมกันขับเคลื่อนการทํางานไปสูความสําเร็จ โดยอาศัยความรวมมือ 
รวมใจ ทั้งในสวนของคณะครู ผูบริหาร บุคลากร ชุมชนและผูปกครองนักเรียน 
ผลจากการดําเนินงานในคร้ังนี้ สงผลใหโรงเรียนมีภาคีเครือขายเพิ่มมากขึ้น เชน 
คณะทาํงานโครงการ สสส. คณะครแูละบคุลากรจากโรงเรยีนทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก สสส. เครือขายผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชนและหนวยงานอื่นๆ 
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 การดําเนินกิจกรรม โรงเรียนวัดปะโอ ไดกําหนดกิจกรรมหลัก  2  
กิจกรรม คือ
 กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวยกิจกรรม อ.ส.ม.
 กิจกรรมหลักที่ 2 กินดี ชีวีเปนสุข

กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวยกิจกรรม อ.ส.ม. แบงเปน 3 
กิจกรรมยอยไดดังนี้
 อ. คือ อบรมใหความรู
 ส. คือ สงเสริม
  ม. คือ มีสวนรวม 

แผนภาพที่ 11   กลยุทธ

แผนภาพที่ 12   การดําเนินกิจกรรม
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 กิจกรรม อ. อบรมใหความรู เปนกิจกรรมแรกท่ีโรงเรียนกําหนดจัดขึ้น 
ดวยเหตุผลที่วา การดําเนินงานใดๆ ไมวาจะเปนงานเล็กหรืองานใหญ การสราง
ความเขาใจทีต่รงกนัถือเปนเร่ืองทีส่าํคญัท่ีสดุ การอบรมใหความรูเปนกระบวนการ
หนึ่งท่ีชวยสรางความเขาใจใหกับผูรวมงาน ทําใหสามารถมองเห็นแนวทางการ
ดาํเนนิงาน ความสาํคญั และความคาดหวังในงานท่ีทาํ เพ่ือใหทกุฝายมีความเขาใจ
ที่ตรงกัน สามารถดําเนินงานไปไดอยางเปนระบบ ตรงตามวัตถุประสงคและ
ประสบความสาํเรจ็ โดยในครัง้นี ้โรงเรยีนวดัปะโอไดเชญิวทิยากรจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลมวงงาม มาเปนผูบรรยายใหความรูในเรื่องการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและคานิยม ในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ผูเขารับการอบรมใน
คร้ังนี้ประกอบดวย นักเรียน คณะครู ผูปกครองนักเรียน ชุมชมและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ การอบรมใหความรูในเรือ่งสขุภาพไดรบัความรวมมอื รวมใจจากทกุฝาย 
ผูเขารับการอบรมตางไดรับความรู มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนะคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใน
ชวีติประจาํวนัและสามารถขยายผลไปยงักลุมอืน่ ๆ  ไดอกีดวย ถอืไดวาเปนกิจกรรม
หนึ่งที่ประสบความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

แผนภาพที่ 13  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยกิจกรรม อ.ส.ม.
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 กจิกรรม ส. สงเสรมิ เปนกจิกรรมทีเ่นนการสงเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารทีป่ลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการ เปนกจิกรรมท่ีเนนการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
แบงเปน 3 กิจกรรมยอย ดังนี้
  1. กิจกรรมคูหู เมนูเด็ด เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนแตละ
ชัน้จบัคูนาํเสนอเมนูอาหารท่ีมปีระโยชนและดตีอสขุภาพใหเพ่ือนๆ ในโรงเรียนฟง
ผานกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชา โดยสลับหมุนเวียนต้ังแตชัน้ประถมศึกษาปที ่1 
– 6 สัปดาหละ 1 ครั้ง หลังจากที่มีการนําเสนอ นักเรียนตองบันทึกในแบบบันทึก
ที่ครูผูรับผิดชอบไดเตรียมไวทุกครั้ง
  2. กิจกรรมหนูทําได กิจกรรมน้ีมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูในเร่ือง
การวเิคราะหสารอาหารและคณุคาของอาหารทีร่บัประทานในแตละวนั โดยนกัเรยีน
แตละคนจะไดรับแบบบันทึกรายการอาหารที่นักเรียนรับประทานในแตละวัน 
เพือ่ใหนกัเรยีนวเิคราะหวาอาหารชนิดนัน้เปนอาหารทีม่ปีระโยชนหรอืไมมปีระโยชน 
ซึ่งนักเรียนจะตองบันทึกทุกวัน ทุกคน ตามแบบบันทึกท่ีไดรับ จากนั้นมีการสรุป
ขอมลูเปนรายสัปดาห รายเดือน เพือ่หาคาเฉลีย่วาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นกัเรยีนดขีึน้มากนอยเพยีงใด นกัเรยีนมกีารนําความรูทีไ่ดรบัจากการจดักจิกรรม
ตาง ๆ  มาประยุกตใชในเร่ืองการบรโิภคอาหารของตนเองหรือไม โดยในกจิกรรมนี้
ครผููรบัผิดชอบจะตองเตรียมแบบบันทึกใหนกัเรียนทุกคน และตองคอยติดตามผล
จากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือไดทราบขอมลูการบริโภคอาหารของนักเรียน
  3. กิจกรรมโภชนาการออนนิวส เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนกลุม
โภชนากรนอยของโรงเรียนท้ังหมดจํานวน 10 คน คดัเลือกจากนักเรียนท่ีมสีขุภาพดี 
มีความรับผิดชอบและเสียสละ โดยนักเรียนกลุมนี้จะหาขอมูล ขาวสารตาง ๆ 
เกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยใกลตัว เพื่อมานําเสนอผานกิจกรรมเสียงตามสายของ
โรงเรียนในชวงพักกลางวันทุกวันและมีการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกทุกครั้ง 
จากน้ันครูผูรับผิดชอบจะมีการตรวจสอบและลงลายมือชื่อกํากับดวย
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 กิจกรรม ม.มีสวนรวม เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหทุกฝายไมวาจะเปน
นกัเรียน คร ูผูปกครอง ชมุชน ไดมสีวนรวมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและคานยิม
ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ โดยแบงเปน 3 กิจกรรม
ยอย ดังนี้
  1. กิจกรรม หนูนอยสรางสรรค โภชนากรสรางเสริม เปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษารายการอาหารที่มีประโยชน ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ สามารถนาํมาทาํเปนเมนอูาหารกลางวนัของนกัเรยีนได โดยใหนกัเรยีน
สรางสรรคผลงานภาพอาหารของตนเอง บอกวัตถุดิบพรอมขั้นตอนการทํา โดย
สงผลงานท่ีนกัเรียนกลุมโภชนากรนอย จากน้ันจะคัดเลือกรายการอาหารท่ีนาสนใจ 
มีประโยชนเพื่อมอบรางวัลใหกับเจาของผลงานจํานวน 20 รางวัล และนําผลงาน
ทีไ่ดรบัการคัดเลอืกมาจดันทิรรศการแสดงผลงาน นอกจากนี ้รายการอาหารทีไ่ด
รบัการคัดเลือกกจ็ะนํามาทําเปนอาหารกลางวันใหกบันกัเรียน จากการจัดกิจกรรม
นี้สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนดีขึ้น เชน ในเรื่องการกินผัก 
จากที่นักเรียนไมกินผักหรือกินผักไดนอย ก็หันมากินผักมากข้ึน เนื่องจากอาหาร
สวนหนึ่งมาจากเมนูอาหารที่นักเรียนสงผลงานเขาประกวด
  2. กจิกรรม พอครวั แมครวั หวัปา กจิกรรมนีจ้ดัโดยการบูรณาการ
กับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 - 6 โดยเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดเรยีนรูเกีย่วกบัการเลอืกซ้ืออาหาร การประกอบ
อาหาร จากแมครัวในโรงเรียน ในแตละครั้งครูผูสอนจะนํานักเรียนมาเรียนรูจาก
การฝกปฏิบัติจริง ใหนักเรียนไดชวยเหลือแมครัว เชน การลางผัก การหั่นผัก 
การปรุงรส เปนตน โดยแตละสัปดาหจะสลับหมุนเวียนไปตามช้ันเรียน ครั้งละ 
4 คน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเรียนรู หลังจากการจัดกิจกรรมน้ี แมครัว
ก็จะคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสนใจใฝเรียนรู มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ 
มีนํ้าใจและชวยเหลืองานดี จํานวน 20 คน เพื่อรับรางวัล 
  3. กิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพ กิจกรรมน้ีถือวาเปนกิจกรรมหน่ึงที่
ประสบความสําเร็จมาก เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน ครู ผูปกครองและ
ชุมชนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน ทุกครั้งที่มีการเปดตลาดจะไดรับ
ความสนใจและความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนทุกครั้ง สังเกตไดจากการ
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การนําสินคา ผลิตภัณฑและผลผลิตตางๆ มาจําหนาย นอกจากนี้ผูปกครอง
นกัเรยีนและชมุชนทีไ่มไดนาํสนิคามาจาํหนายกจ็ะแวะเวยีนมาอดุหนนุและใหกาํลงั
ใจนักเรียนทุกครั้ง โดยกิจกรรมน้ีกําหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกรสัปดาห
สุดทายของเดือน ซึ่งโรงเรียนวัดปะโอไดเปดตลาดนัดมาแลวจํานวน 6 ครั้ง โดย
ในแตละคร้ังจะมีผูปกครองนักเรียนและชุมชนนําสินคามารวมจําหนายมากมาย 
ซึ่งสวนมากจะเปนสินคาท่ีปลูกเองและเปนผลิตภัณฑในชุมชน จากการใหความ
รวมมอืของทุกสวน สงผลใหการดาํเนนิงานมีความราบร่ืน บรรลตุามวตัถปุระสงค 
นักเรียนไดเรียนรูและรูจักพืชผักสวนครัวมากขึ้น รูจักดูแลสุขภาพ และไดเรียนรู
การซ้ือขายแลกเปลี่ยน 
  นอกจากน้ีผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีความรูสึกประทับใจและมี
ความยินดีในการรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอีกดวย 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 กินดีชีวีเปนสุข แบงเปน 3 กิจกรรมยอย ดังนี้
  กิจกรรมสหกรณ 7 คุณธรรม
  กิจกรรม อย.นอย
  กิจกรรมแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

 
 กิจกรรมสหกรณรานคา 7 คุณธรรมพอเพียง โรงเรียนวัดปะโอได  

 . .
•    

 

•  –
 –  

 
•   

•   
  

-   . .   
10      . .   

  . . 
-   . .

    

-  . .

  

-     
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        1.  
        2.  
        3. 

แผนภาพที่ 14  กินดี ชีวีเปนสุข
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มีการจัดตั้งสหกรณรานคาในโรงเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ้ือขาย 
สินคาใหกับสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยเนนสินคาที่มีคุณภาพ เปนประโยชน
กับสมาชิก นํามาจัดจําหนายในราคาถูก โดยยึดหลักการบริหารงานเชนเดียวกับ
สหกรณอื่นทั่วไป คือ มีการแตงคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ มีการระดมทุน
เพือ่ใหเปนเงนิทนุในการจดัซือ้ จดัหาสนิคามาจาํหนาย จากนัน้เมือ่ส้ินปการศกึษา
จะมีการปนผลเฉล่ียคนืใหกบัสมาชิกทกุคน แตในสวนของกระบวนดําเนินสหกรณ
รานคาโรงเรียนวัดปะโอนั้น มีความแตกตางจากสหกรณอื่น ๆ กลาวคือ โรงเรียน
วัดปะโอไดจัดกิจกรรมสหกรณที่ใช ชื่อวา สหกรณรานคา 7 (SEVEN ) คุณธรรม
พอเพียง เพื่อใหเปนชื่อที่นักเรียนคุนเคยและรูจักดีเชนเดียวกับรานสะดวกซ้ือ
ที่กําลังไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี ทั้งนี้ 7 หรือ seven ที่นํามาใชนี้ไมเพียงแต
เพือ่ใหนกัเรยีนมคีวามคุนเคยเทานัน้ แตแทจรงิแลว ทางผูรบัผดิชอบกจิกรรมสหกรณ
ไดนําหลักคุณธรรมพื้นฐาน 7 ประการมาบูรณาการสอดแทรกไวในกระบวนการ
ทํางานและการซ้ือขายสินคาดวยคุณธรรมทั้ง 7 ประการ ประกอบดวย ประหยัด 
ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ มีวินัย มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ 
 โดยหลักคุณธรรม 7 ประการ สามารถนํามาเปนหลักในการดําเนิน
งานสหกรณไดเปนอยางดี ไมเพียงแตการนําหลักคุณธรรมมาใชในกระบวนการ
ดําเนินงานสหกรณเทานั้น สหกรณรานคา 7 คุณธรรมพอเพียง ยังดําเนินงาน
โดยยึดหลักการซื้อเอง ขายเอง ทอนเงินเอง ซึ่งหลักการดังกลาวเปนการนําหลัก
คณุธรรมท่ีไดบรูณาการไวมาใชในการดําเนินงาน การซ้ือเอง ขายเอง ทอนเงินเอง 
หมายถึง คณะทํางานสหกรณรานคาท่ีไดรับการแตงต้ังเปนฝายจําหนายสินคา 
จะทาํหนาทีเ่ปนผูบริหารงานสหกรณทัง้หมดดวยตนเอง ครเูปนเพียงผูใหคาํปรกึษา
และตรวจสอบการทํางานเทาน้ัน ในสวนของการซ้ือ ขาย เปนหนาทีข่องนักเรียนเอง
ทัง้สิน้ ทัง้น้ีครผููรบัผดิชอบตองมกีารประชุม อบรมใหความรูเกีย่วกับหลกัคณุธรรม
ดงักลาวแกคณะทาํงาน เพือ่ใหการดาํเนนิงานสหกรณเปนไปอยางราบรืน่ โปรงใส 
สามารถตรวจสอบไดและตรงตามวัตถปุระสงคของการจัดตัง้สหกรณ โดยกิจกรรม
สหกรณ 7 คุณธรรมพอเพียงน้ี เปนการปลูกฝงหลักคุณธรรมใหกับนักเรียนและ
เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการซื้อ – ขาย ผานประสบการณตรง ซึ่งถือวา
ความย่ังยืนของโครงการ เพราะถึงแมวาโครงการหรือกิจรรมจะส้ินสุดลง แต
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ความรูและประสบการณที่นักเรียนไดรับจากการฝกฝน ไมวาจะเปนในสวนของ
หลักคุณธรรมหรือหลักวิชาการตางๆ ก็จะติดตัวนักเรียนไปตลอดและสามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังสามารถขยายผล
ใหกับบุคลอื่นไดอีกดวย
 กิจกรรม อย.นอย เปนอีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนวัดปะโอท่ีประสบ
ความสําเร็จ อย.นอย หนึ่งในกิจกรรมของโครงการอนามัยโรงเรียนและกิจกรรม
พฒันาผูเรียน ( ชมุนมุ ) จากการทีโ่รงเรยีนไดกาํหนดใหมกีารจดักจิกรรมปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการใน
โรงเรียนข้ึน จึงไดนํากิจกรรมน้ีมาขยายผลและพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรมให
เต็มรปูแบบมากข้ึน เนือ่งจากงบประมาณท่ีไดรบัการสนับสนุนจาก สสส. สามารถ
นาํมาตอยอดกจิกรรมได ทางคณะผูรบัผดิชอบจงึไดมกีารกาํหนดและวางแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยขั้นตอนแรกจะมีการเปดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
เขารวมกจิกรรม อย.นอย จากนัน้มกีารคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามเหมาะสมจาํนวน 
10 คน โดยใชชื่อกลุมวา นักเรียนกลุม อย.นอยโรงเรียนวัดปะโอ โดยมีหนาที่ใน
การออกใหความรูเกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ การบรโิภคอาหารของนกัเรียนในโรงเรยีน 
การดแูลตนเอง การตรวจสอบสนิคาในหองสหกรณและสินคาทีช่มุชนนํามาจําหนาย 
การจําหนายสินคาในชุมชน การจัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อใหขอมูลความรูใน
ชวงพักกลางวัน ทั้งนี้ นักเรียนกลุม อย.นอย จะตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยครูผูรับผิดชอบกิจรรมจะเปนผูให
ความรูและเปนท่ีปรึกษา คอยใหคําแนะนํากับนักเรียน และนํานักเรียนไปศึกษา
ดงูานโรงเรยีนทีม่กีารจดักจิกรรม อย.นอยตนแบบ เพือ่นาํความรูและประสบการณ
ทีไ่ดรบัมาพัฒนางาน อย.นอยของโรงเรยีนวดัปะโอ จากการสงัเกตและประเมนิผล
กิจกรรม ถือวากิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจมาก นักเรียนมีภาวะ
ผูนาํ มคีวามกลาแสดงออก มกีารแสวงหาความรูดวยตนเองและมีความรับผดิชอบ
มากข้ึน ผลท้ังหมดถือวาเปนความสําเร็จของกิจกรรมและเปนความย่ังยนือีกเชนกัน
 กิจกรรมแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากโรงเรียนวัดปะโอ
มีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ เน้ือที่ของโรงเรียนมีไมมาก การจัดทําแปลงเกษตร
ของโรงเรียนจึงไมสามารถทําไดเต็มรูปแบบ ไมสามารถปลูกพืชไดในปริมาณที่
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มากพอ จึงจัดใหมีการจัดสรรพื้นที่แปลงเกษตรเปนรูปแบบแปลงสาธิต โดยแบง
พื้นที่ใหนักเรียนทุกชั้นไดมีสวนรวมรับผิดชอบ ชั้นเรียนละ 1 แปลง ในระยะแรก
ทางโรงเรียนไดปลูกกลวยหอมทองและตะไคร แตเนื่องจาก พืชท้ังสองชนิดนี้ตอง
ใชเวลานานกวาจะไดผลผลิตจึงไดปรับเปลี่ยนเปนการปลูกพืชที่นักเรียนสนใจ
และใหผลในเวลาส้ัน สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเร็ว ดังนั้นจึงไดแบงกลุมสนใจ
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเพาะเห็ดฟาง กลุมพืชผักสวนครัวและกลุมสมุนไพรใน
ทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนแตละชั้นไดเลือกปลูกตามความสนใจ โดยมีครูประจําชั้น
และครผููรบัผดิชอบกจิกรรมเปนผูคอยใหคาํแนะนาํและใหความรูในเรือ่งการปลกู
และการดูแลรักษา ผลผลิตจากแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงจะนําไปขายเพื่อทํา
เปนอาหารกลางวันใหกบันกัเรียนและแบงใหนกัเรียนนาํกลับไปรับประทานท่ีบาน 
ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหนักเรียนเปลี่ยนทัศนคติในเร่ืองการบริโภค
ผัก จากนักเรียนท่ีไมกินผัก ไมชอบผัก เมื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกและไดลงมือ
ปลูกดวยตนเอง ไดรับผลผลิต นักเรียนมีความภาคภูมิใจและหันมาบริโภคผัก
มากข้ึน นอกจากน้ี นักเรียนยังไดรับความรูในเร่ืองการปลูก การดูแลรักษาและ
รูจักชื่อผักมากข้ึน ทั้งนี้ความรูและประสบการณที่ไดรับนักเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 ผลลัพธของโครงการ
 จากการดําเนินงานโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน โดยการนําหลักกลยุทธ “ เต็มศักยภาพครู 
สูภาคีที่เขมแข็ง” มาใชในการขับเคล่ือนการทํางาน โดยการเปดโอกาสใหชุมชน 
ภาคเครือขายและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมเปนสวนหน่ึงในการดําเนิน
งาน มีการรับฟงปญหา ขอเสนอแนะและประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
สงผลใหการดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็เชงิประจกัษ นกัเรยีนไดรบัความรูและ
ประสบการณจากการเขารวมกจิรรม มกีารเปลีย่นแปลงทศันะคตใินเรือ่งพฤตกิรรม
และคานยิมการบรโิภคอาหาร อกีทัง้ยังสามารถนาํความรูทีไ่ดรบัจากการฝกอบรม
และการเขารวมกิจกรรมไปขยายผลกับกลุมอื่นๆ อีกดวย ผูปกครองนักเรียน 
ชุมชน ภาคีเครือขายและหนวยงานตาง ๆ  ไดรับความรูและมีความเขาใจเก่ียวกับ
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การดําเนินงานของโรงเรียนมากข้ึน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวัน รูจักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว จากการ
ประสานความรวมมอืและเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ  เขามามีสวนรวมในกจิกรรม
ของโรงเรยีน ทาํใหโรงเรยีนไดรบัความชวยเหลอืและการยอมรบัจากบุคคลภายนอก
มากขึ้น จากการรวมแรง รวมใจของทุกฝายสงผลใหโรงเรียนวัดปะโอ ไดรับการ
กลาวขานวาเปนโรงเรียนที่มีเครือขายท่ีเขมแข็ง มีผลงานเปนเชิงประจักษและ
เปนที่ยอมรับในเรื่องการบริหารงานภายใตกระบวนการมีสวนรวม 
 จากการดําเนินงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้น แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) ผลลัพธที่เปนนวัตกรรม ซึ่งอาจจะไมใชผลงานท่ีเกิดขึ้นใหมทั้งหมด แตเปน
สิง่ท่ีเกิดขึน้จากการพฒันา การตอยอดองคความรู และเกดิจากการเรยีนรูรวมกนั 
เชน การพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมสหกรณรานคาใหเปน
รูปแบบใหม มีการนําหลักคุณธรรมมาใช เนนการซ้ือเอง ขายเอง ทอนเงินเอง 
การจัดทําแบบบันทึกผลกิจกรรมและแบบประเมินตาง ๆ เปนตน  2) ผลลัพธ
ทีเ่ปนองคความรูและความยัง่ยนื เชน การเปลีย่นแปลงทศันคตใินเรือ่งพฤตกิรรม
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ การมีความรู ความเขาใจ

แผนภาพที่ 15  ผลลัพธของโครงการ



227

ในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งสงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและอาจมี
การขยายผลและการแนะนาํบคุคลอืน่ตอไป ถอืวาเปนความยัง่ยนืและเปนผลลพัธ
ที่ถาวรของโครงการ
 ปจจุบัน โรงเรียนวัดปะโอ มีกิจกรรมตางๆ มากมายที่ไดรับความรวมมือ 
รวมใจจากภาคเีครอืขายในการรวมสนบัสนนุ ทัง้ดานกาํลงัแรงงาน ทรพัยากรและ
เงินทุน ทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงค บรรลุผล
ตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เปนทีย่อมรับมากข้ึน ทัง้น้ี โครงการการจัดการ
ศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน เปนหนึ่ง
กิจกรรมที่โรงเรียนไดรับการสนับสนุนความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงาน
และองคกรตางๆ ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดทุกกิจกรรมและตรงตาม
เปาหมายท่ีวางไว อีกทั้งยังสงผลใหโรงเรียนมีเครือขายในการพัฒนาการศึกษา
และขับเคลื่อนการทํางานเพ่ิมมากขึ้น 
 สุดทาย ขอขอบคุณทุกฝายที่รวมสนับสนุนและเปนสวนหนึ่ง ที่ทําให
การดําเนินงานโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพื่อ
สุขภาวะเด็กและเยาวชนประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
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 เสียงบนจาก ผูปกครอง ดังสะทอนมา 
 “เดีย๋วนีน้ะ อาหารทีล่กูรบัประทานเขาไปลวนแตเปนอันตรายตอสขุภาพ
ทัง้นัน้ ลกูของฉนันะชอบรบัประทานลกูช้ิน ขนมอบกรอบ ของหมกัดอง หรอืเลอืก
ซือ้ขนมทีม่ขีองแถม รบัประทานเขาไปแทนทีจ่ะมปีระโยชนตอรางกายกลบักลาย
เปนการทําลายสุขภาพเสียอีก สิ้นเปลือง ทั้งเงิน เสียทั้งสุขภาพ” 
 ตองทําอะไรบางแลว ครูผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูอีก
หลายคนในโรงเรียน พูดเปนเสียงเดียวกัน การรวมระดมสมอง ครั้งแรกจึงเกิดขึ้น 
ณ อาคารหองประชุมของโรงเรียน การประชุมในคร้ังนี้โรงเรียนไดเชิญ เจาหนาที่
จากโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตาํบลวดัจนัทร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน ตัวแทนนักเรียน และครู เขารวมประชุม 
ที่ประชุมไดหยิบยกประเด็น เกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนขึ้นมาวิเคราะห พบวา 
นักเรียนยังมีพฤติกรรมการกินที่ไมถูกตอง “กินตามใจปาก อยากทําตามใจฉัน” 
คือ นักเรียนบริโภคอาหารไมครบท้ัง 5 หมู และนิยมบริโภคอาหารใสสี มีสาร
ปนเปอน ขนมขบเค้ียว นํ้าอัดลม ชื้อขนมของเลน ซึ่งไมมีคุณคาทางสารอาหาร 
ทําใหนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ นําไปสูปญหาดานสุขภาพ และมีผลตอ
การจัดการเรียนการสอนไปดวย 
 เมือ่มองยอนไปถงึครอบครวัและส่ิงแวดลอมรอบขาง กพ็บปญหาท่ีสาํคัญ
สองประเดน็ คอื พอแมไมมเีวลาในการเล้ียงดบูตุร หลาน โดยเฉพาะการทาํอาหาร
เชาไวใหลกูรับประทานกอนมาโรงเรียน เพราะ ตวัเองก็ตองออกไปทํางานนอกบาน

