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หัวข้อการวิจัยเฉพาะเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปา
กะญอก็เป็น”: กรณีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3, 4 และ5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้าน
ซอแหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ช่ือผู้เขียน นายกรกฎ อินทยักษ์ 
ช่ือปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บัณฑิตอาสาสมัคร  

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภกร บุญยืน 
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ“เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”: 
กรณีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสค์เพื่อศึกษาผลทดลองจากการใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีผู้ศึกษาได้ทดลองน าไปจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 ของห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร จ านวน 
13 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 การจัดท าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเริ่มต้นจากปัญหา
ท่ีผู้ศึกษาประสบพบเจอในการสอนหนังสือในระยะแรก จึงปรึกษากับพี่เล้ียงในพื้นท่ีเพื่อจัดการ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรและผู้ปกครองนักเรียนจนได้
แนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนั้นท ากิจกรรมเพื่อสอบถามความต้องการของผู้เรียน
และน าความต้องการของนักเรียนมาเป็นการจัดการเรียนการสอนในทักษะการเรียนรู้ 5 ทักษะ 
ประกอบด้วย ทักษะฟุตบอลสานฝัน ทักษะแม่ไม้มวยไทย ทักษะร าไทยร าโขน ทักษะเกษตรปากะญอ 
และทักษะวิถีปากะญอ ผู้ศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงทดลองในการศึกษา เก็บข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม 
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จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเรื่องของทักษะต่างๆ ท่ีผู้เรียนอยากเรียนและผู้ศึกษาใน
บทบาทหรือฐานะผู้สอนท่ีพอมีความรู้และประสบการณ์ในทักษะต่างๆ เพื่อสร้างทักษะให้กับผู้เรียน 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้กับผู้เรียนในอนาคต กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความ
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจความหลากหลายของผู้เรียนท่ีมี
พัฒนาการการเรียนรู้ท่ีต่างกัน และต้องเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของผู้เรียนท้ังการใช้ชีวิตประจ าวัน
จนถึงแนวทางการใช้ชีวิตของผู้เรียนในอนาคต คอยช้ีแนะผู้เรียนและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกจนกว่าจะค้นพบแนวทางท่ีผู้เรียนต้องการ และให้ผู้เรียน
ยึดมั่นในแนวทางท่ีผู้เรียนจะก้าวเดินต่อไป ผู้ศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
เนื้อหาและเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องการโดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน า 

ผลจากการศึกษาเพื่อจัดท าการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมนั้น ได้ทักษะการเรียนรู้
ท้ัง 5 ทักษะ คือ ฟุตบอลสานฝัน แม่ไม้มวยไทย ร าไทยร าโขน เกษตรปากะญอและวิถีปากะญอ เป็น
ทักษะการเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน อีกท้ังยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนในระยะยาวได้เป็นอย่าดี 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน, ปากะญอ 
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กิตติกรรมประกาศ 

“ถ้าคิดจะรั้น ก็ต้องรั้นไปให้สุด ถ้ารั้นแล้วท าไม่ได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับหมาท่ีอยากเป็น
สิงโต” ทุกครั้งท่ีผู้ศึกษารู้สึกท้อแท้กับการศึกษาในหลักสูตร ท้ังเรื่องการเรียนภาควิชาการท่ีผู้ศึกษาไม่
ถนัด การลงพื้นท่ีภาคสนาม 7 เดือน ท่ีแสนจะเหว่ว้าและต้องอดทนกับความเหงาท่ีเริ่มเข้ามากลืนกิน
จิตใจ และการเขียนงานวิจัยท่ีแสนจะทรมานท่ีผู้ศึกษาไม่เคยชอบท่ีจะท างานวิจัยเลยสักครั้ง ผู้ศึกษา
มักยึดเอาประโยคนี้มาเป็นเครื่องเตือนใจและปลุกลูกฮึดในตัวเองขึ้นมาเผชิญหน้ากับปัญหาเสมอ 
เพราะการตัดสินใจท่ีจะท าอะไรแล้ว ก็จะพยายามท าให้ส าเร็จให้จงได้ หากเราท าไม่ได้ ความพยายาม
ก็ไม่มีความหมาย แต่ความพยายามเพียงล าพังของผู้ศึกษาไม่อาจพาตัวผู้ศึกษามาถึงจุดนี้ได้ หากขาด
ความพยายามของคนรอบข้างท่ีมีส่วนช่วยให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาได้ 

หากผู้ใดได้เปิดอ่านงานวิจัยเล่มนี้ ผู้ศึกษาขอแนะน าให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับบรรดาท่าน
ผู้มีพระคุณต่อผู้ศึกษา ท่ีมีส่วนช่วยให้วิจัยเล่มนี้เกิดขึ้นและส าเร็จไปได้ด้วยดี เริ่มจาก 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่ีได้คิดค้นหลักสูตรรกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) นี้ขึ้น ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างและเติบโตขึ้นจากการเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร  

ขอขอบพระคุณรุ่นพี่บัณฑิตอาสาสมัคร พี่นที อาจารย์คมลักษณ์ พี่บรรเจิด พี่มงคลและ
พี่วิเชียร ท่ีท าให้ผู้ศึกษาได้รู้จักกับหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาผู้ศึกษา
เสมอมา และผู้ศึกษามีบางค าท่ีอยากจะบอกรุ่นพี่บัณฑิตอาสาสมัครว่า “ผมท าได้แล้วนะครับ ผมเรียน
จบแล้ว” 

ขอขอบพระคุณพ่อ แม ่และญาติพี่น้องทุกคนของผู้ศึกษาเอง ท่ีให้โอกาสผู้ศึกษาได้ลอง
เรียนรู้และได้ลองท าในส่ิงท่ีผู้ศึกษาอยากจะท า ขอขอบพระคุณท่ีคอยเล้ียงดูส่ังสอนผู้ศึกษามา
ตลอดจนได้มาเป็นผู้ศึกษาในทุกวันนี้ และกราบขอโทษท่ีผู้ศึกษาเป็นลูกท่ีไม่ค่อยเช่ือฟังและสร้างความ
ไม่สบายใจให้กับพ่อและแม่อยู่บ่อยครั้ง 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักวิชาการทุกท่านท่ีให้วิชาความรู้และข้อคิดดีๆหลาย
ข้อกับผู้ศึกษา และขอขอบพระคุณท่ีคอยดูแลผู้ศึกษามาจนตลอดหลักสูตรและอดทนกับการนอนหลับ
ในห้องเรียนของผู้ศึกษาตลอดจนพฤติกรรมท่ีไม่ดี ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอขมาไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย คือ     
คณบดีอาจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา อาจารย์นภาพร อติวานิชยพงศ์ อาจารย์ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ 
อาจารย์อรศรี  งามวิทยาพงศ์  อาจารย์พรพรรณ วีระปรียากูร อาจารย์สามชาย ศรี สันต์           
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อาจารย์สร้อยมาศ รุ่งมณี อาจารย์กิตติกาญน์ หาญกุล คุณต่วนรุสดี จะนือรง และคุณกฤษณ์         
ช่ืนอารมณ์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน ท่ีคอยให้
ค าปรึกษาในทุกๆ เรื่องของผู้ศึกษา คอยเตือนสติผู้ศึกษาตลอดเวลา คอยส่งเสริมกิจกรรมท่ีผู้ศึกษาท า
ในพื้นท่ีภาคสนาม ถึงแม้หลายครั้งท่ีผู้ศึกษาท าอะไรลงไปโดยไม่ไตร่ตรองและขอค าปรึกษากับอาจารย์ 
แต่อาจารย์ก็ยังให้การช่วยเหลือจนผู้ศึกษาประสบความส าเร็จในการท าวิจัย แม้ว่าผู้ศึกษาจะเป็นลูก
ศิษย์ท่ีไม่ค่อยรักดี แต่ผู้ศึกษาก็ยังเป็นลูกศิษย์ท่ีรักอาจารย์อยู่เสมอ 

ขอขอบพระคุณครูเกย อรุณสาย ธรรมทัศนะดี ท่ีคอยดูแลและแนะน าให้ค าส่ังสอนผู้
ศึกษาตลอดการปฏิบัติงานพื้นท่ีภาคสนามตลอดระยะเวลา 7 เดือน ถึงผู้ศึกษาจะท าพฤติกรรมท่ีไม่ดี
ไปบ้างแต่ครูเกยก็ยังรักและเอ็นดูผู้ศึกษาอยู่เสมอ 

ขอขอบพระคุณอาโม อาปา อาพี อาพือ อานอ อาจอ เยาวชนและชาวบ้านท่ีบ้านซอ
แหมะโกร บ้านทิโพจิ บ้านนุโพ บ้านนุเซะโปล้และบ้านกล้อทอทุกท่านท่ีคอยเอ็นดูและดูแลผู้ ศึกษา
เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ี โดยเฉพาะ อาโมสังวาร อาปาพาจอหนี่ อาโมมะเจเซ อาปา
ท่าเส่ อาปาพาแข่ อาจอจอจ้ีไพ อาจอพาจอตื้อ และอานอนอแปะ ท่ีคอยดูแลให้ผู้ศึกษาไปทานข้าวท่ี
บ้านด้วยอยู่บ่อยครั้งและคอยดูแลให้ค าปรึกษาตลอดมา  

ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านท่ีคอยดูแล ให้ค าส่ังสอน และให้การยอมรับปฏิบัติ
เหมือนผู้ศึกษาเป็นหนึ่งในคณะครูโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ โดยเฉพาะ ครูเอ๋ ครูสมบัติ ครูป๋อง ครูวิไล 
ครูป๋อม ครูอิ๋ว ครูไบร์และครูน้อยหน่าท่ีช่วยแนะน าแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกันเหมือนพี่
น้อง 

ขอบคุณเด็กนักเรียนท่ีน่ารักทุกคน ท่ีเป็นเด็กดีช่วยเหลือและแกล้งผู้ศึกษาอยู่บ่อย          
ท าให้ผู้ศึกษาไม่เหงา รักและคิดถึงมาก  ๆหากเด็ก  ๆมีโอกาสได้อ่านครูอยากจะบอกเด็ก  ๆว่าเด็ก  ๆเป็นนักเรียนรุ่น
แรกของครูเสมอ 

ขอขอบพระคุณน้าโตนและน้าจ่อยท่ีเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ของเหล่าบัณฑิต
อาสาสมัครรุ่นท่ี 48 ท่ีคอยดูแลหาข้าวหาปลาให้พวกเรากิน อ านวยความสะดวกโดยการให้             
รถมอเตอร์ไซค์ไว้ให้พวกเราใช้ คอยให้ค าปรึกษาและข้อคิดดีๆหลายอย่างกับผู้ศึกษา ท่านคือคนใน
ครอบครัวบอ.48 

สุดท้ายเลยท่ีขาดไม่ได้ ขอบคุณเพื่อนบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นท่ี 48 ท่ีคอยดูแลและ
ช่วยเหลือกันต้ังแต่วันแรกท่ีเราเจอกันจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณท่ีคอยเป็นเสียงนาฬิกาปลุกในทุกๆ เช้า 
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ขอบคุณท่ีเปน็พ่อครัวแม่ครัวมือทองท่ีจัดสรรอาหารสุดพิเศษให้ได้รับประทาน ขอบคุณท่ีเป็นคนคอย
เตือนสติและอยู่เคียงข้างเวลาท่ีท้อแท้ ขอบคุณท่ียอมรับผู้ศึกษาเป็นคนในครอบครัว บอ.48 ขอบคุณ
ท่ีมีความสุขด้วยกัน ขอบคุณท่ีร่วมร้องไห้ไปด้วยกัน และขอบคุณท่ีวันนี้เรายังมีกันและกันเสมอ ด้วย
รักและผูกพัน 

 
 

            นายกรกฎ อินทยักษ์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีพระองค์ทรง

ห่วงการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เด็กชาวเขาและเด็กท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ท่ีมีปัญหา
ความเป็นอยู่และโอกาสได้รับการศึกษา และพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี คราว เสด็จทรงบรรยายเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ณ ห้อง
สมานฉันท์ ช้ัน 3 ส านักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2550 
ตอนหนึ่งว่า “...ท าอย่างไรจะให้โรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร และเยาวชนที่อยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียนมี
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมท่ีจะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์
แก่ภูมิล าเนา สังคมสืบไป...เรื่องการศึกษาต้องเน้นคุณภาพและโอกาสในการศึกษา ไม่ใช่จะสอน
อย่างไรก็ได้โดยไม่มีหลักเกณฑ์...ข้าพเจ้าเช่ือว่าแนวทางท่ีเราท างานมาแต่เดิมไม่ผิดยังใช้ได้ดี  
โดยเฉพาะในเขตทุรกันดาร แต่เราต้องเปล่ียนความคิดแต่ก่อนคิดว่าให้คนในเขตทุรกันดารเรียนเพียง
เพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น ปัจจุบันเขามีสิทธิท่ีจะเรียนถึงช้ันสูงได้เหมือนลูกคนในเมือง ต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น...” 

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนบนพื้นท่ีสูง ท้ังท่ีมีและไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพอย่างท่ัวถึงด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตาม
บริบทของพื้นท่ีท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ จะเห็นได้ว่ามีกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาส
หลายฉบับได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีก าหนดให้ความคุ้มครอง
ผู้ด้อยโอกาสและเสียเปรียบ ได้มีโอกาสทางการศึกษาและคุ้มครองสิทธิต่างๆ โดยเน้นความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติเพราะกฎแห่งความแตกต่าง ความเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
12 ปี อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ยังได้ระบุไว้ในมาตรา 10 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐ
ต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทย
เป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติ ได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1998 (พ.ศ.2532) ท่ี
ก าหนดให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสท่ีเท่าเทียมกันและ
ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน  (Education For All) “ปฏิญญาจอมเทียน”ค.ศ.1990 
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(พ.ศ.2533) โดยมุ่งเน้นเพื่อจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของปวงชน และ
เป็นไปอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และเป็นธรรม ขจัดความเหล่ือมล้ ากันในระบบการศึกษาระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ เพศ กลุ่มทางสังคม ครอบครัว ระดับรายได้ กลุ่มเช้ือชาติ สัญชาติ กลุ่มเมือง/ชนบท เป็น
ต้น และ อนุสัญญาว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบท่ีได้ก าหนดสิทธิในการ
ได้รับการศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาบนพื้นท่ีภูเขาสูง ห่างไกล และทุรกันดาร ประจ าปีงบประมาณ 
2554, 2554, น.1) 

    นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จัดว่าเป็นนโยบายท่ีส่งผลกระทบยังสถานศึกษา 
ครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก การปรับลดเวลาเรียนในภาควิชาการลงและเพิ่ม
การเรียนท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติโดยมิให้กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ ครูผู้สอนต้อง
ออกแบบการเรียนรู้ ท่ีได้สาระครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนต้องจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีช่วยเพิ่มพูนทักษะการ
วิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และท่ีส าคัญควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหา
ศักยภาพและความชอบของตนเอง มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะใน
การแก้ปัญหาให้ กั บ ผู้ เ รี ยน  เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อม เข้ า สู่การ เรี ย นรู้ ในศตวรรษ ท่ี  21 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น.1-2)  

จากการได้รับมอบหมายภาระหน้าท่ีงานจากหน่วยงาน โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ท่ีผู้
ศึกษาได้เข้าไปสังกัดอยู่ ให้เข้าไปช่วยสอนหนังสือให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 ท่ีเป็น
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ปากะญอท้ังหมด ด้วยนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ท่ีห้องเรียนสาขาบ้าน   
ซอแหมะโกร เปรียบเสมือนผู้ศึกษาเป็นบุคลากรคนหนึ่งของหน่วยงานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนุเซะ
โปล้ (ครู) เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษามีไม่เพียงพอกับช้ันเรียน และตัวผู้ศึกษาได้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมาแล้วจึงน่าจะช่วยในการสอนหนังสือได้ แต่ตัวผู้ศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
สอนหนังสือมาก่อน และต้องสอนท้ังหมดในสามช้ันเรียนคือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 มี
นักเรียนท้ังหมด 13 คน ในเวลาเดียวกันท้ัง 12 วิชา พร้อมกับการช่วยดูแลห้องเรียนสาขาและ
นักเรียนท้ังหมด 40 คน ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีหนักมากส าหรับผู้ศึกษา จึงเริ่มต้นด้วยการสอนท่ีพี่
เล้ียงภาคสนามแนะน า คือใช้วิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียน และให้ผู้ศึกษาเป็น
ผู้สอนช่วยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ แต่ตัวผู้ศึกษาในฐานะผู้สอนพบว่า 
นักเรียนเริ่มขาดเรียนกันบ่อยขึ้น ผู้เรียนไม่ต้ังใจเรียนและไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมาแม้แต่น้อย 
คะแนนสอบทดสอบก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ามาก คะแนนทดสอบหลังเรียนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ าอยู่ 
ซึ่งปัญหานี้ตัวผู้ศึกษาน าไปปรึกษากับพี่เล้ียงในพื้นท่ีจึงได้ค าแนะน าให้ไปเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อพูดคุย
สอบถามพฤติกรรมของผู้เรียนเวลาอยู่ท่ีบ้าน จากการไปสอบถามพูดคุยกับผู้ปกครองของผู้เรียนจนได้
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ค าตอบท่ีว่า “ลูกๆ ของตนเองค่อนข้างติดโทรทัศน์ ดูแต่รายการการ์ตูนและละคร จนบางครั้งไม่ยอม
ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ถามว่าวันนี้เรียนอะไรมาก็ตอบไม่ได้ จนตัวเองคิดว่าแล้วจะเรียนไปท าไม เรียน
ไปก็ไม่รู้เรื่อง อยู่บ้านก็นั่งอยู่แต่หน้าโทรทัศน์ท้ังวัน พูดเรียนแบบรายการโทรทัศน์ พูดค าหยาบท่ีเป็น
ภาษาไทยกับเพื่อนตลอด รบเล้าให้ซื้อของเล่นตมรายการโทรทัศน์ ไม่นานลูกๆ ของตนก็คงลืมกันหมด
ว่าตนเองเป็นปากะญอ กลัวว่าความเป็นปากะญอของหมู่บ้านซอแหมะโกรจะถูกลืม” และผู้ศึกษาได้
ท าการสอบถามกับตัวผู้เรียนถึงสาเหตุของปัญหาจนได้ค าตอบท่ีว่า “รู้สึกไม่สนุกและไม่ชอบการเรียน
การสอนท่ีสอนจากหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนอยากท่ีจะเล่นมากกว่า และส่ิงท่ีผู้เรียนอยากจะ
ท าในอนาคตไม่ใช่การเรียนต่อ แต่อยากอยู่บ้านกับพ่อแม่ยิงนกตกปลาท าไร่มากกว่า” จึงเป็นเหตุให้  
ผู้ศึกษาคิดท่ีจะล้มเลิกวิธีการเรียนการสอนในแบบเก่าของตน แล้วคิดวิธีการเรียนการสอนในแบบใหม่
ขึ้นมาแทน ซึ่งเป็นการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้
มอบหมายมา บูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนปากะญอท่ีมีอยู่ของผู้เรียน การเรียนการสอนสอนในแบบท่ี  
ผู้ศึกษาคิดขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ท่ีมีช่ือว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ 
“เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  

 
1.2 ค าถามการศึกษา  
 

ผลของการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”: 
กรณีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 , 4 และ5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นอย่างไร 
  
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาผลของการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปา
กะญอก็เป็น” 
 
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการต้ังสมมุติฐานของผู้ศึกษาถึงปัญหาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร และพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนและขาดเรียน
บ่อยครั้งของนักเรียนในห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรท่ีเกิดขึ้น ผู้ศึกษาจึงคิดหลักสูตรการจัดการ
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เรียนการสอน “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ขึ้นเพื่อทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย
มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนหนังสือและได้ศึกษาในส่ิงท่ีผู้เรียนอยากจะศึกษา ซึ่งมาจาก
ความต้องการจริงๆของผู้เรียน และช่วยสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชุมชนของตนเอง ตามนโยบาย
ของโรงเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับห้องเรียน
สาขาในเครือข่ายของโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้หรือโรงเรียนอื่นๆต่อไป โดยศึกษาจากกรณี ห้องเรียน
สาขาบ้านซอแหมะโกรเพื่อให้ทราบถึงผลของการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ “ เล่นก็รู้ เรียนก็
ได้ ปากะญอก็เป็น ” ในแบบต่างๆ และน าข้อมูลมาพัฒนาเพื่อปรับใช้กับโรงเรียนในกลุ่มสมาชิก และ
โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป 

 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 
ผลของการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” : 

กรณีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 , 4 และ5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยผู้ศึกษาได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 
1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของการทดลองใช้หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น“: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียน
สาขาบ้านซอแหมะโกร 

1.5.2 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
คือ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร บ้านซอ

แหมะโกร หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และผู้ปกครอง 
1.5.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 คน 

 1.5.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 8 คน 
 1.5.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 คน 
 1.5.2.4 ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 จ านวน 13 ครัวเรือน  
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1.5.3 ขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา  
คือ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร และ บ้านซอแหมะโกร 

หมูท่ี่ 2 ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา 
 

1.6.1 ผลของการทดลองใช้หลักสูตร หมายถึง ผลท่ีได้จากการทดลองใช้การจัดการ
เรียนการสอนท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยแบ่งผลของการใช้หลักสูตรออกเป็น 

 1.6.1.1 ความสนใจในการมาเรียนของผู้เรียน เมื่อเข้ารับการศึกษาของหลักสูตร 
 1.6.1.2 ความพึงพอใจและความรู้สึกของผู้เรียน ต่อการทดลองใช้หลักสูตรในการ

จัดการเรียนการสอน 
 1.6.1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ต่อการพัฒนาหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน 
1.6.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” หมายถึง 

การจัดการเรียนการสอนท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการส ารวจปัญหา ความต้องการ และสรุปแนวทางการ
แก้ปัญหา ในการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ตาม
แนวทางของนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และบูรณาการเข้ากับวิถีชุมชน ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ปกครองของผู้เรียน 
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บทที่ 2 
ข้อมูลชุมชน 

 
2.1 บริบทชุมชน 
 

2.1.1 ข้อมูลอ าเภออุ้มผาง 
"อุ้มผาง" มีท่ีมาจากการสันนิษฐานของทางราชการว่ามาจากค าว่า "อุพะ" ท่ีเป็น

ค าเรียกกระบอกไม้ไผ่ส าหรับเก็บเอกสารเดินทางในภาษาปกากะญอ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขา
รกทึบ การเดินทางล าบากและเอกสารฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นการเก็บเอกสารจึงต้องม้วนเก็บในกระบอก
ไม้ไผ่และมีฝาจุกปิดมิดชิด เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่เพื่อแสดงเอกสาร ชาว
กะเหรี่ยงจะเรียกเอกสารนี้ว่า "อุพะ" ซึ่งต่อมาได้ออกเสียงเพี้ยนมาเป็น "อุ้มผาง" จึงได้กลายมาเป็นช่ือ
อ าเภอในปัจจุบันนี้ ในขณะท่ีชาวปกากะญอหลายคนกล่าวว่ามาจากค าว่า "อูกึผะ" แปลว่า ไฟจะไหม้
ไปท่ัว โดยได้อธิบายความหมายว่า "ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดและขยายไปท่ัวไป" อุ้มผางในอดีตเป็นที่
อยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาก็มีคนไทยจากภาคเหนือคือ เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แพร่ ได้อพยพ
หาท่ีท ากินใหม่มาบุกเบิกป่าอุ้มผางเป็นท่ีอยู่อาศัย และเมื่อปี พ.ศ. 2432 ได้ถูกก าหนดให้เป็นเมือง
หน้าด่านชายแดนตะวันตกในช่ือ อ าเภอแม่กลอง ขึ้นตรงกับจังหวัดอุทัยธานี เป็นจุดตรวจตราชาว
พม่าท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจเอกสารเดินทาง  พ.ศ. 
2469 ทางการได้ยุบอ าเภอแม่กลองเป็น กิ่งอ าเภอแม่กลอง และโอนการปกครองจากจังหวัดอุทัยธานี
ให้ไปขึ้นกับจังหวัดก าแพงเพชร และในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายท่ีว่าการอ าเภอไปอยู่บ้านอุ้มผางพร้อม
เปล่ียนช่ือเป็น กิ่งอ าเภออุ้มผาง ในวันท่ี 22 เมษายนพ.ศ. 2502 ทางการได้มีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะจากกิ่งอ าเภอเป็น อ าเภออุ้มผาง และให้ขึ้นกับจังหวัดตาก พ.ศ. 2514 พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยได้เริ่มการเคล่ือนไหวทางการเมือง มีการสู้รบกันบ้างระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐคือต ารวจ
ตระเวนชายแดน น.ป.พ. และ อ.ส. ช่วง พ.ศ. 2517 เหตุการณ์ได้ยุติลงด้วยการใช้นโยบาย 66/2523 
มีมวลชนท่ีกลับใจและเข้ามามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยประมาณสองพันกว่าคน ความสงบสุขจึง
กลับมาสู่ชาวอุ้มผางอีกครั้ง หลังจากเป็นเมืองปิดมาช้านาน ทางการได้ท าการตัดถนนจากอ าเภอแม่
สอดสู่อ าเภออุ้มผาง ลัดเลาะตามไหล่เขาและสันเขา 164 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือถนนสายลอย
ฟ้า ระยะทางก่อสร้างกว่า 10 ปี เสร็จส้ินเมื่อปี พ.ศ. 2526 เมื่อเรื่องราวในอดีตปิดตัวเองลง ประตู
แห่งเมืองท่องเท่ียวก็ได้เปิดออกเมื่อนายแพทย์บรรลือ กองไชย ได้เข้ามารับหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลอุ้มผาง ท่านได้ชักชวนให้นิตยสารการท่องเท่ียวเข้ามาชมและถ่ายท าสกู๊ปลงหนังสือจึง
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้คนภายนอกได้รู้จักอุ้มผาง ในปัจจุบันคนอุ้มผางไม่น้อยท่ีหันมาท าธุรกิจท่องเท่ียว 
เริ่มจากการใช้แพไม้ไผ่ล่องแก่งและพัฒนามาเป็นเรือยาง โดยได้รับค าแนะน าในการท่องเท่ียวจาก
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ภาครัฐในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คนอุ้มผางแท้ ๆ ในปัจจุบันจึงเป็นคนรุ่นท่ี 3 และ 4 
ตามล าดับ 

2.1.1.1 กลุ่มชาติพันธุ์ 

ประชากรในเขตอ าเภออุ้มผางประกอบด้วย 4 ชาติพันธุ์ คือ ไทย (2) ม้ง 
(3) ปกากะญอ และ(4) โพล่ว ภาษาไทยเหนือเรียกปกากะญอว่า ยาง ปัจจุบันใช้ค าว่ากะเหรี่ยงดอย 
ส่วนโพล่วปัจจุบันเรียกว่า กะเหรี่ยงน้ า 

(1) ไทย อาศัยอยู่ในราบหุบเขาอุ้มผางในต าบลอุ้มผาง แม่กลองใหม่ และ
หนองหลวง 

(2) ม้ง อาศัยอยู่ท่ีบ้านแม่ก่องม้ง หรือบ้านแม่กลองใหญ่ในปัจจุบัน อีก
ส่วน อาศัยอยู่บริเวณบ้านทุ่งนาน้อย ต าบลแม่ละมุ้ง ตะวัน ออกเฉียงใต้ของอ าเภออุ้มผาง ปัจจุบันถูก
อพยพไปอยู่ท่ีอ าเภอพบพระ ม้ง แปลว่า "คน" 

 (3) ปกากะญอ เป็นคนส่วนใหญ่และด้ังเดิมของท่ีนี่ ต้ังถิ่นฐานต้ังแต่บ้าน
หม่องค๋ัวะขึ้นมาทางเหนือ ปกากะญอ แปลว่า "คน" ค าเรียกชาติพันธ์ตัวเอง คือ จือก่อ 

 (4) โพล่ว เป็นคนด้ังเดิม ต้ังถิ่นฐานต้ังแต่บ้านหม่องค๋ัวะลงไปทางใต้ 
โพล่ว แปลว่า "คน" ค าเรียกชาติพันธ์ตัวเอง คือ ฉู 

นอกจากนี้ยังมีชาวไทยในพม่าอพยพกลับมาอยู่ท่ีบ้านเป่ิงเคล่ิง ภาษาคน
กลุ่มนี้ใกล้เคียงกับภาษาลาว 

ปกากะญอและโพล่วต้ังถิ่นฐานท่ีนี่มากกว่า 200 ปี สองชาติพันธ์นี้
ใกล้เคียงกันมาก วิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรมมีจุดร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ การแต่งกาย 
ภาษา และรายละเอียดการปฏิบัติต่างกันเล็กน้อย ในต านานของเขาบอกว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกัน 
รวมถึงตอซู (ตองสู) หรือปะโอ 

ค าเรียก "กะเหรี่ยง" ชาวปกากะญอจะเรียกตัวเองว่า กะเหรี่ยง และ
เรียกชาวโพล่วว่า กะหร่าง ในทางตรงข้าม ชาวโพล่วจะเรียกตัวเองว่า กะเหรี่ยง และเรียกชาวปกา
กะญอว่า กะหร่าง เดิมปกากะญอและโพล่วในแถบนี้นับถือเพอเจะ จนกระท่ังประมาณปี พ.ศ. 2535 
มีความขัดแย้งระหว่างชาวโพล่วแม่จันทะกับเจ้าหน้าท่ีจนถึงขั้นปะทะกันด้วยความรุนแรง หลังจากนั้น
จึงมีการตั้งส านักสงฆ์และนิมนต์พระมาจ าพรรษาในหลายหมู่บ้าน 
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ตารางท่ี 2.1 
 
เขตการปกครองย่อยอ าเภออุ้มผาง 

ล าดับท่ี ช่ืออ าเภอ (ภาษาไทย) ช่ืออ าเภอ (ภาษาอังกฤษ) เขตการปกครอง 

1 อุ้มผาง (Umphang) 6 หมู่บ้าน 

2 หนองหลวง (Nong Luang) 3 หมู่บ้าน 

3 โมโกร  (Mokro) 7 หมู่บ้าน 

4 แม่จัน (Mae Chan) 12 หมู่บ้าน 

5 แม่ละมุ้ง (Mae Lamung) 4 หมู่บ้าน 

6 แม่กลอง (Mae Klong) 2 หมู่บ้าน 

หมายเหตุ. จาก การปกครอง, โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดตาก. 
2.1.2 ข้อมูลต าบลแม่จัน 