อาหารปลอดภัย ใส ใจสุขภาพ

ชนิตย คณะทอง และสุณี สุวรรณโณ
ครูโรงเรียนชุมชนบานบอประดู

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
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ตัง้แตเชาตรู เชามาแมไปทํางานแลวลกูยงัไมตืน่ วางเงินใหลกูมาใชทีโ่รงเรียนและ
ใหหาซื้ออาหารเชารับประทานทานเอง นักเรียน ก็เลือกซื้อตามใจชอบ ประกอบ
กับบริบทโดยรอบของโรงเรียน รานคา หรือแมคาที่ขายของในชุมชน ก็มุงเนน
การคาขายที่หวังกําไรมากเกินไปโดยไมคํานึงถึงผูบริโภค มีขนมที่ไมมีประโยชน 
นํามาวางจําหนายมากมาย แลวก็ขายดีดวย เพราะขนมเหลานี้มีของแถม สีสัน
ชวนซ้ือ นกัเรยีนซือ้กนัจนเงินหมดจึงเดนิเขาประตูโรงเรียน เปนอยางนีม้าชานาน 
ทาํอยางไรด ีทีป่ระชมุภาคีเครอืขายจงึไดขอสรปุทีต่รงกนั โรงเรยีนควรดาํเนนิการ
แกปญหาดานสุขภาพอนามัยของนักเรยีนอยางเรงดวน ซึง่ตองเร่ิมจากการจัดการ
กบัตวันกัเรยีน กลาวคอื ตองสรางใหนกัเรยีนมคีวามรู ความเขาใจถงึประโยชนและ
โทษของอาหารที่ตนเองเลือกรับประทาน ตลอดจน พอแม ผูปกครอง ก็ตองรวม
ดวยชวยกัน ดูแลเอาใจใสบุตรหลาน ที่สําคัญชุมชนตองตระหนักและเห็น คุณคา
ของเยาวชน เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชนมาวางจําหนาย 
 เมื่อคิดไดดังนั้น จึงไดรวมเสนอโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการและใหชื่อ
โครงการ วา โครงการอาหารปลอดภยั ใสใจสขุภาพ เพือ่สรางหลักประกันสขุภาพ
ใหกบันักเรยีนทีม่าเรยีนทีโ่รงเรยีนแหงนีใ้หมสีขุภาพกาย และสขุภาพจติทีด่ ีสอดคลอง
กับมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ที่กลาววา ผูเรียนตอง
มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ซึ่งมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ไดแก นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย มนีํา้หนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2550) 
โดยมีวัตถุประสงคหลักของโครงการ 4 ประเด็น คือ 1) เพื่อลดพฤติกรรมการกิน
อาหารท่ีไมมคีณุคาทางสารอาหาร ขนมขบเค้ียว นํา้อดัลม 2) เพ่ือสงเสริมใหชมุชน 
ผูปกครองเขามีสวนรวมในการดแูลพฤติกรรมเสีย่งของนักเรียนในการรบัประทาน
อาหารท่ีไมมคีณุคาทางสารอาหาร ขนมขบเค้ียว นํา้อัดลม 3) เพ่ือสงเสริมใหนกัเรียน
มีนิสัยการกินที่ดี รูจักระมัดระวัง และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการครบถวนไรสารพิษ และ 4) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักวางแผนและ
จัดทําบัญชีคาใชจายในชีวิตประจําวัน รูจักอดออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และยกยองเด็กด ีศรปีระดู ทีม่พีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีด่ ีมปีระโยชน
ถูกหลักโภชนาการและรูจักวางแผนคาใชจายในชีวิตประจําวัน 
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 ซึง่จากการรวมคิด รวมทํา รวมดําเนนิการตามโครงการดังกลาว โครงการ 
“อาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพในโรงเรียนชุมชนบานบอประดู” จงึไดรบังบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. และได
ดําเนินโครงการภายใตกรอบการทํางานของบอประดูโมเดล” โดยมีขั้นตอนที่ใช
ดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังภาพดังนี้
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แผนภาพที่ 16  ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

“อาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ บอประดูโมเดล”
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 บอประดูโมเดล มีหลักการทํางานที่งายไมซับซอนแตสามารถนําไป
ประยุกตใชไดกับทุกโครงการซึ่งโครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ ไดนํา
บอประดูโมเดลมาใชในกระบวนการทํางาน ซึ่งมีขั้นตอนที่นาสนใจดังนี้

ขั้นที่ 1 รูและเขาใจ
 ขั้นตอนแรกของกระบวนการทํางานที่ดีตองเริ่มตนจากการรับรู 
(Perception) ของบุคลากรหรือการใหนิยามปญหา นําไปสูการวางแผน การ
ปฏิบัติการและการใหผลยอนกลับ (Mcfarland, 1974) ดังนั้น การดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารปลอดภัยใสในสุขภาพของโรงเรียนจึงไดดําเนินการข้ึน 
โดยมีผูอํานวยการปาลีวรรณ สิทธิการ รวมประชุมปรึกษาหารือ กับคณะครู
ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน 
จํานวน 48 คน เพื่อ สรางความรู ความเขาใจในตัวโครงการวาแตละคนควรมี
บทบาท หรือทําหนาที่อะไรบาง มีสวนรวมในการชวยเหลือใหโครงการเปนไป
ตามแผนท่ีวางไวไดอยางไร เมื่อทําความเขาใจถึงภาระงานแลว กับทุกคนแลว
จึงไดประกาศแตงตั้งคณะทํางาน ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 
เพื่อพรอมนําโครงการกาวสูขั้นที่ 2 การใสใจปฏิบัติ

ขั้นที่ 2 การใสใจปฏิบัติ 
 คนเราโชคดีที่มีงานทํา เม่ือมีงานทําก็ตองทํางานอยางเต็มกําลังความ
สามารถ (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ) ความสําเร็จ
ของโครงการเกิดข้ึนได ก็ดวยความเสียสละ ทุมเท และความรวมมือรวมใจ
ตอการทํางานอยางเต็มกําลัง ความสามารถ “คนเราทํางานอะไรก็ตาม ถาทุกคน
เพียงแตทํา (Do) แตไมใสใจตองานอยางจริงจังและตอเน่ือง งานก็ไมประสบ
ผลสําเร็จ” ดังนั้นทีมงานบอประดูทุกคนจึงทํางานดวยความมุงมั่นและใสใจตอ
การทําโครงการ (Caring Practice) ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งทุกคนไดรับ
มอบหมายใหรวมกันทํากิจกรรมตามภาระงานของโครงการใน 4 กิจกรรม คือ 
กิจรรมที่หนึ่ง เรียนรูอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ กิจรรมที่สอง เปดประตู ดูแล
สุขภาพ กิจรรมที่สาม กาวสูอาหารดีๆ ที่บอประดู และ กิจรรมที่สี่ เชิดชูใสใจ 
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เด็กดีศรีบอประดู สําหรับ กิจกรรมที่ 1 เรียนรูอาหารปลอดภัย โรงเรียนไดเริ่ม
ดําเนินการโดยการคัดกรองนักเรียน ตั้งแตชั้น ป.3-6 ที่มีพฤติกรรมเส่ียงในการ
รับประทานอาหาร โดยใหนักเรียนตอบแบบคัดกรองพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และใหคณุครปูระจําช้ันเปนคนคอยสงัเกตพฤตกิรรมการเลอืกรบัประทาน
อาหาร เม่ือไดนกัเรียนท่ีมพีฤติกรรมเส่ียงในการรับประทานอาหารท่ีไมมปีระโยชน
ในแตละชั้นแลว รวบรวมรายชื่อนักเรียนทั้งหมด พบวา มีนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง จํานวน 62 คน จึงเริ่มสรางความรูความเขาใจกับนักเรียนโดยไดเชิญ
วทิยากร คอื คณุหมอประเสรฐิ ชาตร ีและทมีงานจากโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ
ประจําตําบลวัดจันทร มาใหความรูกับนักเรียน ใหการอบรมจํานวน 2 คร้ัง 
ครั้งแรก 
 เปนการสรางความรูความเขาใจกับนักเรียนในเรื่อง รับประทานอาหาร
ปลอดภัย สดใสทั้งชีวี ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีคุณคา หลีกเล่ียง
การรับประทานอาหารท่ีไมมีคุณคาทางโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหาร
หลัก 5 หมู คุณคาของอาหารทั้ง 5 หมู ไมบริโภคอาหารผสมสีสารปนเปอน 
ขนมขบเคี้ยว นํ้าอัดลม 
 การอบรมครั้งน้ี ไดจําลองสถานการณ ใหนักเรียนเลือกซื้ออาหาร
ที่นักเรียนชอบ ซึ่งจะให นักเรียนผูเขารับการอบรม ไปซื้อขนมที่ตนเองชอบมา
คนละชนิดแลวใหรวมกันวเิคราะหฉลากขนม วามสีวนประกอบอะไรบาง ทมีวทิยากร
คอยชี้แนะหลังจากนั้นจึงนําเสนออันตรายจากการรับประทานสิ่งที่นักเรียนชอบ 
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ทีมงานคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบวา ทุกคนเริ่มตระหนักถึงอันตรายที่จะ
ไดรับ และไดตกลงสัญญาท่ีจะเลิกรับประทานสิ่งที่ไมมีประโยชน 
 ครั้งที่สองเปนการอบรมเร่ืองการทดสอบสารปนเปอนในอาหาร ได
ดําเนินการโดยใหนักเรียนทําการทดลอบสารกันเปอนในอาหารชนิดตางๆ เชน 
กุงแหง เพือ่หาเชือ้รา ลกูชิน้ ไสกรอก เพ่ือหาสารบอแรก็ซ ขนมอบกรอบ นํา้อดัลม 
อาหารสด นํ้ามะนาวเทียมและของอีกหลายๆ อยาง หลังจากน้ันจึงนําเสนอ
โทษของสารปนเปอนเหลานี้ หลังจากอบรม ครูใหนักเรียนจัดทํารายงานพรอม
ทั้งรายงานผลการอบรมทําใหนักเรียนตระหนักและเขาใจอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น
จากการรับประทานอาหารท่ีไมมีประโยชนมากขึ้น เมื่อถึงวิชาภาษาไทยคุณครู
ก็ไดบูรณาการใหนักเรียนทําหนังสือหนาเดียว เรื่องอันตรายจากสารปนเปอน 
เพื่อสรางความรูความเขาใจ และตระหนักถึงพิษภัยของอาหารประเภทตาง ๆ  ให
แกนักเรียนมากขึ้น
 นอกจากนี้ เพื่อใหนักเรียนกลุมเสี่ยงไดเปลี่ยนพฤติกรรม และสุขนิสัย
ในการบรโิภคอาหารทีด่มีปีระโยชน กไ็ดมกีารกอตัง้นกัเรยีน กลุม อย.นอย คอยทาํ
หนาที่ในการควบคุมดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหาร และ
ไดสรางความรูใหกับนักเรียน อย.นอย โดยทางโรงเรียนไดสงนักเรียน อย.นอย 
เขารับการอบรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลวัดจันทร หลังจากกลับจากอบรม ก็ไดเสนอแตงตั้ง นักเรียน อย.นอย 1 คน 
จะทําหนาท่ีดูแลนักเรียนกลุมเส่ียง 3 คน และมีครูประจํากลุมคอยดูแล ให
คําปรึกษาอีก 1 คน โดยไดแบงเปนกลุม ๆ กลุมละ 12 คน ประกอบดวย ครูผู
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รับผิดชอบกลุม 1 คน นักเรียน อย.นอย 2 คน นักเรียนกลุมเสี่ยง 6 คน ผูปกครอง
นักเรียนกลุมเสี่ยง 3 คน เพื่อใหนักเรียน อย.นอยไดรวมกับครูและผูปกครอง 
ชวยกนัควบคุมดแูล ตรวจตราพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตลอดจนมีการแนะนํา
การรับประทานอาหารใหกับนักเรียนกลุมเสี่ยง ชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยงไดรับ
คําแนะนําและปรับปรุงวิธีการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมากขึ้น 
 สําหรับการจัดกิจกรรม อย.นอยสูชุมชน นักเรียนจะไดไปศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับฉลากอาหารและผลิตภัณฑอาหารจากรานคาในชุมชน นักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง 
 อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนช่ืนชอบ คือ การทําอาหารที่มีคุณคามา
วางขายที่รานคาเฟในชวงเชาและเย็น การจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนฝกทํา
บัญชีคาใชจาย “กิจกรรมใชจายดีเพื่อชีวี เปนสุข” แลวใหนักเรียนไปจัดทํา
บัญชีคาใชจายเปนการฝกใหนักเรียนรูจักจัดทําบัญชีคาใชจายสําหรับตนเอง
เนนการกินอยูอยางพอเพียงใชจายในสิ่งที่จําเปน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหไดผลยิ่งข้ึนหลังจากนั้น ทีมงานจึงเริ่มทํากิจกรรมที่สอง เปด
ประตูดูแลสุขภาพ เพื่อเปนการเชิญชวนใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียนรวมกันโดยเฉพาะผูปกครอง เปดประตูบานคร้ังแรก 
ภาคเรียนที่ 1 เปนการจัดอบรมผูปกครองของนักเรียนกลุมเส่ียงใหมีความรู
ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ 
 การอบรมครัง้นี ้ไดรบัเกยีรตจิากผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ
ประจาํตาํบลวดัจนัทรและทมีงาน มาใหความรูแกผูปกครองของนกัเรียนกลุมเส่ียง 
เกีย่วกบัอาหารท่ีมคีณุภาพ การบรโิภคอาหารท่ีมคีณุคาทางโภชนาการครบ 5 หมู 
และอาหารท่ีไมถกูหลักโภชนาการไดแก อาหารพวกท่ีมสีารปนเปอน การรูจกัเลอืก
ซื้ออาหารโดยมีการรับรองจากกองการอาหารและยา เพื่อการบริโภคท่ีอาหารท่ี
ปลอดภัย ทาํใหผูปกครองไดมคีวามรู และตระหนักในเร่ืองของการบริโภคอาหาร
ใหปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ ยังไดจูงใจ เชิญชวนใหรวมมือกับทางโรงเรียนในการที่จะ
รวมมือกันดูแลสุขภาพของนักเรียนใหนักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี โดยการไดรวมกัน
จัดทําขอตกลง MOU ในการดูแลสุขภาพของนักเรียนกลุมเส่ียงรวมกันระหวาง 
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ผูปกครองนักเรียน และผูอํานวยการสถานศึกษา เพ่ือไดดําเนินการรวมกันถึง
แนวการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนเก่ียวกับโภชนาการท่ีดี และเมื่อไดจัดทํา
ขอตกลงแลว ทางโรงเรียนจึงไดออกประกาศโรงเรียนชุมชนบานบอประดู 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของนักเรียนรวมกันเพื่อใหทุกฝายไดรวมกันดูแล
ชวยเหลอืนกัเรยีนในเร่ืองของสขุภาวะโดยทีไ่ดจดัทาํปายประกาศขนาด 1.20X20 
เมตร ปดประกาศใหทราบโดยทั่วไป ลงนามโดยผูอํานวยการโรงเรียนชุมชน
บานบอประดู หลังจากนั้น ครูผูรับผิดชอบโครงการ คณะครูและคณะกรรมการ
จดัทาํหลกัสตูร ไดเกบ็รวบรวมความรูตางๆ เกีย่วกบัเรือ่งอาหารทีม่คีณุคาถกูหลกั
โภชนาการ อาหารปลอดภัย และการสรางสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค ไดรวมกัน
จัดทําหลักสูตร อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพท่ีบอประดู และไดมอบใหคุณครู
ประจําชัน้และครูผูสอนวิชาสุขศกึษาและพลศึกษานําไปใชสอนนักเรียนในช่ัวโมง
และบูรณาการกับชีวิตประจําวัน การเปดประตูบานครั้งที่สอง ภาคเรียนท่ี 2 
เปนการใหการอบรมแกผูปกครองอีกคร้ัง แตในคร้ังนี้ไดจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียน
เรียนรูของผูปกครอง ในประเด็นการดูแลบุตรหลานใหบริโภคอาหารปลอดภัย
ในวันน้ันมีผูเขารวมเสวนา ประกอบดวย ผูปกครอง 3 คน มีนางมาลิน แกวมุณี 
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นางญาดา ทองเมือง นางสาวรัตนา เพชรมุณีย นักเรียน 3 คน มี เด็กหญิง
ชนกานต ทองเมือง เด็กชายวรฤทธ์ิ ศรีขวัญ และเด็กชายศิลา เสนหา ทุกคน
ไดเลาประสบการณในการคอยชวยเหลือ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
ในการบริโภคอาหารอยางไรบาง บางคนถึงกับปลูกผักรับประทานเอง หรือมี
การบังคับใหนักเรียนจัดทําบัญชีรายจายประจําวัน วาในหน่ึงวันไดซื้ออะไรเพ่ือ
จะไดดพูฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน หลังจากน้ันจงึไดม ีกจิกรรม
ที่ 3 กาวสูอาหารดี ๆ  ที่บอประดู โดยคุณครูที่สอนวิชาเกษตรของโรงเรียน คุณครู
อาภาสิน สุคนธปฏิภาค ไดใหนักเรียนรวมกันปลูกผักสวนครัวจํานวน 30 แปลง 
ผักที่ปลูกไดแก กวางตุง  ผักกาดขาว แตงกวา บวบ 
 นอกจากปลูกผักแลว นักเรียนยังมีการปลูกไมไฝหวาน แกวมังกร ปลูก
ขาวโพด เลี้ยงปลา การทําเกษตร ในคร้ังน้ีโรงเรียนไดคุณลุงประทิพย สารานพกุล 
มาเปนครูภูมิปญญาชวยเหลืออีกแรงหนึ่งในการใหความรูเมื่อผักโตเต็มที่แลว
กจ็ะเกบ็เกีย่วเขาสูโครงการอาหารกลางวนั และหากมมีากพอกจ็ะอนญุาตใหนกัเรียน
เก็บไปกินที่บาน เพื่อลดรายจายของครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อเปนการเชิญชวน 
นกัเรยีนในการรับประทานอาหารท่ีมปีระโยชนทีน่กัเรยีนชอบ ทางโรงเรียนยังจดั
กิจกรรมเมนูเด็ด โดยไดใหนักเรียนแตละชั้นไดมีสวนรวมในการเสนอเมนูอาหาร
กลางวันที่มีประโยชนและชื่นชอบ หลังจากนั้นทางโครงการอาหารกลางวันก็จะ
คัดเลือกเมนูที่นักเรียนเสนอมาจัดทําเปนอาหารกลางวัน 
 เม่ือถึงวันสําคัญครูและนักเรียนไดเดินรณรงคตอตานการรับประทาน
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อาหารท่ีไมมีคุณคาทางโภชนาการ เชน ขนมขบเค้ียว นํ้าอัดลม อาหารท่ีมีสาร
ปนเปอน อาหารที่ไมปกปดมิดชิด อาหารถุงสําเร็จรูป นอกจากนี้ยังไดแตงต้ัง
สารวัตรนักเรียนจากนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 15 คน เพื่อคอยตรวจสอบดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงดวยกัน นําผลการติดตามรายงานใหครูประจํา
กลุมทราบ อีกหลายกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะ
เปนการจัดใหมีการประกวดคําขวัญเชิญชวนใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มี
คุณคาถูกหลักโภชนาการ กินผักผลไมและอาหารปลอดสารพิษตาง ๆ การจัดให
มีการอบรมนักเรียนกลุมเส่ียงเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู ประโยชนของอาหาร
หลัก 5 หมู และโทษของการกินอาหารไมครบ 5 หมู การจัดต้ังชมรมหนูนอย
รักสุขภาพจากนักเรียนกลุมเสี่ยง เพื่อใชชมรมเปนกลุมจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
เรื่องของการบริโภคอาหารปลอดภัย การจัดกิจกรรมออกกําลังกายในตอนเชา
หนาเสาธง เขาแถวตอนเชา เพื่อสงเสริมสุขภาพกายใหแข็งแรงและสราง
ภมูคิุมกนัใหกบันกัเรยีน ทาํกิจกรรมอยางนีเ้รือ่ยไปจนเกอืบครบหนึง่ป จงึไดกาวสู 
กิจกรรมที่ 4 เชิดชูใสใจเด็กดี ศรีประดู 
 สําหรับกิจกรรมนี้เปนการประกวดสุขภาพของนักเรียนประจําหอง
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมีสุขภาพดี มีนํ้าหนักและสวนสูงไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และเปนนักเรียนที่มีสุขนิสัยการกินที่ดี มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตสมบูรณไดรับการรับรองจากครูประจําชั้น ซึ่งจะไดรับ
โลเกียรติยศและเกียรติบัตรจากผูอํานวยการโรงเรียน สําหรับผูปกครองมี
การประกวดผูปกครองดีเดนดานการสงเสริมใหนักเรียนไดบริโภคอาหารที่ดี
ถูกหลักอนามัย และมีสุขนิสัยการกินที่ดี ถูกหลักโภชนาการก็จะไดรับโลรางวัล
จากผูอํานวยการโรงเรียน และเกียรติบัตรจากผูอํานวยการโรงเรียนดวยเชนกัน 
 อยางไรก็ตามความสําเร็จของโครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
เกิดขึ้นไดดวยความรวมมือของทีมงานท่ีสามารถเรงรัดทบทวนกระบวนการทํา
โครงการไดอยางลงตัว 
 ขั้นที่ 3 การเรงรัดทบทวนโครงการ เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญ 
และเปนส่ิงจําเปน กลาวคือ เมื่อได ดําเนินโครงการตามกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม
ครบแลวก็จะมีการประเมินโครงการ โดยผูรับผิดชอบโครงการ คณะครู นักเรียน
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กลุม อย.นอย ตัวแทนผูปกครอง จะรวมกันประเมินความสําเร็จของโครงการ 
โดยใชแบบสอบถาม และแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ผลการประเมิน พบ
วา โดยภาพรวมนักเรียนกลุมเสี่ยงไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อยู
ในระดับมาก 
 จากการดําเนินโครงการ ทําใหนักเรียนกลุมเสี่ยง มีพฤติกรรมในการ
บรโิภคอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะและถูกหลกัโภชนาการในภาพรวมอยูในระดับดมีาก 
เมือ่ทําการช่ังนํา้หนกัและวดัสวนสงู และทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลัง
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ พบวา นักเรียนกลุมเปาหมายมีสวนสูงตามเกณฑ
รอยละ 93.44 มีนํ้าหนักตามเกณฑรอยละ 91.80 ผานการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายรอยละ 90.16 นักเรียนไมมีปญหาดานยาเสพติด ปลอดยาเสพติดรอยละ 
100 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนไมมี และนักเรียนมีทัศนคติในการเลือก
ซื้ออาหารที่มีประโยชน ในระดับดีมาก 
 นอกจากน้ีนักเรียนยังมีพฤติกรรมการใชจายที่เหมาะสมและพอเพียง
มากขึ้น คุณครูประจําชั้น ป.3-ป.6 เลาใหฟง วาจากการบันทึกรายจายในชีวิต
ประจําวันของนักเรียน พบวา นักเรียนเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชนมากขึ้น และ
นักเรียนเขาใจหลักการทําบัญชี มีทักษะชีวิต และมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น นักเรียน
มาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จากผลการดําเนินการสงเสริมสขุภาพท่ีตอเน่ือง ทาํให
นกัเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรู สงผลใหโรงเรียนไดรบัรางวัลจากการแขงขนัทกัษะ
ทางวชิาการหลายรายการ เชน ระดบัภาค รางวลัเหรยีญทอง ยวุบรรณารกัษสงเสรมิ 
การอานในป 2556 ระดับเขตพื้นที่ รางวัลเหรียญทอง การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษา พละศึกษา รางวัลเหรียญทอง ยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ประจําป 
2557 ระดับประเทศ เชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน Read 
Thailand ประจาํป 2556 รางวลัสถานศกึษาสงเสรมิการอานดเีดน ประจาํป 2557 
สงผลใหสถานศึกษาผานการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสาม ในระดับดี โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
และมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑ ผานระดับดีมาก 
 อยางไรก็ตามยังมนีกัเรียนกลุมเสีย่งจาํนวน 14 คน ซึง่เปนเพยีงสวนนอย 
ทีย่งับรโิภคอาหารบรรจซุองและรบัประทานอาหารประเภทขบเคีย้วบาง ซึง่จะตอง
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มีการติดตาม ควบคุม และรณรงคทําความเขาใจและทํากิจกรรมเสริมใหนักเรียน
ไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นตอไป ที่สําคัญทางโรงเรียนอาจจะตอง
มีอาหารเชาคอยใหบริการนักเรียนในตอนเชาดวย และเพ่ือใหแนใจวา โครงการ
อาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ มีความคุมคา มากนอยเพียงใด ทางโรงเรียนชุมชน
บานบอประดูจึงนํา 
 ขั้นที่ 4 ประมวลผลลัพธ ขั้นประมวลผลลัพธของบอประดูโมเดล
มาใชในการตรวจสอบโครงการ เพือ่ดคูวามคุมคาของโครงการ ในดานงบประมาณ 
เวลา คุณภาพงาน วามีความคุมคามากนอยเพียงใด คุณภาพงานของโครงการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับใด ผูเรียนไดความรูและสามารถนําไปปฏิบัติไดผลสําเร็จ
หรือไม ความคุมคาของงบประมาณที่ใชเหมาะสมหรือไม 
 นอกจากนี ้ตองมกีารประมวลผลความพงึพอใจของนกัเรยีน คร ูผูปกครอง 
และชุมชนผูเกี่ยวของโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ ซึ่งพบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม (คณะครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เก่ียวของ) มีความ
พึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมาก และไดยกยองเชิดชูเกียรติ ครู และนักเรียน 
อย.นอย ที่ชวยจัดทําโครงการจนประสบความสําเร็จเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใน
การทําโครงการใหกาวไปขางหนาตอไป 
 ขั้นตอนสุดทาย ขั้นที่ 5 การนํากลับสูการปฏิบัติใหม เปนการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูใหกับทีมงานโครงการ ทั้งจากภายนอกโรงเรียนโดยองคกร
ชมุชนทุกภาคสวนและภายในโรงเรียน โดยผูทีร่วมรับผดิชอบโครงการไดรวมสรุป 
ถงึปญหา อปุสรรค และความสาํเร็จท่ีเกดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการและแนวทาง
ที่จะกาวเดินตอไปเพ่ือใหโครงการบรรลุตามเปาหมายในระดับที่สูงขึ้น หรือเกิด
โครงการใหมในการพัฒนา 
 จากผลการดําเนินโครงการ อาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ พบวา 
บอประดูโมเดลท้ัง 5 ขัน้ตอน เปนนวตักรรมการบริหารทีจ่ะชวยใหผูจดัทาํโครงการ
ไดเรียนรูและเขาใจโครงการอยางแทจริง สามารถนําโครงการสูการปฏิบัติโดย
การใสใจในงานอยางจริงจัง ตอเน่ือง นอกจากน้ี ตองมีการประเมินตรวจสอบ 
เรงรัดทบทวน ประมวลผลลัพธการปฏิบัติ งานโครงการ นําขอสรุป มาจัดวาง
เปนงาน โครงการที่จะดําเนินงานตอไป แตการดําเนินงานยังมีอุปสรรค ซึ่งจาก



240

ผลการดําเนินโครงการยังมี แมคาบางรายยังไมใหความรวมมือกับโรงเรียน
เทาที่ควร ยังบริการอาหารแบบเอารัดเอาเปรียบ อาหารบางอยางไมมีคุณคาทาง
โภชนาการหรือมีคุณคาโภชนาการนอย ลงทุนนอยแตหวังกําไรมาก นอกจากนี้
ยังมีพฤติกรรมยั่วยุ ใหเด็กรับประทานกอนผอนทีหลัง บางครั้งนักเรียนไมมีเงิน
ก็ใหติดคางไวกอน ซึ่งทําใหนักเรียนบางคนเผลอไปใชบริการ นอกจากนี้ ยัง
มีนักเรียนบางสวนที่ไมไดรับประทานอาหารเชามาโรงเรียน ไดเงินมาก็มาซื้อ
อาหาร ที่ดอยคุณคาทางโภชนาการ เนื่องจากโรงเรียนยังไมไดจัดอาหารเชาให
นกัเรียนกลุมนี ้คาดวาปญหาเหลานีจ้ะหมดไป เมือ่ทกุคนไดรวมมอืรวมใจกนัอีกคร้ัง 
สูตอไป เพือ่เดก็และเยาวชนของเรา คอื หน่ึงกาํลงัใจทีต่องบอกตวัเอง ทาํเพ่ือเดก็ 
ทําเพื่อเด็ก..............
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 เมื่อเอยชื่อโรงเรียน “บานทาแคง” คําถามที่ตามมาคือ มีดวยหรือ? 
อยูที่ไหน? คําตอบคือมีอยูในประเทศไทยแนนอน แตอยูสุดเขตแดนอําเภอ
สิงหนคร ชนแดนอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ความนอยเนื้อตํ่าใจของผูที่
ถูกถามในตอนแรกเริ่มเดิมทีก็มีอยูพอประมาณ แต ณ เวลานี้แทบจะไมหลงเหลือ
อยู มเีพยีงรอยยิม้และตอบคาํถามดวยความภมูใิจเพราะเหตผุลหลายประการ...... 
นับตั้งแตไดเรียนรูและซึมซับความเปน “บานทาแคง”
 กลาวถึงโรงเรยีนบานทาแคง เปนโรงเรยีนทีอ่ยูในชุมชนขนาดเลก็มเีพยีง
สองหมูบานในเขตบริการซ่ึงนับวาเปนโรงเรียนท่ีมีขนาดยอมๆ มีจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษานอยไปตามสภาพ การบริหารจัดการศึกษาจึงเต็มไปดวย
ความใกลชิด ดูแลไดทั่วถึง การปลูกฝงหรือสรางความตระหนักในเร่ืองตางๆ ก็
นับวาไมยากเย็นมากนัก การรวมมือรวมใจผสานการทํางานเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดี
ของคนไทย กบั สสส. นัน้ มแีนวโนมท่ีจะสาํเรจ็ผลในระดบัหนึง่.....นกัเรยีนจํานวน
ไมถึง 70 คน แตความรักใครสามัคคีและความเปนนํ้าหนึ่งเดียวกันนั้นไมแพที่ใด 
เนือ่งจากคําวา “เดก็บานบาน” ทีไ่มรูซึง้ถงึความทันสมยั ความออนตอแสงสีทาํให
มคีวามนารกัแบบซ่ือๆ ใสๆ ไมมเีคลือบแฝง แนนอน มนัคอืความบริสทุธิไ์รเดยีงสา
 ปจจุบันการบริโภคอาหารของประชากรโลกน้ัน คอนขางเส่ียงในเร่ือง
ของสารเคมปีนเปอน และสวนหนึง่มาจาก พชืผกัผลไม ซึง่นยิมปลกูเปนอาชพีเพือ่
จัดจําหนาย และการปลูกพืชผักผลไมไวเพื่อจําหนายใหไดผลผลิตที่สวยงามไรซึ่ง
การรบกวนของศัตรูพืช คือการใชยาฆาแมลงชนิดตางๆ มาใชในการบํารุงรักษา

ผักปลอดสารพิษ………สูรั้วชีวิตโรงเรียนบานทาแคง

นายมงคล ปลอดทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาแคง

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
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ผลผลิตปญหาเหลานี้แพรกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ และเปนปญหาที่ใกลตัวจนทุก
ภาคสวนอาจไมไดเห็นความสําคญัและแกไขปญหากันอยางจริงจัง และคงถึงเวลา
แลวที่ปญหาเหลานี้จะหมดส้ินไป โดยการรวมมือรวมใจกันแกไขปญหา สงเสริม
พัฒนาปรับปรุงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทย
 หนวยงานของ สสส. ไดยื่นมือเขามาชวยเหลือในเรื่องนี้อยางจริงใจและ
จริงจัง ไดจัดสรรกิจกรรมดีๆ ใหแกชุมชนในพ้ืนที่ตางๆ ที่ไมมีความพรอมในการ
บริหารจัดการ โรงเรียนบานทาแคงเปนโรงเรียนหนึ่งท่ีไดรับสิ่งอันดีงามนี้ โดยได
รับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ สงผลใหสามารถดําเนินการตามกิจกรรม
 กอนการดาํเนินงานตามโครงการนัน้ นายมงคล ปลอดทอง ผูอาํนวยการ
โรงเรียนบานทาแคง ไดชี้แจงแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา “บานทาแคง” วา “ผมไดเขารวมกับ
โครงการของ สสส. เพือ่จดัทาํโครงการกินผกัเพ่ือสขุภาพใหแกนกัเรยีนและชมุชน
บานทาแคงของเรา” เสียงคําถามมีขึ้นหนวยงาน สสส. คืออะไร?
 คําถามเหลานี้ไดคอยๆ หายไปทีละนอยและไมนานก็ไดสอดแทรก
ความเขาใจข้ึนมาตามกิจกรรมตางๆที่ไดลงมือกันปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
“กินผักเพื่อสุขภาพ”
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 กิจกรรมที่ไดดําเนินการนั้นมีหลากหลาย แตเนนย้ําที่สุดคือ การกินผัก
เพือ่สขุภาพ กลาวถงึชมุชนในแถบนี ้นบัวายงัเปนพืน้ทีท่ีเ่ปนธรรมชาต ิการประกอบ
อาชีพของคนในพื้นที่ก็มีการทําเกษตรเปนสวนใหญไมวาจะเปนการทํานา ทําไร 
แตหลังจากวิวัฒนาการความทันสมัยเขาสูชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมจึงเขามา
มีบทบาทในการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชน การทําการเกษตรจึงลดนอยถอย
ลงไป มเีพยีงความอุดมสมบูรณของพ้ืนทีเ่ทานัน้ทีย่งัคงหลงเหลืออยู ความเสียดาย
ของผูเลง็เหน็จงึเกดิขึน้ และไดฟนฟกูารทาํการเกษตรสอดแทรกในตวัผูเรยีน เพือ่
ใหชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยูอยาง
เพียงพอ ซึ่งที่พื้นที่อื่นอาจตองการและไมหลงเหลือใหใชสอยได แนนอน นั่นคือ 
โครงการกินผักเพื่อสุขภาพ
 การดําเนินงานตามโครงการกินผักเพื่อสุขภาพ มีกิจกรรมยอย รวม 5 
กิจกรรม นับเปนหัวใจของการดําเนินกิจกรรมใหไปสูเปาหมายที่พึงประสงค
 กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมที่สราง
ความเขาใจพ้ืนฐานโดยการเรียนรูเนนการปฏิบตัจิริง สถานท่ีศกึษาดูงาน  ณ ฟารม
ตัวอยาง โครงการฯ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ซึ่งในโครงการตาม
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการสงเสริม
เกี่ยวกับการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ มาปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ เปนแบบอยางใหกับผูที่สนใจเขามาเรียนรู 
การไปศกึษางานดงูานในครัง้นี ้ผูทีเ่ขารวมโครงการ ไดแก คณะคร ูบคุลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน และ
เกษตรกรที่ทําไรนาสวนผสม กิจกรรมนี้ใชเวลาหนึ่งวันแตหลากหลายการเรียนรู 
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 เมือ่ไปถงึโครงการฟารมตวัอยาง นายจรีะศกัดิ ์ทองโอ วทิยากร ไดกลาว
ชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยาง หลังจากไดให
ผูรวมโครงการเตรยีมความพรอมแลว วทิยากรไดนาํผูเขารวมโครงการไปเยีย่มชม
การเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้งเลี้ยงเพื่อการบริโภค และเล้ียงเพื่อเปนสัตว
เศรษฐกิจ ไดแก ไกไข และเนื้อ แพะ นกกระจอกเทศ เปด และกบ ตอมาผูเขารวม
โครงการไดฟงการบรรยายพรอมท้ังชมการสาธิตการเพาะเห็ด วทิยากรไดบรรยาย
ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแตเร่ิมแรกของการเตรียมวัสดุเพื่อจะทํากอนเห็ด 
การเข่ียเช้ือ การน่ึงฆาเช้ือ โดยผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง หลังจากน้ันนํากอนเห็ดไปบมในโรงบม 
 สวนการปลกูผักแบบตางๆ นัน้ เชน การปลกูผกักางมุง การปลกูพชืไรดนิ 
การปลูกผักในแปลงปลูก พรอมท้ังบรรยายเก่ียวกับการทําปุยหมักชีวภาพ บอก
สวนผสมและอุปกรณที่ใชในการปุยหมัก ตลอดจนถึงขั้นการนําปุยหมักชีวภาพ
ไปใช ดวยการนําไปรดผักและตนไมที่ปลูกไวในโครงการเพื่อเปนการลดคาใชจาย
ในเรื่องการซ้ือปุยเคมีซึ่งสงผลกระทบตอดินและสภาพแวดลอม หลังจากนั้นผูเขา
รวมโครงการไดเดินทางกลับ 
 จากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ดําเนินไปไดดวยดี ผูเขารวม
โครงการใหความสนใจมาเขารวมโครงการจํานวนมาก รวมท้ังไดรับความเอ้ือเฟอ
และความอนุเคราะหทางดานสถานทีแ่ละวทิยากรจากโครงการฟารมตวัอยางฯ เปน
อยางด ีสาํหรบัอปุสรรคมบีางเลก็นอย อนัไดแก สภาพภมูอิากาศในวนัทํากิจกรรม
ซึ่งรอนมากโดยผูเขารวมกิจกรรมตองเดินชมในสวนตางๆของฟารมตัวอยางฯ 
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แตเนือ่งจากความสนใจในกิจกรรมตางๆของผูเขารวมโครงการมีมากกวาจึงทําให
กิจกรรมศึกษาดําเนินไปไดดวยดี
 ความรูความเขาใจบวกกบัความสขุทสีะทอนจากใบหนาและแววตาของ
ผูเขารวมกจิกรรมทกุคน ในวนันัน้ นบัวาเปนกาวแรกของการดาํเนนิกิจกรรมตาม
โครงการกินผักเพื่อสุขภาพ ที่เห็นลางๆวา ผลสําเร็จจะตามมาในไมชา

 กิจกรรมท่ีสองของโครงการท่ีเปนวิชาการ คือ กิจกรรมการจัดทํา
หลักสูตร มีการจัดทําหลักสูตร 3 เรื่องคือ 1) หลักสูตรและคูมือการจัดการเรียนรู
การปลูกผักเพ่ือสุขภาพมีการสอดแทรกเน้ือหาสาระเพ่ือใหผูเรียนทุกคนได
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดแก การปลูกผัก
คะนา ผักบุง ผักกวางตุง ผักกาดขาว ประโยชนและสรรพคุณของผักแตละชนิด 
2) หลักสูตรและคูมือการจัดการเรียนรูเรื่องปุยหมักชีวภาพ (การทําปุยหมัก
แบบแหงและเปยก) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความหมาย สวนผสมและขั้นตอนการทําปุยหมักชีวภาพ เรื่องพืชทองถิ่น
ที่ใชทําปุยหมักชีวภาพ เรื่องประโยชนของปุยหมักชีวภาพ และ 3) หลักสูตรคูมือ
การจัดการเรียนรูเร่ืองการสงเสริมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและถูกหลัก
โภชนาการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนรายวิชาที่บูรณาการ
เกีย่วกบัรายวชิาสขุศกึษาและบูรณาการกับชวีติจริงทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ผูเรยีน
ไดเรยีนรูตามระดบัความสามารถของตนเองโดยมีครเูปนผูใหคาํแนะนาํช้ีแนะและ
อํานวยความสะดวกเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมอยางเต็มศักยภาพ
 หลกัสตูรและคูมอืการปลูกผกัเพือ่สขุภาพเปนหลักสตูรทองถ่ินทีบ่รูณาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบดวยเอกสารหลักสตูร 
แผนการจดัการเรยีนรู เอกสารประกอบการเรยีนรูหลกัสตูรการปลกูผกัเพือ่สขุภาพ
 เมื่อมีการจัดทําหลักสูตรปญหาท่ีตามมาคือ การนํามาใชใหตรงจุด ให
สอดคลองกับผูเรียนและใหเกิดการเรียนรูที่ไดประสิทธิภาพ ไดมีการทดลองนํา
หลักสตูรมาใชกบัผูเรียน ครัง้แรกไดผลไมตรงตามทีค่าดหวงัไว ปญหาคอื บคุลากร
ที่ใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรขาดความรูที่แนชัด แนวทางการแกปญหาน้ีคือ 
การอบรมบคุลากรอยางจรงิจงัและใหเวลาเพยีงพอในการศกึษาเกีย่วกบัหลกัสตูร
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ดังกลาว รวมทั้งนักเรียนตองเนนยํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความเขาใจในการ
เรียนรูอยางยั่งยืน และเมื่อทดลองใชหลักสูตรกินผักเผื่อสุขภาพเปนครั้งท่ีสอง 
ผลสําเร็จเกิดขึ้นมาเปนที่นาพอใจเทาที่ควร

 กิจกรรมตอมาคือ การสงเสริมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการ ประสบผลสําเร็จนักเรียน ครูผูปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมถึงทุกภาคสวนลดการใชยาฆาแมลงในการปลูกพืชผักเพ่ือ
นาํมาใชในการบริโภคในชวีติประจําวันนกัเรียน คร ูผูปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมถึงทุกภาคสวน ตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการการสงเสริมการกินผักปลอดสารพิษ เปนการ
สงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ไดรูจักเลือกซ้ือเลือกบริโภค พืชผัก
ที่ขายตามทองตลาดไดอยางถูกหลักโภชนาการไรสารปนเปอน นักเรียน ครู 
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงทกุภาคสวนไดรบัความรูจากการ
อบรม และสามารถเผยแพรความรูนี้ใหแกผูอื่นได มีความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
เปนการตอยอดกิจกรรม โครงการตางๆที่ดีใหเกิดแกทองถิ่น
 ผลของการสํารวจของมูลนิธิเพื่อผูบริโภค รวมกับเครือขายเตือนภัย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) รายงานผลการสํารวจคุณภาพผัก-ผลไม 
ประจําป 2557 โดยสุมตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางจากหางคาปลีก และ
ตลาดผักทั่วไประหวางเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 ใน 5 จังหวัด 
ไดแก กรุงเทพ เชียงใหม ขอนแกน ยโสธร และสงขลา ครอบคลุม ผัก-ผลไม เชน 
คะนา ถั่วฝกยาว พริก ผักชี กะเพรา สม สตรอวเบอรรี่ แอปเปล ฝรั่ง และแตงโม 
โดยสงตัวอยางไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
17025 มีผลที่นาสนใจดังนี้

1. ผกัและผลไมทีจ่าํหนวยโดยทัว่ไปมสีารตกคางของสารเคมกีาํจัดศตัรพูชื 
55% เฉพาะชนิดที่ตกคางเกินคามาตรฐานของไทยมีมากถึง 46.6%

2. ผักและผลไมที่ไดรับตรารับรองมาตรฐาน Q มีการตกคางของสารเคมี 
กําจัดศัตรูพืชมากที่สุดโดยพบวา ผัก Q มีการตกคางของสารเคมีถึง  
87.5% และมีจํานวนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานถึง 62.5%
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3. หางคาปลีก ผัก และผลไมมีสารเคมีคางเฉล่ีย 53.3% ตลาดทั่วไป 
 มีสารเคมีตกคางในอัตราท่ีตํ่ากวา คืออยูที่เฉลี่ย 40%
4. รายละเอียดของผัก และผลไมที่มีการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

เกินกวามาตรฐาน
  - สมสายนํ้าผึ้ง     100%
  - ฝรั่ง      69.2%
  - แอปเปล     58.3%
 - คะนา      53%
  - กะเพรา สตรอวเบอรรี่ และสมจีน   50%
  - ถั่วฝกยาว     42.5%
  - ผักชี      36.4%
  - แตงโม     15.4%
  - พริกแดง     8.3%

 จากผลการสํารวจดังกลาวขางตน เห็นไดวาผักคะนามีการตกคางของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกินกวามาตรฐาน ถึง 53% และพืชผักท่ีทางโรงเรียนบาน
ทาแคงรวมกับ สสส.ไดดําเนินการสงเสริมใหบริโภคนั้นไดแก ผักบุง ผักกาดขาว 
ผักกวางตุงและหน่ึงในจํานวนน้ันคือ ผักคะนารวมอยูดวย สืบเน่ืองจากโรงเรียน
มีการทําเมนูอาหารกลางวันตองใชผักคะนาเปนสวนประกอบ จึงนับวากอใหเกิด
ผลดีตอเนื่องไปอยางแนแท
 กิจกรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะการทํางานเปนกลุมคือ กิจกรรม
ปลูกผัก มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสมาชิกพี่นองผองเพ่ือนนักเรียนทุก
คนมีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมทําใหนักเรียนเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง
นักเรียนสามารถ ปลูก/ดูแลรักษา ผักบุงจีน ผักกาดขาว ผักคะนา ผักกวางตุงได 
และสามารถนํามาจัดจําหนายใหแกทางโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน
สรางรายไดใหแกโรงเรียน ตนเอง และครอบครัว สามารถถายทอดความรูใหแก
ผูอื่นได
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 เมื่อมีการเพาะปลูกการบํารุงรักษาใหพืชผักสวยงามนารับประทาน
นาจัดจําหนายก็ทําใหเกิดปญหาการใชยาฆาแมลงเขามาทันทีทันใด นับตั้งแต
เริ่มการเพาะปลูก ระหวางปูลก และกอนระยะการเก็บเก่ียวผลผลิต ผูบริโภคจึง
ไดรับสารพิษจากยาฆาแมลงเหลานั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนปญหาท่ีทําใหเกิด
กจิกรรมการทาํปุยหมกัชวีภาพและนํา้หมกัชวีภาพขึน้ นบัวาไดผลดทีเีดยีว สามารถ
ใชรดผักใหเจริญงอกงาม และไลแมลงศัตรูพืชไดโดยไมทําลายหนาดิน ผลผลิต
ที่สําคัญ สามารถลดสารอันตรายตกคางในพืชผัก เหมาะสําหรับผูรักษาสุขภาพ
ในการบริโภคตอไป
 ในการนี้ไดมีการจัดจําหนายปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพในการจัด
นทิรรศการ โครงการกินผกัเพือ่สขุภาพ โรงเรียนบานทาแคง กจิกรรมการแลกเปลีย่น
เรยีนรูชดุโครงการจดัการการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกรในชมุชนเพือ่สขุภาวะ
เดก็และเยาวชนภาคใต ครัง้ที ่2/2557 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซแอนดรสีอรท 
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 นับวาไดรับความสนใจแกผูที่เขารวมกิจกรรม 
ในวันน้ันเปนจํานวนมาก จึงถึงวากิจกรรม ประสบผลสําเร็จเกินเปาหมายที่วางไว
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 อยางไรกต็ามการดาํเนนิกจิกรรมดงักลาวมาแลวขางตน จกัสาํเรจ็ไมไดเลย 
หากไมไดรับความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงาน สสส. 
โรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ประโยชนและความสุข
ของเยาวชนอนัเปนรากฐานของอนาคตในการพฒันาประเทศชาติตอไป โครงการ
กนิผกัเพือ่สุขภาพนีจ้ะดําเนินงานตอไปเพราะเลง็เหน็แลววา เปนประโยชนในการ
เสรมิสรางสขุภาวะทีด่ขีองคนไทยจรงิๆ “รอยมอืฤาจะสูรอยดวงใจทกุสิง่จักสาํเรจ็
ไดดวยความสามัคคี”
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ตนสาย
 ภายใตเสียงปนทีด่งักกึกอง เสยีงระเบดิทีด่งัสนัน่หวัน่ไหว บนผนืแผนดนิ
อันเปนที่รัก ณ ขณะนี้ ขอความหรือคําพูดที่วา “เมื่อไหรเหตุการณความไมสงบ
จะจบลง” เปนคําถามที่ไมมีใครใหคําตอบไดสักที ผูเขียนเองก็หวังวาคงจะมีใคร
สักคนใหคําตอบแกพวกเราได แตเราไมสามารถเปลี่ยนไฟใหเปนนํ้าเปลี่ยนดํา
ใหเปนขาวฉันใดก็ไมสามารถเปล่ียนเหตุการณใหสงบลงไดฉันน้ัน แตชีวิตก็ตอง
เดินตอไป ทามกลางความมืดมิดก็ยังพอมีแสงสวางอยูบาง แสงสวางท่ีพวกเรา
ชาวสวนพระยา เรียกกันติดปากวา “โครงการ สสส.” เพื่อนครูที่เพิ่งยายมาใหม
หลายคนมักถามผูเขียนวา “โครงการ สสส. คืออะไรหรือคะ” เห็นใครๆก็พูดถึง 
อีกทั้ง “อีหมามมูดอ..” ผูเขียนเลยตอบไปวา...
 เมื่อหลายปที่ผานมามีทานผูใหญใจดีทานหนึ่งชื่อ ประเสริฐ แกวเพ็ชร
ไดพาผูจัดการคนเกง ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี พรอมกับกองทุน สสส. ลงมาสู
โรงเรยีนสวนพระยาวทิยาซึง่กองทนุนีท้าํใหเราไดเริม่จดัการศกึษาแบบมสีวนรวม 
ใชการรวมคิดรวมทําของทุกภาคสวน มากําหนดและจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จัดใหนักเรียนไปสอนตาดีกา ไปละหมาดศพเม่ือมี
คนเสียชีวิต จัดดะวะหสัญจรใหความรูดานศาสนา กิจกรรมเหลานี้ทําใหนักเรียน
มีองคความรูทางดานศาสนาและสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดจริงในชีวิตประจําวัน 
กจิกรรมทัง้หมดสาํเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ีทาง สสส.จงึไวใจใหเราทาํตอ แตปนีจ้ดัใน
ลักษณะเครือขาย โดยมีโรงเรียนสวนพระยาวิทยา เปนแมขาย ไดชักชวนโรงเรียน