ต าบลแม่จันเป็นต าบล 1 ใน 6 ต าบลของอ าเภออุ้มผาง พื้นท่ีของต าบลต้ังอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของอ าเภออุ้มผาง พื้นท่ีส่วนใหญ่ติดชายแดนไทย-พม่า มีท้ังหมด 12 หมู่บ้าน 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ประมาณ 90% ของประชากรท้ังหมด ส่วนมากนับถือ
ศาสนาพุทธ รักความสงบ มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีภูเขา
สลับซับซ้อน มีพื้นท่ีราบตามเชิงเขาประมาณ 15% ของพื้นท่ีท้ังหมด มีล าห้วยสายหลัก 3 สาย คือ ล า
ห้วยแม่จัน ล าห้วยแม่กลอง และล าห้วยกล้อทอ ท่ีมีอาณาเขต ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลหนอง
หลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทิศใต้ ติดกับ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติด
กับ ต าบลแมละมุง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ (ไทยต าบลดอทคอม, ม.ป.ป., ออนไลน์) 
 
2.2 สภาพสังคมหมู่บ้านซอแหมะโกร 

 
หมู่บ้านซอแหมะโกรอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ค าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งต้ังอยู่ใน

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นหมู่บ้านของชนพื้นเมืองปากะญอ จากการสอบถามอาพือ (ตา) อา
พี (ยาย) ในหมู่บ้านแห่งนี้ถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ได้ความมาว่า บ้านซอแหมะโกรในสมัย
ก่อนเป็นท่ีต้ังโรงเรียนอยู่ในปัจจุบันนั้น เมื่อก่อนเป็นสถานท่ีฝึกช้างท่ีใช้ในงานลากซุงท่ีภาษาปากะญอ
เรียนว่า “ซอแหมะ” และสถานท่ีตรงนั้นยังมีล าธารเล็กๆ ไหลผ่านอยู่ทีภาษาปากะญอเรียกว่า “โกร” 
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จึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้านซอแหมะโกรท่ีมีความหมายดังว่า “โรงฝึกช้างท่ีอยู่ใกล้น้ า” และหมู่บ้านซอ
แหมะโกรแห่งนี้เมื่อประมาณ 40 ปีแล้วยังเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ โดยมีหลักฐานยืนยันของความเป็น
หมู่บ้านคอมมิวนิสต์ คือ อาพือทะเซ่ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและยังเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านด้วย ส่วนการ
ต้ังอยู่ของหมู่บ้านนั้นมีประวัติความเป็นมาท่ีไม่ต่ ากว่า 100 ปีแน่นอน เพราะจากการสอบถามข้อมูล
จากหลายๆ แห่งพบว่า หมู่บ้านซอแหมะโกรเป็นทางผ่านของพระธุดงค์และข้างๆ หมู่บ้านท่ีหมู่บ้านทิ
โพจิยังมีเจดีย์ศาสนสถานท่ีมีอายุกว่า 100 ปีต้ังอยู่ จึงท าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง
เช่ือว่า ท่ีแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปากะญอท่ียาวนาน ก่อนการประกาศพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในปี พ.ศ.2532 หรือเพียง 20 กว่าปีท่ีผ่านมานี้เอง และการเป็นปากะญอท่ี
รักษาป่าต้นน้ า กินกับป่าอยู่กับป่าของชาวบ้านซอแหมะโกร จึงท าให้พื้นท่ีป่าในบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน
ยังอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอกับการด ารงชีวิตโดยไม่ท าลายธรรมชาติจนมากเกินไป  
 

                   

 
ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีเดินดินหมู่บ้านซอแหมะโกร. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 
 
 
 
 
 

= ถนนเส้นทางการ
= เส้นทางน ้า 
= แหล่งตน้
= บา้นเรือน

= โรงเรียน 

= ท่ีพกั บอ. 
= วดั 
= โบสถ์
= หอประชุม
= ห้องเรียน 
= ประปา
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ภาพท่ี 2.2 ลักษณะทางกายภาพหมู่บ้านซอแหมะโกร. จาก ภาพถ่ายทางดาวเทียม Google Earth, 
โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.2.1 ลักษณะภูมิอากาศ และความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ 
สภาพอากาศท่ีบ้านซอแหมะโกรมีอากาศท่ีเย็นและช้ืนตลอดท้ังปี บ้านซอแหมะ

โกรเป็นต้นน้ าก็จริงอยู่ แต่เส้นทางน้ าไปไม่ถึงพื้นท่ีท ากินของชาวบ้าน มีบางครอบครัวเท่านั้นท่ีมีพื้นท่ี
ท ากินใกล้แหล่งน้ า แต่ก็ไม่สามารถใช้น้ าตรงนั้นท าการเกษตรได้ เพราะน้ าในลาธารท่ีไ หลผ่านมี
ปริมาณท่ีน้อย ชาวบ้านจึงหันมาปลูกข้าวโพดเป็นรายได้หลัก เพราะข้าวโพดเป็นพืชท่ีปลูกโดยใช้
น้ าฝน และผู้ศึกษาได้มองเห็นว่า สภาพอากาศไม่เอื้อและแหล่งน้ าท่ีมีอยู่น้อยนิด หากชาวบ้านเลือก
อาชีพเกษตรกร ก็ควรท่ีจะปลูกไม้ยืนต้น แต่ต้นยางพาราเป็นต้นไม้ท่ีค่อนข้างใช้เวลาในการปลูก จึง
ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก หากปลูกไม้ผลก็ติดตรงท่ีเราไม่มีน้ าเพียงพอกับการปลูกพืชไม้ผล  แต่ความ
ต้องการของชาวบ้านก็อยากจะเปล่ียนจากการท าไร่ข้าวโพดมาปลูกพืชไม้ผลแทน แต่ติดตรงท่ีแหล่ง
น้ าและระยะเวลาท่ีกว่าจะได้ผลผลิต ก็กลัวว่าตัวเองจะอดตายกันก่อนท่ีต้นไม้จะโต        
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ภาพท่ี ก ลักษณะบ้านเรือน         ภาพท่ี ข ลักษณะภูมิอากาศ 

ภาพท่ี 2.3 ลักษณะบ้านเรือน และภูมิอากาศ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.2.2. การคมนาคม 
เส้นทางการคมนาคมใช้ได้แค่ถนน จากปากทางถนนเส้นหลักถึงหมู่บ้านมี

ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีด700 เมตร ส่วนท่ีเหลือเป็นถนนดินแดงท้ังหมด การคมนาคม
ค่อนข้างล าบาก สามารถติดต่อได้แค่ทางเดียวคือรถยนต์ หากหน้าฝนก็ไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้ ใน
หมู่บ้านซอแหมะโกรไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต การติดต่อจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 

  
ภาพท่ี ก เส้นทางเข้าหมู่บ้าน   ภาพท่ี ข อุปสรรค์ในการเดินทาง  

ภาพท่ี 2.4 ลักษณะเส้นทางเข้าหมู่บ้าน และอุปสรรค์ในการเดินทาง. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ (ป่าไม้ แหล่งน้ า หินแร่ ฯลฯ) 
บ้านซอแหมะโกรต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

ส าคัญมากมาย ท่ีบ้านซอแหมะโกรมีตาน้ าท่ีเป็นแหล่งต้นน้ าท่ีส าคัญของต าบลแม่จัน มีป่าไม้ท่ีอุดม
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สมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้หายาก และท่ีบ้านซอแหมะโกรยังมีน้ าตกท่ีสวยงามท่ีเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน 

 

  
       ภาพท่ี ก น้ าตกภายในหมู่บ้าน             ภาพท่ี ข อ่างเก็บน้ าของหมู่บ้าน 
ภาพท่ี 2.5 แหล่งน้ า และอ่างเก็บน้ าของหมู่บ้าน. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.2.4 ระบบสาธารณูปโภค 
ท่ีบ้านซอแหมะโกรใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซล ทุกบ้านจะติดต้ังแผงโซล่าเซล

และกักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ และใช้ในการให้แสงสว่างหรือดูโทรทัศน์ ส่วนน้ าประปาท่ีนี่เป็น
การใช้น้ าจากน้ าประปาภูเขาท่ีต่อท่อมาจากอ่างเก็บน้ าท่ีเป็นตาน้ า แหล่งต้นน้ าท่ีส าคัญของหมู่บ้าน 

 

  
   ภาพท่ี ก พลังงานทดแทนแผงโซล่าเซลล์       ภาพท่ี ข ประปาภูเขา 
ภาพท่ี 2.6 ระบบอุปโภคของหมู่บ้าน. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
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2.2.5 โครงสร้างประชากร 
บ้านซอแหมะโกรมีประชากรท้ังหมด 204 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 102 คน เป็นผู้หญิง 

102 คน มีบ้านท้ังหมด 34 หลังคาเรือน แบ่งเป็น 42 ครัวเรือน มีผู้สูงอายุท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป 10 คน มี
ผู้พิการ 1 คน และขณะนี้มีคนท้องอยู่ 3 คนหมายถึงบ้านซอแหมะโกรก าลังจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีก
ในอนาคต ค่าอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 35 – 50 ปี 

 

 
ภาพท่ี 2.7 แผนภูมิจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามประชากร. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

 
ภาพท่ี 2.8 แผนภูมิจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามช่วงอายุของเพศหญิง. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

102102

จ านวนประชากรทั้งหมด 204 คน

ผู้ชาย

ผู้หญิง

62
26

9 5

เกณฑ์อายุในเพศหญิง อายุ 1 - 20 ปี

อายุ 21 - 40 ปี

อายุ 41 - 60 ปี

อายุมากกว่า 60 ปีข้ึน
ไป
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ภาพท่ี 2.9 แผนภูมิจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามช่วงอายุของเพศชาย. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 
2.2.6 ลักษณะครอบครัวและเครือญาติ 

ชาวบ้านท่ีบ้านซอแหมะโกรมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบเครือญาติ เพราะใน
หมู่บ้านจะมีนามสกุลหลักๆอยู่ 7 ตระกูลคือ วนาศรีโสภา  วนาเกษมศรี สายชลมารา สาครศรีทาดา 
ชัยอนันธรรม คีรีบุปผา และถวัลย์เกียรติ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านส่วนใหญ่แต่งงานกันเองกับคนใน
หมู่บ้าน คนในหมู่บ้านจึงใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องกัน จะมีเพียงไม่กี่ครัวเรือนท่ีแต่งงานกับคนนอก
หมู่บ้านและย้ายเข้ามาต้ังหลักปักฐานในหมู่บ้านซอแหมะโกร 

 

  
    ภาพท่ี ก การช่วยเหลือกันในงานแต่งงาน   ภาพท่ี ข การช่วยเหลือกันในการสร้างศาลาวัด 
ภาพท่ี 2.10 ลักษณะความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 
 
 
 

47

36

15 4

เกณฑ์อายุในเพศชาย อายุ 1 - 20 ปี

อายุ 21 - 40 ปี

อายุ 41 - 60 ปี

อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป
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2.2.7 การศึกษา 
ชาวบ้านในหมู่บ้านซอแหมะโกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ชาวบ้าน

ท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไปไม่ได้เข้ารับการศึกษา ชาวบ้านท่ีมีอายุ 30 – 50 ปีได้รับการศึกษาแค่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ส่วนชาวบ้านท่ีอายุ 15 – 29 ปีได้รับการศึกษาแค่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ
เข้ารับการศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น.) ระดับการศึกษาท่ีสูงท่ีสุดของชาวบ้านซอแหมะโกรคือช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากการพูดคุยกับชาวบ้านและเยาวชนพบว่า ท่ีห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกรมีเพียงช้ันอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และหลังจากศึกษาจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
แล้วก็เลือกท่ีจะไม่เรียนต่อ เพราะถ้าเรียนต่อต้องไปเรียนท่ีโรงเรียนนุเซะโปล้ ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เยาวชนส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่าอยู่ไกลบ้านและจ าเป็นต้องอยู่หอพักท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ แต่ด้วยความท่ีเป็นเด็กจากห้องเรียน
สาขามาก็จะโดนเพื่อนแกล้งเป็นประจ าจนบางคนถึงกลับหนีกลับบ้านและไม่กล้าไปเรียนอีก และการ
ท่ีรุ่นพี่มีประสบการณ์ท่ีไม่ค่อยดีก็จะไปเล่าให้น้องๆ ฟังจนพาให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังๆ ไม่กล้าท่ีจะ
ออกไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนแม่หรือโรงเรียนภายนอก 

 

  
 ภาพท่ี ก นักเรียนโรงเรียนบ้านซอแหมะโกร            ภาพท่ี ข การเรียนการสอนหนังสือ 
ภาพท่ี 2.11 ลักษณะด้านการศึกษา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.2.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
จากการท่ีได้ลงไปสัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านซอแหมะโกรก็พบว่าท่ีนี่มีศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือท่ีไม่ต่างจากคนภายนอกเลย แต่ชาวบ้านท่ีบ้านซอแหมะโกรจะนับ
ถือศาสนาอยู่ 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ด้ังเดิมแล้วชาวบ้าน
ท่ีนี่ก็นับถือผีเหมือนปากะญอท่ัวไป และยังมีการนับถือฤๅษีด้วย เมื่อก่อนท่ีนี่นับถือฤๅษีทุกบ้าน และมี
ชาวบ้านหลายคนไปบวชเป็นฤๅษีด้วยก็มี การนับถือฤๅษีชาวบ้านบอกว่าค่อนข้างจะเคร่ง จะไม่กิน
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เนื้อสัตว์เลย และตอนกราบฤๅษี ผู้หญิงกราบเหมือนกราบพระตามปกติ แต่ผู้ชายต้องใส่เส้ือแหวกอก 
และเอาผ้าขาวม้าพาดบ่าก่อน จึงจะกราบฤๅษีได้ และการนับฤๅษีก็ส้ินสุดลงเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้  
เนื่องจากหัวหน้าฤๅษีเสียชีวิตลง ชาวบ้านก็พากันกลับหมู่บ้าน และต่อมาคนของศาสนาคริสต์เข้าเผย
แผ่ศาสนา ซึ่งเข้ามาพร้อมกับพระสงฆ์ท่ีเข้ามาจ าพรรษาในหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2551  ชาวบ้านส่วน
ใหญ่เลือกท่ีจะนับถือศาสนาพุทธ และมีเพียงไม่กี่ครอบครัวท่ีนับถือศาสนาคริสต์ จากการส ารวจ
หมู่บ้านซอแหมะโกร ในปัจจุบันนี้มีคนนับถือศาสนาคริสต์ 49 คน นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด  
 

  
     ภาพท่ี ก การท าบุญของศาสนาพุทธ      ภาพท่ี ข การท าบุญในวันวิสาขบูชา 
ภาพท่ี 2.12 ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

ประเพณีท่ีผู้ศึกษาได้สัมผัสในหมู่บ้าน ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง เป็น
ประสบการณ์ท่ีประทับใจมากๆ ชาวบ้านท้ังหมู่บ้านท ากระทงกันเอง ส่วนผู้ศึกษาก็สอนเด็กนักเรียน
ท ากระทง พอถึงเวลากลางคืนเราก็จะต้ังกระบวนแล้วเดินไปลอยในล าธารพร้อมๆ กันโดยท่ีก่อนท่ีจะ
ปล่อยกระทงนั้นจะมีอาพือ (ตา) ท่ีเป็นคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านและหมอท าขวัญประจ าหมู่บ้าน ท่อง
บทขอขมาเป็นภาษาปากะญอก่อนแล้วจึงปล่อยกระทงให้ลอยไปตามล าธาร  
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       ภาพท่ี ก กระทงของชาวบ้าน                 ภาพท่ี ข ร่วมพิธีลอยกระทงของหมู่บ้าน 
ภาพท่ี 2.13 ประเพณีลอยกะโทง. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

อีกประเพณีก็คือวันขึ้นปีใหม่ ก็จะท าเหมือนท่ัวๆ ไปคือชาวบ้านจะมาจับ
ของขวัญกันแล้วก็ท าข้าวปลาอาหารกินด้วยกันท้ังหมู่บ้าน โดยท่ีวันนั้นจะเป็นชาวบ้านแต่งชุดปา
กะญอเยอะท่ีสุด และอีกหนึ่งประเพณีท่ีมีความส าคัญกับชาวปากะญอบ้านซอแหมะโกรมากๆ คือ 
ประเพณีซะด่อก้า ซะด่อก้าคือประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวปากะญอ ซึ่งจะจัดกันในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เพื่อขอพรจากบรรพบุรุษ ท่ีมีระยะเวลาการจัดงานอย่างน้อย 3 คืน แต่หากรวมเข้ากับ
ประเพณีสงกรานต์ของคนไทยแล้ว ก็จะมีระยะเวลายาวนาน ซึ่งถือเป็นเทศกาลท่ีชาวบ้านจะได้
พักผ่อนและเฉลิมฉลองกันได้อย่างเต็มท่ีเป็นระยะเวลา 7 วัน ซะด่อก้าจะเริ่มจากการท่ีชาวบ้าน
ช่วยกันทอตุงหรือธงประจ าเผ่าและช่อฟ้า ท่ีท าจากงานฝีมือของชาวบ้านเอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า 
และการแกะสลักไม้เป็นต้น การท าตุงนั้นจะใช้ระยะเวลานาน จึงต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็น
อย่างดี หลังจากการท่ีช่วยกันท าตุงและช่อฟ้าเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นพิธีการแห่ ท่ีจะต้ังขบวนแห่เพื่อ
น าตุงและช่อฟ้าแห่รอบๆ หมู่บ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่า ประเพณีซะด่อก้าก าลังจะ
เริ่มขึ้นแล้ว และตลอดระยะเวลาในการแห่ก็จะชวนชาวบ้านออกมาช่วยกันแห่ และแต่ละบ้านก็จะ
เตรียมพวงมาลัยท่ีท าจากเส้นด้ายเพื่อน ามาคล้องท่ีตุงและช่อฟ้า เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับ
ตนเองและครอบครัว หากแห่กันครบทุกบ้านแล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันแห่ตุงขึ้นไปบนพระธาตุประจ า
หมู่บ้าน เพื่อน าตุงและช่อฟ้าไปประดิษฐานไว้บนพระธาตุเพื่อจะประกอบพิธีกรรมต่อไปในตอน
กลางคืน พอตกเย็นชาวบ้านก็รวมตัวกันขึ้นไปบนพระธาตุเพื่อเตรียมพิธีขอพรจากบรรพบุรุษ ส่ิงท่ีต้อง
เตรียมไปด้วยคือเทียน ท่ีนี่ชาวบ้านจะปั้นเทียนของตนกันขึ้นมาเอง ซึ่งท าจากขี้ผ้ึง และเมื่อชาวบ้าน
ทุกคนขึ้นมากันครบหมดแล้วก็จะเริ่มพิธีกรรมซะด่อก้า ขอพรจากบรรพบุรุษพร้อมกัน พีธีกรรมจะเริ่ม
จากการจุดเทียนบูชาท้ัง 3 ท่ีคือ พระธาตุ ตุง และแท่นบูชา เมื่อจุดเทียนกันครบทุกคนแล้วก็จะมานั่ง
ขอพรพร้อมๆ กันเพื่อความเป็นสิริมงคลและการขมาต่อผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว เมื่อท าการขอพรเสร็จและ
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ผู้น าทางจิตวิญญาณกล่าวให้พรแล้ว ชาวบ้านก็พากันลุกขึ้นและส่งเสียงยินดีท่ีกึกก้องพร้อมกับการ
โปรยข้าวตรอกรอบๆ พระธาตุ ตุง และแท่นบูชา จากนั้นก็ท าการเดินร้องเพลงท่ีเป็นเพลงของปา
กะญอ แล้วเดินวนรอบพระธาตุ ตุง และแท่นบูชาท้ังหมด 3 รอบ จากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีของในคืนนี้ 
และชาวบ้านจะพากันมาท่ีพระธาตุเพื่อประกอบพิธีกรรมอย่างนี้เป็นเวลาอีก 2 คืน และส่วนตอน
กลางวันก็เป็นประเพณีสงกรานต์ท่ีชาวบ้านพากันเฉลิมฉลอง โดยการรวมกลุ่มกันท าอาหารและเล้ียง
สังสรรค์กันในหมู่บ้าน และเมื่อจบพิธีกรรมซะด่อก้าแล้วก็จะเป็นช่วงของงานผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
ท่ีมีอย่างต่อเนื่อง และนอกจากงานเล้ียงสังสรรค์แล้ว ชาวบ้านก็จะพากันไปรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุทุกคน
ท่ีมีในหมู่บ้าน พิธีกรรมท่ีท าคือ การไปอาบน้ าให้ผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจึงเป็นการรดน้ าขอพร โดย
ใช้น้ าส้มป่อยท่ีผสมขมิ้นและฝักหางนกยูง ภายในช่วงเทศกาลชาวบ้านจะพากันไปรดน้ าผู้สูงอายุ     
จนครบทุกบ้าน และส่งท้ายด้วยการจัดงานเล้ียงเฉลิมฉลองและงานวันผู้สูงอายุส่งท้ายในช่วงเทศกาล 
โดยการจัดงานกลางลานหมู่บ้าน เชิญผู้สูงอายุมาท ากิจกรรมร่วมกัน ท าอาหารกินร่วมกัน รดน้ าขอพร 
และให้ทุกๆ คนมีความสุขในช่วงเทศกาลซะด่อก้า 
 

  
         ภาพท่ี ก พิธีกรรมซะด่อก้า                  ภาพท่ี ข ประเพณีสงกรานต์ 

  
      ภาพท่ี ค พิธีกรรมแห่ตุงขึ้นธาตุ  ภาพท่ี ง เยาวชนกับพิธีกรรมซะด่อก้า 
ภาพท่ี 2.14 วัฒนธรรม และความเช่ือท้องถิ่น. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
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ส่วนวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมท่ีพบเห็นในพื้นท่ีก็จะมี การกินข้าวใหม่ หมายถึงกิน
ข้าวท่ีเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จในปีนั้น หลังจากเราเริ่มท่ีจะกินข้าวท่ีเราเพิ่งจะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็
จะไปหากุ้งหอยปูปลาจากไร่หรือนาตัวเองมาท าอาหารกินกับข้าวใหม่ และจะเอาใบไม้ผูกติดกับหม้อ
ข้าวหม้อกับข้าวและเสาของเตาไฟ  และเอาข้าวใหม่ท่ีหุงเสร็จแล้ววางบนหินเตาไฟ แล้วก็ชวนเพื่อน
บ้านมากินข้าวใหม่กันเพื่อเป็นเกียรติแก่คนท่ีอยู่ในบ้านและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ท่ีได้กินข้าวใหม่ในนาของ
บ้านหลังนั้น  

ยังมีพิธีกรรมเล้ียงผี เวลาท่ีมีคนท้องในบ้าน เจ้าบ้านหลังนั้นต้องท ากระทง 3 ใบ
และเอาอาหาร 3 สีใส่ในกระทงเช่น สีเหลืองท่ีได้จากการเอาขมิ้นไปคลุกกับข้าว สีด าได้จากการเอา
ขี้เถ้าไปคลุกกับอาหาร และสีแดงได้จากการเอาด้ายสีแดงไปพันกับดอกไม้แล้วน าท้ังหมดใส่ลงใน
กระทงอย่างละใบ และเจ้าบ้านก็ต้องเอากระทงนั้นไปเล้ียงผีท่ีทางสามแพร่ง ชาวบ้านเช่ือว่าการเล้ียงผี
จะช่วยให้เด็กในท้องสุขภาพแข็งแรง และแม่ท่ีอุ้มท้องก็จะไม่เจ็บป่วยและจะช่วยให้คลอดลูกได้ง่าย 
แต่การเล้ียงผีนั้นต้องท าประจ าทุกเดือนจนกว่าเด็กในท้องจะคลอด  

อีกความเช่ือหนึ่งท่ีผู้ศึกษาได้สัมผัสด้วยตัวเองคือการมัดมือ การมัดมือคือการ
ฝากตัวเป็นลูกของบ้านท่ีเรามัด คือจะไปมัดมือกับบ้านอาปาอาโม(พ่อแม่)เพื่อฝากตัวเป็นลูกของบ้าน
หลังนั้น โดยส่ิงท่ีต้องเตรียมคือ เหล้าหนึ่งไห ไก่หนึ่งคู่คือไก่ตัวผู้หนึ่งตัว ไก่ตัวเมียหนึ่งตัว และขันพิธี 
ในขันพิธีนั้นก็จะมีด้ายสีขาวหนึ่งมัด ด้ายสีน้ าเงินอีกหนึ่งมัด กวยดอกไม้สามชุด เทียนห้าเล่ม และเงิน
แล้วแต่เราจะใส่เพื่อให้เป็นค่าครูแก่หมอท าขวัญ เตรียมของครบหมดแล้วก็เชิญหมอท าขวัญมา 
ขั้นตอนแรกคือการยกขันพิธีไหว้หมอท าขวัญก่อน จากนั้นหมอท าขวัญจะเอาด้ายขาวมาท าเป็นบ่วง
ตามความเช่ือเพื่อเอาไว้มัดขวัญ และจากนั้นก็ให้เราจับด้ายนั้นไว้แล้วพ่อหมอจ าท าพิธีเรียกขวัญ โดย
การจุดไฟเผาด้ายเส้นนั้นและรอจนขวัญของเรากลับมาหาตัว หมอท าขวัญก็จะเอาด้ายท่ีเหลือมามัด
มือเราแล้วก็ดึงเอาเศษด้ายท่ีมัดมือเรา ไปหยิบไก่คู่ท่ีต้มแล้วกับข้าว แล้วจุ่มไปในเหล้าท่ีเตรียมไว้แล้ว
เอามาวางไว้บนหัวของเรา และก็เอาด้ายสีน้ าเงินมามัดเป็นปมหลายๆ ปมและท าพิธีเหมือนกันแล้วจึง
เอาด้ายสีน้ าเงินมามัดท่ีมือเราและให้เราห้อยคอไว้ หลังจากนั้นก็เป็นคนเฒ่าคนแก่และชาวบ้านเป็น
คนมัดมือเราโดยใช้ด้ายสีขาวและท าพิธีเรียกขวัญเหมือนท่ีหมอท าขวัญท า คือ เอาด้ายขาวมามัดมือ
และพูดเรียกขวัญเราแล้วเอาเศษด้ายท่ีมัดมือเรา ข้าวและไก่คู่จุ้มเหล้าแล้ววางไว้บนหัวเรา จากนั้นก็
รอให้ทุกคนมัดมือจนเสร็จแล้วจึงเอาไก่ท่ีเหลือไปท าอาหารเล้ียงคนท่ีมามัดมือให้เรา แต่ของท่ีอยู่บน
หัวเราเขาจะเอาออกแล้วเอามาให้เรากินเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา จากนั้นก็ยกขันพิธีให้หมอท าขวัญ 
แล้วคืนนั้นเราก็ต้องนอนท่ีบ้านหลังนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีมัดมือ จากนั้นเราก็เปรียบเสมียนเป็นลูกบ้าน
นั้นและเป็นส่วนหนึ่งของคนบ้านซอแหมะโกร 
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     ภาพท่ี ก การเล้ียงลูกแบบปากะญอ                 ภาพท่ี ข พิธีกรรมมัดมือ 
ภาพท่ี 2.15 ลักษณะการเล้ียงดูลูกปากะญอ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.2.9 สุขภาพอนามัยและการได้รับบริการจากสาธารณะสุข 
บ้านซอแหมะโกรเป็นหมู่บ้านท่ีชาวบ้านได้รับบริการการดูแลจากสาธารณะสุข

จังหวัดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการท าฟัน ตรวจสุขภาพ รวมถึงการรักษาโรค ทางโรงพยาบาลอุ้งผางเข้า
มาดูแลและรักษาชาวบ้านอยู่ตลอด และยังสนับสนุนห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรโดยการปรับปรุง
อาคารเรียน บ้านพักครูและห้องน้ าให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงก็แต่เรื่องสุขภาพของ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน ชาวบ้านค่อนข้างด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่กันเป็นประจ า กลัวว่าสุขภาพร่างกายจะไม่
ค่อยแข็งแรง บวกกับการท าไร่ข้าวโพดท่ีต้องใช้สารเคมี กลัวว่าจะมีสารเคมีสะสมในร่างกายมาก
เกินไปอาจท าให้เกิดโรคร้ายได้ 

 

  
         ภาพท่ี ก กับข้าวของปากะญอ              ภาพท่ี ข การสังสรรค์จากแห่ตุงขึ้นธาตุ 
ภาพท่ี 2.16 ลักษณะอาหาร. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
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2.2.10 ระบบสวัสดิการชุมชน 
จากการท่ีได้ลงพื้นท่ีท่ีบ้านซอแหมะโกรพบว่า หมู่บ้านนี้มีการเก็บเงินเพื่อ

กองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านมีรายได้ท่ีต่ ากว่ามาตรฐานมาก กองทุนหมู่บ้านก็เป็นไปได้ยากท่ีจะ
มีทุนในการท ากิจกรรมเพื่อหมู่บ้านของตนเอง แต่เงินกองทุนนี้ได้มาจากการขายของป่าของชาวบ้าน 
เช่น มะอิ บุก น้ าผ้ึง เป็นต้น โดยทุกครั้งท่ีชาวบ้านขายของป่าได้ ก็จ าน าเงินท่ีได้มาส่งให้กองทุน
หมู่บ้านโดยคิดราคาคือ ขายของป่าได้กี่กิโลกรัม ก็ต้องจ่ายเข้าเงินกองทุนหมู่บ้านกิโลกรัมละ 5 บาท 
และเงินกองทุนหมู่บ้านจะมีหน้าท่ีอยู่ 2 ส่วนคือ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านไว้บริหารงานเวลามีการ
ประชุม การท างานพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเงิน 3 บาท และอีก 2 บาทไว้เข้าเงินกองกลางท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน  

 

   
 ภาพท่ี ก การช่วยกันท าฝายชะลอน้ าของชาวบ้าน       ภาพท่ี ข กรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน 
ภาพท่ี 2.17 ความร่วมมือชาวปากะญอในการจัดการระบบน้ า. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 
2.3 การประกอบอาชีพ 
 

บ้านซอแหมะโกรเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า การประกอบอาชีพ
ค่อนข้างล าบาก และเส้นทางการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ทางรถยนต์เพียงอย่างเดียว จากท่ีได้สัมผัส
กับชาวบ้านในหมู่บ้านซอแหมะโกรพบว่า ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักคือการท าไร่
ข้าวโพด ไร่พริกและไร่อ้อย อาชีพรองลงมาคือการออกไปรับจ้างงานต่างๆ เช่น หักข้าวโพด เก็บพริก 
เป็นต้น และต่อมาคือการเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ หมู วัว และควาย และอีกหนึ่งอาชีพท่ีพบคือการค้าขาย 
คือขายของช า นี่คืออาชีพท้ังหมดท่ีพบในบ้านซอแหมะโกร 
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      ภาพท่ี ก ชาวบ้านกับกระสอบข้าวโพด                    ภาพท่ี ข เด็กๆกับยุ้งข้าวโพด 
ภาพท่ี 2.18 ลักษณะการประกอบอาชีพปากะญอ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.3.1 ปฏิทินการผลิต 
ท่ีหมู่บ้านซอแหมะโกรมีการท าไร่และการท านา การปลูกข้าวของชาวบ้านจะมี

ท้ังการปลูกข้าวไร่และข้าวนา ระยะเวลาในการปลูกคือ 6 เดือนถึงจะได้ผลผลิตท้ังสองวิธีการปลูกข้าว 
ชาวบ้านท่ีนี่ปลูกข้าวไว้เพื่อกินเอง ท้ังข้าวไร่และข้าวนาจะเริ่มท าการปลูกคือ การไถในเดือนเมษายน
ข้าวไร่ใช้การหยอดเมล็ดและข้าวนาจะใช้การด าในการปลูก ต่อจากนั้นคือการใส่ปุ๋ยและการดูแลถอน
หญ้าในนาข้าวหรือในไร่ข้าวของตัวเอง น้ าท่ีใช้ในการปลูกข้าวก็คือรอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพียง
เท่านั้น จากนั้นก็รอข้าวสุกและเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน แต่ข้าวของ
ชาวบ้านจะไม่ใช้สารเคมีค่อนข้างน้อยคือการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว แต่จะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง
หรือยาฆ่าหญ้าในการปลูกข้าว เพราะว่าชาวบ้านท าเพื่อบริโภคในครัวเรือน และอีกการเพาะปลูกคือ
การท าไร่ข้าวโพดจะมีช่วงเวลาการปลูก 6 เดือนเท่ากับการปลูกข้าวและเริ่มท าการปลูกคือไถ่ดินและ
หยอดเมล็ดในเดือนมิถุนายน จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยรอบท่ีหนึ่งและรอ รอดูว่ามีหญ้าขึ้นเยอะแล้วจึงฉีดยาฆ่า
หญ้า แต่ต้องดูก่อนว่ามีหญ้าเยอะหรือไม่จึงไม่สามารถระบุเดือนได้ จากนั้นใส่ปุ๋ยรอบท่ีสองหลังจากท่ี
หญ้าตายหมดแล้ว ท่ีเหลือก็แค่รอให้ต้นข้าวโพดแห้งแล้วถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนธันวาคม
จนถึงเดือนมกราคม และรอให้เถ้าแก่เข้ามารับซื้อผลผลิตก็เป็นการเสร็จการเพาะปลูกของชาวบ้าน
บ้านซอแหมะโกร 
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  ภาพท่ี ก รถอีต๊อก (รถไถ)                           ภาพท่ี ข ขนข้าวโพดใส่ยุ้ง 
ภาพท่ี 2.19 ลักษณะการเก็บผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.3.2. ฐานะความเป็นอยู่ (ลักษณะบ้าน/เคร่ืองใช้สิ่งอ านวยความสะดวก) 
ชาวบ้านบ้านซอแหมะโกรมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีไม่ค่อยมั่นคงหากดูจากรายได้ 

เพราะแต่ละครอบครัวมีรายได้ไม่ถึง 30000 บาทต่อปี รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ แต่ผู้ศึกษากลับ
แปลกใจท่ีว่า รายได้มีไม่พอแต่ชาวบ้านกลับมีความสุขได้ เหมือนกับว่าเงินทองไม่ค่อยส าคัญกับ
ชาวบ้านเลย ลักษณะบ้านของชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ยกสูง เสา คานและพื้นบ้านท าจากไม้ท่ี
ตัดจากในป่า ฝาบ้านท าจากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือตองตึง ส่วนท่ีปลูกบ้านด้วยไม้ท้ังหลังและ
มุงหลังคาด้วยกระเบื้องมีเพียงแค่ 2 หลังท่ีพบ เครื่องใช้ในบ้านส่วนใหญ่จะมีตู้เส้ือผ้า เตาแก๊ซท่ีใช้
ท าอาหารก็จะเป็นเตาฟืน คือ จะมีหินสามก้อนวางเป็นก้อนเสา และของใช้ก็จะเหมือนกันตามปกติ 
และทุกบ้านก็จะมียานพาหนะเป็นของตัวเองคือรถมอเตอร์ไซค์ท่ีมีกันทุกบ้าน มีเพียงบางบ้านท่ีจะมี
รถอีต๊อก (รถไถพ่วงกับเกวียน) และรถยนต์ 
 

  
 ภาพท่ี ก ลักษณะการตั้งบ้านเรือน              ภาพท่ี ข วิถีชีวิตกับรถอีต๊อก (รถไถ) 
ภาพท่ี 2.20 ลักษณะวิถีปากะญอ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
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2.3.3 รายได้และหนี้สิน 
ชาวบ้านบ้านซอแหมะโกรมีรายได้หลักจากการท าไร่ข้าวโพดเพียง 20000 บาท

ต่อปี รายได้เสริมจะได้จากการท างานรับจ้างหรือเก็บของป่าขายประมาณ 10000 บาทต่อปีเช่นกัน 
รวมๆ แล้วชาวบ้านบ้านซอแหมะโกรหนึ่งครอบครัวจะมีรายได้เพียง 30000 บาทต่อปีเท่านั้น ส่วน
หนี้สินชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นหนี้เถ้าแก่ไร่(นายทุน) ขึ้นอยู่กับผลผลิตต่อปีนั้นๆ หนี้ส้ินส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับการท าการเกษตรคือ จะมีเถ้าแก่ไร่(นายทุน) เอาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาเคมีท่ีต้องใช้ในการท า
ไร่ข้าวโพดมาให้ชาวบ้านเช่ือก่อน โดยมีข้อสัญญาท่ีว่า ลูกไร่ (ชาวบ้านท่ีเช่ือค่าปุ๋ยค่ายา)จะต้องขาย
ข้าวโพดให้กับเถ้าแก่เท่านั้น ก็เท่ากับว่าชาวบ้านต้องขายข้าวโพดให้เถ้าแก่เพื่อใช้หนี้ ส่วนท่ีเหลือถึงจะ
เป็นก าไรจากการท าไร่ข้าวโพดของตน และลูกไร่ก็จะได้ก าไรประมาณ 20000 บาทหรือบางปีก็ไม่ถึงก็
มี ส่วนปีนี้บางครอบครัวต้องท าไร่ข้าวโพดกันแบบฟรีๆ เพราะปีนี้ข้าวโพดราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัม
ละไม่ถึง 2 บาท การลงทุนท าไร่ข้าวโพดรวมๆแล้วจะต้องลงทุนถึง 50000 บาทต่อปี แต่กลับได้ก าไร
แทบไม่ถึง 20000 บาท และชาวบ้านยังเป็นหนี้ค่ารถอีต๊อกอีกท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการบรรทุกส่ิงของ 
ท าไร่ หรือการสัญจรไปไหนมาไหนอีกปีละเกือบ 20000 บาท เห็นได้ชัดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้
ไม่พอกับรายจ่าย รายได้ท่ีจะสามารถจุนเจือครอบครัวได้มีเพียงรายได้เสริมจากการรับจ้างและเก็บ
ของป่าเพียงเท่านั้น และยังมีหนี้สินจากการกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรอีกหลายครอบครัว ส่วน
ครอบครัวเป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรจะเป็นหนี้อยู่ท่ี 50,000 – 100,000 บาทต่อครอบครัว เพื่อ
เอามาใช้หนี้ให้กับเถ้าแก่ไร่ จนมีแนวโน้มว่าชาวบ้านจะเป็นหนี้ไม่มีส้ินสุดในอนาคต 

2.3.4 การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
บ้านซอแหมะโกร ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลย

ท่ีจะออกโฉนดให้กับชาวบ้าน ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะอยู่กันมานานเป็นร้อยปีแล้วก็ตาม มีแต่การวัดอาณา
เขตท่ีดินท ากินและท่ีต้ังบ้านเรือนให้ว่ามีท้ังหมดกี่ตารางวา และจ ากัดไม่ให้ชาวบ้านขยายพื้นท่ีท ากิน
เพิ่ม นั่นหมายความว่าชาวบ้านไม่สามารถถือครองท่ีดินและไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินและท่ีต้ัง
บ้านเรือน แต่ก็สามารถอยู่กันได้เพราะมี กฎหมายคุ้มครอง  
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 ภาพท่ี ก พระและชาวบ้านช่วยกันท าศาลาวัด     ภาพท่ี ข เยาวชนช่วยท าเสาศาลาวัด 
ภาพท่ี 2.21 ลักษณะท่ีดิน. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
  

2.3.5 ปัญหาทั่วไปในการประกอบอาชีพ 
ชาวบ้านบ้านซอแหมะโกรประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และปัญหาหลักของ

อาชีพเกษตรกรคือราคาผลผลิตท่ีค่อยๆ ต่ าลงและค่าปุ๋ยค่ายาท่ีแพงขึ้นทุกๆ ปี จึงท าให้การท าไร่
ข้าวโพดของชาวบ้านได้ก าไรน้อยลงทุกปีหรือบางปีถึงกับขาดทุนด้วยซ้ า บวกกับเส้นทางการคมนาคม
เป็นไปอย่างล าบากและการติดต่อส่ือสารก็ไม่มี จึงท าให้ชาวบ้านไม่สามารถขนผลผลิตท่ีเก็บได้ไปขาย
ข้างนอกหมู่บ้าน ได้แต่รอเถ้าแก่เข้ามาซื้อผลผลิตของตนโดยราคาท่ีกดขี่ชาวบ้านแบบสุดๆ ท้ังค่าปุ๋ย
ค่ายาและราคาผลผลิต 

2.3.6 สถาบันการเงิน แหล่งกู้ยืม 
แหล่งกู้ยืมเงินของชาวบ้านบ้านซอแหมะโกรมีเพียงเถ้าแก่ไร่และธนาคารเพื่อ

การเกษตร กู้เงินจากการท่ียอมเป็นลูกไร่ของเถ้าแก่ไร่ก็จะพอให้เถ้าแก่ไร่ให้สินเช่ือแก่ชาวบ้าน และ
หักเงินจากราคาค่าผลผลิตของชาวบ้านได้เมื่อมีผลผลิต ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรเปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้กู้ยืมในการลงทุนท าการเกษตร แต่เหคุผลหลักๆ ของชาวบ้านก็คือการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรมาโปะหนี้เถ้าแก่ไร่ 

 
2.4 ลักษณะทางการเมือง และการรวมกลุ่ม 

 
2.4.1 ผู้น าชุมชน (ผู้น าทางการ/ผู้น าธรรมชาติ) 

บ้านซอแหมะโกรต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 4 ต าบลแม่จัน มีผู้ใหญ่บ้านสินค าเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งหมู่ท่ี 4 นั้นมีอยู่ 3 หย่อมบ้านคือ บ้านนุโพ บ้านทิโพจิ และบ้านซอแหมะโกร แต่ผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ท่ี
บ้านนุโพเป็นหลัก และมอบอ านาจการดูแลให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือ อาปานา
โกละ ซึ่งถือว่าเป็นผู้น าท่ีเป็นทางการของบ้านซอแหมะโกร  ช่วยกันบริหารงานหมู่บ้านโดยมี
คณะกรรมการช่วยกันแสดงความคิดเห็นและพิจารณาข้อตกลงร่วมกันกับชาวบ้าน เพราะการประชุม
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หมู่บ้านแต่ละครั้งจะไม่ใช่แค่การประชุมผู้น าหรือคณะกรรมการหมู่บ้านเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านใน
หมู่บ้านจะมาประชุมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ส่วนผู้น าธรรมชาติของท่ีหมู่บ้านคือ ปึตาเส่ ซึ่ง
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีสุดในหมู่บ้านและเป็นปู่ของผู้ศึกษาด้วย ปึตาเส่เป็นผู้อาวุโสเหมือนหัวหน้าเผ่าปา
กะญอของท่ีนี่และเป็นอาจารย์ของหมอท าขวัญในหมู่บ้านอีกด้วย ทุกคนจะให้การเคารพนับถือ และ
อีกคนคือพี่เกย หัวหน้างานของผู้ศึกษาเอง พี่เกยเป็นครูและเป็นหัวหน้าสาขาห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร ทุกเรื่องในหมู่บ้านจะผ่านพี่เกยท้ังหมด และทุกคนก็เคารพและไว้วางใจพี่เกยมาก 
โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและกลุ่มเยาวชนรวมทั้งผมด้วย 

 

  
   ภาพท่ี ก ครูเกย (เปรียบเสมือนผู้ใหญ่บ้าน)            ภาพท่ี ข อาปาต๊ะตึ (ผู้น าทางจิตวิญญาณ) 
ภาพท่ี 2.22 ลักษณะพิธีกรรมปากะญอ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
 

2.4.2 ชุมชนกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชาวบ้านในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับการปกครองส่วนท้องถิ่นพอสมควร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท่ีนี้หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล และในส่วนภาครัฐ ได้แก่  
เจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ท่ีมีการเข้ามาเยี่ยมเยือนและหาทางออกร่วมกันกับชาวบ้าน เช่น เรื่อง
ของการท าแนวกันไฟ และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกไม้ผล เป็นต้น  

2.4.3. การรวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
บ้านซอแหมะโกรมีการรวมกลุ่มกันไม่มากนัก จากท่ีเคยเห็นและเคยสัมผัสและ

ร่วมงานด้วยก็จะมี กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
อาสาสมัครหมู่บ้าน  
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2.4.4 การแบ่งกลุ่มทางการเมือง (พรรคการเมือง ผู้สมัคร ต าแหน่งทางการเมืองใน
ระดับต่างๆ ) 

บ้านซอแหมะโกรจากท่ีผู้ศึกษาสัมผัสและอยู่ในพื้นท่ีมาพบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้าน
ไม่มีใจฝักใฝ่ในการเมืองเลยแม้แต่น้อย กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นเพียงกลุ่มชาวบ้านท่ีช่วยกัน
แก้ไขปัญหาปากท้องการท ามาหากินในหมู่บ้านร่วมกันกับชาวบ้านเพียงเท่านั้น ชาวบ้านบอกว่าอยาก
อยู่กันอย่างสงบ เพราะการเมืองท้องถิ่นแถวนี้ค่อนข้างรุนแรง ผู้ใหญ่บ้านคนก่อนเพิ่งถูกยิงเสียชีวิตไป
เมื่อปีท่ีแล้ว ชาวบ้านบอกว่าจึงไม่อยากยุ่ง เราก็อยู่แบบของเรากันเองในหมู่บ้านดีกว่า 

2.4.5 ปัญหาส าคัญของคนในชุมชน 
หมู่บ้านซอแหมะโกรมีปัญหาหลักๆ อยู่ 2 เรื่องคือ เรื่องของการครอบครองท่ีดิน 

ท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า บ้านซอแหมะโกรต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงยากต่อการขอ
เอกสารสิทธิ์ อาทิ โฉนดท่ีดินเพื่อให้มีสิทธิในพื้นท่ีท ากินและต้ังบ้านเรือนอย่างถูกกฎหมาย อีกเรื่อง
หนึ่งคือราคาผลผลิตข้าวโพดท่ีต่ าลงทุกปีๆ ท าให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านค่อนข้างล าบากและ
ยังถูกกดขี่ด้านราคาปุ๋ยราคายาจากนายทุนอีก 
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บทที่ 3 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”: 

กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิด
ท่ีส าคัญในการศึกษา  เรื่อง ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3.2 แนวคิดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
3.3 แนวคิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
3.5 แนวคิดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.4 การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าปกาเกอะญอ 
3.6 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  
ซึ่งแต่ละเรื่องมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.4) โดยมีจุดหมายท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตาม
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, น.1) 
 

3.1.1 การบริหารและจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา   
ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทใน

การพัฒนาหลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ มีบทบาทหน้าท่ีและความ
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รับผิดชอบในการ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา เป็นตัวกลางท่ีเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติ ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส่งเสริมการใช้และการพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญ
คือ ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน 
สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร 
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท า
ระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานต้น
สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.35) 

3.1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ

พหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) สุข
ศึกษาและพละศึกษา (6) ศิลปะ (7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ(8) ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ไว้เป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า 
ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไรและประเมินอย่างไร ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือช่วย
สะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนด
เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.8)  

3.1.3 การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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ครูผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 

(1) หลักการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักท่ีว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนและต้องสงเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 

(2) กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้อง
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นกับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรนาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

(3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอน ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีก าหนด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.25) 
 
3.2 แนวคิดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี
ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ดังนี้  
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(1) ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน 1 ,000 ช่ัวโมง
ต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมงต่อปี 

(2) ก าหนดตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้ และควรรู้ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหา ภาระงาน/ช้ินงาน ลดเวลาเรียน และเป็นกรอบในการประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ  

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น  
(4) ปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้มุ่งเน้นเป้าหมาย ดังนี้ 

(4.1) พัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), 
Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)    

(4.2) ให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีดีงามของคนไทย 

(4.3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(4.4) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ 

(Programmer for International Student Assessment: PISA) 
(4.5) ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 

(5) ให้เวลาของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้รวมอยู่ในโครงสร้างเวลาเรียนตามท่ีก าหนดใน
ข้อ 1 

(6) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้มีท้ังกิจกรรมท่ีก าหนดให้เรียน และกิจกรรมให้เลือกเรียน  
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับเวลาเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

1 ถึง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากเวลาเรียน 40 ช่ัวโมงต่อปี  เป็น 
200 ช่ัวโมงต่อปี และเวลาเรียนรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น 160 ช่ัวโมงต่อปี  ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ เช่ือมโยงสัมพันธ์
กัน แต่ยังคงหลักการท่ีจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา 

   
3.2.1 วัตถุประสงค์ของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
(1) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสมท้ังด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ  
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(2) ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมี
ความสุขกับการเรียนรู้  

(3) ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเข้าใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

3.2.2 ความหมายของค าส าคัญของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
เพื่อให้การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจน

ตรงกันจึงก าหนดความหมายของค าส าคัญ ไว้ดังนี้ 
ลดเวลาเรียน  หมายถึง “ลดเวลาสอนของครู” เป็นการลดสัดส่วนเวลาเรียนใน

ห้องเรียนและเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียนเป็น
ผู้รับความรู้ มาเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ต้ังค าถามท่ีท้าทาย
ความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

เพิ่มเวลารู้  หมายถึง “เพิ่มเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นการเพิ่มเวลาและ
โอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็น
ทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย   

การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หมายถึง  การจัด
โครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน  และการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาสมอง พัฒนาจิตใจ พัฒนาทักษะการปฏิบัติ และพัฒนาสุขภาพ ซึ่งมีการเช่ือมโยงกับ
หลักสูตร นอกจากนั้นเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมเพิ่มเวลารู้นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียน
ของหลักสูตรสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์
ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันเรียนและระดับชาติ 
ตัวชี้วัดควรรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐาน 

การเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากส่ิงรอบตัวและชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่ มเติมจาก
กิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์ส าหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ระดับช้ันเรียน 

กิจกรรมลดเวลาเรียน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับบทบาทของครูในการ
บรรยาย การอธิบายความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ต้ังค าถามท่ีท้าทาย
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ความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดในช่วงเวลาตามโครงสร้างของหลักสูตร ท้ังในรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  หมายถึง กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลง
มือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) 
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีน ามา
ออกแบบกิจกรรมเน้นตัวช้ีวัดท่ีเป็นกระบวนการ โดยด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าของผู้เรียน และน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการผ่านตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตร สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
รายงานผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังครู
น าผลการประเมินมาปรับการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดเป็นช่ัวโมงเฉพาะในช่วงเวลา
ท้ายของแต่ละวัน หรือจัดในช่วงเวลาอื่นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้าง
เวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คือระดับประถมศึกษา เวลาเรียนรวมไม่เกิน 1 ,000 ช่ัวโมงต่อปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมงต่อปี กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมท่ีก าหนดให้เรียน และกิจกรรมท่ีเลือกเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

3.2.3 หลักการส าคัญของการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” 
การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาติของวิชา ได้แก่ กิจกรรมบูรนาการ และกิจกรรมเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักการส าคัญของการจัด
กิจกรรม 7 ประการดังนี้ 

(1) เช่ือมโยงตัวชี้วัด สอดคล้องและเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวช้ีวัด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(2) เน้นจัด 4H เน้นการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
สมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ (Health) 
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(3) ผู้เรียนเป็นสุข เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการใช้วิธีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายอย่างเหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการ และความแตกต่างของ
ผู้เรียน  

(4) สนุกการคิดขั้นสูง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถก
แถลง สร้างความคิดเชิงเหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาล
ใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(5) มุ่งท างานเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ท างานอย่างเป็นระบบ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้น าผู้
ตามท่ีดี 

(6) ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

(7) สู่การประเมิน P&A ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
โดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P: Performance Assessment) และ
การประเมินคุณลักษณะ (A: Attribute Assessment) 
 
3.3 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในวิชาต่างๆ มากกว่าหนึ่งวิชาขึ้นไป เพื่อแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ท าให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในเวลา
เดียวกัน ท าให ้ได้รับความรู้ความเข้าใจลักษณะองค์รวม  
 

3.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 มาตรา 23 ก าหนดไว้

ว่า การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้น
ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ
การศึกษาและใน มาตรา 24 (4) ได้ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในทุกวิชา”  
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จอห์น ดิวอี้ ปราชญ์ทางการศึกษาชาวอเมริกา ได้อธิบายถึงความจ าเป็นท่ี
โรงเรียนต้องจัดให้มี การสอนแบบ “บูรณาการ” ( Integrate curriculum) หรือการเช่ือมโยงเนื้อหา
วิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่เน้นการเรียนเป็นรายวิชา ว่า ปัญหาอุปสรรค รวมท้ังประสบการณ์
ต่างๆในชีวิตของ มนุษย์นั้น จะผสมผสานกัน มิได้แยกออกเป็นส่วนๆ ท้ังนี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทักษะ
หลายประการในการเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งในการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาง่ายๆหรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การท่ีโรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชาจะท าให้การ
เรียนนั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเรียนกับส่ิง
ท่ีเป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้น หลักสูตรท่ีเน้นการสอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิต
จริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเนื้อหาวิชา
ต่างๆ ท้ังยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ เนื่องจากเขาสามารถน าเนื้อหาและทักษะท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตจริง 
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลา
เรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอน รวมท้ังส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ความคิด  ประสบการณ์ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและ     
เนื้อหาสาระไปพร้อมกัน (อ้างถึง ใน www.montfort.ac.th/private-school/combined) วารสารวิชาการ อ้างถึง
ใน บูรชัย ศิริมหาสาคร,2454) การสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction) คือ การสอนโดยใช้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักแล้วสอนเช่ือมโยงให้สัมพันธ์กับเรื่องหรือวิชาอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องอย่างกลมกลืน เพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  

3.3.2 ความหมาย  
การจัดการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่างๆ

ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความคิด
รวบยอดของศาสตร์ต่างๆมาใช้ในชีวิตจริงได้  

ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management) หมายถึง 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะและเจต
คติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  

3.3.3 รูปแบบการบูรณาการ  
รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration) การจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการท่ีพบโดยท่ัวไปมีอยู่ 4 แบบ  
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(1) การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) การเรียนรู้แบบนี้ครูจะน าเนื้อหา
ของวิชาต่างๆมาสอดแทรกในรายวิชาของตนเอง เป็นการวางแผนการสอนและทาการสอนโดยครู
เพียงคนเดียว  

ข้อดี (1) ครูคนเดียวบริหารท้ังเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และเวลาท่ีใช้
โดยสะดวก  

(2) ไม่มีผลกระทบกับครูผู้อื่นและการจัดตารางสอน  
ข้อจ ากัด (1) ครูคนเดียวอาจไม่มีความช านาญในเนื้อหาวิชาบางเรื่อง  

(2) เนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดอาจซ้ าซ้อนกับของวิชาอื่น 
(3) ผู้เรียนจะมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้  

(2) การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) การเรียนรู้แบบนี้ครูต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป
ต่างคนต่างสอนวิชาของตนเอง แต่จะมาวางแผนตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดแผนการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสอนในหัวเรื่อง  (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) และปัญหา 
(Problem) เดียวกันในส่วนหนึ่ง  

ข้อดี (1) ครูผู้สอนแต่ละคนยังคงบริหารท้ังเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้เวลา
โดยสะดวก  

(2) ไม่มีผลกระทบกับครูผู้อื่นและการจัดตารางสอน  
(3) เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนลดการซ้ าซ้อนลง ช่วยให้เกิดการท างาน

ร่วมกัน  
ข้อจ ากัด (1) ครูยังคงต้องรับภาระเนื้อหาวิชาท่ีไม่ช านาญ  

(2) ผู้เรียนยังมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้  
(3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) การเรียนรู้แบบนี้คล้าย

กับแบบคู่ขนาน ครูต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างสอนวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่มาวางแผนการสอนร่วมกันในการให้งานหรือโครงการท่ีมีหัวเรื่อง แนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดและปัญหาเดียวกัน  

ข้อดี (1) สนับสนุนการท างานร่วมกันของท้ังผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อน
ของกิจกรรม  

(2) ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน 
(3) ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง  

ข้อจ ากัด (1) มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน  
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(4) การบูรณาการแบบข้ามวิชา (Trans disciplinary) การเรียนรู้แบบนี้ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆจะมาร่วมกันสอนเป็นคณะ ร่วมกันวางแผน ก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดและ
ปัญหาเดียวกัน  

ข้อดี (1) สนับสนุนการทางานร่วมกันของท้ังผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อน
ของกิจกรรม  

(2) ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน  
(3) ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการนาความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง  

ข้อจ ากัด (1) มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน  
(2) ผู้สอนต้องควบคุมการเรียนให้ทันตามก าหนด 

3.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
(1) ก าหนดเรื่องท่ีจะสอน โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

เนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อน ามาก าหนดเป็นเรื่องหรือปัญหาหรือความคิดรวบยอดในการสอน  
(2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการศึกษาจุดประสงค์ของวิชาหลักและ

วิชารองท่ีจะน ามาบูรณาการและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสอนส าหรับหัวเรื่องนั้นๆ เพื่อ
การวัดและประเมินผล  

(3) ก าหนดเนื้อหาย่อย เป็นการก าหนดเนื้อหาหรือหัวเรื่องย่อยๆ ส าหรับการ
เรียนการสอนให้สนองจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  

(4) วางแผนการสอน เป็นการก าหนดรายละเอียดของการสอนต้ังแต่ต้นจนจบ 
โดยการเขียน แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญเช่นเดียวกับ
แผนการสอนท่ัวไป คือ สาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  

(5) ปฏิบัติการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการสอน รวมทั้งมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ความสอดคล้องสัมพันธ์กันของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลส าเร็จของการสอนตามจุดประสงค์ ฯลฯ โดยมีการบันทึกจุดเด่น จุด
ด้อย ไว้ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

(6) การประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอน เป็นการน าผลท่ีได้บันทึกรวบรวม
ไว้ในขณะ ปฏิบัติการสอน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการการให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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3.3.5 นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณ์ที่ดี  
การพัฒนานวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาซึ่งสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้

ดังนี้  
(1) นวัตกรรมหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum Innovation) 

การจัด กิจกรรม บูรณาการแบบเน้นคุณธรรม (moral-focused activity) โดยการสอดแทรกการ
พัฒนาคุณธรรมระหว่าง การพัฒนาทักษะ ความสมารถของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดใน
หลักสูตร  

(2) นวัตกรรมกระแสนิยม (In Trend Innovation) การจัดกิจกรรมใช้การสร้าง
กระแส หรือการน าค่านิยมท่ีเกิดขึ้นตามกระแสในช่วงนั้นมาใช้เป็นส่ือในการออกแบบกิจกรรมเพื่อดึง
ความสนใจของนักเรียน หรือการก าหนดกิจกรรมท่ีมีลักษณะการแข่งขัน เพื่อลดช่องว่างระหว่าง
สถานภาพของบุคคลหรือชนช้ัน 

(3) นวัตกรรมขบวนการบูรณาการ (Integrated Process Innovation) การจัด
กิจกรรมท่ีมี การบูรณาการกระบวนการด าเนินงานของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆ มิใช่จัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วหยุด แล้วเริ่มท ากิจกรรมอื่นต่อไปไม่สัมพันธ์กับกิจกรรม
เดิม  

.(4)  นวัตกรรมเริ่ มจากนัก เรียนร้อยแปดแบบ  (108 Student Initiations 
Innovation) การ จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนเป็นผู้คิดริเริ่มและออกแบบกิจกรรม เพื่อให้ได้กิจกรรม
และการขยายผลท่ีน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณ์ 

(5) นวัตกรรมท่ีทาให้เข้าระบบสถาบัน (Institutionalized Innovation) การจัด
กิจกรรมท่ี ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานในระดับสูง และท าให้เป็นภารกิจปกติของโรงเรียน
โดยก าหนดเป็นแผนงานหลัก  

(6)  นวั ตกรรมอิ งการ เรี ยนรู้ จ ากการบริหาร  (Service Learning-Based 
Innovation) การจัดกิจกรรมท่ีจัดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท างานท่ีเป็นการให้บริการ
แก่สังคม  

(7) นวัตกรรมการประชุม (Forum Innovation) การจัดกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ผ่านการประชุมในรูปแบบของสมัชชาหรือการเสวนา  เพื่อให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน  

(8) นวัตกรรมคุณค่าเพื่อชีวิต (Living Values Innovation) การจัดกิจกรรมโดย
ใช้แนวคิด “คุณค่า เพื่อชีวิต” ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการชาวตะวันตก บนพื้นฐานแนวคิดของการพัฒนา
จิตใจของนักเรียนให้มีความสงบและเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
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(9) นวัตกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ า (Routine Habit Innovation) การจัดกิจกรรม
โดยครูเป็น ผู้ก าหนดคุณลักษณ์ท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาในตัวนักเรียนและฝึกปฏิบัติเป็นนิสัยในชีวิตประจา
วัน  

(10) นวัตกรรมการพัฒนาตนเอง (Self-Development Innovation) การจัด
กิจกรรมโดยการฝึกให้นักเรียนรู้จักประเมินตนเอง  และมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการเผากิเลส ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีตนเองได้ปฏิบัติบนกระดาษ  

(11) นวัตกรรมการประยุกต์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Application 
Innovation) การจัดกิจกรรมโดยการน าพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงมใช้กับการแสดง
พฤติกรรมในโรงเรียน 

3.3.6 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ไว้ว่าเป็นการเช่ือมโยงวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น ได้แก่   

(1) บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบันเนื้อหาความรู้มี
มากมายท่ีจะต้องเรียนรู้หากไม่ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีทันสมัยมาใช้จะท าให้เรียนรู้ไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด
ได้ จึงต้องมีการน าวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ มาใช้ เช่น การสอนโดยวิธีการบอกเล่าท่องจ าจะท าให้ได้
ปริมาณความรู้หรือเนื้อหาสาระไม่เพียงพอกับส่ิงท่ีต้องเรียนรู้จึงต้องเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ
ท่ีเหมาะสม  