อีหมามมูดอ

นินูรไอนี หะยีนิเลาะ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา
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และสถาบันปอเนาะในอําเภอจะแนะ และอําเภอระแงะ ของจังหวัดนราธิวาส 12 
โรงเรียน มาเปนลกูขายบางโรงเรียนอยูไกลมาก เชน โรงเรียนบานสาเมาะโรงเรียน
พิทักษวิทยากุมุง บางโรงเรียนก็ตองข้ึนเขากวาจะถึง เชน โรงเรียนบานไอรโซ
โรงเรียนบานกาแย บางโรงเรียนใกลก็เหมือนไกลเพราะการคมนาคมไมสะดวก 
เชน โรงเรียนบานแมะแซ โรงเรียนบานตือกอและยังมีโรงเรียนบานรือเปาะ
โรงเรยีนผดุงมาตร โรงเรยีนบานรแิง โรงเรยีนบานกาเดง็ โรงเรยีนบานบูเกะบอืแต
และสถาบันปอเนาะศึกษาสุบุลิสสาลาม

กาวแรก “อีหมามมูดอ”
 เราท้ังหมดรวมท้ังผูนาํศาสนา ผูนาํชมุชน ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหารและครูในโรงเรียนเครือขาย ทั้งหมด 13 โรงเรียน 
มารวมประชุมวางแผนวางเปาหมาย หาแนวทางการดําเนินงานที่ดี แบบงายๆ
ไมยุงยาก ไมมีพิธีการ แตไดงาน ไดทางท่ีจะไปถึงเสนชัยรวมกัน แลววันที่ 3 
มีนาคม 2557 ก็มาถึงวันที่พวกเราไดประกาศใหทุกคนไดรับรูวา เครือขายของ
เราเขมแข็ง จับมือกันอยางเหนียวแนนทุกอยางที่เราจับมือกันไดถูกจารึกลง
ในบันทึกความรวมมือ (MOU) ของโรงเรียนและสถาบันปอเนาะ 13 แหง ณ 
หองประวัติศาสตร โรงเรียนสวนพระยาวิทยาไดระบุเปาหมายและแนวทางท่ี
ชดัเจนในการพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนโดยมุงเนนและสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรม ใหนักเรียนปฏิบัติภารกิจและดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลามที่สมบูรณ เปน
คนดีของครอบครัว โรงเรียนและสังคม มีสุขภาวะท่ีดีทั้งรางกายและจิตใจภายใต
ชือ่โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่สขุภาวะท่ีดขีองนักเรียน และพวกเรา
ก็ไดตั้งชื่อเลนวา “โครงการอีหมามมูดอ” ซึ่งเปนภาษามลายูทองถิ่น 
 “อีหมาม” หมายถึง ผูนําทางดานศาสนา “มูดอ” หมายถึง อายุนอย 
รวมกันแลวหมายถึง ผูนําศาสนารุนเยาว จากนั้นเสียงนกหวีดสัญญาณที่บงบอก
ใหเริ่มงานก็ดังขึ้น



252

พบปะ สรางสรรค
 หลังจากท่ีทุกฝายไดแลกเปล่ียนเรียนรูและมีความเขาใจตรงกันแลว 
โครงการกเ็ริม่ขบัเคลือ่น ซึง่แมขายกค็อืโรงเรยีนสวนพระยาวทิยา ไดตดิตอประสาน
งานกับลูกขายเปนระยะๆ ทางโทรศัพท แตมีอุปสรรคหลายอยาง เชน โทรศัพท
ใชการไมไดเนื่องจากสัญญาณโทรศัพทมีปญหา หรือบางคร้ังเม่ือมีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้น ทางฝายความมั่นคงก็จะตัดสัญญาณ ทําใหไมสามารถติดตอ
ได พวกเรามักแซวกันเลนๆ วา “โทรไมติดเพราะไมมีสัญญาณ หรือเงินหมด..
กรณุาเตมิเงินดวยคะ” อกีทัง้จะจดัประชมุบอยครัง้ กไ็มสามารถทาํไดดวยภาระงาน
และเวลาวางท่ีไมตรงกัน เราจึงแกปญหาโดยการสรางกลุมไลน ชือ่วา “สสส. เครือขาย 
สพ.” ติดตอประสานงานกันภายในกลุม และรายงานความคืบหนาภาพรวม
ทัง้จงัหวัดนราธิวาส ผานกลุมไลน “สสส. จ.นราธิวาส” ทาํใหการประสานงานงายข้ึน 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย ทําใหรูสึกวา คณะทํางานในพื้นที่กับ
ผูทรงคุณวุฒิ และคณะนิเทศติดตาม ใกลชิดกันมากขึ้น 
 เมื่อมีกลุมไลนแลว ขอความแรกก็ถูกสง “เรียนเชิญคณะทํางานทุกทาน
ประชุมพรอมกัน 
 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ ลานเรียนรู ใตอาคารเรียน 3 
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา”ทุกคนมาอยางพรอมเพรียง ประชุมครึ่งวันจนตกผลึก 
ไดแนวทางการจัดทําคูมอืกิจกรรมสรางความเขาใจแกผูเกีย่วของประสานวิทยากร 
ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี ผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาในการสรางสื่ออีหมามมูดอ
ประธานในที่ประชุม ผอ.อับดุลฮาลี แวดอเลาะ ยํ้ากับทุกคนวา“ โครงการอีหมาม
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มูดอนี้ เราใชองคความรูและศาสนกิจของศาสนาอิสลามซึ่งเปนเรื่องละเอียดออน
ตองรอบคอบและระวังใหมาก ตองมีการตรวจสอบใหถูกตองอยางรัดกุมตอง
ผานการกล่ันกรอง และยืนยันความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ เชน อีหมาม (ผูนํา
ศาสนา) ครูสอนศาสนาในพ้ืนที่” จากน้ันทุกฝายก็มีขอสรุป โดยใหโรงเรียน
สวนพระยาวิทยา ตั้งคณะทํางานยอย เพื่อรางหลักสูตร คูมือ สื่อวีดีทัศนเมื่อได
ตนฉบับแลวจะนํามาพิจารณารวมกันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ลุย!
 ภาระอันยิ่งใหญที่มาพรอมกับความไววางใจและความคาดหวัง กลับมา
สูทีมงานโรงเรียนสวนพระยาวิทยาอีกคร้ัง เราจะแบงงานกันอยางไร ใหลงตัว 
ไดงาน สนุกกับงาน แลวสํานวนนี้ก็ปรากฏขึ้น “Put the right man on the 
right job” ใครถนัดงานไหน ก็ทํางานนั้น จากน้ันคณะทํางานยอย 3 คณะจึง
คลอดออกมา คณะแรกคือ คณะรางหลักสูตรและคูมืออีหมามมูดอคณะที่ 2 คือ
คณะจัดทําสื่อวีดิทัศนอีหมามมูดอ และคณะสุดทายคือ คณะคัดเลือกและอบรม
นักเรียนแกนนําอีหมามมูดอ
 คณะรางหลักสูตรและคูมืออีหมามมูดอ คือทีมพี่คนโตที่จะตองเบิกทาง
สรางเสนทางใหมใหกับนองๆอีก 2 ทีม ทีมนี้ประกอบดวยผูเขียนเองซึ่งเปน
รองผูอํานวยการ คณะอุซตาซ (ครูสอนศาสนา) และคณะครู ทั้งหมด 8 ชีวิต
เร่ิมนับหน่ึงโดยการใหคณะอุซตาซ (ครูสอนศาสนา) แบงกลุมยอยออกเปน 
4 กลุม รวบรวมเน้ือหา 4 เร่ืองตามหลักสูตร 1) กียามูลัย (ปฏิบัติศาสนกิจ) 
2) พธิกีรรมและละหมาดศพ 3) ผูนาํละหมาด (อหีมาม) 4) เสวนาสัญจรเพศศึกษา 
(การแตงงาน) ใครพอใจเรื่องไหน ทําเรื่องนั้น แตตกลงและวางกรอบกันวาใหมี 
ความเปนมา ความสําคัญ คุณคา และกระบวนการ สวนคณะครูจัดทําโครงสราง
รายวิชาอีหมามมูดอ คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูปฐมนิเทศหรือที่
เรียกวา ทํารูปเลม โดยทุกคนจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทํารวมกันในชวงเวลา
ที่วางจากหนาท่ีหลัก (คาบสอน) ที่ตนเองรับผิดชอบ ณ หองประชุมมุมเล็กๆ 
พรอมกับหน่ึงแกวเคร่ืองด่ืมรอนๆหรือเย็นๆ ตามสไตลทีท่กุคนพอใจ จากน้ันนบัสอง
โดยนําเนื้อหามาสรางหนวยการเรียนรูของหลักสูตร ตามโครงสรางรายวิชา และ
นับสามโดยการทําแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ใบงานท้ัง 5 หนวยการ
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เรียนรู โดยคณะรวมกันราง ตรวจทาน แกไข ปรับปรุง ซํ้าแลวซ้ําอีกหลายรอบ
จนไดหลักสูตรอีหมามมูดอ (ฉบับราง) เสร็จสมบูรณ

 คณะจัดทําสื่อวีดิทัศนอีหมามมูดอคือ นองรองที่จะตองชวยสรางสื่อที่
ชวยใหการเรียนรูตามหลักสูตรงายขึ้น โดยรองผูอํานวยการและคณะครู
(ครูคอมพิวเตอร) ที่มีความถนัดในการจัดทําสื่อวีดิทัศน นําขอมูลเน้ือหาทั้ง 4 
เรื่องจากทีมพี่คนโต มาจัดทําส่ือการสอนแตละเร่ือง เริ่มดวยการสืบคนขอมูล
จากอินเตอรเน็ตบางสวน และคัดเลือกนักแสดงนํา นักแสดงประกอบ ผูใหเสียง
ใหแสง จัดสถานท่ี ถายวีดีโอ จัดฉากนักเรียนโรงเรียนสวนพระยาวิทยา สาธิต 
ขั้นตอน กระบวนการท้ัง 4 เรื่อง แลวนํามาตัดตอ ใสคําและเสียงบรรยาย เพื่อ
เปนสือ่เปดใหนกัเรยีนดปูระกอบกจิกรรมการเรยีนการสอน เม่ือเสรจ็แลวคณะราง
หลักสูตรและคูมืออีหมามมูดอ (ทีมพี่คนโต) และคณะจัดทําส่ือวีดิทัศนอีหมาม
มดูอ (ทมีนองรอง) ไดนาํวดีทีศันทัง้หมดมาเปดดเูพือ่ตรวจสอบความถูกตองรวมกัน 
วภิาควจิารณนกัแสดงกันอยางสนุกสนาน จากนัน้จึงปรบัปรุงแกไขใหถกูตองสมบูรณ
หลังจากท่ีพี่ๆ คณะรางหลักสูตรคูมืออีหมามมูดอและคณะจัดทําสื่อวีดิทัศน
อีหมามมูดอ ดําเนินการเรียบรอยแลว นองคนสุดทองคือคณะคัดเลือกและอบรม
นกัเรยีนแกนนําอีหมามมูดอไดนาํนวัตกรรมทัง้หมดมาศึกษา และสงตวัอยางไปให
ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของทั้งหมดตรวจสอบความถูกตอง กลุมไลน “สสส. 
เครือขาย สพ.” ทีใ่ชสอบถามสารทุกขสกุดิบ ทกัทายกันยามเชา กม็ขีอความอยาง
เปนทางการขึ้นอีกครั้ง “ทีมงานสวนพระยาไดรางหลักสูตรคูมืออีหมามมูดอและ
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สื่อวีดิทัศนอีหมามมูดอ เสร็จเรียบรอยแลวคะ..ชวยตรวจสอบดวย” โดยสมาชิก
เครือขายไดเห็นชอบและตอบยืนยันเห็นดวย จากนั้นจึงไดนําหลักสูตรนี้จัด
ใหกับนักเรียนโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเรียนรู
ทั้ง 4 เรื่อง เมื่อนักเรียนมีองคความรูแลวคณะทํางานจึงประชาสัมพันธ คัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนแกนนําอีหมามมูดอ 30 คน ซึ่งจะตองลงพ้ืนท่ีไปสอนนักเรียน
ในโรงเรียนเครือขายท้ัง 12 โรงเรียน หรือในลักษณะท่ีเราเรียกกันวา “สรางแม
ไก ไปสอนลูกไก” หรือ“พี่สอนนอง” เมื่อมีนักเรียนใหความสนใจ จึงคัดเลือกให
เหลือ 30 คน

แกนนําอีหมามมูดอ
 วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2557 กระบวนการสรางแมไกหรือพี่ที่จะไป
สอนนองตามโรงเรียนตางๆ จึงเกิดข้ึน โดยรองผูอํานวยการคณะครูและอุซตาซ 
(ครูสอนอิสลามศึกษา) รวมกันถายทอดวิธีการสอน ลักษณะการจัดกระบวนการ
เรียนรู การวางตัว มารยาท ตลอดจนทักษะพื้นฐานของวิชาชีพครู สรางความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบ การทํางานเปนทีม และอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 
ใหนักเรียนไดสาธิตวา เม่ือลงพ้ืนที่จะไปสอนนองๆ อยางไร โดยมีคณะครูและ
อซุตาซ (ครสูอนอิสลามศกึษา) รวมใหคาํปรกึษาและใหคาํแนะนาํโดยแกนนําชาย
จะเนนเร่ืองการเปนผูนําละหมาด และการละหมาดศพ สวนแกนนําหญิงจะเนน
เรื่องการอาบน้ําศพและการหอศพ
 “สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นไมเทาทําเอง” วันสุดทายไดจัดให
แกนนําทดลองจัดกิจกรรมจริง ใหแกนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
สวนพระยาวิทยา เพื่อสรางความม่ันใจและวางรูปแบบการจัดกิจกรรมใหลงตัว 
ทดสอบครั้งที่หนึ่ง “ที่ปรึกษาใหคะแนน แมไก 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100” ยังไมผาน เราจะสงแมไกออกไปสอนลูกไก ไดก็ตอเมื่อประเมินดวยสายตา
และความรูสึกแลว ไดคะแนนมากกวา 90 คะแนน ทีมงานจึงชี้แจงขอบกพรอง
ทีค่วรปรับปรุง เชน การแบงงานกันทาํใหแนนอน อยาเก่ียงกัน ใหจดักระบวนการ
เรยีนรูตามข้ันตอนในหลกัสตูร ตลอดจนการแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบภายในกลุม 
ซึ่งคณะทํางานไดแบงนักเรียนทั้ง 30 คน ออกเปน 5 กลุมๆละ 6 คน คละกันชาย
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และหญงิ ใหแตละกลุมแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ใครทาํหนาทีอ่ะไร ลงทะเบยีน 
ควบคุมเครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร บรรยาย จัดกิจกรรมนันทนาการ แจก
อาหารวาง แจกของรางวัล และอ่ืนๆ เมื่อใหทดสอบอีกคร้ัง ผลการประเมิน 
แมไกมีความมั่นใจขึ้น ทําไดดีขึ้นมาก “ทุกคนผานการอบรมหลักสูตรแกนนํา
อีหมามมูดอ” สงลงพื้นที่ได

ลงสนาม
 ยกที่ 1
 “ทุกคนพรอมนะ วันนี้พวกเราคือตัวแทนโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
ผลจะออกมาดีหรือเสีย อยูในมือพวกเราแลว ครูฝากช่ือเสียงโรงเรียนสวนพระยา
ดวย..” รองผูอํานวยการกลาวกับนักเรียนแกนนํา กอนสงทุกคนขึ้นรถไปตาม
โรงเรยีนตางๆ ตลอดระยะเวลา 4 วนั คอื 10 - 13 มถินุายน 2557 การจดักระบวนการ
เรยีนรูแกนกัเรียน ณ โรงเรียนบานรอืเปาะ โรงเรียนบานกาแย โรงเรียนบูเกะบือแต 
โรงเรียนบานแมะแซ โรงเรียนบานตือกอ โรงเรียนพิทักษวิทยากุมุง โรงเรียน
บานไอโซร โรงเรียนบานสาเมาะ โรงเรียนบานกาเด็ง โรงเรียนผดุงมาตร โรงเรียน
บานรแิง และสถาบันปอเนาะสบุลุลสิสาลาม เปนไปอยางราบร่ืนเมือ่ไปถงึ แกนนาํ
อหีมามมดูอทกุคนไดชวยกนัจดัเอกสารการลงทะเบยีน เตรยีมแจกคูมอื หลกัสตูร
การอบรม ตลอดจนติดตัง้เครือ่งคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร ทกุคนตืน่เตนมาก 
แตผูเขียนไดสังเกตเห็นถึงแววตาแหงความมุงมั่นของทุกคน แกนนําเริ่มตนดวย
การกลาวทักทายแนะนําตัวเอง เลาถึงที่มาที่ไปที่ไดมาเจอนองๆ ในวันนี้
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 คําวา “กะ” “แบ” และ “เดะ” เปนภาษามลายูถิ่น หมายถึง พี่ นอง 
คําน้ีเองทําใหทุกอยางดูงายและคลองตัวขึ้น นองๆ กลาที่จะถามพี่ๆ กลาโตตอบ 
ความสนุกสนาน ความใกลชิดและเปนกันเอง กอใหเกิดสายใยแหงมิตรภาพ
พี่แกนนําบางกลุมเร่ิมตนกิจกรรมดวยการต้ังคําถาม บางกลุมเร่ิมดวยการใหนอง
ทําแบบทดสอบกอนเรียน บางกลุมยกตัวอยางสนุกๆ ทั้งนี้แลวแตการออกแบบ 
และเทคนิควิธีการของแตละกลุม ตอดวยการเปดสื่อวีดีทัศน ประกอบการจัด
กิจกรรมในแตละเร่ือง มีอีกสิ่งหน่ึงที่เกิดขึ้นและเกินความคาดหวังของแกนนํา
อีหมามมูดอ โดยอิมรามแยนา กลาววา“โรงเรียนตางๆนั้น ตอนรับพวกผมดีมาก 
ใหเกียรติพวกผมเหมือนผมเปนคุณครู ไมใชนักเรียนไปสอนนองๆ บางโรงเรียน 
ทาน ผอ.มานั่งฟงพวกผมตลอดท้ังวัน แถมเล้ียงไอศครีมดวย” และอานัสหะยี
สาและ ก็เสริมวา “ตอนรับดี จนผมทําตัวไมถูกเลย..” ของแถมที่มีคานี้สราง
ความภาคภมูใิจและกาํลงัใจแกแมไกนอยๆ ทัง้ 30 ชวีติ จากสวนพระยาอยางมาก

 กจิกรรมการเรยีนรูทีน่กัเรยีนชายชอบมากทีส่ดุ คอื การเปนผูนาํละหมาด
และวิธีการละหมาดศพเด็กชายอับดุลฮากิม กาเร็ง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนบานกาแย กลาววา “วันนั้นแบใหผม ทดลองเปนผูนําละหมาด ผม
ทําได ผมภูมิใจมาก” ผูปกครองนักเรียน คุณรอซีดะ เลาวา “ลูกมีการพัฒนาขึ้น 
เมื่อกอนไมไดอะไรมากมายกับชีวิต ละหมาดยังตองส่ัง พอมาเรียนรูหลักสูตรน้ี 
เขาสามารถเปนอีหมามละหมาดท่ีบานได” 
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 สวนกจิกรรมการเรยีนรูทีน่กัเรยีนหญงิชอบมากทีส่ดุ คอื การอาบนํา้ศพ
และหอศพ เนื่องจากมีอุปกรณใหทุกคนไดทดลองทํา โดยใชตุกตา ผา เชือก 
ขันน้ํา ถาด และอื่นๆ เปนสื่อการเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูวา การอาบนํ้าศพใชนํ้า
อะไรบาง เริ่มตนที่ไหน อยางไร หอศพดวยผากี่ชั้น ทําอยางไร ทุกคนสนใจมาก
เพราะไมเคยเรียนรูเรื่องนี้มากอน อีหมามซ่ึงเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบานไอโซร เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมใหความรูใน
ลักษณะนี้ เพราะปจจุบันแมการละหมาด 5 เวลา หลายคนเกี่ยงกันไมยอมเปน
ผูนําละหมาดเพราะทําไมเปน ไมมั่นใจ สวนการจัดการศพก็เชนเดียวกัน มีเพียง
อหีมามและอกีไมกีค่นในหมูบานทีท่าํเปนและรูเรือ่ง การสรางเยาวชนใหมคีวามรู
ในเร่ืองน้ี จงึเปนสิง่ทีด่แีละควรสงเสริมใหมาก “อยากใหเครือขายสวนพระยาวิทยา 
จดักจิกรรมเชนน้ี เพราะเกดิการแลกเปลีย่น เดก็เกดิการเรยีนรูทีด่กีวาในหองเรยีน 
เกิดความสนุกสนาน อยากให สสส.สนับสนุนโครงการนี้ตอๆไป..”