(2) บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู้และทางจิตใจ การเรียนรู้ท่ีดีนั้นผู้เรียน
ต้องมีความอยากรู้อยากเรียนด้วย ดังนั้นการให้ความส าคัญแก่เจตคติ ค่านิยม ความสนใจและ
สุนทรียภาพแก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ ก่อให้เกิดความซาบซึ้งก่อนลงมือศึกษาซึ่งเป็นการจูงใจให้
เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

(3) บูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า การเรียนรู้ท่ีสามารถน าความรู้สู่
การปฏิบัติได้นั้นถือเป็นการดีมาก ดังนั้นการให้ความส าคัญระหว่างองค์ความรู้ท่ีศึกษากับการน าไป
ปฏิบัติจริงโดยน าความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  

(4) บูรณาการระหว่างส่ิงท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนและชีวิตประจ าวัน การตระหนักถึง
ความส าคัญแห่งคุณภาพชีวิตเมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วต้องมีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียน
อย่างแท้จริง  



Ref. code: 25595900080036FSJ

40 
 

(5) บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ เจตคติและการกระท าท่ี
เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริงตอบสนองต่อคุณค่าในการด ารงชีวิต
ของผู้เรียน 

3.3.7 หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการ  เป็นส่วนท่ีส าคัญของ

หลักสูตรแบบบูรณาการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงหลักของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้เสนอแนวคิดไว้ สาลี รักสุทธิ และคณะ (2544 : 27-18) ได้เสนอ
หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน หลักสูตรแบบบูรณาการ ดังนี้ 

(1) จัดกิจกรรมท่ีใช้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา สังคม 
และ อารมณ์  

(2) ยึดการบูรณาการวิชาเป็นส าคัญ โดยการบูรณาการท้ังภายในวิชาเดียวกัน
หรือระหว่างวิชา เช่ือมโยงหรือบูรณาการเข้าด้วยกันให้เป็นความรู้แบบองค์รวม  

(3) ยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันใน
กลุ่ม ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

(4) ยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นส าคัญ  
(5) เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงานโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง 

กระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้เกิดผลงาน โดยค านึงถึงประสิทธิผลของงานด้วย  
(6) เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ

จริงและ การติดตามผลการปฏิบัติของผู้เรียน  
(7) เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย  
(8) เน้นการเป็นคนดีและมีคุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ เห็นคุณค่าของสรรพส่ิง

หรือ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
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3.4 แนวคิดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้มีการก าหนดเป็นกฎหมาย
แล้วว่า ครูผู้สอนทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็น
ความจ าเป็นท่ีครูผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดในส่วนนี้ โดยการศึกษาท าความ
เข้าใจและหาแนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนให้ประสบผลส าเร็จ ในการจัดการเรียนการสอน
โดยปกตินั้น ถ้าไม่นับส่ืออุปกรณ์และเทคนิควิธีการต่างๆ แล้ว บุคคลก็นับได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด โดย
แบ่งบุคคลท่ีกล่าวถึงได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งท้ังสองฝ่ายจะมีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ด้วยกัน ผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทมากน้อยต่างกัน อรทัย มูลค าและคณะ  (2542, น.17-18)  กล่าว
ว่า บางโอกาสครูผู้สอนอาจจะต้องมีบทบาทมากกว่า และในท านองเดียวกัน บางครั้งผู้เรียนก็
จ าเป็นต้องมีบทบาทมากกว่า เมื่อใดท่ีครูผู้สอนมีบทบาทมากกว่า เราก็เรียกการเรียนการสอนลักษณะ
นั้นว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้สอนเป็นจุดศูนย์กลาง และเมื่อใดท่ีผู้เรียนต้องมีบทบาทมากกว่า เราก็
เรียกการเรียนการสอนนั้นว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง และไม่มีการเรียนการ
สอนในลักษณะใดท่ีส าคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาหันมาสนใจกับการเรียนการสอน
ในลักษณะท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น 

 
3.4.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการใช้ค าส าคัญท่ีคล้ายคลึงกัน
มากมายไม่ว่าจะเป็น “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” “เด็กเป็นศูนย์กลาง” และ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” 
ซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมายนัยเดียวกัน กับค าว่า “ผู้เรียนเป็นส าคัญ” ซึ่งได้มีการให้ความหมายไว้ดังนี้
ชัยวัฒน์ สุธิรัตน์ (2552, น.6) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนา 
“คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการการเรียนรู้เต็มตามความสามารถสอดคล้องกับความถนัด ความ
สนใจ และความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีอิสรภาพในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยได้ใช้กระบวนการคิดปฏิบัติได้จริง มีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว ท้ังทางกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม และผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมมากกว่าผู้สอน 

พจนา ทรัพย์สมาน (2550, น.2-3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
แสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของ
ตนเองจากการคิดและการปฏิบัติจริงตามล าดับขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ความส าคัญความจ าเป็นของส่ิง
ท่ีจะเรียนรู้ วางแผนก าหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการ



Ref. code: 25595900080036FSJ

42 
 

เรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ จัดท าผลงานรายงานผลการเรียนรู้
ของตนในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดความสนใจ 

เฉลิมลาภ  ทองอาจ (2560, ออนไลน์) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อบุคคลได้รับเสรีภาพ  ในการเข้าร่วมท ากิจกรรมท่ีมีความหมายต่อตนเอง ดังนั้นความรู้จึง
เกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลประยุกต์ใช้ประสบการณ์เดิมในการด าเนินการแก้ปัญหาใหม่ การจัดการศึกษา
จึงควรมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับ  “กระบวนการเรียนรู้”  (learning process) ของผู้เรียน  
มากกว่าความรู้หรือความสามารถท่ีครูผู้สอนมี  ผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ใช้
กระบวนการสร้างประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ัง
ค าถามจากข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ โดยครู ผู้สอนมีบทบาทในการจัดหรือเตรียม
ประสบการณ์ท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (learn by doing)  

สรุปได้ว่า การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีสิทธิในการเลือกส่ิงท่ีตนเองสนใจจะศึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเองและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
โดยผู้สอนเป็นผู้จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้ 

3.4.2 หลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จากความหมายของการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีกล่าวมา 

ประกาศิต อนุภาพแสนยากร (2555, น.178-179) ได้ระบุว่า ผู้สอนจงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

3.4.2.1   ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
3.4.2.2   การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
3.4.2.3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
3.4.2.4   การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย 
3.4.2.5   ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
3.4.2.6   การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ 
3.4.2.7   การตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
3.4.2.8    การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
3.4.2.9   การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
3.4.2.10 การมีจุดมุ่งหมายของการสอน 
3.4.2.11 ความเข้าใจผู้เรียน 
3.4.2.12 ภูมิหลังของผู้เรียน 
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3.4.2.13 การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
3.4.2.14 การเรียนการสอนท่ีเป็นพลวัต (Dynamic) กล่าวคือมีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังในด้านกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบ เนื้อหาสาระ และเทคนิค
วิธีการ 

3.4.2.15 การสอนส่ิงท่ีไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป 
3.4.2.16 การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

3.4.3 องค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อรทัย มูลค า (2542, น.18-19) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า  
3.4.3.1 ผู้เรียนเป็นแหล่งของการเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะประสบการณ์ต่างๆ 

ในชีวิตท่ีส่ังสมมาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง 
3.4.3.2 การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง ด้วยการเช่ือมโยงประสบการณ์ต่างๆ 

เข้ากับสถานการณ์ แล้วน าไปวิเคราะห์เป็นบทบาทท่ีเหมาะสม 
3.4.3.3 ไม่มีการบังคับให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการในการ

เรียนรู้ของตนได้ วิธีการเรียนรู้นั้นจะต้องมีการเคารพและให้ความส าคัญซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 

3.4.3.4 ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน
จะต้องเป็นไปในลักษณะของการท ากิจกรรม การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ภายใต้บรรยากาศท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบทุกขั้นตอน นับต้ังแต่การก าหนดเนื้อหาการวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ท้ังนี้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลด้วย เพื่อการประเมินผลท่ีถูกต้องต่อเนื่องและเพื่อการปรับปรุงการวางแผนการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

3.4.3.5 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดด้วยการปฏิบัติ เพราะการฟัง อ่าน หรือ
การอภิปราย ไม่เพียงพอแก่การเรียนรู้เท่ากับการได้มีโอกาสได้กระท าด้วยตนเอง 

3.4.3.6 พลังท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน การร่วมกันท างานจะท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้เรียนรู้ถึงความรู้ ความสามารถและความสนใจ รวมทั้งทักษะของแต่ละคนท าให้เกิดพลัง
ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

3.4.3.7 ผู้เรียนจะเรียนได้ดีท่ีสุดเมื่อไม่มีความกดดัน ไม่ว่าจะในเรื่องเวลา หรือ
ทรัพยากรต่างๆ 
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3.4.3.8 การประสบผลส าเร็จสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิด
ความพึงพอใจ เมื่อตนประสบผลส าเร็จในงานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งน าไปสู่ความมั่นใจ และกระตุ้นให้
อยากท่ีจะท างานต่อไป 

3.4.4 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีมีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จ

ให้กับผู้เรียนและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกาศิต อนุภาพแสนยากร 
(2555, น.189-190) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยไม่แยกจากกัน เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มิใช่การประเมินความโง่ ความ
ฉลาดท่ีสร้างความกดดันและความทุกข์ให้กับผู้เรียน ดังนั้นเมื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว การวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ คือ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

3.4.4.1 การเน้นการวัดและประเมินท่ีด าเนินการไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ 

3.4.4.2 เน้นการประเมินท่ียึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน 
3.4.4.3 เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
3.4.4.4 ใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ

วิธีการประเมินตลอดจนวัตถุประสงค์การประเมิน 
3.4.4.5 เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนท่ีเกิดจากการบูรนาการความรู้

ความสามารถในหลายๆ ด้าน 
3.4.4.6 วัดและประเมินผลด้านความคิด เน้นความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
3.4.4.7 เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองและการมีส่วนร่วมในการประเมินของ

ผู้ปกครองและผู้สอน 
ความสัมพันธ์ระหว่างการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการประเมินผู้เรียนตาม

สภาพจริงนั้น กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมใช้สะท้อนความรู้สึกต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะ
ส าคัญต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การวัดและประเมินผลท่ีใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายแสดงให้เห็น
ว่าผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้หรือพัฒนาไปในด้านเดียว 
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3.5 การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าปกาเกอะญอ 
 

ชาวปกาเกอะญอ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับธรรมชาติมีความเช่ือ เรื่องผีปู่ย่าและการ
เคารพป่าเวลาจะหาวัตถุดิบการท าอาหารหรือการน าไม้มาปลูกบ้านสร้างเรือนก็ต้องเอามาแต่พอดี
แล้วต้องปลูกทดแทนผืนป่าเหมือนกับ ว่า คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน ดูแลซึ่งกันและกันตลอดมา  

ถาวร (2542) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  (Karen) หรือท่ีเรียก
ตัวเองว่า “ปกา-เกอะ-ญอ” นั้น นักภาษาศาสตร์ได้จัดชนชาติกะเหรี่ยงอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาจีน – 
ทิเบต (Sino-Tibetan) ปี พ.ศ.2542 พบว่า ชาวปกาเกอะญอในประเทศไทยมีจ านวน 2,037 หมู่บ้าน 
ประชากรจ านวนท้ังส้ิน 347,242 คน หรือร้อยละ 46.18 ของประชากรชาวเขาท้ังหมด หมู่บ้านของ
ชุมชนปกาเกอะญอ มีท้ังขนาดต้ังแต่ 4 – 5 หลังคาเรือน จนถึงขนาดใหญ่ต้ังแต่ 60 หลังคาเรือนขึ้นไป 
ลักษณะท่ีต้ังหมู่บ้านมักเป็นพื้นท่ีหุบเขาท่ีมีล าห้วยไหลผ่านบริเวณใกล้เคียง การปลูกบ้านไม่เป็นแถวแนว
ตรงกันเนื่องจากมีข้อห้ามในเรื่องนี้ (ถาวร, 2542 อ้างถึงใน อรทัย มิ่งธิพล และกัลยารัตน์ ล้ิมเสรี, 2552, น.4) 
 

3.5.1 สภาพทางสังคม  
ลักษณะครอบครัวปกาเกอะญอ เป็นครอบครัวเด่ียว (nuclear family)โดยถือ

ระบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) การละเมิดทางเพศถือเป็นการผิดข้อห้ามจารีตอย่างร้ายแรง
อุปนิสัยของชนเผ่าปกาเกอะญออยู่แบบสันโดษ สร้างบ้านขนาดเล็กๆ พออยู่ได้พอดีกับจ านวนสมาชิก
ครอบครัว ดังนั้น ตัวอาคารบ้านเรือนจึงไม่ได้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แล้ว
ชาวปกาเกอะญอยังเป็นคนรักอิสระและความสงบเรียบง่าย การปลูกบ้าน นิยมใช้ไม้ไผ่เป็นหลัก ส่วน
ไม้จริงใช้เฉพาะท่ีเป็นเสาบ้านเท่านั้น หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือใบตองตึง (ใบพลวง) แต่ละหมู่บ้านมี
ป่าชุมชน ท่ีเรียกว่าป่าช้า ถือเป็นเขตต้องห้าม ห้ามไม่ให้ท าการ ล่าสัตว์ และตัดต้นไม้ใดๆ เด็ดขาด 
แม้กระท่ังของป่าท่ีจะน ามาเป็นอาหาร เช่น เห็ด หรือพืชผักอื่นๆ ก็ห้ามเก็บออกมาท้ังส้ิน โดยเช่ือว่า
สถานท่ีบริเวณนี้เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ และเป็นท่ีสถิตของ ผีท้ังหลาย ส าหรับการล่าสัตว์ การเก็บของ
ป่านอกเหนือจากป่าท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ล้วนเป็นไปเพื่อการยังชีพเท่านั้น 

3.5.2 การใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกของชนเผ่าปกาเกอะญอ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 

3.5.2.1 การใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกแบบไร่หมุนเวียน มีอาณาเขตพื้นท่ีท่ีแน่นอน และ
ท าเฉพาะฤดูฝน โดยจะถางและเผาเพื่อปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ และพืชไร่ 1 ปี จึงปล่อยไว้ให้ฟื้นตัว
ตามธรรมชาติ 5 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วจึงกลับมาท าใหม่ และหาก
ครอบครัวใดไม่ใช้พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ท่ีดินนั้นจะตกเป็นของชุมชน คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
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ต่อได้นอกเหนือจากนี้ยังท าข้าวนาด าแบบข้ันบันได มีระบบชลประทานทดน้ า ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตจาก
การท านาไม่พอเพียงกับการบริโภคในครัวเรือน จึงต้องปลูกข้าวไร่ หมุนเวียนควบคู่ไปด้วย ซึ่งระบบ
ท้ังสองนี้เป็นสัดส่วนกัน กล่าวคือถ้าหากชุมชนมีท่ีนาไม่เพียงพอหรือการผลิตข้าวจากนาได้ผลผลิตต่ า 
การท าไร่หมุนเวียนก็จะเพิ่มข้ึน 

3.5.2.2 รูปแบบการใช้พื้นท่ีถาวรปลูกพืชเด่ียวหรือปลูกแบบผสมผสาน เกษตรกรหลาย
รายเพาะปลูกในพื้นท่ีเดิมแบบถาวร เนื่องจากไม่สามารถขยายพื้นท่ีหรือย้ายไปท่ีอื่นได้ โดยจะปลูกไม้
ยืนต้นท่ีเป็นไม้ผล ซึ่งสามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว ไม้
ผลจึงเป็นตัวบ่งช้ีการใช้พื้นท่ีท ากินแบบถาวรของเกษตรกร  แต่การปลูกไม้ผลบางครั้งไม่ประสบ
ผลส าเร็จเนื่องจากสภาพพื้นท่ีสูงมักแห้งแล้ง กล้าไม้มีโอกาสตายได้หากไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
นอกจากนี้การปลูกไม้ผล เกษตรกรต้องมีแหล่งสนับสนุน หรือมีเงินทุนส าหรับซื้อกล้าไม้ผล ในปัจจุบัน
เกษตรกรบางพื้นท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม้ผลท่ีปลูกมีท้ังไม้พื้นบ้าน
ท่ีสามารถปลูกได้ท่ัวไป และไม้ผลเมืองหนาวซึ่งปลูกได้เฉพาะบนที่สูงท่ีมีอุณหภูมิต่ า และมีการแข่งขัน
ทางตลาดน้อย (สุพรและคณะ, 2538 อ้างถึงใน อรทัย มิ่งธิพล และกัลยารัตน์ ล้ิมเสรี, 2552, น.4-5) 

3.5.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
กลายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้สังคมชนเผ่าปกาเกอะญอซึ่งเป็นสังคมผลิต

เพื่อยังชีพ เปล่ียนรูปแบบการผลิตสู่การเกษตรแผนใหม่หรือการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการค้า มีการ
น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง วัตถุมีพิษชนิดต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มการใช้มากขึ้น 
เข้มข้นขึ้น สาเหตุท่ีต้องน ามาใช้เพื่อก าจัดวัชพืช เช้ือรา และแมลงท่ีเป็นศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต (ทุนและการจัดการ) จากกลุ่มนายทุน ซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ในการผลิต
ท้ังการพึ่งพา การขัดแย้งผลประโยชน์ การเอารัดเอาเปรียบมากกว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้พึ่งพาปัจจัย
การผลิตจากกลุ่มนายทุน การผลิตในระบบดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชุมชน
ท้ังในด้านระบบการผลิต การจัดการระบบตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชนเผ่า 
ปกาเกอะญอเปล่ียนแปลงไป (เฉลิมศักด์ิ, 2541 อ้างถึงใน อรทัย มิ่งธิพล และกัลยารัตน์ ล้ิมเสรี, 2552, น.5) 

ถาวร (2542)  ได้กล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าปกาเกอะญอ ใน
อดีตไว้ว่าเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์ โดยการท าไร่หมุนเวียน การผลิตพืชผลเน้นยังชีพ
เท่านั้น พืชหลักท่ีเพาะปลูกได้แก่ ข้าว พริก ฝ้าย ยาสูบ และผักต่างๆ เช่น แตงกวา ข้าวโพด ถั่ว งา 
มัน เผือก ฟัก และมะเขือ มีการปลูกข้าวท้ัง 2 แบบ คือ นาด าขั้นบันได และข้าวไร่ตามภูเขาลาดชัน 
ชนเผ่าปกาเกอะญอโดยท่ัวไปแล้วจัดเป็นเผ่าท่ียังยากจน เนื่องจากมีเพียงบางหมู่บ้านในบางพื้นท่ี
เท่านั้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าหรับขายเป็นรายได้ อาชีพเสริมได้แก่ การน าช้างออกรับจ้างท าป่าไม้หรือ
ทัวร์ป่า การหาของป่า การรับจ้างนอกหมู่บ้าน ส่วนการเล้ียงสัตว์ ไว้เพื่อใช้แรงงาน เช่น วัว ควาย 
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และเล้ียงใช้ในพิธีกรรม เช่น หม ูไก่นอกจากอาชีพในภาคเกษตรแล้วยังมีอาชีพนอกภาคการเกษตร ซึ่ง
เป็นอาชีพเสริม เช่น หัตกรรมทอผ้า จักสาน การหา ของป่า ช่างตีเหล็ก ช่างเงิน และการบ าบัดรักษา
ได้แก่ หมอผี หมอยา และการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น (ถาวร, 2542 อ้างถึงใน อรทัย มิ่งธิพล และกัลยา
รัตน์ ล้ิมเสรี, 2552, น.5-6) 
 
3.6 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  
 

บ ารุง บุญปัญญา, 2549, อ้างถึงใน อนุชา ม่วงใหญ่, 2559, น.202-203 ได้กล่าวถึง แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนนั้นมีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ  

3.6.1 มีการปฏิวัติความคิดความเข้าใจการมองชุมชนว่า “สถาบัน” ของชาวบ้านคือ 
ไม่ใช่แค่ชุมชน แต่มผืีนป่า ท่ีท ากิน ระบบนิเวศน์และคุณค่าทางวัฒนธรรมท้ังหมดคือ ชุมชนปะทะกับ
ความหมายของท าเลท่ีต้ังและหมู่บ้านของรัฐ ชุมชนคือ เขตแดนของการอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งอิงอยู่
กับสภาพแวดล้อมทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่แล้ว กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสิทธิในด้านต่างๆ  ระบบ
วัฒนธรรม ท าให้รู้ว่าขอบเขตสิทธิเราอยู่แค่ไหน ความเป็นญาติมิตร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
วิถีแห่งชุมชนไทย “การแลกเปล่ียนระหว่างเพื่อนบ้านญาติพี่น้อง" นั่นคือ อ านาจของชุมชน ซึ่งมันคือ 
“ทรัพยากร” ท่ีสังคมทุนนิยมไม่มี เน้นความเป็นปัจเจกชน ตัวใครตัวมัน และเอารัดเอาเปรียบเหล่านี้
เป็นริ้วรอยของความสัมพันธ์วัฒนธรรมรอง 

3.6.2 จะพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นปราการท่ีแข็งแกร่ง
ท่ีสุดของชาวบ้าน เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนท่ี ส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนสร้างขึ้นมา
เอง มีประวัติยาวนานย้อนกลับไปไกลโพ้น เป็นของๆ ชาวบ้านเอง ถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง การ
รวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อท ากิจกรรมจะส าเร็จได้ไม่ยาก การต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก
จะท าได้  

3.6.3 ในแง่วิธีการพัฒนา จะต้องท าให้ชาวบ้านมีจิตส านึกท่ีชัดเจนในวัฒนธรรมของเขา 
ปัญญาชนของชาวบ้าน ( organic intellectual) เช่น ผู้เฒ่า หมอผี แถน ของชุมชนอีสาน ชาวบ้าน
ควรร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชน เพราะส่ิงท่ีชาวบ้านปฏิบัติมาช้า
นานนั้น การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์จะช่วยให้รื้อฟื้นค้นหาได้ว่า การปฏิบัติและพิธีกรรมมีท่ีมาอย่างไร 
ท าให้ชาวบ้านต่ืนและรับรู้ รู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตส านึกอิสระของชุมชน เห็น
คุณค่าของการรวมตัวเป็นชุมชน และซาบซึ้งในประวัติการต่อสู้ร่วมกันตลอดมา เห็นภัยของการ
ครอบง าของวัฒนธรรมแปลกปลอมจากภายนอกในแง่เศรษฐกิจ ชาวบ้านควรท าการผลิตในขนาดท่ี
เหมาะสม ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักก่อน ท าเพื่อเล้ียงครอบครัวและชุมชนก่อน  " สลัด
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พันธนาการแห่งการพึ่งพา พันธนาการแห่งระบบตลาด กลับไปสู่การพึ่งตัวเองให้ได้" การพัฒนาชุมชน
และสังคมด้วยแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ยังเป็นท่ีถกเถียงกันในเวทีวิชาการอย่างกว้างขวาง ชุมชนเองก็
มีการปรับตัวปรับวิถีชีวิตตามกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเปล่ียนไปอย่าง รวดเร็ว แต่หากมองย้อนกลับไป
อย่างพินิจพิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงของชุมชนเป็นการเลือกสรรค์ตามวิถีทางวัฒนธรรมหรือเป็นการ
ถูกครอบง า ลิดรอนจ ากัดสิทธิ์จากชนช้ันปกครองหรืออ านาจทุนกันแน่ แต่ก็เป็นเรื่องท่ีน่าท้าทายหาก
จะเอาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นแนวคิดทางเลือกสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน พัฒนาโดยใช้รากเหง้าและ
ริ้วรอยทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาชนบท อย่างไรก็ตาม “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน” เป็นหลักการท่ีภาครัฐต่ืนตัวและให้ความส าคัญอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมานี้เอง ซึ่ง
เกดิจากการท่ีภาครัฐไม่สามารถด าเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยภาครัฐในบางพื้นท่ี น ามาซึ่งปัญหาและความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีทวี
ความรุนแรงมากขึ้น (อนุชา ม่วงใหญ่, 2559, น. 202-203)
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการทดลองใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  : กรณีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และการถ่ายภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันท่ี 
19 พฤษภาคม 2560 ผู้ศึกษาน าเสนอข้อมูลและผลของการศึกษา โดยแบ่งส่วนการน าเสนอออกเป็น 
4 ส่วนดังนี้ 

1. สถานการณ์ทางการศึกษาของกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 
ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร 

 2. การออกแบบกิจกรรม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร  

 3. การจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

 

4.1 สถานการณ์ทางการศึกษาของกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ห้องเรียนสาขา
บ้านซอแหมะโกร 

  

จากการศึกษาลงพื้นท่ีของผู้ศึกษาในบทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร พื้นท่ี บ้านซอแหมะ
โกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และการท างานร่วมกับโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ท่ีมี
ห้องเรียนสาขาอยู่ ท่ีบ้านซอแหมะโกร เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในการปกครองของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 โรงเรียนท่ีมีเป้าหมายหลักในการให้การศึกษาแก่เด็กบนพื้นท่ีห่างไกล
และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ระดับประถมศึกษา ให้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและขยายเวลาให้เด็กกลุ่ม
ดังกล่าวอยู่ในระบบการศึกษาให้นานท่ีสุดในเขตพื้นท่ีต าบลแม่จัน ท่ีมีรูปแบบเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียนในชนบทของต าบลแม่จัน ตามองค์ความรู้ท่ีประยุกต์ใช้ได้จริงในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในเขตบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2  
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เมื่อปีพุทธศักราช 2549 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ได้ริเริ่มโครงการห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร โดยการหาแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กในพื้นท่ีห่างไกล เพื่อให้
เด็กกลุ่มดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีของตนเอง และเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายงานให้เข้าไปสอนหนังสือให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 
ท่ีห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร จากการสอนหนังสือให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว แล้วเกิดปัญหาใน
การสอน ผู้ศึกษาจึงขออนุญาตประชุมคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรและผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อปรึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจนได้ประเด็นท่ีส าคัญๆ และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ปัญหาของการขาดเรียนบ่อยครั้งของนักเรียน  

 2) ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนของนักเรียน 

3) ปัญหาของผู้ศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์ในการสอนหนังสือ 

4) ข้อเสนอแนะสอดแทรกวิถีชุมชนในการเรียนการสอน 

ในท่ีนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะประเด็นปัญหาท่ีพบในการสอนของผู้ศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้สรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของการประชุมแบบไม่เป็นทางการเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาไว้ 4 
ประเด็นหลักดังนี้ 

 

4.1.1  ปัญหาของการขาดเรียนบ่อยคร้ังของนักเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการ
สอนในระยะเวลา 1 เดือนของผู้ศึกษา พบว่านักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง จากการจัดการเรียนการสอน 
20 วัน พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 จ านวน 13 คน มีนักเรียนขาดเรียน 6-7 วันต่อ
การจัดการเรียนการสอนภายใน 20 วันของการจัดการเรียนการสอนในช่วง 1 เดือนแรกท่ีบัณฑิต
อาสาจัดการเรียนการสอน จากการประชุมคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรกับผู้ปกครอง
นักเรียนแบบไม่เป็นทางการนั้น พบว่านักเรียนติดตามผู้ปกครองไปช่วยงานท่ีไร่ ตัวบัณฑิตอาสาจึง
เสนอแนวทางการแก้ไข อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการศึกษา และให้
ผู้ปกครองควบคุมบุตรหลานของตนเองให้มาเรียนหนังสือทุกวัน แลกกับการท่ีผู้ศึกษาไปช่วยเหลืองาน
ผู้ปกครองในทุกวันหยุดโดยการหมุนเวียนกันไปตามความต้องการแรงงานของผู้ปกครองของนักเรียน
แต่ละคน 
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4.1.2 ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนของนักเรียน จากการจัดการสอนของผู้ศึกษาในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนแรกของการสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5  จ านวน 
13 คน พบว่านักเรียนไม่ต้ังใจเรียนและไม่เข้าใจเนื้อหาท่ีสอน จากการประชุมคณะครูห้องเรียนสาขา
บ้านซอแหมะโกรกับผู้ปกครองนักเรียนแบบไม่เป็นทางการนั้น พบว่า นักเรียนอ่านหนังสือภาษาไทย
ไม่ค่อยออกและไม่เข้าใจความหมายท่ีอ่าน และตัวผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถสอนให้กับบุตรหลานของ
ตนได้ เพราะผู้ปกครองบางท่านพูดภาษาไทยไม่ได้และไม่เข้าใจความหมายในการส่ือสารภาษาไทย จึง
ไม่สามารถช่วยอธิบายให้ลูกหลานของตนเองเข้าใจในหนังสือและสอนการบ้านท่ีลูกหลานของตนเอง
อ่านให้ฟังได้ และเวลานักเรียนอยู่บ้านก็จะไม่ท าการบ้าน เอาแต่ออกไปเล่นกับเพื่อนและดูโทรทัศน์ 
จากการประชุมแบบไม่เป็นทางการร่วมกันกับคณะครูและผู้ปกครอง ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยการ ขอท าความเข้าใจในตัวนักเรียนก่อนว่านักเรียนต้องการท าอะไร และอะไรบ้างท่ี
จะท าให้นักเรียนสนใจในการเรียน ส่วนเรื่องการบ้านท่ีให้นักเรียนกลับไปท าท่ีบ้านแล้วไม่มีใคร
สามารถสอนหรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ ผู้ศึกษาเสนอว่า ตัวผู้ศึกษาเองจะเข้าไปสอนพิเศษให้กับ
นักเรียนในทุกตอนค่ าท่ีบ้านของนักเรียนท่ี ผู้ศึกษาจะไปเยี่ยมบ้าน และเป็นการพูดคุยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของนักเรียนอีกด้วย 

4.1.3 ปัญหาที่บัณฑิตอาสาไม่มีประสบการณ์ในการสอนหนังสือ  จากการได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ให้มาช่วยสอนหนังสือให้กับนักเรียนท่ีห้องเรียนสาขาบ้านซอ
แหมะโกร เนื่องจากตัวผู้ศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการสอนหนังสือจึงท าการสอนตามท่ีคณะครู
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ได้แนะน าคือ การสอนตามหนังสือเรียนของแต่ละวิชาไปทีละบทโดยเน้นท่ีวิชา
ภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ แต่จากการท าการสอนภายใน 1 เดือน พบว่านักเรียนไม่เข้าใจใน
เนื้อหาท่ีสอนเลย และไม่ต้ังใจเรียน จนผู้ศึกษาคิดว่าปัญหาเกิดจากตัวผู้ศึกษาเองท่ีไม่ถนัดในการสอน
ภาคทฤษฎี แต่ถนันในการสอนโดยเน้นกรปฏิบัติมากกว่า จากการประชุมคณะครูกับผู้ปกครอง
นักเรียนนั้น ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการขออนุญาตคณะครูและผู้ปกครองคิดการ
จัดการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่เพื่อทดลองสอนตามความถนัดของตัวผู้ศึกษาและจะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ“เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” และ
คณะครูกับชาวบ้านได้ให้โอกาสผู้ศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในแบบดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาท้ังหมด
ท่ีเกิดขึ้นในการสอนหนังสือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร 

4.1.4 ข้อเสนอแนะสอดแทรกวิถีชุมชนในการเรียนการสอน จากการจัดการประชุม
แบบไม่เป็นทางการร่วมกับคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรและผู้ปกครองนักเรียน ทาง
ผู้ปกครองนักเรียนได้เสนอปัญหาท่ีว่า ลูกหลานของตนเอาแต่ดูโทรทัศน์และเล่นเกมส์ จนไม่สนใจ
ช่วยงานพ่อแม่ ไม่เหมือนกับตัวผู้ปกครองในสมัยเด็กท่ีช่วยพ่อแม่ท างานบ้านไปช่วยท างานท่ีไร่หากอยู่
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บ้านก็ทอผ้า สืบทอดวัฒนธรรมปากะญอกันรุ่นสู่รุ่น แต่เด็กสมัยนี้ไม่ได้ท าอย่างนั้นแล้ว เลิกเรียนมาก็
เล่นเกมส์ ตกเย็นก็ดูโทรทัศน์ จนวันมีงานประเพณีส าคัญในหมู่บ้านก็เข้าร่วมแต่ไม่รู้ความหมายของ
ประเพณีท่ีท า กลัวว่าสักวันวัฒนธรรมปากะญอจะตายไปพร้อมกับตนเอง ลูกหลานก็คงลืมความเป็น
ปากะญอแล้วมุ่งหน้าเข้าเมืองไปหางานท ากันหมด ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วย
รักษาวัฒนธรรมปากะญอนี้ไว้ให้อยู่กับคนรุ่นหลังโดยการ จะเสริมวิชาชุมชนศึกษาเข้าไปในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”ท่ีผู้ศึกษาคิดขึ้นเพื่อทดลองใช้ในการเรียนการ
สอน และท่ีประชุมท้ังหมดเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้จัดการประชุมแบบไม่เป็นทางการร่วมกับคณะครูห้องเรียน
สาขาบ้านซอแหมะโกรและผู้ปกครองนักเรียน ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยร่วมกันระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาดังกล่าวลง จนออกมาเป็นข้อสรุปให้ว่า จะให้
โอกาสกับบัณฑิตอาสาในการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็
เป็น”ท่ีผู้ศึกษาคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของปัญหาดังกล่าว ของนักเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้ศึกษาเอง ให้
เป็นการสอนท่ีเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและรักษาวัฒนธรรมชุมชนไปพร้อมกัน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามท่ีผู้ศึกษาได้รับมอบหมายมาจากโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ท้ังนี้   
ผู้ศึกษาได้น าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” มาทดลองใช้
กับห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร เพื่อทราบถึงผลของการทดลองใช้หลักสูตร ความสนใจในการมา
เรียนของผู้เรียนเมื่อเข้ารับการศึกษาของหลักสูตร ผลของการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างภาค
เรียนท่ี 1 ไม่ได้ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนกับภาคเรียนท่ี 2 ทดลองใช้หลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจและความรู้สึกของผู้เรียนต่อการทดลองใช้หลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

 

4.2 การออกแบบกิจกรรม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร  

 

จากการได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้เข้าไปสอนหนังสือให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3, 4 และ5 ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร ในระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยพบปัญหาในการสอนหนังสือ
ให้กับนักเรียน จึงน าเรื่องนี้ไปปรึกษากับครูพี่เล้ียงในห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร และขอจัดการ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการร่วมกับคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรและผู้ปกครองนักเรียนช้ัน
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ดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนได้ข้อสรุปท่ีว่า ให้ผู้ศึกษาคิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมา
ทดลองสอนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และตัว ผู้ศึกษาเอง จนเกิดเป็น
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

ก่อนจัดการเรียนการสอนแบบ “เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ผู้ศึกษาได้จัด
กิจกรรมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด 
โดยผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับผู้เรียน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
2) กิจกรรมวาดภาพความฝันและแรงบันดาลใจ 
3) กิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะญอ 
4) ความฝันให้ไกลไปให้ถึง 

 ซึ่งท้ัง 4 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นเพื่อทราบถึงทัศนคติต่อปัญหาท่ีได้
กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมายของชีวิตท่ีผู้เรียนได้ต้ังเป้าเอาไว้ และทุกกิจกรรม
ท่ีจัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนทุกคนในห้องเรียนสาขามีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม แต่กลุ่มเป้าหมาย
หลักคือกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 เพื่อฝึกให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายกล้าแสดงออก
ทางความคิดและพฤติกรรม เพราะจากสมมุติฐานของผู้ศึกษาท่ีว่า นักเรียนจะกล้าแสดงออกก็ต่อเมื่อ
อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆและจะกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้น าเมื่อมีนักเรียนท่ีอยู่ระดับช้ันท่ีต่ ากว่า ซึ่งจะ
ส่งผลถึงการกล้าแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดนักเรียน
เป็น 3 กลุ่ม โดยให้มีนักเรียนหนึ่งกลุ่มมีระดับช้ันท่ีต่างกันทุกช้ันปี เพื่อให้พี่ค่อยดูแลน้อง และนักเรียน
ท่ีมีระดับช้ันท่ีสูงกว่าจะกล้าตัดสินใจและน านักเรียนท่ีมีระดับช้ันต่ ากว่าตน เป็นต้น 

4.2.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

คือ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนของทุกวัน เป็น
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยให้นักเรียนร้องเพลงและแสดงท่าประกอบไปพร้อมกัน พร้อม
กับผู้ศึกษาท่ีสอนให้ผู้เรียนรู้จักและร้องเพลงใหม่ๆ ท่ีผู้เรียนไม่รู้จักและนักเรียนก็สอนผู้ศึกษาให้ร้อง
เพลงภาษาปากะญอ ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างผู้ศึกษาและนักเรียน 
เพลงท่ีใช้ในกิจกรรมละลายพฤติกรรมมีเนื้อร้อง ดังนี้ 
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เพลงช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า 

ช้างมันก็โตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง 

มีเข้ียวใต้งวง เรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว 

 

เพลงกะชอ (เพลงช้างภาษาปากะญอ) 

กะชอ กะชอ กะชอ เน้อทีกะชอเจ่อะ 

กะชอผะโด้ผะทอ อะกะม่อพาลา อะแมวา 

อกะกะท่อพาลา อะแมวา แหม่คีน่ากืออะแม้ผะทอ 

 

เพลงนกเขา 

นกเขา มันบินข้ามเขา ไม่ใช่ของเรา ได้แต่แลมอง 

นกเขา มันบนิข้ามเขา ไม่ใช่ของเรา ได้แต่แลมอง 

ตัวเมียตีปีก พั๊บ พั๊บ พั๊บ ตัวเมียตีปีก พั๊บ พั๊บ พั๊บ 

ตัวผู้ขานรับ จุ๊กกรู่ จุ๊กกรู่ ตัวผู้ขานรับ จุ๊กกรู่ จุ๊กกรู่ 

 

เพลงไก่ย่างแมททริก 

ไก่ย่างแมททริก ไก่ย่างแมททริก  

มันจะโดนยิงแล้ว ป้ิว มันจะโดนยิงแล้ว ป้ิว 

ยิงไหล่ซ้าย ยิงไหล่ขวา  

ว้ายไม่โดน ว้ายไม่โดน ว้ายไม่โดน 
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เพลงกิ่งก้านใบ 

กิ่งก้านใบ ช๊ะ ช๊ะ ใบก้านกิ่ง 

กิ่งก้านใบ ช๊ะ ช๊ะ ใบก้านกิ่ง 

ฝนตกลมแรงจริงจริง ฝนตกลมแรงจริงจริง 

ช๊ะ ช๊ะ กิ่งก้านใบ ช๊ะ ช๊ะ กิ่งก้านใบ 

 

เพลงแจวเรือ 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวเรือจะไปซื้อตึก แจวเรือจะไปซื้อตึก ขอเชิญกลุ่มปลาหมึกลุกขึ้นมาแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวเรือจะไปซื้อมะขาม แจวเรือจะไปซื้อมะขาม ขอเชิญกลุ่มม้าน้ าลุกขึ้นมาแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวเรือจะไปซื้อเป แจวเรือจะไปซื้อเป ขอเชิญกลุ่มปูทะเลลุกขึ้นมาแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 

แจวมะแจวจ้ าจึก น้ านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว 
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พร้อมประกอบท่าเต้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและกล้าแสดงออก โดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 12 - 15 คน แบ่งผู้เรียนทุกระดับช้ันรวมกันในแต่ละกลุ่ม มีช่ือกลุ่มแต่ละ
กลุ่มเป็นช่ือสัตว์ทะเล คือ กลุ่มปลาหมึก กลุ่มม้าน้ า และกลุ่มปูทะเล เนื่องจากท่ีให้แต่ละกลุ่มเป็นชื่อ
ของสัตว์ทะเลเพราะว่า ผู้เรียนอยากไปเท่ียวทะเล และไม่เคยเห็นทะเลของจริงมาก่อน ผู้สอนจึงให้
ผู้เรียนเปรียบตัวเองเป็นสัตว์ทะเล เพื่อท่ีจะได้เรียนรู้และให้ผู้เรียนได้เป็นในส่ิงท่ีผู้เรียนอยากจะเป็น 
พร้อมแสดงท่าประกอบและส่งเสียงร้องเป็นสัตว์ทะเลชนิดนั้นเวลาท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม
ตลอดการท ากิจกรรมทุกกิจกรรม 

4.2.2 กิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ   

เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนวาดภาพความฝันหรือส่ิงท่ีผู้เรียนอยากเป็นลงในสมุด
ศิลปะ แล้วให้ผู้เรียนออกมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรเขาถึงอยากท าอาชีพนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทราบ
ความต้องการของผู้เรียน ผลจากกิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดการทดลองใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ซึ่งจะอยู่ในช่วงของวิชาสานฝันท่ีเป็นวิชาเสริมหลักสูตรท่ีเพิ่ม
เข้าไปใหม่ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

จากการถอดบทเรียนกิจกรรมนี้พบว่า ผู้เรียนท้ังหมด 13 คน ได้วาดภาพความ
ฝันของแต่ละคนค่อนข้างคล้ายคลึงกัน จากภาพวาดและการอธิบายของผู้เรียนแต่ละคนสามารถให้
ความหมายภาพวาด ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ด.ช. นคร วนาเกษมศรี. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาแฮมือ” ได้วาดภาพ     ”
นักมวย” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักมวย เพราะพ่อผมเคยพาไปดูมวยพม่า



Ref. code: 25595900080036FSJ

57 
 

แถวเป้ิงเคล้ิง ผมก็อยากต่อยมวยให้เก่งๆจะได้ไปต่อยอย่างนั้นบ้าง”      
นคร วนาเกษมศรี. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ด.ช. พุทธิพงษ์ สาครศรีทาดา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาเรียกว่า “จอเอ๊ะดา” ได้วาดภาพ 
“นักมวย” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมชอบเล่นต่อสู้กับเพื่อนและก็ชอบดูมวยในโทรทัศน์กับ
พี่ชายท่ีบ้าน นักมวยท่ีผมชอบคือ เต็งหนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง นักมวย Thai Fight ท่ีเก่งๆ ต่อยกับฝรั่งทีไร
ชนะทุกครั้งเลย ผมเลยอยากเป็นเหมือนพี่เขา”       
พุทธิพงษ์ สาครศรีธาดา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 
ภาพท่ี 4.3 ด.ญ. อทิตยา ถวัลเกียรติ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 



Ref. code: 25595900080036FSJ

58 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอกุ๊นู” ได้วาดภาพ “คน, บ้าน 
และดอกไม้” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “หนูอยากมีบ้านท่ีปลูกดอกไม้ไว้รอบๆ บ้านเยอะๆ  
บ้านของหนูจะได้สวยๆ พ่อกับแม่และน้องของหนูจะได้ออกมานั่งเล่นดอกไม้ด้วยกัน”                
อทิตยา ถวัลเกียรติ. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ด.ช. จิรเวช วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาตะกะ” ได้วาดภาพ “นัก
ฟุตบอลท่ีมีพลังปล่อยออกมาจากตัว” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมชอบเตะฟุตบอล โตขึ้นผม
อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ผมมีนักฟุตบอลท่ีชอบคือ Cristiano Ronaldo หลังเลิกเรียนทุกวันผม
จะเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อนๆและพี่ๆ และผมก็ชอบดูการ์ตูนเรื่อง Inazuma Eleven นักเตะแข้ง
สายฟ้า ผมอยากเตะบอลออกไปแล้วมีพลังอย่างในการ์ตูนบ้าง”        
จิรเวช วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 
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ภาพท่ี 4.5 ด.ช. ธนเดช วนาเกษมศรี. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาตะเลอะ” ได้วาดภาพ 
“นักมวย” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักมวยเหมือน สุดสาคร ส.กล่ินมี นักมวยท่ี
ชกมวยเก่งๆ ใน Thai Fight เป็นนักมวยท่ีใช้ศอกเก่งมาก สับทีไรแตกทุกที เวลาเล่นต่อสู้กับเพื่อนผม
ก็ชอบเป็นพี่สุดสาคร” ธนเดช วนาเกษมศรี. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ด.ช. สุรกิจ ชัยอนันธรรม. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาจอกา” ได้วาดภาพ “นัก
ฟุตบอล” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเหมือน เมสซีเจ ชนาธิป 
สรงกระสินธ์ เพราะผมตัวเล็กเหมือนพี่เจ และผมก็อยากเล่นฟุตบอลให้เก่งเหมือนพี่เจ เวลาผมเล่น
ฟุตบอลพี่ๆ ท่ีเล่นด้วยกันก็ชอบเรียกผมว่า เมสซี่เจ” สัมภาษณ์.สุรกิจ ชัยอนันธรรม. (12 ธันวาคม 2559) . 
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ภาพท่ี 4.7 ด.ช. สุขประเสริฐ วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาจอโจ้” ได้วาดภาพ “สนาม
ฟุตบอล, และนักฟุตบอล4คนก าลังเล่นบอลด้วยกัน” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมชอบเวลา
เตะฟุตบอลกับเพื่อน มันสนุก ถึงผมจะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็สนุกท่ีได้เล่นบอลด้วยกัน”      
สุขประเสริฐ วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 
ภาพท่ี 4.8 ด.ญ. ดวงตา วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอพอแควะ” ได้วาดภาพ 
“บ้าน, คนจ านวน 8 คนจับมือกัน และคน 1 คนถือไมโครโฟนก าลังร้องเพลง” พร้อมกับอธิบายภาพท่ี
วาดไว้ว่า “หนูอยากเป็นนักร้อง จะได้ร้องเพลงให้พ่อให้แม่ให้พี่และก็ให้หลานของหนูฟัง” ดวงตา       วนา
ศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 
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ภาพท่ี 4.9 ด.ญ. วนันยา วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอโมเฮะ” ได้วาดภาพ “บ้าน, 
คนปั่นจักรยาน 1 คน และคนยืนอยู่หน้าบ้าน 4 คน” พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “หนูอยากอยู่
บ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็กับพี่ๆ หนูอยากป่ันจักรยาน แต่ท่ีบ้านหนูไม่มีจักรยาน หนูไม่อยากให้พี่ๆไปอยู่
ท่ีอื่น ตอนนี้พี่ๆ ของหนูเรียนอยู่ท่ีนุเซะโปล้ อยากให้พี่ๆ กลับบ้านมาเล่นกับหนูทุกวัน”     
วนันยา วนาศรีฌสภา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 
ภาพท่ี 4.10 ด.ญ. สุขศรี วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “มึไลพอ” ได้วาดภาพ “ทะเล” 
พร้อมกับอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “หนูอยากไปเท่ียวทะเล ท่ีบ้านหนูมีแต่ภูเขากับป่า หนูเห็นทะเลใน
โทรทัศน์ท่ีบ้านเพื่อนสวยมาก หนูอยากเห็นของจริง อยากลองกินน้ าทะเลดูว่ามันเค็มเหมือนใน
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โทรทัศน์บอกหรือเปล่า แล้วก็อยากเห็นปลาโลมาด้วย ครูเคยไปทะเลหรือเปล่า ท่ีทะเลเป็นยังไงบ้าง 
สวยไหม ท่ีทะเลมีอะไรบ้าง เล่าให้หนูฟังหน่อย” สุขศรี วนาศรีโสภ. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 
ภาพท่ี 4.11 ด.ญ. อภิญญา วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอพอดา” ได้วาดภาพ “ผู้หญิง
ใส่ชุดแต่งงาน” พร้อมอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “หนูอยากแต่งงาน เพราะหนูเคยเห็นคนแต่งงานกัน 
เจ้าสาวใส่ชุดแต่งงานแล้วสวยมาก หนูอยากใส่ชุดสวยๆ แบบนั้นบ้าง”          
อภิญญา วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 
ภาพท่ี 4.12 ด.ช. สมเดช วนาศรีโสภา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พากานา” ได้วาดภาพ “นักมวย 
และเวทีมวย” พร้อมอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักมวย เพราะผมชอบเล่นต่อสู้กับเพื่อน 
ผมอยากข้ึนไปต่อยมวยท่ีกรุงเทพ จะได้หาเงินให้พ่อกับแม่ใช้”      
สมเดช วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

 

 

ภาพท่ี 4.13 ด.ญ. รัตนาพร คีรีบุปผา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอพอแบ๊ะ” ได้วาดภาพ “คน
จ านวน 3 คน และบ้าน” พร้อมอธิบายภาพท่ีวาดไว้ว่า “หนูอยากอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ไปตลอด หนูไม่
อยากไปอยู่ท่ีอื่น ท่ีอื่นน่ากลัว พ่อเคยจะให้หนูไปเรียนท่ีนุเซะโปล้ ให้ไปอยู่กับพี่ แต่ว่าหนูไม่อยากไป 
หนูอยากอยู่บ้านกับพ่อกับแม่” รัตนาพร คีรีบุปผา. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

จากกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ ท าให้ได้รับรู้ทัศนคติต่อความฝันหรือส่ิง
ท่ีผู้เรียนอยากจะท า  ก่อให้เกิดเป็นความคิดท่ีจะจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน โดยเป็นการเพิ่มวิชาเสริมท่ีจะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทักษะต่างๆ เช่น มวยไทย , 
ฟุตบอล, การเกษตร, นาฏศิลป์ และวิถีปากะญอ เป็นต้น ท่ีเป็นความต้องการของผู้เรียน น าไปบูรณา
การเข้ากับการสอนหลักสูตรแกนกลางท่ีมี 8 กลุ่มสาระการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนหนังสือและจบ
การศึกษาได้ตามหลักสูตร แต่ส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้เพิ่มเติมคือทักษะในด้านต่างๆ ข้างต้นท่ีจะเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้เรียนในการสานฝันของผู้เรียนเอง 
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4.2.3 กิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะญอ  

คือกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้แสดงทัศนคติของตนเองต่อความเป็นเมืองท่ีผู้เรียนเริ่ม
รู้จักจากการดูโทรทัศน์และจากการเรียนหนังสือ และความเป็นปากะญอท่ีผู้เรียนเข้าใจว่าเป็นอย่างไร 
โดยผ่านกิจกรรมการวาดภาพเปรียบเทียบ คือให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี1วาดภาพวิถีเมือง
และอีกกลุ่มก็วาดภาพวิถีปากะญอท่ีผู้เรียนเข้าใจ เพื่อให้ผู้สอนเข้าใจทัศนคติของผู้เรียนต่อวิถีเมือง
และวิถีปากะญอ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายว่า ส่ิงท่ีผู้เรียนช่วยกันวาดนั้นคืออะไร และ
ผู้สอนกับผู้เรียนก็ช่วยกันถอดบทเรียนในกิจกรรมกลุ่มย่อยเรื่องวิถีเมืองกับวิถีปากะญอ  

 

             
       ภาพท่ี ก กิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะ   ภาพท่ี ข ผลสรุปกิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะญอ 

ภาพท่ี 4.14 บรรยากาศการจัดกิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะญอ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

จนได้ข้อสรุปท่ีว่า ท้ังวิถีเมืองและวิถีปากะญอมีความแตกต่างกันทางด้าน
กายภาพและความสัมพันธ์ จากท่ีผู้เรียนท้ัง 2 กลุ่มได้วาดภาพออกมานั้น สะท้อนให้เห็นทัศนคติของ
ผู้เรียนท่ีมองว่า  

วิถีปากะญอ  

ด้านกายภาพ ได้แก่ อาศัยอยู่ในบ้านไม้ ท าการเกษตร เช่น ท าไร่ข้าวโพด ท าไร
พริก เล้ียงหมู เล้ียงวัว และเล้ียงควาย มียานพาหนะในการเดินทางคือ รถอีต๊อก (รถไถมีพ่วง) มีต้นไม้ 
มีป่า มีภูเขา ตอนกลางคืนมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้า มีรถน้อย และมีอากาศท่ีบริสุทธิ์  

ด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ มีลีกษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติ อยู่ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความสัมพันธ์กับป่าและต้นน้ า กินกับป่าอยู่กับป่า มีน้ าใจ พึ่งพาอาศัยกัน 
และสามัคคีกัน 
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วิถีเมือง 

ด้านกายภาพ ได้แก่ มีท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้านปูนและตึก มียานพาหนะ คือ รถยนต์ 
และเครื่องบิน ในเมืองมีแต่ตึก มีรถเยอะ มีคนอาศัยอยู่เยอะ มีถนน มีห้างสรรพสินค้า ตอนกลางคืน
มองไม่ค่อยเห็นดาว มีควันรถ อากาศเป็นมลพิษ  

ด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ ต่างคนต่างอยู่ ชอบทะเลาะกัน ต้องมีเงินถึงจะอยู่ได้ ไม่
มีน้ าใจ และไม่รักกัน 

จากท ากิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะญอ ผู้เรียนวาดภาพท่ีแสดงถึงทัศนคติของ
ผู้เรียนต่อวิถีเมืองกับวิถีปากะญอท่ีสรุปมาในข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาได้สรุปในสมมุติฐานของผู้ศึกษาได้ว่า 
ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมายของการเป็นปากะญอเลย ในเรื่องความหมายของวัฒนธรรมต่างๆ ของปา
กะญอ จึงก่อเกิดเป็นความคิดท่ีอยากจะเสริมความเป็นปากะญอเข้าไปในหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนแบบ“เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองและของ
ชุมชน ท่ีอยากให้ลูกหลานของตนเองหันมาสนใจความเป็นปากะญอท่ีติดตัวมาต้ังแต่ก าเนิด จึงเกิด
เป็นวิชาเสริมหลักสูตร คือ วิชาวิถีชุมชน ท่ีจะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชุมชนของผู้เรียนเอง ว่า เรามี
อะไรบ้างในชุมชน เช่น ทรัพยากร และภูมิปัญญา เป็นต้น และสอนให้รู้ถึงความหมายของวัฒนธรรม
ต่างๆของปากะญอ ท่ีเน้นการสอนโดยการปฏิบัติจริง โดยให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการสอน
ลูกหลานของตนเองให้เข้าใจในความเป็นปากะญอ 

4.2.4 กิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง 

เป็นกิจกรรมสุดท้ายของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็
ได้ ปากะญอก็เป็น” เป็นกิจกรรมท่ีวัดผลว่า เมื่อผู้เรียนได้เข้ารับการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียน
ก็ได้ ปากะญอก็เป็น”แล้ว ความฝันของผู้เรียนเปล่ียนไปอย่างไร และเพราะอะไร กิจกรรมฝันให้ไกล
ไปให้ถึงเริ่มจากกิจกรรมเรียมความพร้อม และจากนั้นผู้เรียนได้ให้ผู้เรียนท าสมาธิและนึกถึงความฝันท่ี
ผู้เรียนอยากเป็นพร้อมเหตุผล ต่อมาผู้ศึกษาได้แจกกระดาษโพสอิทให้ผู้เรียนคนละ 1 ใบ ให้ผู้เรียน
เขียนความฝันของตนเองลงในกระดาษโพสอิทแล้วน าไปติดบนกระดานด าท่ีผู้ ศึกษาได้จัดเตรียมไว้ 
แล้วท าการถอดบทเรียนร่วมกันว่าความฝันของผู้เรียนคนไหนเปล่ียนไปบ้าง และเพราะอะไรถึงเปล่ียน
ความฝันของตนเอง จนได้บทสรุปจากการถอดบทเรียน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.15 ความฝันของพาแฮมือ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาแฮมือ”  

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ ”นักมวย” พร้อมกับอธิบาย
ไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักมวย เพราะพ่อผมเคยพาไปดูมวยพม่าแถวเป้ิงเคล้ิง ผมก็อยากต่อยมวยให้เก่งๆ
จะได้ไปต่อยอย่างนั้นบ้าง” นคร วนาเกษมศรี. (12 ธันวาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึงคือ “นักมวย” พร้อมอธิบายว่า “ผมอยาก
เป็นนักมวย เพราะผมชอบเวลาเรียนวิชามวยไทยกับครู(ผู้ศึกษา) ครูสอนสนุก ท่าแต่ละท่าก็สวย ถึง
จะเจ็บตัวแต่ก็สนุก ผมชอบมวยไทย” นคร วนาเกษมศรี. (1 มีนาคม 2559) . สัมภาษณ์. 

สรุปว่า พาแฮมือ ยังยึดมั่นในความฝันเดิมท่ีอยากเป็นนักมวย เมื่อได้เข้ารับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนวิชามวยไทยให้กับผู้เรียนได้
รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตัวเองจากจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  

 

 
ภาพท่ี 4.16 ความฝันของจอเอ๊ะดา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาเรียกว่า “จอเอ๊ะดา”  

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักมวย” พร้อมกับอธิบาย
ไว้ว่า “ผมชอบเล่นต่อสู้กับเพื่อนและก็ชอบดูมวยในโทรทัศน์กับพี่ชายท่ีบ้าน นักมวยท่ีผมชอบคือ เต็ง
หนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง นักมวย Thai Fight ท่ีเก่งๆ ต่อยกับฝรั่งทีไรชนะทุกครั้งเลย ผมเลยอยากเป็น
เหมือนพี่เขา” พุทธิพงษ์ สาครศรีทาดา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “นักมวย” พร้อมอธิบายว่า “ครู      
(ผู้ศึกษา) สอนวิชามวยให้ผม ผมชอบมาก เพื่อนๆก็ชอบ ครูสอนท่าไหว้ครู สอนชกมวย สอนท่าแม่ไม้
มวยไทย ผมไม่เคยได้เรียน ผมเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ ตอนนี้ผมเป็นมวยแล้ว โตขึ้นผมจะเป็นนักมวย”
พุทธิพงษ์ สาครศรีทาดา. (1 มีนาคม 2560) . สัมภาษณ์. 