To be continued
 เมื่อกิจกรรมไดเสร็จส้ินลง นองๆ ในโรงเรียนเครือขายไดรับความรู 
สามารถปฏิบตัใินชีวติประจําวนัได พี่ๆ  เกดิการเรียนรูในการถายทอด มภีาวะผูนาํ 
มีความรับผิดชอบ กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปน
ผูให  ไดรับการยอมรับ และคําชื่นชม จากทุกๆ ภาคสวน เสียงเรียกรองจากผูให
จงึดงัขึน้อกีครัง้ “อาจารยครบัอหีมามมดูอ มกีจิกรรมอีน่อกีมัย้ครบั” จากมาตรการ
ประหยัดทีเ่ราใชจายอยางคุมคา ทาํใหสามารถจัดกิจกรรมท่ีมปีระโยชน ไดอกีหนึง่
กิจกรรม คือการผลิตสื่อ e-book โดยใชโปรแกรม Flip album
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 เราสื่อสารกันทางกลุมไลน สสส.เครือขาย สพ.อีกครั้ง “เรียนเชิญ
ทกุทาน รวมประชมุปรกึษาหารอืฯ ณ หองประวตัศิาสตร โรงเรยีนสวนพระยาวิทยา 
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.30น.” ในท่ีประชุมไดมีการนําเสนอกิจกรรม
ผลิตสื่อ e- book โดยแกนนําอีหมามมูดอ ในลักษณะแมไกสอนลูกไกหรือพี่สอน
นองอีกคร้ัง ทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรที่ไดเรียนรูมา ไดถูกนํามาปดฝุนใหม 
ดวยทีมงานครูคอมพิวเตอรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา คําถามมีอยูวา เนื้อหาตาม
หลักสูตรอีหมามมูดอกับโปรแกรม e-book ทําอยางไรจึงจะตอกันติดเปนเร่ือง
เดียวกัน ที่ประชุมมีมติวา สอนเด็กทําสื่อ e-book ในหัวขอเรื่อง อีหมามมูดอ 
และควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู จัดกิจกรรมการแขงขัน ทั้ง 2 เรื่องที่นักเรียน
ผานการอบรม คือ ตอบปญหา “อีหมามมูดอ” และแขงขันผลิตสื่อ e-book
โดยใชโปรแกรม Flip album ในหัวขอ อีหมามมูดอ โดยมอบใหแกนนําอีหมาม
มูดอ เปนเจาภาพและมีคณะครูโรงเรียนสวนพระยาวิทยาเปนพี่เลี้ยง อํานวย
ความสะดวกและใหการสนับสนุน
 เหนอืฟายังมฟีา เหนอืแกนนํายงัมคีณุครู การสรางองคความรู การลาํดบั
ขั้นตอน กระบวนการสอน การผลิตสื่อ e-book โดยใชโปรแกรม Flip album 
นั้นไมใชเรื่องงาย พี่ๆจะสอนนองๆอยางไร ใหเปนระบบ เขาใจงาย ไมสับสน 
งานน้ีตองขอความชวยเหลือจากคุณครูคอมพิวเตอรแลว
 ทีมงานคอมพิวเตอรเริ่มออกแบบหลักสูตรการผลิตสื่อ e-book โดย
ใชโปรแกรม Flip album รวมกับแกนนําอีหมามมูดอ โดยการสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต รวบรวมและปรับปรุงเปนคูมือ และเร่ิมสอนแกนนําตั้งแตติดตั้ง
โปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร การใสภาพ ใสเสียง ใสขอความ ใสวิดีโอ 
ตลอดจนวิธกีารออกแบบใหสวยงาม นาอาน และอ่ืนๆ อกีมากมาย แกนนําอหีมาม
มูดอไดฝกซอม ซํ้าแลวซํ้าอีก หลายๆ รอบจนชํานาญ และใหทดลองสอนจริง
แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อสรางความม่ันใจใหมากขึ้น
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ลงสนาม
 ยกที่ 2
 เมื่อถึงวันจริง แกนนําพรอม สถานที่พรอม คอมพิวเตอรพรอม นองจาก
โรงเรยีนในเครอืขายเริม่ทยอยเดนิทางมาถงึ และถกูเชญิขึน้ไปในหองคอมพวิเตอร 
1 ของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา การจัดกิจกรรมผานไปไดสักระยะ คําถามหนึ่ง
ก็ปรากฏข้ึนมาในความคิดของผูเขียน “ความเทาเทียมกันทางการศึกษามี
จริงหรือ” สิ่งที่เห็นไดชัดในวันอบรมก็คือ นักเรียนจากบางโรงเรียนยังเปด
คอมพิวเตอรไมเปน ใชเมาทไมเปน แตบางโรงเรียนมีพื้นฐานคอมพิวเตอรที่ดีมาก 
อยางนอยๆกิจกรรมนี้ก็สามารถสรางโอกาสและความเทาเทียมแกนักเรียน
ที่ขาดแคลนไดแลวระดับหนึ่ง ทุกคนสนุกและสนใจมาก บางบอกวาจะนําความรู
นี้กลับไปสอนเพ่ือนๆ ที่โรงเรียน จะตอยอดโดยการเขาแขงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และที่สําคัญ “ถามีโครงการนี้อีก หนูขอมาอีกนะคะ” ทุกคนไดสื่อ 
e-book ที่สวยงามตามสไตลของตนเองและมุงมั่นต้ังใจวา จะเขารวมการแขงขัน
ผลิตสื่อ e-book ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เพื่อลาเงินรางวัลมาใหได 
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Fighting!
 เมื่อวันแขงขันมาถึง พิธีกรไดประชาสัมพันธใหนักเรียนไปลงทะเบียน 
ณ สถานท่ีแขงขนั ซึง่กจิกรรมตอบปญหา “อหีมามมดูอ” แขงขนัทีห่องประวัตศิาสตร 
และการแขงขันผลิตส่ือ e-book โดยใชโปรแกรม Flip album ในหัวขอ 
อีหมามมูดอ แขงขันในหองคอมพิวเตอร 1 
 บรรยากาศการตอบปญหาในหองประวัติศาสตรเปนไปอยางตื่นเตน
ตองลุนอยูตลอดเวลา หลายกลุมตอบคําถามไดถูกหมด ตองใชคําถามสํารอง 
แตก็ยังหาผูชนะไมได จนกรรมการตองตัดสินใจใชคําถามพิฆาต จึงสามารถหา
ผูชนะไดนั่นหมายถึง ทุกคนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรอีหมาม
มูดอที่ไดเขารวมกิจกรรมเปนอยางดีสวนการแขงขันผลิตสื่อ e-book ในหอง
คอมพิวเตอร 1 นั้น ทุกคนใชเวลาในการแขงขันอยางคุมคา สรางส่ือไดสวยงาม
กวาตอนอบรมมาก จนกรรมการตองคิดหนักท่ีจะตัดสินใจหาผูชนะใหไดเวลา
ไดเดินทางมาถึงชวงประกาศผล ทุกทีม ทุกโรงเรียน ลวนชนะใจกรรมการทั้งสิ้น 
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บวก – ลบ
 การดาํเนนิงานของเครอืขายสวนพระยาวิทยา ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ 
แตก็มิไดเต็มไปดวยขวากหนามเสมอไป เพราะการทํางานสิ่งใดก็ตามยอมตองมี
อุปสรรค และมันก็สามารถผานไปไดดวยนํ้าแรงแหงความสามัคคีนั่นเอง
 จากปญหาและอปุสรรคทีม่ารมุเราระหวางการดาํเนินงาน กท็าํใหเราได
คนพบกับเพื่อนแทที่คอยอยูเคียงขางเราเสมอมา
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ปญหา การแกไข

การติดตอสื่อสาร เนื่องจากโรงเรียนแมขาย 
(โรงเรียนสวนพระยาวิทยา) และโรงเรียน
เครือขายบางโรง ตั้งอยูในพื้นที่อับสัญญาณ 
จึงทําใหเกิดอุปสรรคในการติดตอส่ือสาร

จัดตั้งกลุมสนทนาผาน
แอพลิเคช่ันไลน และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
พรอมทั้งมีการติดตอ
สื่อสารกันลวงหนา
อยางนอย 3 วัน

เวลา การพบปะเพ่ือประชุมวางแผนการดําเนิน
งานของแมขายกับผูประสานงานโรงเรียน
เครือขาย ในบางคร้ังอาจมีเวลาวางไมตรงกัน 
ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินโครงการ

แจงผลการประชุมผาน
เครือขายไรสาย

การเดินทาง โรงเรียนเครือขายบางโรงมีที่ตั้ง
ไกลจากโรงเรียนแมขายมาก เชน โรงเรียน
พิทักษวิทยากุมุง โรงเรียนบานไอรโซ 
โรงเรียนบานกาแย เปนโรงเรียนที่อยูบนภูเขา
สูง โรงเรียนบานรือเปาะ โรงเรียนบานตือกอ 
โรงเรียนบานแมะแซ ถนนเกิดความเสียหาย 
ซึ่งเปนอุปสรรคในการเดินทางไปจัดกิจกรรม
เกิดความลาชาในการเดินทาง

เดินทางลวงหนา 
อยางนอยคร่ึงชั่วโมง 
เพื่อปองกันความผิดพลาด

นํ้าเชี่ยวใหเอาเรือขวาง
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ปญหา การแกไข

พื้นฐานความรู นักเรียนโรงเรียนเครือขาย
บางคนมีพื้นฐานทักษะ และความรูแตกตางกัน 
ทําใหนักเรียนมีความสารถในการเรียนรูตางกัน

แกนนําตองมีเทคนิค
ในการใหความรูเพื่อให
นองๆนักเรียนโรงเรียน
เครือขายไดเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ

พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส

วิกฤติ โอกาส

ครูขาดความรู ความเขาใจในการจัดทํา
หลักสูตร เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของ
โครงการ

ปรึกษาผูรู ผูนําศาสนา 
ผูนํา/สมาชิกชุมชน 
ผูปกครอง 
ผูบริหารสถานศึกษา

การถายทอดความรู และเทคนิคการสอน
ของแกนนําอีหมามมูดอ

สํารวจความตองการเก่ียว
กับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู และทดลองสอน
นองๆ ในโรงเรียนสวน
พระยาวิทยา กอนที่จะ
ไปใหความรูแกนักเรียน
โรงเรียนเครือขาย

ความพรอมของโรงเรียนเครือขาย
สื่อโสตทัศนูปกรณของโรงเรียนเครือขาย
ไมพรอม

แกนนําอีหมามมูดอ จึงปรับ
เปลี่ยนวิธีการใหความรู
จากการชมวีดิทัศนเปนการ
สาธิตใหเห็นตัวอยางจริงจึง
เปนการฝกทักษะการแก
ปญหาใหนักเรียนแกนนํา 
อีหมามมูดอดวย
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วิกฤติ โอกาส

การแขงขันตอบปญหา นักเรียนโรงเรียนเครือขาย
ไดนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวันจนเกิดความ
ชํานาญ เม่ือมีการแขงขัน
จึงสามารถตอบคําถาม
ไดถูกทุกขอ สรางความ
ลําบากใจใหกับกรรมการ
การแขงขัน และไดปรึกษา
จากผูรูเพื่อตั้งคําถาม
ขั้นสูงขึ้น และใชเปนคําถาม
ตัดสินการแขงขันดวย

ปลายทาง
 ความคาดหวงัจากวันนัน้สูวนันีย้งัคงเดมิ วนัทีจ่ะไดเหน็ความสาํเรจ็เลก็ๆ 
กอเกิดขึ้นในใจเยาวชน ผูซึ่งกําหนดอนาคตสังคมไวในกํามือ หากกํามือนอยๆ
หลายๆกํามือนี้ขาวสะอาด อนาคตของสังคมก็จะขาวสะอาดเชนกัน โครงการ
อีหมามมูดอน้ีไดเปนสวนหน่ึงในการบุกเบิก สรางคนคุณภาพในอนาคตใหแก
สงัคม โดยการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม ใหนกัเรียนปฏิบตัภิารกิจและดําเนินชวีติ
ตามวิถีอิสลามที่สมบูรณ เปนคนดีของครอบครัว โรงเรียนและสังคม มีสุขภาวะ
ที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ 
 เหรียญนั้นมีสองดาน ทุกสิ่งทุกอยางนั้นมีสิ่งตรงขามเสมอ โครงการนี้
ก็เชนเดียวกัน ยอมมีทั้งความสําเร็จใหเรายินดีและชื่นชน มีความผิดพลาดที่ตอง
หาแนวทางแกไข ดังคําพูดเหลาน้ี
  “ผลตอบรับดีมาก นักเรียนอยากเรียน สนุกสนานเปนการเรียนปนเลน 
เปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ อยากใหมีกิจกรรมเชนนี้อยางตอเนื่อง”
  “โรงเรียนเครือขายอยากขยายผลโครงการน้ีเปนอยางมาก แตขาด
งบประมาณ”
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  “ขอบคุณที่คณะครูเลือกหนูเปนหนึ่งในแกนนําอีหมามมูดอ หนูได
ความรูและภูมิใจมาก”
  “เราชาวสวนพระยาวิทยา ภูมิใจในตัวแกนนําอีหมามมูดอทุกคน”
  “เด็กแกนนําอีหมามมูดอที่สงไปสอนนักเรียนเกงมาก กลาแสดงออก 
ปหนาอยากใหจัดอีก”
 “อบรม e-book นําไปตอยอดโดยการสงเด็กไปแขงระดับเขตฯ แลวได
รางวัล ขอบคุณสวนพระยาที่ปูพื้นฐานให”
 
 ขอขอบคุณ สสส.และผูมีพระคุณทุกทานอีกคร้ังที่ผลักดันและสนับสนุน
งบประมาณ ใหเครือขายโรงเรียนสวนพระยาวิทยาไดจัดโครงการดีๆ มีประโยชน 
ตรงตามอัตลักษณและความตองการของทองถ่ินสามารถสรางคนดีที่เปนคนเกง
และมีจิตสาธารณะ ตรงตามความคาดหวังของคําวา “อีหมามมูดอ” ทุกประการ

รายการอางอิง
 
นินูรไอนี หะยีนิเลาะ และคณะ. (2557). ความสําเร็จอีหมามมูดอ. 
 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา.      
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เครือขายบูเกะตา
โครงการศึกษาตอยอดและขายผลในรูปแบบ 

วิถีชีวิตชุมชนบูเกะตา
BUKETA SCHOOL COMMUNITY MODEL

 ปญหายาเสพตดิเปนปญหาทีเ่กดิข้ึนทกุพ้ืนทีใ่นประเทศไทย ทัง้ท่ีรวมกนั
แกปญหา ในการรณรงคและตอตาน ก็ไมสามารถแกปญหานี้ได และยังทําใหเกิด
ปญหาอืน่ๆ ตามมา ลวนเปนปญหาทีเ่ริม่ตนจากยาเสพตดิ ผูทีเ่ปนเชลยในปญหานี้ 
คือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัด สวนผูผลิตผูขายเปนใครไมมีใครทราบ
  หมูบานบเูกะตา ตาํบลโละจดู อาํเภอแวง จงัหวัดนราธวิาส เปนเขตพืน้ที่
ชายแดนไทย - มาเลยโดยมีสะพานมิตรภาพชายแดนไทย - มาเลยเชื่อมสัมพันธ
ไมตรี อยูในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา เปนหมูบานกําลงัพฒันา “บเูกะตาเมืองใหม” 
มีการขยายถนน ขยายหมูบานใหกวางข้ึน และชุมชนบูเกะตาน้ีเปนชุมชนหน่ึง
ที่ประสบปญหายาเสพติดที่ติดอันดับตน ๆ ของอําเภอแวง ทั้งเด็กและเยาวชน
ชุมชนบูเกะตามีความเสี่ยงเรื่อง “ยาเสพติด” เปนที่นากลัวและนาเปนหวงที่สุด 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ไมเรียนหนังสือ ไมมีงานทํา กลายเปนเปาหมายหลัก
ในกลุมยาเสพตดิ และเดก็เยาวชนกลุมนีไ้ปขยายสูโรงเรยีน โดยเฉพาะนกัเรยีนกลุม
เปาหมายทีย่างเขาวยัรุนวยัอยากรูอยากเหน็ และอยากลอง อายปุระมาณ 11 - 15 
ป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเริ่มตนจากการสูบ
บุหรี่เลียนแบบผูใหญ ทดลองจากเพื่อนๆ แลวมุงไปสูการใชสารเสพติดประเภท
ตางๆ โดยมีปญหาตามมานั้นก็คือ การหาเงินเพื่อไปซื้อยา ทําใหมีการหนีเรียน
เพือ่รบัจางแบกของ พายเรอื มกีารลกัขโมย มพีฤตกิรรมกาวราว ทาํลายทรพัยสนิ
ในโรงเรียนและทรัพยสินสาธารณชน และยังกอใหเกิดปญหาทะเลาะวิวาท
ในกลุมวัยรุนดวยกัน เพื่อมุงไปสู “ยาเสพติด” เทานั้น ทําใหเกิดความเดือดรอน

นายอรุณ  เบญญคุปต
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานบูเกะตา



268

กับผูปกครอง ผูนําชุมชน และโรงเรียนเปนอยางย่ิง
 ทางเครอืขายบเูกะตาไดรวมประชมุหารอืเพือ่วางแผนหาแนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนโดยสรุปการประชุมไดวา “อัลกุรอาน” 
ถือวาเปนยาหรือวัคซีนในการแกปญหาเร่ืองยาเสพติดไดดีที่สุด จึงใหนักเรียน
เรียนรูอัลกุรอาน ในการสรางพื้นฐานการใชชีวิตมุสลิม และความสามารถใน
การอานอัลกุรอาน จะชโลมจิตใจของนกัเรยีนและเยาวชนในชุมชนมีการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม เปนยารักษาตนเองในเรือ่งยาเสพตดิ ความกาวราว หรือพฤตกิรรมอืน่ๆ 
ใหเปนคนทีม่พีฤตกิรรมทีด่มีจีติสาํนกึในความประพฤตขิองตนเอง และทางเครอืขาย
จึงไดดําเนินกิจกรรมในโครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบูเกะตา ในการศึกษาวิถี
ชีวิตมุสลิมในชุมชน การศึกษาอาชีพในชุมชน การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและ
การสรางความสัมพนัธในชุมชนท่ีทาํใหนกัเรียนเปนบคุคลสําคญัท่ีสามารถพัฒนา
โรงเรียน ดูแลชุมชน รักบานเกิดและชุมชนของตนเอง 
 โครงการการศึกษาวิถชีวีติชุมชนบูเกะตา ไดผานกระบวนการทางประชา
สงัคมภาคเีครือขาย ไดถอดบทเรยีนออกมาเปนองคความรู เพือ่ลกูหลานไดศกึษา
วถิชีวีติชุมชนในเครือขายบูเกะตา เพ่ือใหเกดิพฤติกรรมรักบานเกิดในหัวใจ ชืน่ชม
คนด ีรกัจะประกอบสมัมาอาชพีบรสิทุธหลอเลีย้งชวีติสูสงัคมสงบสขุเชงิถาวรและ
ยั่งยืน แกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ลักษณะของโครงการเชิงบูรณาการโครงการ
โรงเรียนดีศรีตําบล กับโครงการศึกษาการมีสวนรวมขององคกรชุมชน มาเปน
โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบูเกะตา ในการศึกษาตนแบบนํารองตามรูปแบบ 
BUKETA SCHOOL COMMUNITY MODEL (BSC MODEL)
 โดยมีกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบูเกะตา 6 กิจกรรมดวยกัน ซึ่งเปน
กจิกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูในการสงเสริมทกัษะการเรียนรู เปนกจิกรรม
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
นัน่กค็อื 1) กจิกรรมศกึษาวถิชีวีติมุสลมิในชมุชน 2) กจิกรรมศกึษาวถิชีวีติชายแดน
ไทย-มาเลย 3) กจิกรรมศกึษาเศรษฐกจิพอเพยีง 4) กจิกรรมศกึษาแหลงธรรมชาติ
เชิงนิเวศน 5)กิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น 6) กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ 1 
ครอบครัว 1 กีฬา กิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรม เปนกิจกรรมดําเนินในรูปแบบโมเดล
สมัพนัธกนักบัคาํวา B –U–K –E–T–A เปนภาษามลายูรมู ีสามารถแปลความหมาย
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เปนภาษาไทยดังน้ี B หมายถึง เรียนรู U หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม K หมายถึง 
วิถีชีวิต E หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียง T หมายถึง ความรับผิดชอบ A หมายถึง
อนาคต 
 การดําเนินโครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบูเกะตา BUKETA SCHOOL 
COMMUNITY MODEL สามารถทําใหนกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมีคณุธรรม
จริยธรรม เปนคนดี รักการเรียน รักการประกอบอาชีพ นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมโดยการใชอัลกุรอาน ในการวางกรอบของตนเองเปนวัคซีนในปองกัน
ตนเองและชโลมจิตใจใหสูงขึ้น สรางความพึงพอใจใหชุมชนบูเกะตาใหเด็ก
และเยาวชนมีตนทุนความรูความสามารถในการศึกษาระดับสูงข้ึน เปนภูมิคุมกัน
ชวีติตอสภาพการเปลีย่นแปลง ความหลากหลายทางสงัคม การสือ่สารเชือ่มตอกับ
สังคมภายนอก โดยอาศัยหลักความเปนอยูดานวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของ
ตนเองบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาท่ีตนเองไดรบัสืบทอด ปลูกฝงจติใจ 
จิตอาสา จิตสาธารณะที่จะนําพาความสงบสุขสูสังคมแหงสมานฉันท 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขาย ณ โรงเรียนบานบูเกะตามการสถานศึกษาและ
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 กิจกรรมไดดําเนินการมาสูระยะที่ 4 ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ
การมีสวนรวมขององคกรชุมชนบูกะตาพรอมกับสรางเครือขายบูเกะตา โดยมี
โรงเรียนที่สนใจเขารวมโครงการในการดําเนินกิจกรรมรวมกันในการแกปญหา
ในชุมชน สูสังคมสันติสุขแหงสมานฉันท ประกอบดวย โรงเรียนนิคมสรางตนเอง
แวง สายโท 2 โรงเรียนเทพประทานบานเจะเด็ง ซึ่งเปนโรงเรียนในชุมชนตําบล
โละจูด มโีรงเรยีนบานบเูกะตาบากง และโรงเรียนกวาลอซีรา ซึง่เปนโรงเรียนทีอ่ยู
นอกเขต แตมคีวามสนใจในการสรางกจิกรรมรวมกนัในรปูแบบ BUKETA SCHOOL 
COMMUNITY MODEL ในการแกปญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน

แผนภาพท่ี 17  รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขายความรวมมือโรงเรียน

ในเครือขายบูเกะตา

 จากการที่ไดเขารวมโครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน โดยการใชโมเดลใน
การดําเนนิกิจกรรมเพ่ือแกปญหายาเสพติด และปญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน” 
(ภายใตโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสขุภาวะ
เด็กและเยาวชน) โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ผูเขียนในฐานะผูรับผิดชอบโครงการไดรับทราบหลักการ
แนวคดิของโครงการจดัการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกรในชมุชนเพือ่สขุภาวะ
เดก็และเยาวชนท่ียดึแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือสขุภาวะคนไทยท่ียดึผูเรยีนเปน
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สาํคญัดวยการมีสวนรวมและบูรณาการทรัพยากรในทองถิน่รวมกันบนพืน้ฐานของ
การกระจายอํานาจโดยใชชุมชนเปนฐานใหเกิดความเขมแข็งจากรากฐานดวย
ความรวมมือขององคกรในชุมชนทั้งรวมคิดรวมวางแผนรวมตัดสินใจรวม
ดําเนินการรวมรับผิดชอบรวมติดตามประเมินผลรวมแกปญหาและรวมชื่นชม