สรุปว่า จอเอ๊ะดา ยังยึดมั่นในความฝันเดิมท่ีอยากเป็นนักมวย เมื่อได้เข้ารับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนวิชามวยไทยให้กับผู้เรียนได้
รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  

 

 
ภาพท่ี 4.17 ความฝันของนอกุ๊น.ู โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอกุ๊นู”  

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจคือ “อยากอยู่กับพ่อกับแม่” 
พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “หนูอยากมีบ้านท่ีปลูกดอกไม้ไว้รอบๆ บ้านเยอะๆ บ้านของหนูจะได้สวยๆ พ่อ
กับแม่และน้องของหนูจะได้ออกมานั่งเล่นดอกไม้ด้วยกัน”                
อทิตยา ถวัลเกียรติ. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 
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ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ครู” พร้อมอธิบายว่า “หนูอยากเป็น
ครูเหมือนครู  (ผู้ศึกษา) เพราะครูสอนหนูแล้วหนูเรียนเข้าใจมากขึ้น ตอนป.2หนูได้เรียนแค่
คณิตศาสตร์กับภาษาไทย แต่ครูเต๋าสอนต้ังหลายอย่าง และยังได้ไปเรียนกันท่ีน้ าตกด้วย ครูสอนสนุก 
โตขึ้นหนูอยากเป็นครูมาสอนท่ีนี่เหมือนครูค่ะ” อทิตยา ถวัลเกียรติ. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า นอกุ๊นู ได้เปล่ียนความคิดท่ีอยากอยู่บ้านกับพ่อแม่มาอยากเป็นครู เมื่อได้
เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ และ
เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี โดยท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

 

 
ภาพท่ี 4.18 ความฝันของพาตะกะ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาตะกะ” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักฟุตบอล” พร้อมกับ
อธิบายไว้ว่า “ผมชอบเตะฟุตบอล โตขึ้นผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ผมมีนักฟุตบอลท่ีชอบคือ 
Cristiano Ronaldo หลังเลิกเรียนทุกวันผมจะเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อนๆและพี่ๆ และผมก็ชอบดู
การ์ตูนเรื่อง Inazuma Eleven นักเตะแข้งสายฟ้า ผมอยากเตะบอลออกไปแล้วมีพลังอย่างในการ์ตูน
บ้าง” จิรเวช วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “นักฟุตบอล” พร้อมอธิบายว่า “ผม
อยากเป็นนักฟุตบอล เพราะครู(ผู้ศึกษา)สอนให้ผมเล่นฟุตบอลเก่งขึ้น ผมชอบมากๆท่ีครูสอนทักษะ 
วอร์มร่างกาย เล้ียงลูก ส่งบอล ยิงประตู แล้วก็เล่นลิงชิงบอลด้วย ผมอยากให้ครูอยู่สอนฟุตบอลให้



Ref. code: 25595900080036FSJ

69 
 

พวกผมต่อ ปีหน้าพวกผมจะลงแข่งในงานกีฬาสีท่ีนุเซะโปล้และผมจะยิงประตูให้ครูดูถ้าครูอยู่สอนผม
ต่อ” จิรเวช วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า พาตะกะยังยึดมั่นในความฝันของตัวเองท่ีอยากเป็นนักนักฟุตบอล เมื่อได้
เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนการฝึกทักษะการ
เล่นฟุตบอลให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลโดยใช้ความสามัคคีของเพื่อนใน และความ
เด็จขาดในการท าเกมตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของ
ตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  

 

 
ภาพท่ี 4.19 ความฝันของพาตะเลอะ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาตะเลอะ”  

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักมวย” พร้อมกับอธิบาย
ไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักมวยเหมือน สุดสาคร ส.กล่ินมี นักมวยท่ีชกมวยเก่งๆ ในThai Fight.เป็น
นักมวยท่ีใช้ศอกเก่งมาก สับทีไรแตกทุกที เวลาเล่นต่อสู้กับเพื่อนผมก็ชอบเป็นพี่สุดสาคร”     
ธนเดช วนาเกษมศรี. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “นักมวย” พร้อมอธิบายว่า “ผมชอบ
เรียนวิชามวยไทยท่ีครู (ผู้ศึกษา) สอนมาก ครูสอนให้ผมต่อยมวย สอนให้ผมร ามวย ครูบอกว่า ท่ีสอน
มวยให้ไม่ได้มีไว้ให้ไปท าร้ายใครแต่สอนให้เอาไว้ป้องกันตัว ยิ่งท าให้ผมอยากเป็นนักมวยมากกว่าเดิม” 
ธนเดช วนาเกษมศรี. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า พาตะเลอะยังยึดมันในความฝันท่ีอยากเป็นนักมวย เมื่อได้เข้ารับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนวิชามวยไทยให้กับผู้เรียนได้
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รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  

 
ภาพท่ี 4.20 ความฝันของพาจอกา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาจอกา” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักฟุตบอล” พร้อมกับ
อธิบายไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเหมือน เมสซีเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ เพราะผมตัวเล็ก
เหมือนพี่เจ และผมก็อยากเล่นฟุตบอลให้เก่งเหมือนพี่เจ เวลาผมเล่นฟุตบอลพี่ๆ ท่ีเล่นด้วยกันก็ชอบ
เรียกผมว่า เมสซี่เจ” สุรกิจ ชัยอนันธรรม. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ทหาร” พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “ผม
อยากเป็นทหาร  เพราะตอนเรียนกับครู (ผู้ศึกษา) ครูสอนให้ผมมีระเบียบวินัย รักประเทศไทย ผมเลย
อยากเป็นคนปกป้องประเทศ ถึงผมอยากเป็นนักฟุตบอลก็จริง แต่ครูบอกว่าเมื่อเราโตขึ้น เราสามารถ
เลือกท่ีจะเป็นอะไรก็ได้ ถ้าใจเรายังรักฟุตบอลยังไงเราก็ได้เตะฟุตบอล ผมเลยอยากเป็นทหารครับ 
เพราะเป็นทหารก็เตะฟุตบอลได้” สุรกิจ ชัยอนันธรรม. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า พาจอกาได้เปล่ียนแปลงความฝันของตัวเองจากนักฟุตบอลเป็นทหาร 
เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนการฝึก
ทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลและแนะน าแนวทางการเลือก
เส้นทางชีวิตด้วยตัวเอง ตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  
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ภาพท่ี 4.21 ความฝันของพาจอโจ้. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พาจอโจ้” 

ความฝันกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักฟุตบอล” พร้อมกับอธิบาย
ไว้ว่า “ผมชอบเวลาเตะฟุตบอลกับเพื่อน มันสนุก ถึงผมจะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็สนุกท่ีได้เล่นบอล
ด้วยกัน” สุขประเสริฐ วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “นักมวย” พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “ผม
ชอบท่ีครู (ผู้ศึกษา) สอนมวยไทยมากกว่าสอนเล่นบอล ผมเคยอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ผมเล่นไม่เก่ง
เหมือนเพื่อน แต่พอครูสอนวิชามวยไทย ผมชอบมาก เรียนสนุก ครูให้ผมเล่นชกมวยกับเพื่อน ผมชอบ
มาก และผมเลยอยากเป็นนักมวย” สุขประเสริฐ วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า พาจอโจ้ได้เปล่ียนแปลงความฝันของตัวเองจากนักฟุตบอลไปเป็นนักมวย 
เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนการฝึก
ทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลและวิชามวยไทยท่ีสอนศิลปะทักษะ
การป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทย การร าไหว้ครูมวยไทย และเสริมสร้างความแข็งแก่งของร่างกาย 
ตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”  
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ภาพท่ี 4.22 ความฝันของนอพอแควะ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอพอแควะ” 

ความฝันกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักร้อง” พร้อมกับอธิบายไว้
ว่า “หนูอยากเป็นนักร้อง จะได้ร้องเพลงให้พ่อให้แม่ให้พี่และก็ให้หลานของหนูฟัง”           
ดวงตา วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ครู” พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “หนูอยาก
เป็นครูสอนนักเรียนเหมือนครู (ผู้ศึกษา) ครูสอนสนุกและให้พวกหนูได้เล่นตามท่ีหนูอยากเล่น และก็
ให้เรียนตามท่ีหนูอยากรู้ หนูชอบการไปนั่งเรียนนอกสถานท่ี ให้หนูไปเรียนทอผ้าท่ีบ้านเพื่อน ตอนนี้
หนูช่วยแม่ทอผ้าได้แล้ว หนูอยากให้ครูเต๋าอยู่สอนหนูต่อ” ดวงตา วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). 
สัมภาษณ์. 

สรุปว่า นอพอแควะได้เปล่ียนแปลงความฝันของตนเองท่ีอยากเป็นนักร้องมาเป็น
ครู เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานโรงเรียนบ้านนุ
เซะโปล้ เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชุมชนของตัวเอง 
โดยท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ 
เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 
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ภาพท่ี 4.23 ความฝันของนอโมเฮะ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอโมเฮะ” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “อยู่ท่ีบ้านกับครอบครัว” 
พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “หนูอยากอยู่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็กับพี่ๆ หนูอยากป่ันจักรยาน แต่ท่ีบ้านหนู
ไม่มีจักรยาน หนูไม่อยากให้พี่ๆ ไปอยู่ท่ีอื่น ตอนนี้พี่ๆ ของหนูเรียนอยู่ท่ีนุเซะโปล้ อยากให้พี่ๆ กลับ
บ้านมาเล่นกับหนูทุกวัน” วนันยา วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ครู” พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “หนู
อยากเป็นครูกลับมาสอนนักเรียนท่ีหมู่บ้านเหมือนครู (ผู้ศึกษา) เพราะครูสอนสนุก ได้เล่นอะไรท่ีหนู
ไม่เคยเล่นมาก่อน สอนต่อยมวย สอนเล่นวอลเล่บอล และท่ีหนูชอบท่ีสุดคือสอนร าไทย หนูอยากเป็น
ครูสอนร าท่ีนี่ เพราะหนูจะได้สอนนักเรียนแล้วก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วย”     
วนันยา วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า นอโมเฮะยังยึดมั่นในความฝันท่ีอยากอยู่บ้านกับครอบครัว แต่ส่ิงท่ีเพิ่ม
ขึ้นมาคือความฝันท่ีอยากเป็นครู เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปา
กะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี และได้สอนในทุกรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นหาส่ิงท่ีผู้เรียนอยากท า โดยให้
ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวของผู้เรียนเองจนค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

 



Ref. code: 25595900080036FSJ

74 
 

 
ภาพท่ี 4.24 ความฝันของมึไลพอ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “มึไลพอ” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “อยากไปทะเล” พร้อมกับ
อธิบายไว้ว่า “หนูอยากไปเท่ียวทะเล ท่ีบ้านหนูมีแต่ภูเขากับป่า หนูเห็นทะเลในโทรทัศน์ท่ีบ้านเพื่อน
สวยมาก หนูอยากเห็นของจริง อยากลองกินน้ าทะเลดูว่ามันเค็มเหมือนในโทรทัศน์บอกหรือเปล่า 
แล้วก็อยากเห็นปลาโลมาด้วย ครูเคยไปทะเลหรือเปล่า ท่ีทะเลเป็นยังไงบ้าง สวยไหม ท่ีทะเลมี
อะไรบ้าง เล่าให้หนูฟังหน่อย” สุขศรี วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ครู” พร้อมอธิบายไว้ว่า “หนูอยาก
เป็นครูเพราะหนูชอบเรียนกับครู (ผู้ศึกษา) ครูสอนสนุก หนูอยากมาโรงเรียนมาเรียนกับครูทุกวัน 
วันหยุดครูก็มากินข้าวที่บ้านและก็สอนหนูกับน้องและก็พี่ชายหนูท่ีไม่ได้เรียนกับครูให้อ่านหนังสือ หนู
อยากเป็นครูท่ีสอนนักเรียน หนูอยากเรียนสูงๆ จะได้กลับมาสอนหนังสือให้กับนักเรียนท่ีนี่”     
สุขศรี วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า มึไลพอได้เปล่ียนแปลงความฝันของตัวเองจากอยากไปเท่ียวทะเลมาเป็น
ครู เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และได้สอนในทุก
รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นหาส่ิงท่ีผู้เรียนอยากท า โดยให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตัว
ของผู้เรียนเองจนค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ 
เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 
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ภาพท่ี 4.25 ความฝันของนอพอดา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอพอดา” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “อยากแต่งงาน” พร้อมกับ
อธิบายไว้ว่า “หนูอยากแต่งงาน เพราะหนูเคยเห็นคนแต่งงานกัน เจ้าสาวใส่ชุดแต่งงานแล้วสวยมาก 
หนูอยากใส่ชุดสวยๆ แบบนั้นบ้าง” อภิญญา วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ครู” พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “หนู
อยากเป็นครูเพราะหนูชอบครู (ผู้ศึกษา) ครูสอนสนุกมาก ให้หนูได้เรียนต้ังหลายอย่าง หนูอ่านหนังสือ
ไม่ค่อยเก่ง ครูก็ตามไปสอนท่ีบ้านอีก หนูอยากเป็นครู ท่ีรักนักเรียนและสอนเก่งเหมือนครู ”     
อภิญญา วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า นอพอดาได้เปล่ียนแปลงความฝันจากอยากแต่งงานมาเป็นครู เมื่อได้เข้า
รับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และได้สอนในทุกรายวิชาเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นหาส่ิงท่ีผู้เรียนอยากท า โดยให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวของผู้เรียนเองจน
ค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปา
กะญอก็เป็น” 
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ภาพท่ี 2.26 ความฝันของพากานา. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560. 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาเรียกว่า “พากานา” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “นักมวย” พร้อมกับอธิบาย
ไว้ว่า “ผมอยากเป็นนักมวย เพราะผมชอบเล่นต่อสูกับเพื่อน ผมอยากข้ึนไปต่อยมวยท่ีกรุงเทพ จะได้
หาเงินให้พ่อกับแม่ใช้” สมเดช วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ทหาร” พร้อมกับอธิบายว่า “ท่ีผม
อยากเป็นทหารเพราะครู (ผู้ศึกษา) เคยเล่าให้ผมฟังว่า เราต่อยมวยเป็นอาชีพเสริมได้ มีนักมวยหลาย
คนท่ีเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วย ผมก็เลยอยากเป็นทหารไปด้วยต่อยมวยไปด้วย จะได้มีเงินไว้ดูแลพ่อ
แม่ และผมก็ชอบวิชามวยไทยท่ีครูสอน ได้ออกก าลังกายและก็ยังได้ต่อยมวยกับเพื่อนด้วย”    
สมเดช วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า พากานายังยึดมั่นในความฝันท่ีอยากเป็นนักมวย แต่ความฝันของพา
กานาได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่ิงคือ ทหาร เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ 
ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี สอนวิชามวยไทยท่ีสอนทักษะศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทย และสอนในทุกรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นหาส่ิงท่ีผู้เรียนอยากท า โดยให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวของผู้เรียน
เองจนค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ 
ปากะญอก็เป็น” 
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ภาพท่ี 2.27 ความฝันของนอพอแบะ. โดย กรกฎ อินทยักษ์, 2560.อ 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาเรียกว่า “นอพอแบ๊ะ” 

ความฝันในกิจกรรมความฝันและแรงบันดาลใจ คือ “อยู่บ้านกับครอบครัว” 
พร้อมอธิบายไว้ว่า “หนูอยากอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ไปตลอด หนูไม่อยากไปอยู่ท่ีอื่น ท่ีอื่นน่ากลัว พ่อ
เคยจะให้หนูไปเรียนท่ีนุเซะโปล้ ให้ไปอยู่กับพี่ แต่ว่าหนูไม่อยากไป หนูอยากอยู่บ้านกับพ่อกับแม่”  
รัตนาพร วนาศรีโสภา. (12 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์. 

ความฝันในกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง คือ “ครู” พร้อมกับอธิบายไว้ว่า “หนู
อยากเป็นครูเหมือนครู (ผู้ศึกษา) ครูสอนสนุกแล้วก็ตลกด้วย หนูชอบเรียนวอลเล่บอล ศิลปะ ร าไทย 
และคณิตศาสตร์ จากท่ีหนูเรียนไม่รู้เรื่องครูก็คอยจ้ีสอนหนูจนหนูท าได้ ตอนท่ีไปสอบท่ีนุเซะโล้แล้ว
หนูไม่ยอมไป ครูก็ไปปตามหนูท่ีบ้านแล้วก็พาหนูไปสอบ หนูอยากเป็นครูเหมือนครูเต๋า ครูบอกว่าถ้า
อยากเป็นครูก็ต้องต้ังใจเรียนแล้วก็ไม่ร้องไห้บ่อย หนูจะไม่ร้องไห้บ่อยๆ แล้วหนูจะต้ังใจเรียนแล้วจะ
เป็นครูกลับมาสอนท่ีนี่ให้เหมือนครูให้ได้” รัตนาพร วนาศรีโสภา. (1 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. 

สรุปว่า นอพอแบะได้เปล่ียนแปลงความฝันจากการอยากอยู่บ้านกับครอบครัวมา
เป็นครู เมื่อได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนแบบ””เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ท่ีได้สอนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการสอนท่ีเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และได้สอนในทุก
รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นหาส่ิงท่ีผู้เรียนอยากท า โดยให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตัว
ของผู้เรียนเองจนค้นพบแนวทางการด าเนินชีวิตของตัวเองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ 
เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

จากกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง ท าให้ทราบว่า จากการจัดการเรียนการสอน
แบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ส่งผลให้ผู้เรียนมีความฝันท่ีเพิ่มข้ึนและเปล่ียนแปลงไปจาก
กิจกรรมวาดภาพความฝันและแรงบันดาลใจ รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปตลอด
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ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น ซึ่งกิจกรรมฝันให้ไกลไปให้
ถึงเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนความฝันสุดท้ายของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ 
เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” เพื่อให้ผู้สอนแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตให้กับผู้เรียนเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนส้ินสุดการจัดการเรียนการสอน 

 

4.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จัดท าเป็นเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” ซึ่งประกอบด้วย 5 ทักษะการเรียนรู้ คือ 
ทักษะการเรียนรู้ท่ี 1 ฟุตบอลสานฝัน ทักษะการเรียนรู้ท่ี 2 แม่ไม้มวยไทย ทักษะการเรียนรู้ท่ี 3 ร า
ไทยร าโขน ทักษะการเรียนรู้ท่ี 4 เกษตรปากะญอ และทักษะการเรียนรู้ท่ี 5 วิถีปากะญอ และก าหนด
เป็นทักษะการเรียนรู้ 5 ทักษะการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการก าหนดตามประเด็นปัญหาท่ีพบในการ
จัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยให้แต่ละทักษะมีเนื้อหาตามช่ังเวลาท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียน จึง
เลือกตั้งช่ือทักษะการเรียนรู้ให้คล้องจองกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าของผู้เรียน 

 

4.3.1 ทักษะการเรียนรู้ที่ 1 ฟุตบอลสานฝัน  

จากการเข้าไปจัดกิจกรรมช่วยสอนหนังสอนักเรียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการท าความรู้จักกันระหว่างผู้ศึกษากับผู้เรียนระยะเวลาในช่วงนี้ท าให้ผู้ศึกษา
ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับพฤติกรรมผู้เรียนในแต่ละช้ันของผู้เรียน เพื่อหาแนว
ทางการแก้ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนของผู้เรียนและการไม่มีประสบการณ์ในการสอนหนังสือของผู้
ศึกษา เกิดเป็นการจัดกิจกรรมวาดภาพความฝันและแรงบันดาลใจ เพื่อทราบความต้องการและส่ิงท่ี
ผู้เรียนอยากท า จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนหลายคนได้ให้ความสนใจกับการเป็นนักฟุตบอล 
พร้อมท้ังผู้ศึกษามีประสบการณ์การสอนเล่นฟุตบอลาก่อน จึงเกิดความคิดท่ีอยากจะสอนทักษะการ
เล่นฟุตบอลให้กับผู้เรียน ผู้ศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับผู้เรียน ก่อ
เกิดเป็นทักษะการเรียนรู้ท่ี 1 ฟุตบอลสานฝัน เป็นการสอนให้ผู้เรียนเป็นนักฟุตบอลท่ีมีระเบียบวินัย
และเล่นฟุตบอลอย่างมีน้ าใจนักกีฬา 



Ref. code: 25595900080036FSJ

79 
 

สาระส าคัญ ผู้เรียนมีความฝันท่ีอยากเป็นนักฟุตบอล ดังนั้น การศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมีน้ าใจนักกีฬา รู้รักรู้สามัคคีกันในทีม และเป็นนักฟุตบอลท่ีมี
คุณภาพ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้กับผู้เรียนเพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นสานฝันให้กับผู้เรียนในอนาคต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักในการเล่นฟุตบอลอย่างมีน้ าใจ
นักกีฬา และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลท่ีดีขึ้น มีความ
สามัคคีกันภายในทีม มีความคิดเล่นฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ วางแผนอนาคตอย่ามีเป้าหมาย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนตรงต่อเวลา มีความต้ังใจในการซ้อม ซื่อสัตย์ 
ขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก และมีความคิดสร้างสรรค์ 

บูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามเนื้อหาดังนี้ ภาษาไทย การพูดเพื่อการส่ือสาร 
การวอร์มร่างกายก่อนและหลังเล่นกีฬา การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นและทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐานสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการวอร์มร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬา ผู้ศึกษาน า
นักเรียนวอร์มร่างกาย เช่น ยืดร่างกาย 5 นาที วิ่งรอบสนามฟุตบอล 3 รอบ วิ่งสไลต์ข้าง 1 รอบ ซอย
ขา 3 ชุด วิ่งเก็บเส้น 3 ชุด ซิทอัพ 50 ครั้ง เป็นต้น และเรื่องทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล คือ การ
เล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิดทักษะพื้นฐานหลายด้านอาทิ การ
เคล่ือนไหวเบื้องต้น การท าความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลการหยุดหรือบังคับลูก ทักษะเหล่านี้มีความ
ละเอียดอ่อน และเป็นพื้นฐานส าหรับเทคนิคการเล่นอื่นๆ ต่อไปซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจนช านาญ 
และเป็นทักษะท่ีต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การทรงตัว เป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นท่ีมีความส าคัญใน
การฝึกกีฬาทุกชนิด เพื่อการเคล่ือนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว สามารถท าให้การเล่นกีฬาเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สนุกสนานเร้าใจท่าทางการทรงตัวท่ีผู้เล่นฟุตบอลควรฝึกหัด มีดังนี้ท าการทรงตัวและ
จังหวะการใช้เท้าท้ังบนพื้นดินและในอากาศ การถ่ายน้ าหนักตัวไปสู่เท้าหลัก เมื่อมีการครอบครองลูก 
เตะลูกหรือเล้ียงลูกฟุตบอลการวิ่งตามแบบของฟุตบอล เช่น วิ่งไปท่ีมุมสนาม วิ่งหาช่องว่าง วิ่งตัดกัน
เพื่อหลอกคู่ต่อสู้ การวิ่งซิกแซ็ก เพื่อการหลบหลีกเมื่อเล้ียงหรือครอบครองลูก  

การท าความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล พื้นฐานของการเล่นฟุตบอลท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง
ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเป็นอย่างดี กล่าวคือ การเล่นลูกฟุตบอล
ต้องสามารถท าได้อย่างท่ีต้ังใจไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกแบบใดก็ตาม การท่ีผู้เล่น คุ้นเคย
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กับลูกฟุตบอลจะส่งผลให้การครอบครองบอล การเคล่ือนท่ีในลักษณะต่างๆ การควบคุมบังคับทิศทาง
ของลูกฟุตบอลเป็นไปด้วยความแม่นย า ดังนั้น จึงควรให้ผู้เล่นฝึกความคุ้นเคยให้ชินกับลูกฟุตบอลมาก
ท่ีสุด วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล 1. วางเท้าบนลูกฟุตบอลแล้วคลึงด้วยฝ่าเท้าไปมาหน้า 
หลัง ซ้าย  ขวา โดยให้อยู่กับท่ี ให้ท าท้ังเท้าซ้าย-ขวา 2. ท าเหมือนข้อท่ี 1 แต่ให้เคล่ือนท่ีไปตาม
ทิศทางต่างๆ ด้วย 3. ใช้ฝ่าเท้าตบลูกฟุตบอลให้กระดอนขึ้น-ลง โดยใช้เท้าซ้ายหรือขวาสลับกัน 4. วาง
เท้าด้านในติดกับข้างลูกฟุตบอล ใช้ข้างเท้าด้านในปาดเหนือลูกมาอีกด้านหนึ่งของลูก ตอนนี้ลูก
ฟุตบอลจะอยู่ข้างเท้าด้านนอก แล้วใช้เท้าด้านนอกปาดลูกกลับไปอีกด้านตามเดิม แล้วให้ฝึกสลับเท้า
ด้วย5. งัดลูกฟุตบอลด้วยปลายเท้าให้ลูกลอยขึ้นในอากาศ หยุดลูกด้วยหลังเท้า หรือฝ่าเท้า6. งัดลูก
ฟุตบอลด้วยปลายเท้าให้ลูกลอยขึ้นในอากาศ แล้วเดาะลูกด้วยเท้า เข่า หน้าอก ศีรษะ สลับกัน7. ท า
เหมือนข้อ 6 แต่เคล่ือนท่ีเป็นระยะทางไกล โดยลูกฟุตบอลไม่ตกถึงพื้น 

การหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอล การหยุดลูกได้ดีนั้น ท าให้สามารถท่ีจะบังคับและ
ควบคุมลูกฟุตบอลให้เคล่ือนท่ีไปในลักษณะใดก็ได้ตามต้องการ เช่น การเล้ียง การส่งลูก การยิงประตู 
ท าให้ทีมเป็นฝ่ายรุก เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม การหยุดลูก หมายถึง การบังคับลูกท่ีมาในลักษณะต่างๆ 
ท้ังบนพื้นดินและในอากาศให้อยู่ในครอบครองของเรา เพื่อจะได้ส่งลูกต่อไปตามความต้องการ หลัก
ในการหยุดลูกมีอยู่ 3 ประการ คือ 1. จะใช้ส่วนใดของร่างกายในการหยุดลูก 2. การเคล่ือนตัวเข้าสู่
ต าแหน่ง เพื่อหยุดลูกท่ีลอยมาหรือกล้ิงมากับพื้น 3. ใช้เทคนิคการผ่อนของร่างกาย เพื่อลดแรงปะทะ
ของลูก  

การหยุดลูกด้วยฝ่าเท้า ให้พยายามหยุดลูกฟุตบอลเบาๆ การใช้ฝ่าเท้าหยุดลูก ให้
หยุดลูกท่ีส่งเรียดมากับพื้น โดยเปิดปลายเท้าขึ้นปะทะลูกไว้ในครอบครองและให้ฝ่าเท้าสัมผัสส่วนบน
ของลูกพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ีต่อไป 

การหยุดลูกด้วยข้างเท้าด้านใน วิธีนี้สามารถใช้หยุดลูกท่ีส่งเรียดหรือต่ า คือ 1. ใช้
ในการควบคุมลูกฟุตบอลให้ตกลงสู่พื้นอย่างประณีต ในขณะท่ีเคล่ือนไปข้างหน้า 2. วางมุมเท้าเพื่อ
หยุดลูก โดยการบิดล าตัวทางด้านข้างตามแนวท่ีลูกลอยมา ใช้ข้างเท้าด้านในสัมผัสตรงกลางลูก เพื่อ
ผ่อนแรงปะทะ 3. การหยุดลูกใช้องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ข้างเท้าด้านใน ข้อเท้า และพื้นสนาม 4. 
คาดคะเนจังหวะลูกฟุตบอลกระทบกับเท้าและพื้นดินพร้อมๆ กัน เพื่อการหยุดลูกไว้อย่างมั่นคง 

การหยุดลูกด้วยหลังเท้า วิธีนี้ใช้หยุดลูกฟุตบอลท่ีลอยมา ให้งอเข่าและยกเท้าขึ้น 
เพื่อรับลูกท่ีก าลังจะตกพื้น ให้ลดขาและเท้าเพื่อผ่อนแรงปะทะ ตาจ้องมองดูลูก ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่ง
เป็นหลักและทรงตัวให้มั่นคง 
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การหยุดลูกด้วยหน้าขา ใช้ในกรณีท่ีลูกลอยมาสูงกว่าระดับเอว ใช้หน้าขาหยุดลูก
ไว้โดยให้งอเข่ารับผ่อนแรง โดยลดต้นขาลงแล้วปล่อยลูกตกลงพื้นอยู่กับเท้าเพื่อครอบครองบอล โดย
ใช้แขนท้ังสองข้างและขาท่ียืนเป็นหลักช่วยในการทรงตัว 

การหยุดลูกด้วยศีรษะ ในกรณีท่ีลูกฟุตบอลลอยมาสูงเกินกว่าท่ีจะรับด้วยหน้าอก 
ให้ใช้น้าผากรับแทน โดยยื่นศีรษะออกไปเพื่อรับลูก เมื่อรับแล้วให้ดึงศีรษะกลับ แล้วปล่อยให้ลูกลงพื้น
อยู่กับเท้า 

การเล้ียงบอล  หมายถึง การพาลูกบอลไปด้วยการใช้เท้าท้ังสองเข้าสลับกัน จะ
เป็นการเดินหรือวิ่งก็ตาม เราสามารถท่ีจะไปได้ตามทิศทางท่ีต้องการ ช้า เร็ว หรือหลบหลีกด้วยการ
ใช้เท้าท้ังสองข้างบังคับลูก รวมท้ังการหลอกล่อ ป้องกันหรือเพื่อการพาไปยิงประตู การเล้ียงลูกบอล
หรือบังคับลูกบอลให้อยู่ในครอบครองนับว่ามีประโยชน์มากในการเล่นฟุตบอล เพราะผู้ท่ีจะเล่น
ฟุตบอลให้ได้ดีนั้น จะต้องมีความคุ้นเคยต่อลูกบอลก่อน ท้ังต้องรู้จักวิธีบังคับ ลูกบอลด้วยการเล้ียง 
การเดาะ การโหม่ง เพื่อหลบหลีกฝ่ายตรงข้ามและเคล่ือนไหวไปตามทิศทางท่ีต้องการ ทักษะดังกล่าว
จ าเป็นต้องฝีกหัดจนรู้จังหวะของลูก การเตะลูกความแรงและวิถีของลูกรวมท้ังความอ่อนตัว ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตลอดจนสายตาของผู้เล้ียง ลูกบอลก็มีส่วนส าคัญมาก  

การส่งบอล เป็นส่ิงท่ีส าคัญในการเล่นเป็นทีม เป็นทักษะพื้นฐานท่ีผู้เล่นทุกคน
ต้องเรียนรู้รวมท้ังผู้รักษาประตูด้วย มีเหตุผลหลายประการท่ีจะใช้การส่งบอลไม่ว่าจะเป็น การท าให้
บอลอยู่ในการครอบครองของทีม, การเคลียร์บอลออกจากพื่นท่ีอันตราย, การส่งเพื่อเปิดโอกาสใน
การท าประตูคู่แข่ง แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีเราต้องคิดไว้คือ "จงส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีม เมื่อเขาอยู่ในต าแหน่ง
ท่ีดีกว่า"การส่งบอลของผู้เล่นมีเพื่อพัฒนาการโจมตีคู่แข่ง หรือ การท าให้บอลเคล่ือนท่ีโดยไม่ถูกการ
สกัดจากฝ่ายตรงข้าม การผ่านบอลมีท้ังการส่งลูกเรียดหรือส่งลูกโด่ง การส่งบอลส้ันหรือส่งบอลยาว 
การส่งบอลส้ันเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด ส่วนการส่งบอลยาวด้วยลูกโด่งเป็นส่ีงท่ียากท่ีสุด การส่งบอลในแต่ล
รูปแบบล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป การส่งบอลส้ันมักใช้ในสถานการณ์ท่ีเราก าลังครอบครองบอล
อยู่ใกล้ประตูคู่แข่งเพื่อท่ีจะท าประตู หรือ สถานการณ์ของกองหลังท่ีต่อบอลกันก่อนท่ีจะมีโอกาส
เหมาะในการส่งบอลไปข้างหน้า ส่วน การส่งแบบโค้งเข้า, การส่งแบบโค้งออก และการส่งบอลพุ่ง จะ
ใช้ในการส่งบอลยาวซึ่งปกติบอลจะออกจากเท้าของผู้เล่นขณะท่ีเค้าอยู่ในแดนตัวเองเพื่อให้บอลข้าม
ผ่านไปแดนคู่ต่อสู้ 

การส่งบอลส้ัน วิธีการส่งบอลส้ันท่ีถูกต้องจะประกอบด้วยสองส่ิงคือ 1.บริเวณ
ข้างเท้าด้านในท่ีปะทะกับลูกบอล 2.แรงในการส่งบอลท่ีเหมาะสมเพื่อในไปถึงเป้าหมายโดยไม่ถูกสกัด
ในระยะทางส้ันๆ ท่ีบอลเดินทางไป ขาหลักของผู้เล่นท ามุมประมาณ 30 องศา กับลูกบอล เตรียมพร้อม
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ท่ีจะเหวี่ยงเท้าข้างท่ีถนัดจากด้านหลังผ่านขาหลักมาด้านหน้า เตะบอลด้วยข้างเท้าด้านในพยายามท า
ให้บอลเรียดไปกับพิ้นโดยการเกร็งข้อเท้า ปล่อยขา ถ่ายน้ าหนัก Follow ขาไปด้านหน้า ตามทิศทางท่ี
ส่งบอลออกไป 

การส่งบอลยาวหรือการครอสบอล ควรท าอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้
ไม่ถูกสกัดจากกองหลังฝ่ายตรงข้ามท่ีพยายามป้องกันและความแม่นย าในการส่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด
ส่งบอลยาว.ผู้เล่นต้องจ้องบอลไปท่ีลูกบอลและขาหลักท ามุม 30 องศากับลูกบอล เตะไปท่ีใต้บอล 
โดยให้แน่ใจว่าหัวเข่าของ ขาข้างท่ีใช้เตะบอลอยู่เหนือลูกฟุตบอล ขณะท่ีปะทะกับลูกฟุตบอล ปล่อย
ขา ถ่ายน้ าหนักFollow ขาไปด้านหน้า อย่างเห็นได้ชัดกว่าการส่งบอลส้ัน 