แผนภาพที่ 18  บูเกะตาโมเดล

 เมื่อไดรับรูรับทราบหลักการแนวคิดในการดําเนินงานแลวก็ไดรวมกับ
ภาคีเครือขายของโรงเรียนทั้ง 5 โรงในชุมชนบูเกะตา เพ่ือขยายและตอยอด
ในชุมชนอีก 4 ชุมชนในการใชโมเดลจัดกระบวนการเรียนรู และแกปญหา
ยาเสพติด เด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนโดยมุงประเด็นสําคัญในความสําเร็จ 
3 ประการ ดังนี้ 1) นักเรียนและเด็กเยาวชนในชุมชนไดรับวัคซีนคุณธรรมในการ
ปองกันยาเสพติด 2) นักเรียนและเด็กเยาวชนในชุมชนมีตนทุนในการทําความดี 
เปนคนดีในสังคม 3) นกัเรียนและเด็กเยาวชนในชุมชนมีทกัษะชีวติในการประกอบ
อาชีพ เปนผูกอการดีอยูในสังคมอยางมีความสุข
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  เครอืขายบูเกะตาไดมกีารดาํเนนิกิจกรรมโดยใชนวัตกรรมเปน BUKETA 
SCHOOL COMMUNITY MODEL และกิจกรรมท่ีดาํเนินการ ไดจดัทาํเปนหลักสตูร 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป มีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรศึกษาวิถีชีวิตมุสลิมในชุมชน
 ชมุชนบูเกะตา เปนชมุชนแกนนํา โดยมีชมุชนลูกขาย 4 ชมุชน ประกอบ
ดวย ชุมชนเจะเด็ง ชุมชนควนแดง (โรงเรียนนิคมสรางตนเอง แวง สายโท 2) 
ชมุชนกวาลอซรีา และชุมชนตะปอเยาะ (โรงเรยีนบานบูเกะบากง) เปนชุมชนมสุลมิ
รอยละ 80 ของแตละชุมชนใชวิถีชีวิตมุสลิมในการดําเนินชีวิตในชุมชนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนโดยใชในการสราง
พื้นฐานชีวิตที่ดีการดําเนินกิจกรรมวิถีชีวิตมุสลิมแตละกิจกรรม เพื่อมุงใหเด็ก
นกัเรยีนและเยาวชนในชุมชนสามารถเรยีนรูและปฏิบตัตินตามพ้ืนฐานการดําเนนิ
ชีวิตแบบมุสลิมที่ดี เชน นักเรียนสามารถอานอัลกุรอาน ซึ่งจัดเปนวัคซีนคุณธรรม
ทีจ่ะซึมซบัในตัวของนักเรียน เดก็และเยาวชนในชุมชน ทีเ่ปนกลุมเปาหมายในการ
แกปญหา และเขาใจหลกัคาํสอนของศาสนา นกัเรยีนสามารถปฏบิตัติามหลกัคาํสอน
ของศาสนาท้ัง 5 ขอ สงผลใหเดก็นกัเรียนและเยาวชนในชุมชนมีคณุธรรมจริยธรรม
 กจิกรรมในหลกัสตูร ประกอบดวย กจิกรรมฆอตมัอลักรุอาน เปนกจิกรรม
ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางสุขภาวะท่ีดีใหเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน กิจกรรมคืนศุกรคืนความสุขใหชุมชน เปนกิจกรรมชโลมจิตใจเด็กนักเรียน
และเยาวชนในชุมชนใหมีความสุขและสรางความสันติสุขในชุมชน โรงเรียนบาน
บูเกะตาไดดําเนินกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาเย่ียมบานดวยการอานอัลกุรอาน 
(ซูเราะหยาซีน) เพ่ือสานสุขภาวะและสันติสุขสูชุมชน เปนกิจกรรมของโรงเรียน
บานบูเกะบากง กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ เปนกิจกรรมใหเด็กนักเรียนและเยาวชน
ไดทาํกจิกรรมรวมกันเปนกลุมเพ่ือสรางความสามัคคีและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
กจิกรรมเมาลิดสานสมัพนัธ เปนกจิกรรมสรางความสัมพนัธใหเกดิขึน้ในครอบครัว
ของเด็กนกัเรียนและเยาวชนในชุมชนในการตอตานยาเสพติด โรงเรียนเทพประทาน
บานเจะเด็ง โรงเรียนนิคมสรางตนเองแวง สายโท 2 และโรงเรียนบานกวาลอซีรา
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 วิถีชีวิตมุสลิมเปนกิจกรรมท่ีไดรับการยอมรับ และสรางความพึงพอใจ
ใหกับชุมชนท้ัง 5 ชุมชน ชุมชนรวมดําเนินการสนับสนุน ตอบรับ และใหมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการรวมกันจัดทําหลักสูตร  
 กจิกรรมวิถชีวีติมสุลมิเปนกจิกรรมท่ีสามารถสรางเด็กนกัเรียนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในดานตาง ๆ ดังนี้
 - พฤติกรรม การลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ สารเสพติดตางๆ
  - พฤติกรรมกาวราว
  - พฤติกรรมหนีเรียน

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรศึกษาวิถีชีวิตชายแดน ไทย – มาเลย
  หมูบานบูเกะตา พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแมนํ้าและที่ราบลุมเชิงเขา 
มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียโดยมีแมนํ้าสุไหงโก-ลก กั้นกลางเขตแดน
และมีสะพานมิตรภาพชายแดนไทย-มาเลย เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก และ
อาชพีคาขายชายแดนไทย-มาเลย เปนรอง แตปจจุบนันีส้ภาพภมูอิากาศในจงัหวดั

ประมวลภาพกิจกรรมวิถีชีวิตมุสลิมในชุมชน



274

นราธิวาสมีฝนตลอดทั้งป จึงไมสามารถทําอาชีพการเกษตรได โดยเฉพาะอาชีพ
กรดียาง ตองหาอาชพีอืน่เพือ่เสรมิรายไดมาจนุเจอืครอบครวั นัน่คืออาชพีคาขาย
ชายแดนไทย - มาเลย คาขายเรของใชสูประเทศมาเลเซีย อาชีพที่สุจริตในพื้นที่
ชายแดนท่ีสามารถหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเปนปญหาในครอบครัวของ
ชุมชนบูเกะตา ในเรื่องการหารายไดมาจุนเจือครอบครัว เลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัว 
สงลูกเรียนหนังสือ เปนตน 
 เพื่อเปนการจัดเตรียมความพรอมการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนในระยะตอไป การพัฒนาของหมูบานบูเกะตา จึงมีแนวคิดการพัฒนา
ดานการจัดการศึกษาโดยมุงเนนสงเสริมการประกอบสัมมาอาชีพในชุมชน อาชีพ
ที่ควรศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีผูประกอบการในแตละอาชีพ
ในชุมชนชายแดนไทย-มาเลย ชุมชนบูเกะตา ชุมชนตําบลโละจูด ใหความรูแก
นกัเรียนในการศกึษาอาชีพตางๆ ชายแดนไทย - มาเลยไดเขาใจและเลอืกเสนทาง
ในการประกอบอาชพีสจุรติในอนาคต โดยเฉพาะนกัเรยีนท่ีดอยโอกาสในการศกึษา
ตอในระดบัชัน้ตอไป เนือ่งจากขาดแคลนทนุทรัพยในการศกึษาตอ สามารถประกอบ
อาชีพที่มีอยูในพื้นที่ในการชวยเหลือครอบครัวและการดําเนินชีวิต 
  โรงเรยีนบานบเูกะตารวมกบัองคกรชมุชนภาคเีครอืขายเลง็เหน็ปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนจึงดําเนินกิจกรรมการศึกษาวิถีชีวิตชายแดนไทย - มาเลยเพื่อให
นักเรียนไดศึกษาอาชีพที่มีในทองถิ่นมาประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งไดแกปญหา
การประกอบอาชพีไมสจุรติเพ่ือตองการหารายไดชวยเหลอืครอบครวัหนัมาประกอบ
อาชีพทีส่จุรติทีม่อียูในทองถ่ิน เปนการลดชองวางการวางงานของชุมชน สามารถ
เพิม่พูนรายไดในครอบครวั และเสรมิสรางความสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหวางประเทศไทย
และมาเลเซียเพื่อกาวสูสมาคมอาเซียนตอไป
 ผลที่ไดรับจากการศึกษาวิถีชีวิตชายแดนไทย – มาเลย โรงเรียนบาน
บูเกะตา สามารถสรางนักเรียนในการเรียนรูอาชีพ และสามารถทํางานเพื่อหา
รายไดพิเศษในวันหยุดเสาร - อาทิตย หรือวันหยุดอื่นๆ มาชวยเหลือพอแมและ
ครอบครัว อาทิเชน รับจางขายของรานริมชายแดน เปนลามในการใชภาษามลายู
กลาง ที่ดานตรวจคนเขาเมือง ฝงประเทศไทย และฝงประเทศมาเลเซีย รับจาง
เขียนพาสปอรตดวยภาษารูมี รับจางพายเรือ และแบกของ
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  นอกจากน้ัน โรงเรียนบานบูเกะตามีการเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ โดยการทํา MOU ระหวางโรงเรียนบานบูเกะตา กับโรงเรียนกือบังซา
อัน บาตูเมอลินตัน เขตจือลี รัฐกลันตัน โรงเรียนใกลเคียง เปนโรงเรียนนํารองใน
การทํา MOU ระหวางประเทศ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และ ในวัน 26 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบานบูเกะตา มี
การทํา MOU ระหวาง สพป. นราธิวาส เขต 2 โดย นายอดุลย พรมแสง ผอ.สพป.
นราธิวาส เขต 2 กับสํานักงานการศึกษารัฐกลันตัน สวนโรงเรียนบานบูเกะตา
เปนโรงเรียนแรกและนํารองในการทํา MOU และในขณะนี้โรงเรียนบานบูเกะตา
ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูหลายๆ ดานทางการศึกษา มาพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู พฒันานกัเรยีน พฒันาชมุชน และนาํเครือขายบเูกะตาทัง้ 4 ชมุชนมาศกึษา
วิถีชายแดนไทย – มาเลย

ประมวลภาพกิจกรรม วิถีชีวิตชายแดนไทย – มาเลย
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กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการศึกษาท่ีจะเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง จะตองเปน
การจัดการศึกษาที่สอดคลองเกื้อกูลตอชีวิตจริงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคมของแตละชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงและชุมชน
ของตนเองในดานตาง ๆ มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเกิดประสบการณ
สามารถพัฒนาตนเองและเกิดความรักความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
การเรยีนรูของผูเรยีนเปนหวัใจสาํคญัทีส่ดุของการจดัการศกึษา ครแูละผูทีเ่กีย่วของ
กับการศึกษาทุกฝาย ไดพยายามหายุทธวิธีในการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้มุงหวังใหการศึกษาพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกาย จติใจ สตปิญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข 
และใหอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน มีความกาวหนาทางวิทยาการ
สมัยใหม สามารถปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในสภาวะโลกที่มีการ
เปลี่ยนดานตางๆ อยางรวดเร็วตลอดเวลา และเปนโลกแหงการเรียนรู ไมมีวัน
สิ้นสุด การศึกษาจําเปนตองพัฒนาคนใหเขมแข็งทางปญญา มีการเรียนรูอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิตและสรางองคความรูใหมได
 ชุมชนบูเกะตา ประกอบดวยพื้นท่ีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่นารู
และควรศกึษาใหแกนกัเรียน เดก็ เยาวชน และชมุชนซ่ึงในปจจบุนัการจดัการเรยีน
การสอนโดยใหนกัเรยีนไดเรยีนรูจากประสบการณตรง มกีารพัฒนาตนเอง ทนัตอ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและเปนไปตามท่ีหลกัสตูรกําหนด มคีวามเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น 
 เครือขายบูเกะตาไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาสงเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในชมุชน เพือ่ใหนกัเรียนไดตระหนกัถงึวถิชีวีติ
ความเปนอยูตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียงโดยใชภมูปิญญาชาวบานในชุมชนบเูกะตา
เพื่อมาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้
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 ศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบูเกะตา (มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนเปนสุข)
 1. การเพาะเห็ด
 2. การทําปุยชีวภาพ
 3. การเพาะปลูก
  ชมุชนท้ัง 5 ชมุชน ไดมกีารเรยีนรูและปฏบิตัจิรงิในการดาํเนนิการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสูบาน  นักเรียนสูชุมชน สามารถใชประกอบอาหาร
กลางวันที่โรงเรียน ประกอบอาหารที่บาน และขายสูชุมชน ทําใหนักเรียน
เห็นคุณคาของตนเอง และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ประมวลภาพการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรศึกษาแหลงธรรมชาติเชิงนิเวศน
 แหลงธรรมชาติเชิงนิเวศนเปนแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
ที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศนที่มีกระบวนการเรียนรูรวมกันภายใตการจัดการ
อยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศน
อยางย่ังยืน โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสังคมมีการจัดการ
ที่ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร
  ดวยการศึกษาลักษณะแหลงธรรมชาติเชิงนิเวศน มีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรูทําความเขาใจกับพัฒนาการทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน มีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการใชประโยชนจากความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพในรูปแบบ
ของการศึกษาแหลงธรรมชาติเชิงนเิวศนทีม่หีลักการใหความรู และสือ่ความหมาย 
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ กอประโยชนแกทองถิ่น โดยชุมชน
รวมจัดการ และการเขารวมกิจกรรมศึกษาแหลงธรรมชาติเชิงนิเวศนแบบ
เรยีนรูจรงิ นกัเรียน และชุมชนยังไดรบัทัง้ความรู ประสบการณผานประสาทสัมผสั 
ซึง่มผีลตอการจดจาํไดดกีวาการเรยีนรูผานตวัหนงัสอื ประสบการณทีด่จีะทาํใหเกดิ
ความประทับใจกอนที่จะคอยๆ ปรับเปลี่ยนเปนความหวงแหน และเม่ือถึงวันนั้น
ก็หมายความวา นักเรียนและชุมชนเหลาน้ีมีหัวใจของการอนุรักษอยางเต็มเปยม
 ดังนั้น ทางเครือขายบูเกะตาไดเล็งเห็นความสําคัญในการรักษาไวซึ่ง
ความอดุมสมบรูณของระบบนเิวศนในชมุชน จงึไดจดักจิกรรมศกึษาแหลงธรรมชาติ
เชิงนิเวศน เพ่ือเปนหองเรียนธรรมชาติของนักเรียน และชุมชน โดยเนนสงเสริม
การเรยีนรูใหเขาถงึการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติอยางแทจรงิ เพือ่เปนแบบอยาง
ทีด่ขีองการบรูณาการการเรยีนรูในระบบและนอกระบบ โดยใชโรงเรยีนเปนศนูยกลาง
ความรูและใชทรัพยากรทางธรรมชาติและองคความรูตางๆ สรางกระบวนการ
เรียนรูใหเกิดแกนกัเรยีน ชมุชนและเปนการสรางสงัคมแหงการเรยีนรูไดกวางขวาง 
อันจะนําไปสูการพัฒนางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนตอไป
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ศูนยการเรียนรู เครือขายบูเกะตา
 -  ศูนยและรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา
 -  หนวยปฏิบัติการวิจัยรวมทางธรรมชาติวิทยาปาพรุและปาดิบช้ืน
  ฮาลา – บาลา
 -  บึงละหาร
 -  พิพิธภัณฑโละจูด
 -  นํ้าตกสิรินธร
 ผลท่ีไดรับ นักเรียน เด็กเยาวชนในชุมชนไดเรียนรูแหลงธรรมชาติใน
ชุมชน และรวมกันดูแลรักษาเชิงอนุรักษ ใหคงอยูตลอดไป

กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรศึกษาภูมิปญญาชาวบาน
 การเรียนรูภูมิปญญา ใหเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอดภูมิปญญาจากผูรู
ในชุมชน เพื่อใหเยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู ถายทอดและประมวลผล 
ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชนไดเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนาชุมชนบูเกะตา 
และสังคมอยางตอเน่ือง โดยกลุมเยาวชนสืบสานภูมิปญญาตอสูกับกระแสของ
การรุกของวัฒนธรรมยุคใหมโดยการรวมกลุมเยาวชนและชุมชน โดยตระหนักถึง
ความสาํคญัของชุมชน มคีวามเขาใจรากเหงา ความเปนวฒันธรรม แบงปน เก้ือกลู
ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั มกีารศกึษาเรยีนรูวถิกีารดาํรงชวีติชมุชน ภมูปิญญาพืน้บาน
ที่มีมาชานาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิตชุมชน
บูเกะตา
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 ปจจุบันภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในแตละชุมชนลวนแสดงออกถึงชีวิต
ความเปนอยูของชุมชนซึ่งชุมชนและโรงเรียนเปนสถานที่ที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน 
บตุรหลานของคนในชุมชนไดเขามาศึกษาหาวิชาความรูในโรงเรียนแตไมไดเรยีนรู
ถงึภมูปิญญาในทองถิน่ของตนเองทีบ่รรพบุรษุไดสบืทอดกนัมา เพือ่เปนการอนรุกัษ
อาชีพของคนในชุมชนใหคงอยูตอไปโดยบุตรหลานของคนในชุมชน โรงเรียนเห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินจึงไดมีการจัดการเรียนรูถึงความสําคัญและ
การมีสวนรวมในทองถ่ินใหแกเด็กนักเรียนเพ่ือสืบเจตนารมณและรวมกันอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
 เครอืขายบเูกะตาเลง็เหน็ถงึปญหาทีเ่กิดขึน้ในชมุชนจงึไดจดัทาํกจิกรรม
ศกึษาภมูปิญญาทองถิน่สบืสานวฒันธรรมในชมุชนตาํบลโละจดู ในหลกัสตูรศกึษา
วถิชีวีติชมุชนบูเกะตาไดศกึษาภูมปิญญาทองถ่ินจากผูรูในชุมชนเพ่ือการถายทอด
ใหแกเด็ก เยาวชน ชุมชน และลูกหลานในชุมชนไดใชประโยชนและสืบทอดแก
ชนรุนหลังตอไป 
 ภูมิปญญาชาวบานที่มาชวยสอนแกเด็กและเยาวชน ประกอบดวย
 - กลมการจักสาน
 - กลุมแมบานชุมชนบูเกะตา ไดแกการทําอาหาร/ปกจกัร/ดอกไมผาคลุม
 - กลุมการรอยคริสตัล
 - กลุมยาสมุนไพร
 - กลุมทําดอกกุหลาบจากใบเตย
 ผลทีไ่ดรบั นกัเรยีน เดก็และเยาวชน ไดเรียนรูภมูปิญญาชาวบานในแตละ
ดาน ปลูกฝงนักเรียนในการเรียนรูอาชีพในชุมชน อาชีพใกลตัว สรางทักษะใน
ตัวเอง รูจักการอนุรักษภูมิปญญาในชุมชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน

กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรกีฬาชุมชนสัมพันธ 1 ครอบครัว 1 กีฬา
 ปจจุบนัทองถิน่จะเจรญิกาวหนาดวยด ีจะตองมกีารพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพของคนในทองถิ่นอยางท่ัวถึงและตอเนื่องในทุกดาน การออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถชวยพัฒนาคน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะชวยพัฒนาใหมีรางกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณที่มั่นคง และสิ่งสําคัญยิ่งคือ
กอใหเกิดความสามคัครีะหวางกนัทัง้ ในชมุชนและภายนอกชมุชน โดยการใชกฬีา
เปนส่ือสมัพันธ และสนับสนนุกิจกรรมกฬีานันทนาการ ในระดบัชุมชน เพือ่สงเสรมิ
ใหประชาชนหันมาสนใจและใหความสําคัญตอการออกกําลังกาย และเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ อีกท้ังยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดและปองกันปญหา
ยาเสพติด และอบายมุขไมใหเกิดขึ้นอีกในชุมชน
 สภาพปญหาทางสังคมปจจุบนัทีพ่บมากเปนอนัดบัหน่ึงของประเทศ คอื
ปญหาดานยาเสพติด รฐับาลจึงมนีโยบายเรงดวนเพ่ือตอตานและปราบปรามปญหา
ดานยาเสพติด
  เครือขายบูเกะตาไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาดานยาเสพติดและ
สุขภาพของชุมชน และเพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงจัดให
มีกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธชุมชน 1 ครอบครัว 1 กีฬาข้ึน ในการสงเสริมให
ชมุชนรูจกัใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลงักายเลนกฬีา เพือ่สขุภาพ 
และไมยุงเกีย่วกับยาเสพติด สนับสนุนและสงเสริมใหชมุชนใหเห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกาย
 กจิกรรมกีฬาชมุชนสมัพนัธ สรางความประทับใจกับชุมชน เปนกจิกรรม
กีฬานักเรียนและครอบครัว โดยแบงเปนโซนหมูบาน เปนสี มีทั้งกีฬา กรีฑา และ
กีฬาพ้ืนบาน ผูปกครองแตละสี/โซน รวมกันมาฝกซอมต้ังแตเวลา 15.00 น. 

ประมวลภาพกีฬาชุมชนสัมพันธ 1 ครอบครัว 1 กีฬา
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สนามกีฬาโรงเรียนบานบเูกะตาเต็มไปดวยผูปกครองนักเรยีน ไดมกีารออกกําลงักาย
อยางเตม็ท่ี สนกุสนานและมคีวามสขุ สรางสุขภาวะทีด่ใีหกบันกัเรยีน เดก็ เยาวชน 
และผูปกครองนักเรียน
  กิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรมตามหลักสูตร รูปแบบ BUKETA SCHOOL 
COMMUNITY MODEL ไดสรางความสําเร็จใหกับนักเรียน เด็กและเยาวชน 
รวมถึง ชุมชน ในการแกปญหาดวยวัคซีนคุณธรรม สรางคนดีสูสังคม และมี
ทักษะชีวิตเปนผูกอการดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข สรางความพึงพอใจ
ใหผูปกครองและชุมชนได รอยละ 100 ซึ่งนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 ไปศึกษาตอท่ี
โรงเรียนอ่ืนๆ สามารถไดอยูแนวหนา เชน เปนประธานนักเรียน หัวหนาหอง 
นักเรียนเรียนไมเกง แตนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ซึ่งไดรับ
คาํชืน่ชมจากผูอาํนวยการโรงเรยีน เชน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหนราธวิาส และอืน่ๆ
  อยางไรก็ตาม มีความไมสําเร็จเกิดขึ้น เกิดจากนักเรียนกลุมเปาหมาย
บางคนมีความจําเปนจะตองยายภูมลิาํเนา ตามพอแม ผูปกครองในการไปประกอบ
อาชีพที่ภูมิลําเนาอื่น จึงไมสามารถสานตอในการแกปญหากลุมเปาหมายตอไป
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บริโภคปลอดภัย วาระชุมชน

เจะบาฮารูดีน  หะยีเจะยิ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

บางปอประชารักษ

 โครงการนํารองการจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
เพ่ือสขุภาวะคนไทย ของโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตกิรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
บางปอประชารักษ เมือ่ป 2554 ไดใหประสบการณจากการรวมโครงการหลายดาน 
เชน รูปแบบการจัดการศึกษา รูปแบบการมีสวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน 
การจัดการศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น การนําประสบการณของบุคคลเปนบท
เรยีนสาํหรับผูเรยีน การทํางานรวมกันอยางสรางสรรค การใหความสําคญักบัชมุชน
ในการพัฒนาการศึกษา การจัดการความรูและประสบการณ เปนตน เปนการเปด
วสิยัทศันและสรางแนวทางดานการศึกษาแกบคุลากร องคกร ในการใชทรพัยากรท่ี
เปนตนทนุทางการศกึษาของชมุชน มาใชใหเกดิประโยชนตอการจดัการศกึษาเพือ่
พฒันาชมุชนใหเปนชมุชนทีม่คีวามรูเทาทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม ทมีงานได
รวมกันคดิหาแนวทางเพ่ือขยายโครงการใหครอบคลุมท้ังชุมชน จงึไดเสนอแนะใน
การถอดบทเรียนครั้งที่ผานมาวานาจะขยายโครงการเขาสูสถานศึกษาทุกแหงให
เขาใจและรวมจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยองคกรในชุมชนจะเกิดประโยชน
ตอตัวผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนยิ่งขึ้น
  โครงการเครือขายบางปอบริโภคปลอดภัยหางไกลสิ่งเสพติด (ป 2557) 
จงึเปนผลผลติของโครงการนาํรองการจดัการการศกึษาแบบมสีวนรวมขององคกร
ในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย บนแนวคิดที่จะขยายโครงการสูทุกองคกรในชุมชน
ใหมีสวนรวมในการขับเคล่ือนและพัฒนาการศึกษาเพ่ือใหเกิดผลเชิงปฏิบัติจริง
ตอชุมชนโดยเร่ิมจากสถานศึกษาเนื่องจากเปนองคกรที่มีหนาท่ีในการใหความรู 
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อบรมสั่งสอนเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณภาพ รูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เยาวชนเห็นแบบอยางที่ดี มีตนแบบจากผูหลักผูใหญในชุมชน ตําบลบางปอ
มสีถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จาํนวน 
7 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 
3 โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 จาํนวน 1 โรงเรยีน 
คือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร บางปอประชารักษ 
นายราเมศ นอยสุข ผูอาํนวยการโรงเรียนฯ ไดนาํเสนอผลการดําเนินงานของโครงการ
ในที่ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ในดานการมีสวนรวมและผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวนักเรียนผูรวมโครงการ อาทิ การสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
การเสริมสรางทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
การรักษาสุขภาพของรางกาย ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนตน ทําใหโรงเรียน
เหลานั้น มีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ จึงไดจัดประชุมโดยไดเชิญนายซอมะ 
ดอแม รักษาการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขณะนั้น
เปนประธานในการประชมุ มผีูบรหิารโรงเรยีนและผูรบัผดิชอบโครงการ  โรงเรยีน
ละ 2 คนรวมประชุม เพื่อรับทราบหลักการ ทิศทาง วิธีดําเนินการตลอดจนการ
ปฏิบตักิจิกรรมตางๆ ของโครงการจนเสรจ็สิน้ เพือ่สรางความเขาใจทีต่รงกนัระหวาง
ผูบริหารครู ในการทําโครงการกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในระดับเครือขาย มีโรงเรียนเขารวม 
7 โรงเรียน จากการสอบถามพบเหตุผลท่ีทาํใหบางโรงเรียนถอนออกจากโครงการ
เนือ่งจากครมูเีวลานอย  บางกว็าโครงการนีผ้านยากทาํใหทอหมดกาํลงัใจ ภารกจิ
ของตนเองมีมากพอสมควรอยูแลว สวนโรงเรียนท่ีความต้ังใจในการทําโครงการ
ก็ไดมารวมพิจารณาโครงการหลายคร้ัง จนกระท่ังไดโครงการของเครือขายและ
มีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้น
 ประเด็นปญหาท่ีเลือกทําโครงการนั้น ทางกลุมไดประชุมสรุปผลเลือก
ปญหาดานการบริโภคและสิ่งเสพติดเปนประเด็นของโครงการ เนื่องจากภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนที่นับวันยิ่งเปนปญหาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุ
หลายอยาง เชน การขาดปจจยัสาํหรับซือ้หาอาหาร การขาดความรูในการบริโภค
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อาหาร การบริโภคท่ีไมถูกสุขลักษณะของเยาวชน หรืออาจมาจากคานิยมการ
บริโภคท่ีไมถูกตองซ่ึงเยาวชนสวนใหญประสบปญหาการบริโภค ดังนั้น เพื่อให
กลุมเยาวชนเหลานี้พนจากปญหาเหลานี้ เปนคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ความคิด
อานที่ดี เปนกําลังหลักของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ และผูที่มี
สวนสาํคัญอยางยิง่ในการปรบัปรงุพฤตกิรรมการบรโิภคของเดก็และเยาวชน กไ็ด
แกผูปกครองนั้นเอง ดังน้ันในโครงการจึงไดกําหนดบทบาทของผูปกครองของ
นักเรียน ใหเห็นความสําคัญและเกิดจิตสํานึกของการบริโภคท่ีมีความปลอดภัย 
เยาวชน มีสุขลักษณะการบริโภคที่ดี รูจักเลือกอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
เปนประโยชนตอรางกาย 
 นอกจากน้ียงัเลือกประเด็นของส่ิงเสพติด มาจัดเปนกจิกรรมของโครงการ
หวัขอ “หางไกลส่ิงเสพตดิ” เพราะเยาวชนในวยัเรยีน โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษา 
มีความเสี่ยงสูงมาก ในการเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด เพื่อเปนการปองกันหรือ
เรียกวา การใหวัคซีนเพื่อปองกันจากสิ่งเสพติด เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหเยาวชน
เหลานั้นไมตกเปนทาสของสิ่งเสพติด ในรูปแบบตาง ๆ มีทักษะการปฏิเสธตอ
การชักชวนเพื่อใชสิ่งเสพติด มีความตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติด
 การสรางความเขาใจแกภาคเีครือขายเปนขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคญัยิง่ ทีจ่ะ
สงผลตอการมีสวนรวมขององคกร ชุมชน ทุกภาคสวนนี้ เพราะหากไมไดรับ
ความรวมมือจากภาคีเครือขายอยางเต็มใจและจริงจังแลว จะสงผลกระทบตอ
การดําเนินโครงการในดานลบ เครือขายของเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร บางปอประชารกัษ เกดิจากการเหน็รวมของผูบรหิาร ครผููรบัผดิชอบ 
กรรมการสถานศึกษา ตวัแทนผูปกครองนักเรียน ทัง้ 6 โรงเรียน ทมีงานของโครงการ
ของแตละโรงเรียนมีความมุงมั่นในการขับเคล่ือนโครงการใหประสบผลสําเร็จ
ใหไดทามกลางภารกิจตาง ๆ ของคุณครูแตละคน 
 ภาวะกดดนัจากความเสีย่งของเหตกุารณความไมสงบในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่ตองเขาไปในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมบนความเสี่ยงตางๆ เหลานี้ ทุกคน
พรอมที่จะกาวเดินไปพรอมๆ กัน ตองอาศัยการประสานงานบนพ้ืนฐานความ
ชัดเจนของสถานการณ ความไมประมาท หากไมเชนนั้น จะอยูในภาวะอันตราย
ตอผูปฏิบตังิาน การจดักจิกรรมแตละกิจกรรมตองคดิหลายดานเพ่ือใหมคีวามเสีย่ง
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นอยที่สุด สิ่งหน่ึงที่ชวยใหความเขาใจของเครือขายคือ ความจริงใจในการทํางาน 
เปดเผยและมุงมั่นต้ังใจ เปนเคล็ดลับของการทํางานอยางมีสวนรวมที่สามารถ
สรางสรรคกจิกรรมไดอยางประสทิธผิล เกดิประโยชนตอโครงการและชมุชนอยาง
แทจริง 
 นอกจากน้ี การมีสวนรวมขององคกรในชุมชน เชน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล องคการบริหารสวนตําบล ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เปนตน ก็เปนอีกบริบทหนึ่งที่ผูประสานงานจะตองทํา
ความเขาใจถงึจดุมุงหมายของโครงการและผลทีค่าดจะไดรบัอยางชดัเจนสมัผสัได
จนสามารถผลกัดนัใหองคกรเหลานี ้เขารวมกจิกรรมของโครงการดวยความมุงมัน่
และจริงใจในการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ การมี
สวนรวมของผูปกครอง และนักเรียนก็เปนอกีปจจยัหน่ึงทีส่งผลใหโครงการมีคณุคา
และพัฒนาไดดี จนสามารถมองเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม
 สรุปแลวการดําเนินโครงการท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ตอเม่ือภาคี
เครือขายใหความรวมมือหรือมีสวนรวมในโครงการอยางแทจริง มองเห็นผลที่จะ
เกิดขึ้นกับนักเรียน ชุมชน สังคม โดยอาศัยการประสานงานที่เขาถึงสภาพปญหา
ของทองที่อยางแทจริง ไมฉาบฉวย ไมฉวยโอกาส
 กจิกรรมปลูกจิตสาํนกึ เปนกจิกรรมท่ีตองการปลูกฝงใหผูรวมโครงการมีภาวะ
ของจติทีรู่สกึ รบัรูถงึภาวะการบริโภคในปจจบุนัและเสีย่งตอสิง่เสพตดิของเยาวชน
ในชุมชน โดยเนนนักเรียนแกนนําและผูปกครองนักเรียนแกนนํา ไดเกิดจิตสํานึก
ตรงนี้ เพราะผูปกครองเปนผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเยาวชนทางดานผูบริโภคและการเสี่ยงตอสิ่งเสพติดเร่ิมจากการบรรยายเรื่อง
“การดแูลสขุภาพ” โดยอดตีผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 15 (นายเทอดศกัดิ ์ถาวรสทุธิ)์ ทีมุ่งเนนเรือ่งการดสูขุภาพโดยใชวธิกีารควบคมุ
อาหาร และการออกกําลังกาย เพราะสุขภาพเปนสิ่งสําคัญกอนอื่นท้ังหมดหาก
สุขภาพดีแลว ทุกอยางสามารถดีไดหมด แตหากสุขภาพไมดีแลวแมแตสิ่งเล็กๆ 
นอยๆ ก็จะหมดโอกาสพยายาม ทําใหผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่รวมฟง
การบรรยายในวันนั้นไดรับความรูจากประสบการณตรงของทานอยางเต็มเปยม 
จากน้ันเปนการนําเสนอเร่ืองการบริโภคปลอดภัย จากผูอํานวยการโรงพยาบาล
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สงเสริมสุขภาพตําบลบางปอ กลาวถึงเรื่องอาหารการกินในแตละมื้อของเรา
ในขณะนี้ ถาเราสํารวจและบันทึก เราจะสามารถรูไดทันทีวาเราไดรับสารอาหาร
ที่รางกายตองการมากนอยเพียงใด อาหารชนิดใดท่ีปลอดภัยชนิดใดไมปลอดภัย 
อาหารตามคานิยมของเยาวชน หนุมสาว มีประโยชนและโทษอยางไร ตลอดจน
การหลีกเล่ียงจากปญหาดังกลาวทําไดอยางไร ชวงบายเปนการใหความรูเรื่อง 
“หางไกลส่ิงเสพติด” จากเจาหนาทีพ่ฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยจงัหวดั
นราธิวาส ใหขอคิดถึงการปองกันภัยจากสิ่งเสพติดโดยทางโรงเรียน ผูปกครอง 
จะตองรวมมอืกันโดยใชหลกัการทางศาสนาเปนตัวขบัเคลือ่น ใหเยาวชนไดซมึซับ
คุณธรรมของศาสนาเพื่อเปนตัวตานทานจากภายในตัวของยาวชน ซึ่งเปนสิ่งที่
สาํคัญทีส่ดุ ถาการพยายามอยูทีส่ิง่แวดลอมภายนอกแลว การตอตานสิง่ไมดเีหลานี้
ไมคอยยั่งยืน มักจะเปลี่ยนไปตามจังหวะของกระแสในสังคม ทําใหการแกปญหา
และการปองกนัสิง่เสพตดิไมไดผลตามทีว่างไว เพราะจติใจภายตวัของเยาวชนเองนัน้ 
ไมเอื้อตอการตอตานสิ่งเสพติด
 คณะทํางานไดจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคและหางไกล
ยาเสพตดิ จากการเสนอแนะของคณะตดิตามฯ จากสวนกลาง และนาํไปมอบใหผู
ปกครองไดสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนแกนนําบนัทกึเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ประเมิน
แตก็มีปญหาคือ 1 เดือน ประเมิน 1 ครั้ง ทําใหความถี่ที่ใชประเมินนอยเกินไป ได
ประชุมคณะทํางานจะใหสํารวจการบริโภคอาหารทุกวันแลวบันทึกสงครูผูรับผิด
ชอบจะไดแนะนํากันไดชัดเจนข้ึน
 กจิกรรมศึกษาแหลงเรียนเรียนรูดานการผลิตพชืผกัเพ่ือบริโภคปลอดภัย 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยไดนํานักเรียน
แกนนาํ พรอมผูปกครองจาํนวน 160 คน ผูรบัผดิชอบโครงการของแตละโรงเรยีน 
รวม 14 คน เพื่อศึกษาเรื่องการเตรียมดิน การใชปุยชีวภาพในการดูแลพืชและ
เปนการพัฒนาทักษะการผลิตพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัย
 การศกึษาปลกูพชืผกัสวนครวัตนเองระหวางผูปกครองกบันักเรยีนแกนนาํ 
ผลจากกิจกรรมนี้ ผูปกครองไดสะทอนความเห็นวา ควรจัดใหมีกิจกรรมเชนนี้
ตอไป เพราะจะไดฝกนักเรียนใหมีความเขาใจในการประกอบอาชีพดวย กิจกรรม
ตอเนือ่งจากนีค้อื นกัเรยีนแกนนาํไดรวมกนัปลกูผกัสวนครวัทีโ่รงเรียน ทกุโรงเรียน
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จะมีผกัสวนครัวของโครงการเพ่ือใหนกัเรยีนแกนนําไดนาํความรูทีไ่ดรบัมาปฏบิตัใิห
เห็นผลที่โรงเรียน จะไดขยายเครือขายตอไปงายขึ้น โรงเรียนแตละโรง ตางก็เลือก
ปลูกผักสวนครัวตามความตองการของกลุมนักเรียนเครือขายผานการประชุม
รวมกนั โดยมีครผููรบัผดิชอบโครงการเปนผูควบคมุดูแลอยางใกลชดิ สิง่ท่ีสงัเกตได
ในการปฏบิตักิจิกรรมนี ้คอืความกระตอืรอืรนในการปฏบิตังิานของนกัเรยีนแกนนาํ 
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ไดรวมกันปฏิบัติ ผลผลิตที่ไดก็แบงกันไปใช
บริโภคในครัวเรือน 
 หลงัจากนัน้ ไดกาํหนดกจิกรรมใหนกัเรยีนแกนนาํไปลกูผกัสวนครวัทีบ่าน
ของตนเองรวมกับผูปกครอง ซึง่กอนท่ีจะทําการปลูก ครูทีร่บัผดิชอบโครงการไดไป
ตรวจเย่ียมเพือ่สาํรวจสภาพพ้ืนทีเ่พือ่ใชในการปลูกผักสวนครัวทีบ่านของนักเรยีน
แกนนําก็ไดครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวที่บริโภคเองจํานวน 80 ครัวเรือน จากนั้น
ครูผูรับผิดชอบโครงการไดใหนักเรียนแกนนํารวมประชุมเพื่อนําผลผลิตที่ไดมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
บางปอประชารกัษ ไดทาํ “บหุงาราํไป” ซึง่ผลติจากใบเตยหอม เพือ่ใชในพิธกีรรม
ตางๆ ของชมุชน โรงเรยีนบานยารอผลิตแยมจากกระเจีย๊บแดง โรงเรียนบานแคนา
ผลตินํา้พรกิหวานจากพรกิช้ีฟา โรงเรยีนโตะดามยีะหผลิตนํา้ดืม่สมุนไพร “บวับก” 
โรงเรยีนบานโคกสมุผุลติสบูจากดอกอญัชัน โรงเรยีนบานทุงโตะดงัผลติปุยชีวภาพ
จากเศษพืช ซึ่งไดนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสัมมนาดวย
 จากกิจกรรมน้ี ผูปกครองมีความใกลชิดกับนักเรียน (แกนนํา) จากคํา
กลาวที่วา “นักเรียนมัธยมไมคอยชวยเหลือการทํางาน” ก็หมดไปเพราะหากเรา
มีแนวคิดหรือกิจกรรมดีๆ ใหนักเรียน (เยาวชน) ไดปฏิบัติแลวเขาก็จะมีความ
รับผิดชอบในภาวะท่ีไดรับมอบหมายอยางดี นักเรียนมีทักษะการทําผลิตภัณฑ
ไวใชในครัวเรือน ครูผูรับผิดชอบเสียสละไปตรวจเย่ียมบานนักเรียนชวงวันหยุด 
เสาร - อาทิตย เนือ่งจากภาระงานบีบตวัไมมเีวลาจัดทาํโครงการในวันทําการปกติ
ได อยางไรก็ตาม อุปสรรคในการจัดกิจกรรมคือ บางโรงเรียนมีที่สําหรับปลูกผัก
สวนครัวนอย จึงไดจัดทําเทาที่พื้นที่จะอํานวย 
 การตรวจเยีย่ม มปีญหาจากเหตกุารณความไมสงบทาํใหครผููรบัผดิชอบ
เกิดความหวาดกลัวในการออกพื้นที่ในหมูบานเพ่ือตรวจเยี่ยม ตองอาศัยความ
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รวมมือจากผูปกครองเพ่ือชวยเหลือและการชวยเหลือจากหัวหนาชมุชน เชน กาํนัน 
ผูใหญบานทาํใหการตรวจเย่ียมไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว จงึไดปรบัแผนการตรวจ
เยี่ยมใหนอยกวาเดิม
 กิจกรรมจัดเขตปลอดบุหรี่ภายในโรงเรียน ทุกโรงเรียนไดเสนอที่ประชุม
ของโรงเรียนในการจัดเขตปลอดบุหรี่ภายในโรงเรียน เนื่องจากมีบุคลากรของ
โรงเรยีนบางคนยงัไมเลกิสบูบุหรี ่ผูรบัผดิชอบโครงการนีจ้งึไดพดูคยุทาํความเขาใจ
กับทุกคนเปนรายคนเพ่ือใหลดการใชสิ่งเสพติดเหลานั้น ไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรเหลานั้นดวยดี ลดลงได 80 - 90% สวนการใชสิ่งเสพติดของนักเรียน ที่มี
ปญหาก็คอืนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาซ่ึงมอียู 3 โรงเรียน ผูรบัผดิชอบไดใชมาตรการ
การปราบโดยการใหนกัเรียนแกนนําสรางความคุนเคยกับเพ่ือนทีใ่ชสารเสพติดแลว
พยายามชักชวนใหเลกิสิง่เสพติด ซึง่สวนใหญแลวไดแก บหุร่ี ผลของการดําเนนิการ
ทาํใหนกัเรียนบางสวน ลดการใชสารเสพติด (บหุรี)่ ได อยางไรก็ตามก็ยงัมนีกัเรยีน 
บางคนที่ยังไมสามารถลดละการใชสารเสพติดได ซึ่งตองใหแกนนําไดพยายาม
ตอไป 
 กิจกรรมรวมดวยชวยกัน เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน
แกนนํามีความรักความสามัคคีมีความเปนปกแผน มั่นคง ทําใหเกิดความรวมมือ 
การประสานงานในระดบัเครอืขาย ไดแก การรณรงคเพือ่การบรโิภคปลอดภยัและ
หางไกลส่ิงเสพติด โดยจัดใหนักเรียนทุกคนของโรงเรียนเครือขายรวมเดินรณรงค
จากบานตะโละแน็งถึงสนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอประชารักษ และ
จัดใหมีการกลาวคําปฏิญาณตนของนักเรียนที่รวมเดินรณรงคตอหนาประธาน
ในพิธี โดยไดเชิญผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และผูปกครองมารวมเปนสักขีพยาน 
ตามดวยการอบรมใหความรูการขยายเครอืขายตามหลกัสตูรและนวตักรรม”การขยาย
เครือขาย” ฝกปฏิบัติการหาสมาชิกเครือขายของแตละคนจากนักเรียนแกนนํา 
80 คน ไดเครือขายทั้งสิ้น 80 เครือขายๆ ละ 3 - 5 คน สามารถขยายนักเรียน
เครือขายประมาณ 400 คน 
 การพฒันานกัเรยีนเครอืขายเหลานีไ้ดมอบหมายใหนกัเรยีนแกนนาํเปน
ผูถายทอดความรูโดยมีครูเปนพี่เลี้ยงเพ่ือใหเกิดความตระหนักในดานการบริโภค
ปลอดภัยและหางไกลสิ่งเสพติด สวนนักเรียนแกนนําจะมีบทบาทในการนําเสนอ
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ขาวสาร ความรูเกีย่วกบัการบรโิภคแกเพือ่นนกัเรยีนทกุคนผานการประชาสัมพนัธ
หนาเสาธงเวลาเชากิจกรรมเสียงตามสายและบอรดประชาสัมพันธ ดังแผนภาพ
ตอไปนี้

 

แผนภาพที่ 19  นวัตกรรมการขยายเครือขายบางปอฯ

 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนแกนนํา หลังจากที่กิจกรรมไดผานพนแลว
นักเรียนแกนนําทุกคนพรอมกับครูผูรับผิดชอบไดมีโอกาสไปเย่ียมบานนักเรียน
แกนนําทุกหลัง เพื่อพบปะกับผูปกครองหรือสมาชิกของครอบครัวคนอ่ืนๆ ใน
การพบปะครัง้นี ้ไดสอบถามผูปกครองในเรือ่งการรวมโครงการของนกัเรยีนแกนนาํ
และความเห็นของผูปกครองตอโครงการนี้ผูปกครองไดแสดงความเห็น ดังนี้
 นายดอรอแม สะมะแอ ผูปกครองเด็กหญิงมาริตา สะมะแอ นักเรียนชั้น 
ม.3 แกนนําบริโภค ไดเสนอวา ชอบโครงการนี้ ตรงที่ไดเห็นนักเรียนปฏิบัติงาน
จริง เพราะเปนการฝกใหนักเรียนมีความคิดที่ดีรูจักชวยเหลือครอบครัว อยากให
นักเรียนเปนคนมีจิตอาสาในทุกๆ เร่ือง สวนตัวแลวจะใหมีโครงการนี้อีก
 นายอับดุลเลาะ บือราเฮง ผูปกครองเด็กหญิงมนยา บือราเฮง ชั้น ม. 2 
เสนอวาควรใหนักเรียนไดนําหลักศาสนามาใชในการบริโภคอาหารเพราะศาสนา
ไดสอนเร่ืองการบริโภคท่ีควรรับประทานแตพอเหมาะ คือ “รับประทานเม่ือหิว
และหยุดทานเมื่ออิ่ม” หลักการศาสนาสอนใหคนบริโภคแตสิ่งท่ีดี ปลอดภัยและ
ถูกตองตามหลักศาสนา (ฮาลาล) เพราะปจจุบันมีอาหารที่วางจําหนายสวนหนึ่ง
มีกระบวนการผลิตไมถูกตองตามหลักศาสนาทําใหอาหารนั้นไมอนุมัติใหมุสลิม 
(ผูที่นับถือศาสนาอิสลาม) รับประทาน ดังนั้น ควรใหนักเรียนไดรูจักสังเกตและ

กระบวนการขยายเครือขาย
1. ทักษะการพูดเชิญชวน

2. ทักษะการแนะนําตนเอง

นักเรียน
แกนนํา

นักเรียน
เครือขาย

นวัตกรรม “การขยายเครือขาย”
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รับรูถึงอาหารตางๆ ที่ฮาลาลเพราะรับประทานอาหารที่ไมฮาลาล (ไมอนุมัติ) นั้น 
จะมผีลตอรางกายในดานทีไ่มด ีเชน เกดิความหมองหมนในจติใจ ทาํใหการปฏบิตัิ
ภักดีไมสามารถทําไดอยางเต็มที่เสนอใหทําโครงการน้ีตอไปเพราะสามารถชวย
ใหโรงเรียนมีความใกลชิดและรูจักกับครอบครัวของนักเรียนดียิ่งขึ้นอยากใหลูกๆ 
รับประทานอาหารท่ีปลอดภัยและมุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดชวยใหนักเรียนเรียนไดดี
จบแลวมีงานทําตองการปลูกผักเพื่อใหไดใชในครัวเรือนเพราะผักปลอดสารพิษ
ทําใหผูที่รับประทานปลอดภัยจากโรคอยากใหนักเรียนทุกคนเขารวมโครงการนี้
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บริโภคผักอยางปลอดภัยดวยการเกษตรอินทรีย

สํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

 กระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาของสังคมโลก
อยางหลีกเล่ียงไม ได เห็นไดจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของระบบตางๆ 
ในทุกๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา สถานการณ
ดานความเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคตางๆ มีมากขึ้น งบประมาณที่สูญเสียไป
กบัการรักษาพยาบาลยงัอยูในอตัราท่ีสงู ทาํใหประเทศตองแบกภาระและสูญเสีย
ภาวะทางเศรษฐกิจไปมิใชนอยดวยเหตุนีร้ฐับาลจึงปรบัแนวคิดหรือกลยุทธในการ
ทาํงานดานสุขภาพใหมโดยเนนใหประชาชนมีการต่ืนตวัและการมีสวนรวมในการ
ดแูลสขุภาพของตนเองมากข้ึน รูจกัการปองกันการเจ็บปวยไมใหเกดิขึน้ ซึง่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ที่เนนการ 
“สรางสุขภาพ” มากกวาการ “ซอมสุขภาพ” และแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (2555 – 2559) “ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีรวมสรางสุขภาพ
พอเพยีงเปนธรรม นาํสูสงัคมสขุภาวะ” เพราะนอกจากจะเปนการลดภาระทางดาน
การรกัษาพยาบาลแลวยงัทาํใหประชาชนมสีขุภาพทีด่มีกีาํลงัทีจ่ะประกอบกจิการงาน
ตลอดจนพฒันาประเทศไดเตม็ทีอ่กีดวยอนัจะสงผลใหการพฒันาประเทศดานตางๆ 
ดขีึน้ ทัง้ทางดานการศกึษาการสาธารณสขุและภาวะเศรษฐกจิซึง่เปนวงจรทาํลาย
ความเปนอยูของคนเรามาชานาน กลวธิใีนการสรางสขุภาพทีส่าํคญัและเปนกญุแจ
ในการแกปญหาก็คือ การสงเสริมสุขภาพประชาชนท่ียังไมปวยและการปองกัน
โรคไมใหเกดิขึน้และตดิตอไปยงัคนปกตินัน่เอง ซึง่การสงเสรมิสขุภาพและปองกัน
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โรคนัน้มกีจิกรรมตางๆ มากมายดังคาํกลาวทีว่า “สขุภาพดีไมมขีายอยากไดตอง
สรางเอง”
 การมีสุขภาพดีนับเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษยและเปนเปาหมายทาง
สังคมที่ยอมรับกันทั่วโลกวา ประชาชนทุกคนไมวาจะมีความแตกตางกันทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือความเช่ือทางการเมืองยอมมีสิทธิ
รับการคุมครองใหมี “สุขภาพดี” ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีสภาวะความสมบูรณ 
แขง็แรง ทัง้ทางรางกายและจติใจ ซึง่มใิชเพยีงแตปราศจากโรคหรอืไมมคีวามพกิาร
เทานั้น แตชีวิตอยูในสังคมที่ดีอีกดวย
  ในปจจบุนัการปฏิรปูการศึกษาไดปฏริปูไปสูการสงเสริมสขุภาพชีวติและ
การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของผูเรียนซ่ึงตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดตั้งแต
วัยเด็กที่ใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขสภาพสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สามารถดํารงตนอยู
ในสังคมอยางมีความสุข
 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีหนา
ที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได
กาํหนดแนวทางการประกนัคณุภาพภายใน กศน.อาํเภอ/เขตตาม มาตรฐาน กศน. 
ป 2555 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน/ผูบริการ ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผูเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีด ีซึง่หมายถึง ผลของการปฏิบตัตินของผูเรียนท่ีแสดงใหเหน็
ถึงความเอาใจใสในการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงจากโรคภัยที่รุนแรงและลดละเลิก
อบายมขุตลอดจนมอีารมณมัน่คงแจมใสราเรงิ และผูเรยีนตองตรวจสขุภาพรางกาย
อยางนอย 1 ครั้งตอป ผูเรียนมีพัฒนาการดานสุขภาพที่ดีขึ้น สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง จึงนําแนวทาง
ดังกลาวใหสถานศึกษาในสังกัดไดปฏิบัติและผลจากการตรวจสุขภาพประจําของ
ผูเรียนที่ผานมา พบวาสวนใหญมีความเสี่ยง (อวน) มีความดันตํ่า บริโภคอาหาร
ทีเ่ปนแปง บรโิภคผกัผลไมปรมิาณนอย ซึง่สวนใหญมสีารพษิตกคางมาก จากการ
สาํรวจความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการจัดทาํเวทีชาวบานเพ่ือรบัทราบ
สภาพปญหาความตองการ ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา พบวาประชาชน
ในพื้นที่สวนมากมีความตองการที่จะปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง ตลอด
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จนตองการมีความรูดานการทําปุยชีวภาพ การทําน้ําหมักชีวภาพ การทําสารไล
แมลง และการบริโภคอยางไรใหปลอดภัยจากสารพิษ
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จงัหวดัพทัลุงจงึรวมกับศนูยการ ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอาํเภอ
เมืองพัทลุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาบอน 
และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีบรรพตทํา
การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและหาแนวทางแกไขโดยจัดทําโครงการสงเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักอยางปลอดภัยแบบมีสวนรวม โดย
กระบวนการเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน โดยจัดใหกับผูเรียนและผูปกครอง ที่มี
ความเส่ียงดานสุขภาพเปนแกนนําในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปนแบบอยาง
แกคนในชุมชน องคกร ภาคีเครือขายตางๆ ในชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 20  แสดงรูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขายความรวมมือ
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แผนภาพท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะหสภาพปญหาผลกระทบจากการใชสารเคมี

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
พัทลุง เปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับผูพลาด ผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
ใหกับประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมเสมอภาคกัน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดาน
สขุภาพของนกัศกึษา กศน. รวมถงึผูปกครอง และประชาชนทัว่ไปของอาํเภอเมอืง
พทัลงุ โดยเฉพาะการบริโภคอาหาร เพราะทุกวนันีส้วนประกอบของอาหารเกือบ
ทกุชนดิจะมสีารปนเปอนรวมอยูมากมาย ซึง่เปนสาเหตขุองโรคภยัไขเจ็บทัง้หลาย 
สถานศึกษาไดรวบรวมขอมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาจากสมุดบันทึกการ
ตรวจสขุภาพนักศกึษา กศน.อาํเภอเมืองพทัลงุ พบวาผลการตรวจสุขภาพนกัศกึษา
มโีรคประจําตัว หอบ ภมูแิพมรีะดับของน้ําตาลคอนขางสูงรางกายอยูในภาวะเส่ียง
ตอโรคตางๆ   
 จากสภาพดงักลาว ศนูยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย
อาํเภอเมืองพัทลงุ ไดดาํเนินโครงการ “สงเสรมิปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค
ผักอยางปลอดภัยแบบมีสวนรวมโดยกระบวนการเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน” 
(ภายใตโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเพ่ือสขุภาวะ
เดก็และเยาวชน) ใชรปูแบบการบริหารจัดการแบบเครือขายความรวมมือยดึหลัก
ความรวมมอืกนัเปนเครอืขาย ชวยเหลอืเกือ้กลูซึง่กันและกนั การดาํเนนิโครงการ
เริ่มจากการตรวจหาสารพิษตกคางในรางกาย นักศึกษาและผูปกครองท่ีเปนกลุม
เปาหมายจาก 14 ตําบลๆละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน พบวาอยูในภาวะปกติ 
9.29 % ภาวะเส่ียง 40.35 % ภาวะปลอดภัย 27.86 % ภาวะไมปลอดภัย 22.5% 

 
 
 
 
 
 
 

   
-  
-  
-  

   
-  
-  
-  
-
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จะเห็นวากลุมเปาหมายสวนใหญอยูในภาวะเส่ียง จากการดําเนินกจิกรรมดังกลาว
ทาํใหกลุมเปาหมายไดทราบถงึสุขภาวะของตนเอง จงึไดใหความสาํคญัและพรอมที่
จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองและบุคคลในครอบครัว จากน้ันเปนการอบรม
ใหความรูโดยวิทยากรจากสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพัทลุง และศึกษาดูงานแหลงเรียนรูใน
ชุมชนที่ปลูกผักโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาบอน 
ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง มีกศน.ตําบล 6 แหง 
คอื กศน.ตาํบลวงัใหม กศน.ตาํบลปาบอน กศน.ตาํบลหนองธง กศน.ตาํบลทุงนารี 
กศน.ตําบลโคกทราย ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการขับเคล่ือนนโยบาย
ตางๆ ของรฐับาล แมจะเปนหนวยงานในสงักดั กระทรวงศกึษาธกิาร แตการดาํเนนิ
งานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาบอนน้ัน
ไมเพียงแตจะตองดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แตยังมีภาระงานท่ี
หลากหลายและครอบคลมุในทกุกจิกรรมในการทีจ่ะนาํพาใหคนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
มคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ โดยมโีครงสรางการบริหารทีก่ระจายลงสูชมุชน ทาํใหใกลชดิ
กบัชุมชน โดยมี กศน.ตาํบล เปนศนูยกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  อยูในพ้ืนท่ีของ
แตละตําบลจึงทําใหงาน ของ กศน. เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพ
ชวีติของประชากรใหดขีึน้ในทกุๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการศกึษา ดานการพฒันา
ทกัษะชวีติ ดานการพฒันาสงัคมและชมุชน การศกึษาตามอธัยาศยั โดยมคีรู กศน.
ตาํบลเปนผูขบัเคลือ่นงานตางๆ ในพ้ืนทีข่องแตละตาํบล ศนูยการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาบอน ไดดําเนินโครงการสงเสริมการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักอยางปลอดภัยแบบมีสวนรวมโดยกระบวนการ
เกษตรอินทรียอยางย่ังยืน มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมใหความ
รูการบริโภคผักปลอดภัยใสใจสุขภาพ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธสานฝนสูเกษตร
ที่ยั่งยืน และกิจกรรมชุมชนรวมใจใสใจบริโภค ทุกกิจกรรมมุงเนนใหประชาชน 
ตระหนักถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยและย่ังยนื
พรอมทัง้มีสวนรวมในการขบัเคลือ่นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคผกัอยาง
ปลอดภัย โดยกระบวนการเกษตรอินทรียอยางย่ังยืน 
 การดําเนินงานกิจกรรมอบรมใหความรูการบริโภคผักปลอดภัยใสใจสุขภาพ 
ไดมกีารดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ ทีเ่กีย่วของ เขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมครั้งน้ี ประกอบดวย สาธารณสุขอําเภอปาบอน เกษตรอําเภอปาบอน 
ที่วาการอําเภอปาบอน ภูมิปญญาทองถิ่นดานการปลูกผักเกษตรอินทรีย โดยใน
การจัดกิจกรรมดังกลาวไดดําเนินการจัดทําคูมือหลักสูตรการบริโภคผักและการ
ปลกูผกัปลอดสารพิษ การตรวจหาสารพิษตกคางในเลือด การอบรมใหความรูการ
ปลูกผักโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย การศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนที่ปลูกผัก
โดยกระบวนการเกษตรอินทรีย 
 ผลการตรวจหาสารพิษตกคางในเลือด จากผูเขารวมโครงการ 109 
คน พบวา ปกติ 24 คน คิดเปน 22.02 % ปลอดภัย 29 คน คิดเปน 26.61 % 
ไมปลอดภัย 38 คน คิดเปน 34.86 % มีความเสี่ยง 18 คน คิดเปน 16.5 % ซึ่ง
จะเห็นวาระดับสารพิษตกคางในเลือดของผูเขารวมโครงการ สวนใหญนั้นอยูใน
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ไมปลอดภัย นอกจากทําใหผูเขารวมโครงการทราบระดับความเสี่ยงของตนเองที่
เกดิจากการบรโิภคแลว ยงัไดใหความสาํคญักบัการบรโิภคมากขึน้ พรอมทีจ่ะปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และเห็นความสําคัญของการปลูกผักปลอดสารพิษ
เพ่ือรับประทานเอง โดยมีภมูปิญญาทองถ่ินดานการปลูกผักเกษตรอินทรียมาเปน
วทิยากรใหความรู และเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกบัผูเขารวมโครงการในการ
ปลูกผกัปลอดสารพษิ เพือ่บรโิภคเอง โดยมีนายระโหด หมดัหมานนายรุน หลบิแกว 
นายสุทัศน นวลพรหมเปนวิทยากรใหความรู จากน้ัน ก็ใหผูเขารวมโครงการ
ไปศึกษาเรียนรู จากแหลงเรียนรู การปลูกผักโดยกระบวนการเกษตรอินทรียที่มี
ในชมุชนของตนเองหรอืพืน้ทีใ่กลเคยีง โดยตาํบลหนองธง และตาํบลทุงนาร ีศกึษา
เรียนรู ณ บาน นายเหม ชูรัตน ม.7 ตําบลหนองธง ตําบลปาบอน ตําบลวังใหม 
ศึกษาเรียนรู ณ บาน นายมนัส มณีพรหม ม.3 ตําบลปาบอนและตําบลโคกทราย
ศึกษาเรียนรู ณ บาน นางชาลิสา คงเคว็จ ม.4 ตําบลโคกทราย ซึ่งหลังจากท่ีผู
เขารวมโครงการไดไปศึกษาเรียนรู การปลูกผักเกษตรอินทรีย ณ แหลงเรียนรู
ดงักลาวแลว ผูเขารวมโครงการเกิดความตระหนัก เหน็ความสําคัญของการปลูกผกั
ปลอดสารพิษไวกินเอง เพราะนอกจากจะประหยัดคาใชจายแลว ยังสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับตนเอง ครอบครัวได และที่สําคัญคือ ผักที่ปลูกเองน้ันไมมีสารพิษ
ตกคาง และไมเปนอันตรายอยางแนนอน
 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธสานฝนสูเกษตรกรท่ียั่งยืน เปนการใหผูเขา
รวมโครงการไดลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยการใหภมูปิญญาแตละตาํบลใหความรู และให
ผูเขารวมโครงการฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการเตรียมแปลงเพาะปลูก 
การเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธ การปลูกและบํารุงรักษา การเก็บเก่ียว การนํา
ไปบริโภค ซึ่งเมื่อผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจดีแลว ก็จะนําความรู
เหลานีไ้ปปฏิบตัเิองท่ีบาน รวมกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ซึง่เปนการสราง
ความรัก ความสามัคคี ใหเกิดขึ้นในครอบครัวมากขึ้น 
 ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีบรรพต 
เปนสถานศึกษาขนาดกลาง ที่มีบุคลากรผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษา รวมทั้งสิ้น 13 คน ดําเนินการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายตางๆ
ในพืน้ท่ีอาํเภอศรีบรรพต ซึง่ครอบคลุม 3 ตาํบล 30 หมูบานดวยรปูแบบท่ีหลากหลาย 
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ตามภารกิจหลัก คอื การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน การศึกษาตอเน่ืองและการจัดการ
ศกึษาตามอธัยาศยั โดยม ีกศน.ตาํบลเปนฐาน (สถาน)ี เตมิเตม็ความรู และยดึผูรบั
บรกิารเปนศนูยกลาง ประกอบดวย กศน.ตาํบลเขาปู กศน.ตาํบลเขายา และกศน.
ตาํบลตะแพน ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบงเปนการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนตน มธัยมศกึษาตอนปลายและการศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบัตร
วชิาชพี (ปวช.) ทัง้นีเ้ปดโอกาสใหประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุมผูดอย 
ผูพลาดและผูขาดโอกาสทางการศึกษาไมวาจะเปนกลุมผูพิการ ผูประกอบอาชีพ
แรงงาน หรอืกลุมเดก็เยาวชนทีไ่มสามารถศกึษาในระบบโรงเรยีนได ฯลฯ จากกลุม
เปาหมายที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาที่จะจบตามโครงสรางหลักสูตร กศน. จะ
มีเวลาเรียนไมเทากัน แตอยางนอยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน 1 ภาคเรียน ใน
กรณีมีการเทียบโอนผลการเรียนและ 4 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนปกติ ดังน้ันจะเห็นไดวาโดยสวนใหญแลวนักศึกษา กศน.ที่ลงทะเบียนเรียน
ปกติก็จะมีเวลาอยูกับสถานศึกษาพอสมควร เมื่อกาวยางสูการเปนนักศึกษาแลว 
นอกจากสถานศกึษาจะมุงหวงัใหจบการศกึษาตามโครงสรางหลักสตูรแลว สถาน
ศึกษายังสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สามารถดํารงตน
อยูในสังคมอยางมีความสุข โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวัน ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีบรรพตไดดําเนินการโครงการสง
เสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผักอยางปลอดภัยแบบมีสวนรวมโดย
กระบวนการเกษตรอนิทรยีอยางยัง่ยนื (ภายใตโครงการจดัการศกึษาแบบมสีวนรวม
ขององคกรในชมุชนเพือ่สุขภาพเดก็และเยาวชน) โดยการสนบัสนนุของสาํนกังาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อรับทราบแนวคิดหลักการใน
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การดําเนินงานแลว สถานศึกษาก็ได รวมกับภาคีเครือขายองคกรในชุมชน รวมคิด 
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ ในการรวมกันดําเนินการ และชวยกันรับผิดชอบ
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของตนเอง หรือสามารถใหความชวยเหลือได
ไมวาจะเปนสาธารณสุขอาํเภอศรีบรรพตรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล
บานศาลามะปรางและโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบานสวนโหนดท่ีไดตรวจ
สุขภาพโดยการช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูงวัดรอบเอวและเจาะเลือดหาสารพิษตกคาง
ในรางกายใหกับผูเขารวมโครงการทั้งผูปกครองและนักศึกษา ที่เขารวมโครงการ
จาก กศน.ตําบลเขาปู และกศน.ตําบลเขายาจํานวน 42 คน และกศน.ตําบล
ตะแพน จํานวน 21 คนและเม่ือทุกคนไดรับผลการเจาะเลือดของตนเองซ่ึงมี
ผลอยูในภาวะปกติ คิดเปนรอยละ 7.94 อยูในภาวะเสี่ยง คิดเปนรอยละ 47.62
อยูในภาวะปลอดภยัคดิเปนรอยละ 26.98 อยูในภาวะไมปลอดภัย คดิเปนรอยละ 
17.46 จะเหน็ไดวาจากจาํนวนผูเขารวมโครงการทัง้หมด 63 คน ม ีผูทีอ่ยูในภาวะ
ปกติ จาํนวน 5 คน คดิเปนรอยละ 7.94 จงึสรางความตระหนกัใหกบันกัศกึษาและ
ผูปกครองท่ีเขารวมโครงการท่ีตองการลดสารพิษที่ตกคางในรางกายของตนเอง
และคนในครอบครัว เปนตัวอยางใหกับคนในชุมชนตอไป
 การเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
มอบหมายให นายเดนดัง จําเริญ เปนผูใหความรูถึงอันตรายจากสารพิษตกคาง
ในรางกายและการเลือกบริโภคผักผลไมอยางไรใหปลอดภัยจากสารพิษ ชวยใหผู
เขารวมโครงการเกิดความรูและเขาใจถึงโทษและพิษภัยที่เกิดจากสารพิษตกคาง
ในรางกาย ปฏิบัติตนเองและบุคคลในครอบครัว ในการดูแลสุขภาพใหปลอดภัย
จากสารพิษการเลือกรับประทานผัก ผลไม เนื้อสัตวอาหารประเภทตางๆ ที่ชวย
ลดความเส่ียงจากสารพิษหรือสิ่งท่ีกอใหเกิดสารพิษในรางกายได รวมท้ังแนวทาง
ในการปองกันการเกิดสารพิษตกคางในรางกาย นอกจากน้ีเกษตรอําเภอโดย
นายสมพงษ หนูขวัญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ยังใหแนวคิด
ในการปลูกผักไวรับประทานเอง เพื่อเปนการลดภาวะเส่ียงจากสารพิษตกคาง
โดยเลือกปลูกผกัใหเหมาะสมกับสภาพทองถิน่ดแูลรกัษางายไมตองลงทุนมากนัก
ปลูกไวพอกิน มีเหลือก็ขาย และมีไวแลกเปลี่ยนเพื่อสรางความรักสามานฉันทให
เกิดขึ้นระหวางคนในชุมชน
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 การศึกษาเรียนรูแหลงเรียนรูที่สําคัญในชุมชนไมวาจะเปนสวนตนนํ้า 
ซึง่เปนแหลงศกึษาเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี นายมานพ แกวขาว เปนท้ัง
วทิยากรและบคุคลตวัอยางทีน่าํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการดาํเนนิ
ชวีติสงเสริมและสนับสนุนใหผูเขารวมโครงการเกิดการเรียนรูและนําไปเปนตวัอยาง
ในการดําเนินชีวิต หรือนายสุขุม ทองขุนดํา ซึ่งเปนปราชญชาวบาน ที่คอยให
คําปรึกษาแนะนําและมีสถานท่ี ศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน บานโงกนํ้า ใหผู
เขารวมโครงการไดนําวิถีชีวิตแบบพอเพียงไปใชเปนแบบอยางในการเรียนรูและ
การดําเนินชีวิต
 จากสภาพปญหาสุขภาพท่ีพบดวยตนเอง นอมนําไปสูแนวทางแกปญหา
เรยีนรูถงึวธิกีารท่ีจะแกปญหาพรอมดําเนินการเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยความรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ในการ
ดาํเนินงานของทุกฝายในชุมชน บนวิถชีวีติพอเพียงของคน กศน.อาํเภอศรีบรรพต 
สมดั่งคําวา “สถานศึกษาพอเพียง”
 การดําเนินกิจกรรมเร่ิมจากการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยการจัดทําเวที
ระดมพลังสมองหาสาเหตุและปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหา จากน้ันรวมจดัทาํหลกัสตูร/
คูมือการบริโภคและการปลูกผักปลอดสารพิษ การอบรมใหความรูการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ โดยการเชิญวิทยากรซึ่งเปนภาคีเครือขาย ตรวจหาสารพิษตกคาง
ในรางกาย พรอมทัง้ใหความรูเกีย่วกบัสารพษิตกคาง จากนัน้กเ็ปนการศกึษาดงูาน
จากแหลงเรียนรูในชุมชนที่ปลูกผักโดยใชกระบวนการเกษตรอินทรีย 
 กระบวนการทํางานยึดรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของ
องคกรในชมุชน ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยผูบรหิารสถานศึกษา คร ูบคุลากรผูรบัผดิชอบ 
ผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนเครือขายตางๆ ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมแกปญหา รวมติดตามผล 
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานรวมกัน และรวมช่ืนชมผลสําเร็จของกิจกรรม 
โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากภาคีเครือขาย 
 ความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมตองการใหผูเรียน ผูปกครองมี
ความรู ความเขาใจเกีย่วกับสารพิษสารตกคาง หลีกเลีย่งการใชสารเคมใีนการปลกูผกั 
และสงเสริมสนับสนุนใหมีการปลูกผักโดยกระบวนการเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน
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เพื่อการบริโภคอยางปลอดภัย และสิ่งสําคัญคือตองการใหผูบริโภคปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคผัก และเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชนตอรางกาย
 จากการจัดกิจกรรมพบวา ผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนมีความ
พงึพอใจตอการเขารวมกิจกรรม มคีวามรูความเขาใจเก่ียวกบัโทษของสารเคมีตกคาง 
เห็นประโยชนและคุณคาของการบริโภคอยางปลอดภัย ตระหนักถึงการบริโภค
ผักปลอดสารพิษนําไปสูการปลูกผักไวบริโภคเองมีจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว ตลอดจนมีสัมพันธที่ดีตอกัน ชวยเหลือแบงปน
ซึ่งกันและกันในชุมชน
 ความสําเร็จที่คนพบผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกภาคสวนใหความสําคัญ
และใหความรวมมอืกบัการจัดกจิกรรมโครงการอยางตอเนือ่งโครงการทีไ่ดมาเกดิ
จากการสํารวจความตองการของผูเรียนผูปกครอง และชุมชนอยางแทจริง ผลที่
ไดรับจึงตรงกับความตองการทุกดานซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณที่ได
รับไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริงและนําไปสูการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระแสการบริโภคผักปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพ
มีมากข้ึน ทําใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเปนอยางดีซึ่งผลสําเร็จ
ดงักลาวเกดิจากการดาํเนนิงานตามกลยทุธ ลยุถงึที ่ตอบโจทยในใจผูเรยีน สงเสรมิ
และพัฒนาแหลงเรียนรูชมุชน สงเสริมใหภาคีเครือขายจัดการศึกษา พฒันาคุณภาพ
การศึกษา และที่สําคัญพบวาไมวาจะดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามถากิจกรรมนั้นๆ 
เกดิจากความตองการของกลุมเปาหมายและตรงตามกระแสบรโิภคนยิม ผูใหการ
สนบัสนนุมกีารประชุมชีแ้จงข้ันตอนรายละเอียดการดําเนนิโครงการอยางตอเน่ือง 
มีคูมือการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการติดตามเปนระยะๆ และขับเคลื่อนโครงการ
อยางตอเน่ือง ตลอดจนผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกภาคสวนใหความสําคัญและ
ใหความรวมมอืกบัการจัดกจิกรรมอยางตอเนือ่งแลว ทาํใหกจิกรรมหรือโครงการ
ดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

  