การยิงบอล ความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลหลายๆ คน คือ สามารถเตะลูกฟุตบอลให้
มีความรุนแรงท่ีมักสร้างปัญหาให้กับผู้รักษาประตู และ เรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนร่วมทีมและกอง
เชียร์ได้แทบทุกครั้ง แต่ส่ิงส าคัญท่ีสุดของการยิงประตูให้แรง นอกจากเรื่องความแม่นย าในการถูก
โฟกัสของลูกฟุตบอลแล้ว มันยังมีเทคนิคการเตะฟุตบอลให้แรงดังต่อไปนี้ท่ีจะท าให้เพื่อนๆ เตะลูก
บอล ให้มีพลัง ความรุนแรง โดยเตะอย่างง่ายดายแทบไม่ต้องออกแรงเยอะอีกด้วย  

วิธีการยิงบอลให้แรง พึงระลึกว่าการเตะบอลให้แรงไม่ใช่การใช้แรงในการยิง 
100 เปอร์เซ็น แต่ใช้แรงประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ( หากกล้ามเนื้อมีความแข็งเกร็ง ความ
แม่นย า ในการท่ีเท้าปะทะลูกฟุตบอลก็จะน้อยลง) การวางเท้า ให้ส้นเท้า ของเท้าวาง อยู่เสมอ แนว
ต่ าสุดของลูกฟุตบอล โดยวางห่างจากลูกฟุตบอล ประมาณ ช่วงความยาว 1 1/2 ของลูกฟุตบอล การ
ยิงให้ใช้ส่วนท่ีแข็งท่ีสุดของหลังเท้า คือ แนวกระดูกนิ้วหัวแม่เท้า ต่ ากว่าข้อเท้าประมาณ 3 นิ้ว เป็นจุด
ปะทะลูกฟุตบอล ( ลองเอามือคล าดูก่อน) ขณะยิง เท้าท่ีใช้เตะลูกบอล ต้องเหยียดตรง ท ามุม 180 
องศา กับหน้าแข้ง คิดถึงจุดปะทะบอลเพียงอย่างเดียว ลูกบอลท่ีออกไปมีเปอร์เซ็นต์ ท่ีจะส่าย ไปมา
สูง ลูกบอลพุ่งเรียดต่ า และ กลายเป็นประตู 

มารยาทนักฟุตบอลท่ีดี มีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
ช่วยเหลือกัน มีน้ าใจนักกีฬา แสดงการขอโทษเมื่อรู้ว่าตนเองกระท าผิด รู้จักให้อภัยเมื่อเพื่อนผิดพลาด
รู้จักแพ้เมื่อตนเองมีความสามารถและฝีมือไม่มากนัก มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด เช่ือฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน โดยไม่แสดงกิริยา
ท่ีไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสินในการตัดสินไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการยั่วยุหรือกล่ันแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรง
ข้าม มีความอดทน เสียสละ กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความ
สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบประเพณีท่ีดีงาม 
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กฎและกติกาการเล่นฟุตบอล  

กฎข้อท่ี 1: สนามฟุตบอล เป็นสนามหญ้ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง 100 หลา ยาว 
130 หลา และท าเส้นต่างๆ ในสนามเป็นสีขาว 

กฎข้อท่ี 2: ลูกฟุตบอล เป็นทรงกลม ท าจากหนัง หรือวัสดุอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่น เป็นฟุตบอลเบอร์ 5 มีเส้นรอบวงประมาณ 68-70 เซนติเมตร 
น้ าหนักประมาณ 410-450 กรัม 

กฎข้อท่ี 3: จ านวนผู้เล่น ประกอบด้วยทีม 2 ทีม และแต่ละทีมประกอบด้วยผู้
เล่นตัวจริงและตัวส ารอง ผู้เล่นตัวจริงจะเป็นผู้เล่นชุดแรกท่ีลงสนาม ส่วนผู้เล่นตัวส ารองมีไว้เพื่อ
สับเปล่ียนกับผู้เล่นตัวจริงในกรณีท่ีผู้เล่น ตัวจริงไม่สามารถเล่นได้หรือกรณีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
หรือตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการทีม ผู้เล่นตัวจริงท่ีลงสนามต้องมีไม่ต่ ากว่า 7 คน และไม่เกิน 11 คน 
และหนึ่งในนั้นจะต้องมีผู้เล่นต าแหน่งผู้รักษาประตู 1 คน, ตัวส ารองสามารถมีได้ไม่เกิน 7 คน 

กฎข้อท่ี 4: อุปกรณ์การเล่น ได้แก่ ลูกฟุตบอล (ตามกฏข้อ 2) ใช้ส าหรับเล่น 1 
ลูก และ เครื่องแบบของนักกีฬาทีมท้ัง 2 ทีมท่ีลงแข่งขัน สมาชิกทุกคนในทีมยกเว้นผู้รักษาประตู
จะต้องใส่ชุดแข่งขันสีเดียวกัน และท้ัง 2 ทีมจะต้องใส่ชุดแข่งท่ีมีสีตัดกันอย่างชัดเจน จะใส่ชุดท่ีมีโทน
สีคล้ายกันไม่ได้ (เช่น ทีมหนึ่งใสชุดแข่งสีขาว อีกทีมหนึ่งใส่ชุดแข่งสีเหลือง) ผู้รักษาประตูจะต้องใส่ชุด
แข่งท่ีมีสีไม่ซ้ ากับผู้เล่นท้ัง 2 ทีม และนักกีฬาท่ีท าการแข่งขันจะต้องใส่รองเท้า (ในปัจจุบันไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาใช้เท้าเปล่าเล่น) ท่ีกล่าวมาเป็นอุปกรณ์การเล่นท่ีต้องมีในการแข่งขัน ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ท่ี
กติกาไม่บังคับแต่ผู้เล่นมักจะนิยมใช้กัน คือ สนับแข้ง, ถุงมือและหมวกส าหรับผู้รักษาประตู และยังมี
อุปกรณ์ปลีกย่อยส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาทางสุขภาพท่ีสามารถอนุโลมให้ใส่ ในเวลาลงเล่นได้ เช่น แว่นตา 
(ส าหรับผู้ท่ีได้รับการผ่าตัดทางตา) , หน้ากาก, เฮดเกียร์ เป็นต้น 

กฎข้อท่ี 5: กรรมการ 

กฎข้อท่ี 6: ผู้ช่วยกรรมการ 

กฎข้อท่ี 7: ระยะเวลาการแข่งขัน 

กฎข้อท่ี 8: การเริ่มต้นการแข่งขัน 

กฎข้อท่ี 9: บอลออกนอกสนาม 
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กฎข้อท่ี 10: วิธีนับคะแนน 

กฎข้อท่ี 11: การล้ าหน้า ในกติกาของฟุตบอล หมายถึง ผู้เล่นท่ีอยู่ในต าแหน่งล้ า
หน้าเมื่อลูกบอลสัมผัส หรือเล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งในทีมของเขา โดยผู้ตัดสินเห็นว่าเขามีส่วนร่วมกับ
การเล่นอย่างชัดเจน หรือ เกี่ยวข้องกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือ อาศัยความได้เปรียบจากการอยู่ใน
ต าแหน่งล้ าหน้าขณะนั้น แต่ไม่ถือเป็นการล้ าหน้า ในกรณีท่ีเตะจากประตู หรือเตะจากมุม หรือการ
ทุ่มส าหรับการกระท าผิดจากการล้ าหน้า จะลงโทษ โดยให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษ โดยอ้อมจาก
ต าแหน่งกระท าผิด 

กฎข้อท่ี 12: ฟาวล์ 

กฎข้อท่ี 13: ฟรีคิก 

กฎข้อท่ี 14: ลูกโทษ เป็นการต้ังเตะท าคะแนนในการแข่งขันฟุตบอล โดยลูก
ฟุตบอลจะอยู่ในต าแหน่งหน้าประตูห่างมาเป็นระยะ 12 หลา (ประมาณ 11 เมตร) โดยมีผู้รักษาประตู
คนเดียวเท่านั้นท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีป้องกันได้ ในการแข่งขันฟุตบอลจะมีการยิงลูกโทษ 2 ลักษณะคือ 
ลักษณะแรกการยิงลูกโทษระหว่างการแข่งขัน เกิดจากท่ีผู้เล่นในฝ่ายรับท าฟาล์วผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
ภายในเขตประตู โดยผู้ท่ียิงลูกโทษจะมีสิทธิยิงได้หนึ่งครั้งโดยเมื่อยิงเสร็จแล้วจะปล่อย ให้เกมเล่นต่อ
ตามปกติ ในลักษณะท่ีสองคือการยิงลูกโทษภายหลังจากหมดเวลาการแข่งขัน และท้ังสองฝ่ายมี
คะแนนเท่ากัน จะท าการยิงลูกโทษในการตัดสินผู้ชนะ โดยการยิงลูกโทษลักษณะนี้จะ เริ่มต้นโดยผู้ยิง
ฝ่ายละ 5 คน สลับกันยิงลูกโทษ โดยถ้าไม่สามารถตัดสินกันได้ให้มีการยิงต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผู้
ชนะ 

เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลท่ีดีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ
ช่วยให้ผู้เรียนรู้แนวทางในการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ 

การวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะเรียน การตรงต่อเวลา ขยัน
ซ้อม การสร้างสรรค์เกม และทักษะท่ีพัฒนาขึ้นจากเดิม 

บันทึกหลังสอนและความเห็น ผู้เรียนบางคนมีทักษะการเล่นฟุตบอลท่ีพัฒนาขึ้น 
สามารถร่วมเล่นกับทีมเยาวชนในหมู่บ้านได้ และยังยึดมั่นในความฝันท่ีอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลมือ
อาชีพ 
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4.3.2 ทักษะการเรียนรู้ที่ 2 แม่ไม้มวยไทย 

จากกิจกรรมวาดภาพความฝันและแรงบันดาลใจเป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนแสดงส่ิง
ท่ีผู้เรียนอยากท าหรือความฝันของผู้เรียนออกมาเป็นภาพวาด หนึ่งในความฝันของผู้เรียน คือ นักมวย 
ผู้สอนจึงคิดหาวิธีท่ีจะให้ผู้เรียนได้ลองเรียนวิชามวยไทยด้วยตัวเอง จึงเกิดเป็นทักษะการเรียนรู้ท่ี  2 
แม่ไม้มวยไทย ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองเรียนและแสวงหาแนวทางในการด ารงชีวิตในอนาคต
ข้างหน้า 

สาระส าคัญ ผู้เรียนมีความฝันท่ีอยากเป็นนักมวย ดังนั้น การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะมวยไทยเพื่อเป็นศิลปะการป้องกันตัว ฝึกความอดทด และสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย 
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างทักษะแม่ไม้มวยไทยให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสานฝันให้กับ
ผู้เรียนในอนาคต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างท่ีผู้เรียน
ต้องการ และฝึกทักษะมวยไทยและเสริมสร้างร่างกายของผู้เรียนให้แข็งแรง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เรียนรู้ เข้าใจ ใช้
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างถูกวิธี สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ไม่
น าไปใช้ในทางท่ีผิด มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ 

บูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามเนื้อหาดังนี้ ภาษาไทย การพูดเพื่อการส่ือสาร 
การฟังการบรรยาย การแสดงความคิดเห็น และการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มารยาททางสังคม สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การวอร์มร่างกายก่อนและหลังเล่นกีฬา ทักษะพื้นฐานแม่ไม้มวยไทย 
และการร าไหว้ครูมวยไทย สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักพื้นฐานในการฝึกแม่ไม้มวยไทย ในการฝึกมวยไทย
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานก่อน เพราะเป็นทักษะเบ้ืองต้นการเรียนแม่ไม้มวยไทยและ
กลมวย เพื่อน าไปสู่การมีทักษะในขั้นสูงต่อไป เช่น  

การต้ังท่าจด หมายถึง การวางเข่า การวางมือให้ถูกต้องตามหลักการฝึก ซึ่งใน
การจดมวยนั้น ต้องทราบเหล่ียมมวยด้วย เหล่ียมมวย หมายถึง การแสดงการใช้มือและเท้าท่ีถนัด 
ออกมาให้เห็น โดยปกติมวยจะมี ๒ เหล่ียม คือ เหล่ียมซ้าย และเหล่ียมขวา เหล่ียมซ้าย หมายถึง การ
ยื่นหมัดขวาไปข้างหน้าสูงเหนือระดับหางค้ิว ในขณะท่ีเท้าขวายื่นไปข้างหลัง หมัดซ้ายชิดคาง เท้าซ้าย
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อยู่ด้านหลัง ล าตัวเหยียดตรง ไม่เกร็งปล่อยตัวตามสบาย โดยให้น้ าหนักอยู่ท่ีเท้าซ้าย ระยะห่างของ
เท้าท้ังสองข้าง ๑ ช่วงตัว สายตามองผ่านมือไปยังคู่ต่อสู้ตลอดเวลา เหล่ียมขวา หมายถึง การยื่นหมัด
ซ้ายไปข้างหน้าสูงเหนือระดับหางค้ิว ในขณะท่ีเท้าซ้ายยื่นไปข้างหลัง แขนซ้ายขนานกับล าตัว หมัด
ขวาชิดคาง เท้าขวาอยู่ด้านหลัง ล าตัวเหยียดตรง ไม่เกร็งปล่อยตัวตามสบาย ให้น้ าหนักอยู่ท่ีเท้าขวา 
สายตามองผ่านมือไปยังคู่ต่อสู้ตลอดเวลา 

การใช้หมัดตรง หมายถึง การใช้หมัดท่ีถนัดมุ่งไปยังเป้าหมาย โดยอาศัยแรงจาก
หัวไหล่ ล าตัว และเท้ายันพื้น โดยน้ าหนักตัวอยู่ท่ีเท้าหน้า ใช้แรงส่งจากเท้าหลังและสะโพก หัวไหล่ 

การใช้หมัดตัด หมายถึง การใช้หมัดเหวี่ยงในลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม บริเวณ
ล าตัว ใบหน้า หรือศีรษะของคู่ต่อสู้  

การใช้หมัดตวัด หมายถึง การใช้สันหมัดกดลงบริเวณอวัยวะส าคัญของคู่ต่อสู้ ใน
ลักษณะเหยียดแขนออกไป พร้อมชกตวัดวงแคบ 

การใช้หมัดเสย  หมายถึง การใช้หมัดชกเข้าหาคู่ต่อสู้โดยงอศอก เกร็งข้อศอก
หงายหมัด แล้วพุ่งหมัดยกขึ้นสู่เป้าหมาย ได้แก่ ปลายคาง ด้ังจมูก หรือใบหน้าคู่ต่อสู้ 

การใช้เตะตรง หมายถึง  การเตะให้วิถีทางขึ้นตรงจากพื้นสู่เป้าหมาย 

การใช้เตะตัด หมายถึง  การเตะท่ีมีวิถีทางโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดขนานกับไปกับ
พื้น 

การใช้เตะเฉียง หมายถึง การเตะเฉียงจากพื้นสู่เป้าหมายบริเวณชายโครง ล าตัว
หรือปลายคางคู่ต่อสู้ 

การใช้เตะตวัด หมายถึง  การเตะเหวี่ยงแล้วตวัดเท้าให้ส้นเท้าปะทะเป้าหมาย 

การถีบตรง หมายถึง การถีบออกไปตรงๆ ให้ปลายเท้า ส้นเท้า หรือฝ่าเท้าปะทะ
เป้าหมายในส่วนต่างๆ ของคู่ต่อสู้ โดยอาจเหยียดเท้าตรง หรืองอเท้าเข้าถีบก็ได้ 

การถีบข้าง หมายถึง การใช้ปลายเท้าถีบออกไปด้านข้างของล าตัว โดยเอียง
ศีรษะออกไปห่างจากล าตัว 

การกลับหลังถีบ หมายถึง การถีบตรงออกไปด้านหลัง อาจเหยียดขาตรง หรืองอ
ขาแล้วเหยียดตรงออกไปยังเป้าหมาย 
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การกระโดดถีบ หมายถึง การสืบเท้าท่ีไม่ถนัดออกไป ๑ จังหวะ แล้วลอยตัวใช้
เท้าท่ีถนัดพุ่งไปยังเป้าหมายของคู่ต่อสู้ 

การถีบจิก หมายถึง การใช้ปลายเท้าท่ีถนัดจิกไปบริเวณหน้าท้อง หรือล้ินปี่ของคู่
ต่อสู้ โดยอาศัยแรงส่งจากเท้าท่ีไม่ถนัด 

การใช้เข่าตรง หมายถึง  เข่าท่ีเคล่ือนท่ีจากจุดเริ่มไปกระทบเป้าหมายแนววิถีทาง
ตรงด่ิง 

การใช้เข่าเฉียง หมายถึง  การตีเข่าขึ้นเฉียงท ามุม กับล าตัวคู่ต่อสู้ เป้าหมาย
บริเวณชายโครง 

การใช้เข่าลอย หมายถึง  การตีเข่าขึ้นไปตรงๆโดยการกระโดดตัวลอยพ้นจากพื้น 

การใช้ศอกตี หมายถึง  การพับข้อศอกตีเฉียงลงกระทบเป้าหมาย สามารถตีได้
ท้ังซ้ายและขวา 

การใช้ศอกตัด หมายถึง  การพับข้อศอกขึ้นตีศอกทิศทางขนานกับพื้น 

การใช้ศอกสับ หมายถึง  ศอกท่ีใช้สับลงบนคู่ต่อสู้ท่ีเข้ากอด จะด้วยศอกเด่ียว
หรือคู่ ก็ตาม บริเวณใบหน้าจะต้องเร็วและแรง แต่คู่ต่อสู้ต้องเต้ียกว่า 

การใช้สอกงัด หมายถึง การตีศอกจากกลาง งัดขึ้นไปข้างบน ตรงเป็นมุมฉาก 

การใช้ศอกกลับ หมายถึง การหมุนตัวตีศอก กลับไปทางด้านหลัง ตามจังหวะท่ี
สัมพันธ์กับการเคล่ือนตามเท้า 

และเรื่องการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยท่ีส าคัญ โบราณาจารย์ผู้ทรงคุณ ท่านได้
จัดแบ่งไว้ คือ การใช้ หมัด ศอก เข่า เท้า มีท้ังรุกและรับ ในจังหวะสถานการณ์ต่างๆกันต้ังเป็นช่ือกล 
ต่างๆ เช่น  

ปักษาแหวกรัง  

ก. ฝ่ายรุกชกใบหน้าฝ่ายรับด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบก้าวเท้าสืบไปข้างหน้า เฉียงไปทางกึ่งซ้ายเล็กน้อยภายในแขนซ้าย
ของฝ่ายรุก ตัวเอนประมาณ 60 องศา น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย ทันใดให้งอแขนท้ัง 2 ขึ้น ปะทะแขน
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ท่อนบนและท่อนล่างของฝ่ายรุกไว้โดยเร็ว หมัดของ ฝ่ายรับท้ังคู่ ชิดกัน (คล้ายท่าพนมมือ) ศอกกาง
ประมาณ 1 คืบ ศีรษะและใบหน้าก าบังอยู่ระหว่างแขนท้ังสอง ตาคอย ช าเลืองดูหมัดขวา ของฝ่ายรุก 

อิเหนาแทงกฤช  

ก. ฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้า ตัวเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยตัวเอน
ประมาณ 60 องศา น้ าหนักตัวอยู่บน เท้าซ้าย งอศอกขวา ขนานกับพื้น ตีระดับชายโครงฝ่ายรุก ตอบ
ด้วยแขนซ้าย 

ยกเขาพระสุเมรุ  

ก. ฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบก้าวเท้าขวาพร้อมกับย่อตัวต่ าเข้าหาฝ่ายรุก งอเข่าขวา ขาซ้ายตึง 
ย่อตัวต่ าเอนไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา น้ าหนักตัวอยู่บนขาขวา ทันใดนั้น ให้ยืดเท้าขวายกตัวเป็น
แหนบ พร้อมกับพุ่งหมัดชกขวาเสยใต้คางของฝ่ายรุก หน้าเงยดูคาง ของฝ่ายรุก แขนซ้ายก าบังอยู่
ตรงหน้าเสมอคาง 

ตาเถรค้ าฟัก  

ก. ฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าของฝ่ายรุก ทางกึ่งขวาของวงหมัด
ภายในของฝ่ายรุกท่ีชกมา งอเข่าซ้าย เล็กน้อยใช้หมัดซ้าย ชกใต้คางของฝ่ายรุก แล้วใช้แขนขวาท่ีงอ
ป้องหมัดซ้ายฝ่ายรุกท่ีชกมาให้พ้นตัว 

ปักลูกทอย ใช้รับการเตะกราดของคู่ต่อสู้ โดยใช้ศอกรับสลับกัน 

ก. ฝ่ายรุก ยืนตรงหน้าพอได้ระยะเตะ ยกเท้าขวาเตะกราดไปยังบริเวณชายโครง
ของฝ่ายรับ จากขวาไปซ้าย โน้มตัว เล็กน้อย งอแขนท้ัง ๓ ป้องกันตรงหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบผลักตัวไปทางซ้าย พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายฉากไปข้างหลัง ใช้
แขนขวางอศอกขึ้นรับเท้าของฝ่ายรุกท่ีเตะมา แขนซ้ายงอป้องกันอยู่ตรงหน้าสูงกว่าแขนขวาเพื่อ
ป้องกันพลาดถูกใบหน้า 
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จระเข้ฟาดหาง แม่ไม้นี้ใช้ส้นเท้าฟาดไปทางด้านหลัง เมื่อคู่ต่อสู้พลาดแล้วถลัน
เสียหลัก จึง หมุนตัวเตะด้วยลูกเหวี่ยงส้นเท้า 

ก. ฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบก้าวเท้าขวากระโดดไปทางกึ่งขวา ให้พ้นหมัดฝ่ายรุก แขนงอก าบัง
ตรงหน้าแล้วใช้เท้าซ้าย เป็นหลักหมุนตัว เตะด้วยส้นเท้าขวาบริเวณท้องหรือคอ 

หักงวงไอยรา  

ก. ฝ่ายรุก ยกเท้าขวาเตะกราดไปยังชายโครงของฝ่ายรับ งอแขนท้ัง ๒ บังอยู่
ตรงหน้า 

ข. ฝ่ายรับ รีบก้าวเท้าขวาเข้าหาฝ่ายรุกตรงหน้าเกือบประชิดตัว ข้างตัวไป
ทางซ้าย เข่าขวางอ เท้าซ้ายเหยียดตรง ทันใด เอามือซ้ายจับเท้าขวาของฝ่ายรุก ต้องพยายามยกขา
ฝ่ายรุกให้สูง กันฝ่ายรุกใช้ศอกถองศีรษะ 

มอญยันหลัก  

ก. ฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 

ข. ฝ่ายรับ ผลักตัวเอนไปทางขวา เอนตัวหนีฝ่ายรุกประมาณ 45 องศา ยืนบน
เท้าขวา แขนท้ัง 2 งออยู่ตรงหน้า เหลียวดู ฝ่ายรุก ทันใดนั้น ยกเท้าซ้ายถีบท่ียอดอก หรือท้องน้อย
ของฝ่ายรุกให้กระเด็นห่างออกไป 

หนุมานถวายแหวน  

ก. ฝ่ายรุก เดินมวยชกด้วยหมัดขวาตรงไปท่ีหน้าของฝ่ายรับ 

ข. ฝ่ายรับ ก้าวเท้าขวาด้านข้าง พร้อมกับใช้หมัดซ้ายปัดหมัดขวาของฝ่ายรุก ย่อ
ตัวลงหลบหมัดตรงฝ่ายรุก สวนกลับด้วยหมัดท้ังสอง เสยเข้าท่ีคางของฝ่ายรุก 

นาคมุดบาดาล  

ก. ฝ่ายรุก เดินมวยเข้าเตะด้วยเท้าขวาหมายซอกคอฝ่ายรับ มือท้ังสองต้ังมั่น 

ข. ฝ่ายรับ ก้มตัวหลบลอดใต้เท้าขวาของฝ่ายรุกท่ีเตะมา แล้วรีบสอดเท้าขวา ถีบ
ขาพับซ้ายฝ่ายรุกทันที 
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เถรกวาดลาน  

ก. ฝ่ายรุก เดินมวยเตะสูง หรือยืนในลักษณะเท้ายืนคู่ 

ข. ฝ่ายรับ เดินมวยเข้าหาในระยะท่ีเตะกวาดได้พร้อมกับก้มตัวลง ให้เท้าของฝ่าย
รุกเตะผ่านศรีษะไป แล้วเตะกวาดไปท่ีเท้าซ้ายท่ียืนอยู่ของฝ่ายรุกอย่างสุดแรง ถ้ายืนจดมวย ให้เตะ
กวาดขาท่ีอยู่ข้างหน้า 

หนุมานข้างลงกา  

ก. ฝ่ายรุก เดินเข้ามาเตะด้วยเท้าขวาหมายชายโครงของฝ่ายรับ 

ข. ฝ่ายรับ ยกเท้าซ้ายข้ึน ก้าวกระโดดข้ามเท้าท่ีเตะมาในระยะต้นขาพร้อมกับงอ
เข่าขวาพุ่งเข้าสู่ท้องหรืออก มือท้ังสองเหนี่ยวไหล่ขวาของฝ่ายรุกเพื่อเป็นแรงส่งของการกระแทกเข่า
ให้หนักขึ้น 

และเรื่องการร าไหว้ครูมวยไทย การชกมวยไทยในสมัยโบราณก่อนการชกมวย
จะต้องมีการไหว้ครูร่ายร ามวยไทยก่อน ซึ่งเป็นประเพณีท่ีปฎิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การ
ไหว้ครูเป็นการถวายบังคมพระมหากษัตริย์ เพราะในสมัยโบราณการชกมวยจะมีข้ึนหน้าพระท่ีนั่งเป็น
ประจ า ท้ังการไหว้ครูเป็นการระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้
มวยไทยให้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและท าให้มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหว ควบคุมสติได้ดี โดยผู้ศึกษา
ได้สอนการร าไหว้ครูมวยไทยให้กับผู้เรียนดังนี้ 

(1) การกราบ นั่งคุกเข่ามือพนมแล้วกราบลงพื้น 3 ครั้ง      

(2) กอบพระแม่ธรณี ให้กอบพระแม่ธรณี โดยกางมือท้ังสองออกกวาดพระแม่
ธรณี (กอบพื้น)  กวาดพื้น ให้ สุดมือ เมื่ อมือ ชิดกันให้หงายฝ่ามือแล้ว ดึงมือ ท้ังสองยกขึ้น สู่
อก                   

(3) ถวายบังคม  ถวายบังคมโดยเหยียดมือท้ังสองออกไปด้านหน้าให้ตรึงแล้วยก
มือท้ังสองขึ้นสูงระดับหน้าผาก พร้อมเงยหน้าขึ้นมองมือท้ังสอง แล้วลดมือท้ังสองลงสู่หน้าผากให้หลัง
ฝ่ามือแตะท่ีหน้า แล้วยกมือท้ังสองขึ้นให้แขนเหยียดตรึง แล้วลดมือท้ังสองลงกลับสู่ท่าพนมมือท่ีอก 
กระท า 3 ครั้ง     

(4) ท่าพรหมส่ีหน้านั่ง เมื่อถวายบังคมเสร็จส้ินให้ลุกขึ้นนั่งยกมือพนมท่ีหน้าอก
แล้วร่ายร าท่าสอดสร้อยมาลา (ควงหมัด 3 รอบ) แล้วพลิกตัวหันหลังกลับไปทิศเบื้องหลังแล้วร่ายร า
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ท่าสอดสร้อยมาลา แล้วพลิกตัวไปทิศเบ้ืองซ้าย แล้วร่ายร าท่าสอดสร้อยมาลา แล้วพลิกตัวกลับหลังไป
ทิศเบ้ืองขวาแล้วร่ายร าท่าสอดสร้อยมาลา 

(5) ท่าย่างสามขุม เมื่อร่ายร าท่าพรหมส่ีหน้านั่งเสร็จส้ินให้ลุกขึ้นยืนตรงพนมมือ
ท่าเทพนิมิตคือยกเข่าซ้ายข้ึนให้สูงต้ังฉากกับพื้นมือซ้ายวางลงบนหน้าขาซ้าย มือขวายกขึ้นงอแขน ก า
หมัดยกขึ้นอยู่ระดับแก้มปิดปลายคางแล้ววางเท้าซ้ายลง ให้ก้าวเท้าขวาเฉียงไปทางขวามือซ้ายงอ
ยกขึ้นระดับแก้มปิดปลายคาง มือขวาวางลงบนหน้าขาซ้าย แล้วสลับมายกเท้าซ้ายก้าวย่างเฉียงไป
ทางซ้าย ยกมือสลับซ้ายเป็นขวาเช่นกันให้ระยะก้าวเท่าๆ กันจนถึงท่ีหมายเมื่อถึงท่ีหมายให้พนมมือ
ท่าเทพนิมิต 

การวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะเรียน การตรงต่อเวลา มี
ระเบียบวินัยในการซ้อม ความถูกต้องของกระบวนท่า และสอบร าไหว้ครูมวยไทย 

บันทึกหลังสอนและความเห็น ผู้เรียนให้การสนใจกับการเรียนวิชาแม่ไม้มวยไทย 
ผู้เรียนหลายคนมีระเบียบวินัยและสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมากขึ้น ผู้เรียนหลายคนมีแนวทางในการ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 

4.3.3 ทักษะการเรียนรู้ที่ 3 ร าไทยเล่นโขน 
เกิดจากทักษะท่ีผู้ศึกษามีและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ จึงเกิดเป็นวิชาร า

ไทยร าโขนขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยและน าไปประยุคใช้กับวัฒนธรรมปากะญอของ
ผู้เรียน เป็นการฝึกพื้นฐานเบื่องต้นการร าไทย การร าโขน และการร าประกอบเพลง เพื่อให้ผู้เรียนได้
ทดลองเรียนและแสวงหาแนวทางในการด ารงชีวิตในอนาคตข้างหน้า 

สาระส าคัญ เรียนรู้และฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย การร าและการเล่นโขน เสริมสร้าง
บุคลิกภาพและความแข็งแรงของร่างกาย สามารถเป็นตัวเลือกของแนวทางในการด าเนินชีวิตใน
อนาคตของผู้เรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ฝึกการร าไทย ฝึก
การเล่นโขน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับคนรุ่นหลัง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทยการร าไทยและการเล่น
โขน มีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยในการซ้อม มีความ
อดทนไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ 
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บูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามเนื้อหาดังนี้ ภาษาไทย การพูดเพื่อการส่ือสาร 
การฟังการบรรยาย การแสดงความคิดเห็น และการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร วรรณคดีไทย บุคลิกภาพ 
สุขศึกษาและพละศึกษา สุนทรียภาพ นาฏศิลป์ไทยมรดกโลก กิจกรรมนาฏศิลป์ การเล่นโขน ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื่องต้น เช่น  

การดัดมือ เป็นการฝึกเพื่อดัดนิ้วมือและข้อมือ โดยการใช้มือข้างหนึ่งรวบนิ้วช้ี 
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยให้ต้ังขึ้นและหักปลายนิ้วท้ัง 4 มาท่ีล าแขน หักข้อมือเข้าหาล าแขน ส่วน
นิ้วหัวแม่มือจะยื่นไปข้างหน้า แล้วหักข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือ หากดัดมือข้างซ้ายให้นั่งต้ัง
เข่าซ้ายปลายเท้าซ้ายเชิดขึ้น ส่วนเท้าขวาให้สอดปลายเท้าขวาไว้ใต้เข่าซ้ายนั่งตัวตรงยึดขึ้นน้ าหนักตัว
อยู่ท่ีก้นขวา ยื่นแขนซ้ายตึงให้ข้อศอกวางบนเข่าซ้าย แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วท้ัง 4 ของมือขวารวม
นิ้วทั้ง 4 ของมือซ้าย หักปลายมือซ้ายเข้าหาล าตัว หน้าตรง แล้วเริ่มนับ 1 ถึง 20 ท าเช่นนี้สลับมืออีก
ข้างหนึ่ง  

การดัดแขน คือ เป็นการฝึกเพื่อดัดแขนให้งอนโค้งสวยงาม ดูเป็นคนแขนอ่อน วิธี
ปฏิบัติท าได้โดยการนั่งชันเข่าท้ัง 2 ข้าง ให้ส้นเท้าชิดกัน แบะปลายเท้าออก สอดประสานนิ้วมือเข้าหา
ล าตัว พลิกกลับให้ฝ่ามือท้ัง 2 ข้างหงายออกจากล าตัว แล้วกดลงไปท่ีปลายเท้า โดยนิ้วท้ัง 2 ไม่หลุด
ออกจากกัน หนีบเข่าท้ัง 2 เข้าหากันเพื่อบีบข้อศอกท้ัง 2 ให้ชิดกัน ยึดตัวขึ้น หน้าตรงแล้วนับ 1 ถึง 
30  

การตั้งวงบน ใช้นิ้วทั้ง 4 ดึงเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ ยกล า
แขนขึ้นให้เป็นวงโค้ง ยกแขนใดแขนหนึ่งขึ้นแล้วงอแขนให้ได้ส่วนโค้ง ส่งล าแขนออกไปข้างล าตัว วง
บนของพระจะอยู่ระดับแง่ศีรษะ ส่วนวงบนของนางจะอยู่ระดับหางค้ิว วงพระกันวงกว้างกว่าวงนาง
เล็กน้อย 

การตั้งวงกลาง ให้นิ้วทั้ง 4 ตึงเรียงชิดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ ยกล า
แขนขึน้ให้เป็นวงโค้ง ปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่ 

การต้ังวงล่าง ให้นิ้วท้ัง 4 ตึงเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือให้
ปลายนิ้วอยู่ระดับเอวหรือชายพก แต่วงล่างของพระต้องกันข้อศอกออกไปด้านข้างสะเอว ส่านวงล่าง
ของนางให้หนีบข้อศอกเข้าหาล าตัว ปลายนิ้วจะอยู่ระดับเอว 
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การต้ังวงบัวบาน  มือท้ังสอง ดึงจีบขึ้นมาแล้วคลายจีบต้ังวง หงายฝ่ามือขึ้น 
ปลายนิ้วชี้เฉียงออกมาด้านหน้าข้างล าตัว หักข้อศอก ให้แขนท่อนล่างพับเข้าหาล าตัว ข้อศอกสูงระดับ
ไหล่ มืออยู่ระดับแง่ศีรษะ ตัวพระกันข้อศอกออกกว้างกว่าตัวนาง 

จีบหงาย ใช้นิ้วหัวแม่มือหักเข้าจรดข้อแรกของนิ้วช้ี จากนั้นกรีดนิ้วท้ัง 3 ให้ตึง
ออกเป็นรูปพัด หงายข้อมือขึ้นแล้วหักข้อมือเข้าหาล าแขนให้ปลายจีบช้ีขึ้นข้างบน 

 จีบคว่ า การจีบจะคล้ายกับจีบหงาย เพียงแต่จีบคว่ าลง ล าแขนจะงอหรือตึง
ขึ้นอยู่กับท่าร า หักข้อมือเข้าหาล าแขน 

จีบปรกหน้า การจีบจะคล้ายจีบหงาย ดึงมือจีบอยู่ด้านหน้า หันปลายนิ้วเข้าหา
หน้าผาก หักข้อมือเข้าหาท้องแขน วงแขนกันออกตัวพระจะกว้างกว่าตัวนาง 

จีบปรกข้าง การจีบจะคล้ายกับจีบหงาย ดึงมือจีบมาอยู่ด้านข้าง หันปลายนิ้วเข้า
หาศีรษะ หักข้อมือเข้าหาท้องแขน วงแขนกันออกตัวพระจะกว้างกว่าตัวนาง 

จีบหงายระดับชายพก การจีบจะคล้ายกับจีบหงาย ระดับชายพกหรือระดับหัว
เข็มขัด หักข้อมือเข้าหาท้องแขน กันข้อศอกตัวพระจะกว้างกว่าตัวนาง 

จีบส่งหลัง การจีบจะคล้ายกับจีบหงาย ส่งมือไปข้างหลัง ล าแขนเหยียดตึง
พยายามให้แขน ท่ีส่งไปข้างหลังห่างจากล าตัว ปลายนิ้วที่จีบช้ีขึ้นข้างบน 

การจรดเท้า วางเท้าลงทางด้านหน้าด้วยส้นเท้าแตะกับพื้น ปลายเท้าเชิดขึ้น เท้า
อีกข้างท่ีวางอยู่รับน้ าหนักตัวในลักษณะหันปลายเท้าเฉียง ออกไปด้านข้าง ย่อและตัวกันเข่าออกให้ได้
เหล่ียม ตัวนางหนีบเข่า 

การวางส้น วางเท้าลงทางด้านหน้าด้วยส้นเท้าแตะกับพื้น  ปลายเท้าเชิดขึ้น เท้า
อีกข้างท่ีวางอยู่รับน้ าหนักตัวในลักษณะหันปลายเท้าเฉียงออกไปด้านข้าง  ย่อและตัวพระกันเข่าออก
ให้ได้เหล่ียม ตัวนางหนีบเข่า 

การกระทุ้งเท้า วางเท้าข้างหนึ่งไว้ข้างหลังเปิดส้นเท้า กระทุ้งด้วยจมูกเท้ากับพื้น
เบาๆ เท้าอีกข้างหนึ่งวางยืนรับน้ าหนักตัว ย่อและตัวพระกันเข่าออกให้ได้เหล่ียม ตัวนางหนีบเข่า 

การกระดกเท้า เป็นท่าสืบเนื่องมาจากท่ากระทุ้ง แล้วยกขึ้นข้างหลังดันเข่าไปข้าง
หลัง หักปลายเท้าลง ตัวพระกันเข่าออกให้ได้เหล่ียม 
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การก้าวข้าง ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งในลักษณะเฉียงออกข้างเท้าอีกข้างท่ียืนอยู่  
ตัวพระกันเข่าออกให้ได้เหล่ียม ตัวนางหลบเข่าน้ าหนักตัวอยู่เท้าท่ีก้าวข้าง 

การก้าวหน้า ก้าวเท้าไปข้างหน้า ตัวพระกันเข่าออกให้ได้เหล่ียม  ปลายเท้าท่ีก้าว
จะเฉียงไป ทางด้านข้างเล็กน้อย   ให้ส้นเท้าหน้าอยู่ในแนวเดียวกันกับหัวแม่เท้าหลังห่างกันประมาณ
หนึ่งคืบ  เท้าหลังอยู่ในลักษณะเปิดส้น ตัวนางลักษณะปลายเท้าท่ีก้าวจะเฉียงไปทางด้านข้าง
เล็กน้อย ห่างจากส้นเท้าหลังประมาณหนึ่งคืบ เท้าหลังอยู่ในลักษณะเปิดส้น 

การประเท้า เท้าข้างใดข้างหนึ่ง วางส้นและใช้จมูกเท้าปรบพื้นเบาๆ แล้ว
ยกขึ้น เท้าอีกข้างหนึ่งย่อเข่า รับน้ าหนักตัว ตัวพระกันเข่าออกให้ได้เหล่ียม 

การยกเท้า เป็นท่าต่อเนื่องจากการประเท้า แล้วยกเท้าขึ้นสูงระดับกลาง
น่อง ของขาอีกข้างหนึ่งท่ียืนรับน้ าหนักตัว ปลายเท้าท่ียกไปด้านข้างเล็กน้อย ตัวพระกระดกปลาย
นิ้วเท้าให้งอนขึ้น  

และเรื่องการฝึกหัดโขนเบ่ืองต้น เช่น  

การตบเข่า วิธีปฏิบัติ คือ ผู้ฝึกหัดนั่งพับเพียบ ดันหลัง ล าตัวต้ังตรง เปิดปลาย
คาง มองตรงไปข้างหน้า มือท้ังสองวางอยู่บนหัวเข่า พอเริ่มฝึกหัดก็ยกมือขวาขึ้นตบฝ่ามือลงไปบนเข่า
ขวา นับ 1 ยกมือซ้ายข้ึนแล้วตบฝ่ามือซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย นับ 2 ยกมือขวาข้ึนแล้วตบลงอีกครั้งหนึ่ง
ยกมือซ้าย นับ 3 เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็นับว่าเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้ว ต่อจากนั้นก็ตบฝ่ามือซ้ายลงไป
บนเข่าซ้าย นับ 1 ยกมือขวาข้ึน แล้วตบฝ่ามือขวาลงไปบนเข่าขวา นับ 2 ยกมือซ้ายแล้วตบฝ่ามือซ้าย
ลงไปบนเข่าซ้าย นับ 3 ยกมือขวา การตบเข่านี้ ปฏิบัติได้ท้ังปิดจังหวะและเปิดจังหวะ การปฏิบัติปิด
จังหวะคือการนับจังหวะท่ีมือตบลงนับ 1 และ 2 และ 3 ส่วนการปฏิบัติเปิดจังหวะคือการนับจังหวะท่ี
มือตบลง 3 ครั้งอย่างต่อเนื่อง นับเป็น 1 จังหวะ ประโยชน์ของการฝึกหัดตบเข่าก็เพื่อให้ผู้ฝึกหัดรู้จัก
จังหวะ ควบคุมจังหวะได้อย่างคงท่ี เพราะจังหวะเป็นหลักส าคัญในการแสดงโขน 

การถองสะเอว มักจะปฏิบัติต่อจากท่าตบเข่า วิธีปฏิบัติ คือ ผู้ฝึกหัดนั่งพับเพียบ
ในท่าเดิม มือท้ังสองหงาย แล้วก ามือ หักข้อมือขึ้นข้างล าตัว งอแขนให้ข้อศอกอยู่ห่างจากเอวประมาณ 
1 คืบ ให้แขนขนานกับพื้น จากนั้นเริ่มต้นด้วยการกระทุ้งศอกขวาท่ีเอว พร้อมกับเอียงคอทางซ้าย 
และล าตัวไปทางซ้าย ต่อจากนนั้ก็เปล่ียนเป็นกระทุ้งศอกซ้ายท่ีเอวพร้อมกับเอียงคอทางขวา และ
ล าตัวไปทางขวานับเป็นจังหวะ 1 และ 2 และ 3 ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ประโยชน์ของการฝึกหัดถอง
สะเอว ท าให้ผู้ฝึกหัดรู้จักการยักเย้ืองล าตัว ยักคอ ยักไหล่ และใช้ช่วงเอวให้อ่อนไหวไปตามจังหวะได้
เป็นอย่างดี 
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การเต้นเสา วิธีปฏิบัติ คือ ผู้เรียนอยู่ในท่ายืนต่อกันเป็นแถว จากนั้นกางขาย่อเข่า
ลง ส้นเท้าตรงกันปลายเท้าแบะออก ให้ขาท้ังสองเป็นรูปส่ีเหล่ียม ล าตัวต้ังตรง เปิดปลายคาง มือท้ัง
สองต้ังหักข้อมือขึ้น นิ้วหัวแม่มือซ้อนเกี่ยวกัน เหยียดแขนให้ตึงมาด้านหน้าขนานกับพื้น จากนั้นจึงยก
เท้าขวาขึ้นแล้วกระทืบลงไปให้ชิดเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายกระทืบลงไปชิดเท้าขวา แล้วยกเท้าขวากระทืบ
ลงไป ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็ว วิธีปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า “ตะลึกต้ึก” จากนั้น
กระทืบเท้าซ้ายลงไปแล้วยกเท้าขวาขึ้นท าสลับผลัดเปล่ียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เรียกรวมว่า “เต้นเสา” 
ประโยชน์ของการฝึกหัดเต้นเสา ท าให้ผู้เรียนมีก าลังขาท่ีแข็งแรง สามารถออกท่าทางในการเต้นโขน
ได้นานๆโดยไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย 

การถีบเหล่ียม ปฏิบัติต่อจากการเต้นเสา วิธีปฏิบัติ คือ ผู้ฝึกหัดอยู่ในท่าหันหลัง
พิงเสาหรือผนัง ย่อเหล่ียมแบะเข่าออก ผู้ศึกษาจะนั่งหันหน้าเข้าหาผู้เรียนแล้วใช้ฝ่าเท้าท้ังสองข้างถีบ
ท่ีเข่าของผู้เรียน  ค่อยๆดันออกไปจนเหล่ียมแบะได้ท่ี จากนั้นให้ผู้เรียนบิดตัวไปทางซ้ายทีหนึ่ง 
ทางขวาทีหนึ่ง ยืดตัวขึ้น แล้วใช้ฝ่าเท้าขยี้ท่ีหัวเข่าท้ัง 2 เพื่อให้เส้นคลาย ประโยชน์ของการถบีเหล่ียม
คือ ท าให้ผู้เรียนมีเหล่ียมท่ีสวยงามตามแบบการแสดงโขน 

การฉีกขา ใช้เฉพาะโขนตัวลิง จะปฏิบัติต่อจากการถีบเหล่ียม เมื่อถีบเหล่ียมเสร็จ
ผู้ศึกษาจะใหผู้้เรียนค่อยๆกางขาท้ังสองขาออกจากกัน จนกระท่ังนั่งลงกับพื้นโดยผู้ศึกษาจะช่วยใช้ฝ่า
เท้าท้ังสองข้างกดลงไปท่ีหัวเข่า พร้อมท้ังค่อยๆ ดันขาของผู้เรียนให้แยกออกไปด้านข้างจนเป็น
เส้นตรง กดหัวเข่าแนบกับพื้น ประโยชน์ของการฉีกขาจะท าให้ผู้เรียนเกิดความคล่องตัว สามารถตี
ลังกา และแสดงท่าทางของโขนตัวลิงได้เป็นอย่างดี 

การหกคะเมน ใชเ้ฉพาะโขนตัวลิง วิธีปฏิบัติ คือ ให้ผู้เรียนใช้ฝ่ามือท้ังสองยันกับ
พื้น จากนั้นก็ถีบเท้าท้ังสองขึ้นไป ใช้ฝ่ามือยันเท้าติดกับผนัง เมื่อผู้ฝึกหัดพอจะปฏิบัติได้ ก็ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติแบบเคล่ือนท่ี โดยเท้าไม่ต้องติดผนัง ใช้วิธีเดินด้วยมือแทน ต่อจากนั้นผู้เรยีนตีลังกาไปข้างหน้า
คือวิ่งมือยันพื้น ถีบตัวส่งเท้าไปข้างหลังด้วยความเร็วและแรง ให้หมุนกลับมายืน ผู้ฝึกหัดตีลังกาหลัง 
โดยยืนหันหลังย่อเข่าท้ัง 2 ข้างกระโดดเหวี่ยงตัวไปข้างหลัง มือท้ังสองยันพื้นหมุนกลับมายืน 
นอกจากนี้ ยังมีการตีลังกาเหวี่ยงตัวไปข้างๆและพุ่งตัวม้วนลงไปข้างหน้ากับพื้นท่าหกคะเมน หรือตี
ลังกานี้มีช่ือเรียกต่างกัน คือ หกคะเมนหงายไปข้างหลังเรียกว่า “ตีลังกาหกม้วน” หกคะเมนไป
ข้างหน้าเรียกว่า “อันธพา” หกคะเมนหมุนไปข้างๆ เรียกว่า “พาสุริน” ประโยชน์ของการฝึกหัดตี
ลังกา เพื่อให้อวัยวะในร่างกายเกิดความยืดหยุ่น สามารถเคล่ือนไหวพลิกแพลงได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไว 
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การวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะเรียน สอบภาคปฏิบัติการต้ัง
ท่าแต่ละท่า สอบการแสดงร้องเพลงขอไทยอยู่เป็นไทยพร้อมท่าประกอบให้ผู้ปกครองและผู้สอนรับชม 

บันทึกหลังสอนและความเห็น ผู้เรียนต้ังใจเรียนในการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก มีระเบียบวินัย ผู้เรียนบางคนปวดขาแต่ก็ยังสนุกกับการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองช่ืน
ชมการจัดการเรียนการสอนเพราะท าให้บุตรหลานของตนกล้าแสดงออก  

4.3.4 ทักษะการเรียนรู้ที่ 4 เกษตรปากะญอ 
ทักษะเกษตรปากะญอเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในพื้นท่ีของผู้ศึกษาท่ีเล็งเห็นว่า 

ในหมู่บ้านมีบ้านหนึ่งหลังปลูกผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้านเพื่อบริโภคเอง ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดท่ี
อยากให้ท่ีโรงเรียนมีผักสวนครัวไว้บริโภคเอง เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนห้องเรียน
สาขาบ้านซอแหมะโกร และอยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท าการเกษตรแบบยังชีพ เพื่อน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในอนาคตขอผู้เรียน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับ
มอบหมายและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สาระส าคัญ เรียนรู้ทักษะการท าการเกษตรแบบยังชีพ ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
ปลูกฝังความรับผิดชอบและการรู้จักคุณค่าของการลงมือท าด้วยตนเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ทดลองท าและเรียนรู้การท าเกษตรแบบยังชีพ
ด้วยตนเองโดยมีผู้ศึกษาคอยให้ค าปรึกษา ปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและรู้จักคุณค่าของ
การลงมือท าด้วยตนเอง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะการท าการเกสรแบบยังชีพ ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักคุณค่าของส่ิงของหรือส่ิงท่ีตนเองลงมือท า เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตในอนาคต 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เข้าเรียนตรงต่อเวลา มีความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ผลผลิตของส่วนรวม มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  

บูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามเนื้อหาดังนี้ วิชาภาษาไทย การพูดเพื่อการส่ือสาร 
การฟังการบรรยาย การแสดงความคิดเห็น และการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเพราะปลูก เครื่องมือ
การเกษตร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการท าการเกษตรแบบยังชีพ โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท าแปลงเกษตรของตนเอง เริ่มต้นจากการเตรียมดิน คือ ขุดดินลึก 1 หน้า
จอบ พลิกหน้าดินตากแดดไว้ 7 วัน จากนั้นย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก(ขี้หมู)ให้ท่ัวแปลงผักแล้ว
คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน แต่ละแปลงมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จ านวน 3 แปลลง และรดน้ าให้
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ชุ่มแล้วท้ิงไว้ 3 วันก็เป็นการเสร็จวิธีเตรียมดิน จากนั้นให้ผู้เรียนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลง แล้วโรย
ทับด้วยปุ๋ยคอกหนาประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นคลุมด้วยฟางและรดน้ าให้ชุ่ม และให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มจัดเวรดูแลรดน้ าตอนเช้าและหลังเลิกเรียน ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบ ารุงทุกๆ 10 วัน ส่วนผักสวนครัวท่ี
ผู้เรียนปลูกคือ ผักกาดขาว ผักชี มะระหวาน เป็นต้น  

การวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะเรียนหรือท ากิ จกรรม 
ผลผลิตท่ีปลูกได้ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สังเกตการณ์ดูแลรักษาของแต่ละกลุ่ม 

บันทึกหลังการสอนและความเห็น ผลของทักษะการเรียนรู้เกษตรปากะญอมีท้ัง
ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เหตุผลท่ีไม่ส าเร็จ เพราะ ดินท่ีห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรเป็นดินแดง แร่
ธาตุในดินต่ า จึงยากต่อการเพาะปลูก แต่ท่ีประสบความส าเร็จ เพราะ ผู้เรียนได้น าความรู้ทักษะท่ีได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ ผู้เรียนได้กลับไปทดลองท าแปลงผักเองท่ีบ้านของผู้เรียน โดยมีผู้ปกครอง
และผู้ศึกษาคอยให้ค าปรึกษาจนผลผลิตท่ีบ้านของผู้เรียนประสบความส าเร็จ จึงท าให้ทุกบ้านของ
ผู้เรียนมีผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และผู้ปกครองของผู้เรียนให้ความสนใจกับการท าการเกษตรแบบยัง
ชีพมากขึ้น 

4.3.5 ทักษะการเรียนรู้ที่ 5 วิถีปากะญอ 
ทักษะการเรียนรู้วิถีปากะญอเป็นทักษะการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการประชุมคณะ

ครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรกับผู้ปกครองนักรียน ผู้ปกครองนักเรียนได้เสนอแนะเรื่องของวิถี
ปากะญะของชุมชนท่ีคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจ อาจเป็นปัญหาส าคัญท่ีอาจท าให้ความเป็นปากะญอ
ของบ้านซอแหมะโกรสูญหายไป ผู้ศึกษาจึงเกิดความคิดท่ีอยากจะสอนผู้เรียนให้รู้จักวิถีปากะญอของ
ชุมชนตนเอง จึงออกมาเป็นทักษะการเรียนรู้วิถีปากะญอขึ้นในการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ 
เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” 

สาระส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากะญอบ้านซอ
แหมะโกรท่ีมีอัตลักษณ์ของตนเอง ท่ีทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ การศึกษาเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่
และท่ีมาของตนจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจตัวตน เห็นคุณค่าของท้องถิ่นและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังเกิดความภาคภูมิใจอีกด้วย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของปากะญอบ้านซอ
แหมะโกร เข้าใจความเป็นมาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นปากะญอบ้านซอแหมะโกร และเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้าใจ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้เรียนรู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของปากะญอบ้านซอ
แหมะโกรมากขึ้น และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาปากะญอบ้านซอแหมะโกรให้คงอยู่ต่อไป 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนตรงต่อเวลา มีความร่วมมือในการท างาน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความกตัญญูดตเวที
ต่อครอบครัวและชุมชน 

บูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามเนื้อหาดังนี้ วิชาภาษาไทย การพูดเพื่อการส่ือสาร 
การฟังการบรรยาย การแสดงความคิดเห็น และการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียว แรงบันดาลใจในการ
ใช้ชีวิต การปฏิบัติตนในชุมชน การปฏิบัติตนในการดูแลสาธารณประโยชน์ ส่ิงแวดล้อมและชุมชน สุข
ศึกษาและพละศึกษา การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวิถีปากะญอเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
ท่ีผู้ศึกษาเชิญปราชญ์ชุมชนมาร่วมเป็นวิทยากรสอนเรื่องวิถีชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นรวม
ท้ังหมด 3 เรื่องคือ เรื่องการทอผ้ากะเหรี่ยง เรื่องวิถีกินกับป่าอยู่กับป่าและแหล่งทรัพยากรบ้านซอ
แหมะโกร วัฒนธรรมปากะญอบ้านซอแหมะโกร ดังนี้ 

เรื่องการทอผ้ากะเหรี่ยง ผู้ศึกษาได้เชิญอาโมมิเก่ทูมาเป็นวิทยากรในการสอน
ผู้เรียนทอผ้ากระเหรี่ยง การทอผ้ากะเหรี่ยงมีข้ันตอนดังนี้   การปั่นด้าย อุปกรณ์ในการปั่นด้ายผ้าทอ
กะเหรี่ยงประกอบด้วย หลอดกรอด้ายและเครื่องมือกรอด้าย หลอดกรอด้ายมีความยาวขนาด
ประมาณ 10 เซนติเมตร การกรอด้ายขวางเป็นด้ายท่ีสอดเข้าไประหว่างด้ายยืน ท าให้เกิดลวดลาย
ต่างๆ ใช้ด้ายพันกับไม้ ขนาดยาวประมาณ 1 ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ต้ังไม้เครื่อง
ทอกี่เอว หลังจากปั่นด้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น าด้ายมาขึ้นด้าย การขึ้นด้ายหรือการขึ้นเครื่องทอกี่เอว 
เป็นการน าเอาเส้นด้ายมาเรียงต่อกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอน โดยพันรอบกับส่วนประกอบของ
เครื่องทอ และก่อนท่ีจะมีการขึ้นด้ายจะต้องมีการเตรียมเส้นด้ายด้วยการปั่นด้าย การต้ังเครื่องทอ 
การเรียงเส้นด้าย การทอผ้ากะเหรี่ยง เริ่มต้นคล้องด้ายลงท่ีหลักท่ี 1 สาวเส้นด้ายผ่านหลักท่ี 2, 3, 4, 
5, 6, 7 น าไปคล้องท่ีหลักท่ี 8 และสาวมาคล้องท่ีหลักท่ี 1 ดึงด้ายท้ังหมดให้ตึงเสมอกัน น ามาพันรอบ
หลักท่ี 2 ดึงด้ายให้ตึงเสมอกันพาดผ่านด้านหน้าของไม้หลักท่ี 3 ถึงไม้หลักท่ี 4 เป็นจุดแยกด้าย โดย
ใช้ด้ายสีขาว อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเส้นด้ายตะกอสอดเข้าไประหว่างเส้นด้ายเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนท่ี
ไม่ได้คล้องกับตะกอแยกเส้นด้ายผ่านหลังหลักท่ี 4 และส่วนท่ีคล้องตะกอ ดึงเส้นด้ายผ่านด้านหน้า
หลักท่ี 4 รวบด้ายท้ังสองส่วนเข้าด้วยกันให้ตึง พาดผ่านหลักท่ี 5, 6 พันอ้อมหลักท่ี 7 ดึงด้ายท้ังหมด
ให้ตึงพร้อมอ้อมหลักท่ี 8 และสาวให้ตึง ดึงกลับมาเริ่มต้นท่ีหลักท่ี 1 ใหม่ สอดไม้ท้ังหมดออกจาก
เครื่องทอ และน าไม้ไผ่ 1 อัน สอดเข้าไปแทนไม้ใส่ตะกอท่ี 1 น าไม้ไผ่ 2 อันเข้าสอดเปล่ียนไม้ใส่ตะกอ
ท่ี 2 และไม้ใส่ตะกอท่ี 3 ซึ่งต้องใช้ช่วยแยกด้ายเวลาทอแกะดอก ส่วนไม้ไผ่ท่ี 2 ใส่กระบอกไม้ไผ่แทน 
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1 อัน ซึ่งการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่ละผืนค่อนข้างใช้เวลายาวนาน จึงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการทอและให้
กลับไปทดลองท าเองท่ีบ้านของตน 

เรื่องวิถีกินกับป่าอยู่กับป่า เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อยังชีพ คือ การหา
อาหารเพื่ออุปโภคบริโภคและทดแทนคุณของอาหารหรือป่าไม้ท่ีน ามาใช้งาน ทักษะการเรียนรู้กินกับ
ป่าอยู่กับปาเป็นทักษะของการแลกเปล่ียนความรู้กันระหว่างผู้ศึกษาและผู้เรียน จากการต้ังโจทย์ของผู้
ศึกษาโดยให้ผู้เรียนแสดงวิธีการหาอาหารมาประกอบอาหารกลางวันท่ีผู้ศึกษาให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
และเรียนรู้ด้วยตนเอง จากโจทย์ท่ีให้ผู้เรียนไปนั้น ผู้เรียนได้หานกและกระรอกจากการยิงหนังสต๊ิก 
และหาปลากับปูมาได้จากการดักจับในล าธารและการด ายิงปลาท่ีอ่างเก็บน้ าของหมู่บ้าน ผู้เรียนจึง
เสริมทักษะความรู้ในการรักษาพันธุ์ปลาคือ ลดการหาปลาในช่วงฤดูวางไข่ คือ เดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม และลดการล่าสัตว์ท่ีต้ังท้อง รณรงค์ให้ตัดต้นไม้แล้วปลูกคืนให้กับผู้เรียน โดยการพาผู้เรียน
ไปจัดการเรียนการสอนในแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน เช่น น้ าตกของหมู่บ้าน อ่างเก็บน้ าของ
หมู่บ้าน เป็นต้น และได้ท าการโยนลูกไม้เมล็ดพันธุ์ลงไปในป่าด้านล่างของน้ าตกเพื่อเป็นการปลูก
ต้นไม้ข้ึนทดแทนท่ีคนในหมู่บ้านได้ตัดไปสร้างบ้านเรือนหรือใช้สอยในด้านต่างๆ การดูแลรักษาป่าต้น
น้ าในชุมชนโดยให้ผู้เรียนช่วยกันดูแล เดินเก็บขยะตลอดเส้นทางน้ าของชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและแหล่งอาหารของชุมชน ชุมชนจะมีอาหารกินตลอดท้ังปีและผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ
อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรในชุมชนของตนเอง 

เรื่องวัฒนธรรมปกาเกอะญอบ้านซอแหมะโกร ทักษะการเรียนรู้นี้ผู้ศึกษาไม่
สามารถสอนได้ด้วยตนเอง จึงเชิญชาวบ้านในหมู่บ้านผลัดเปล่ียนกันเข้ามาเป็นวิทยากรในการสอน
ตามเวลาท่ีเหมาะสม วิทยากรท่ีเชิญมา ได้แก่ อาปาพาแข่และอาปาต๊ะต๊ึ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้น าทางจิต
วิญญาณของหมู่บ้าน ได้เข้ามาสอนผู้เรียนให้เข้าใจถึงพิธีกรรมต่างๆของปากะญอบ้านซอแหมะโกร 
เช่น การไหว้ผี การมัดมือ การร้องเพลงในงานแต่งและงานศพ การตีกลองและการตีฉาบในวันงาน
ต่างๆ เป็นต้น และได้เชิญอาพือทะเส่เป็นวิทยากรในการสอนเรื่องความเป็นมา วิถีชีวิต และประเพณี
ต่างๆของปากะญอบ้านซอแหมะโกร 

การวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะเรียนหรือท ากิจกรรม การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ตรงต่อเวลา และการให้ความสนใจต่อภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน 

บันทึกหลังการสอนและความเห็น ผู้เรียนได้ให้ความสนใจกับทักษะการเรียนรู้วิถี
ปากะญอมาก เพราะนักเรียนได้เรียนกับพ่อและตาของตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันท่ีดีของคนรุ่น
ใหม่และคนรุ่นเก่า ผู้ปกครองก็ได้เรียนรู้กับลูกหลานของตนเองและเข้าใจกันมากขึ้น และเป็นทักษะท่ี
เน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเองและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้มากขึ้น 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอน
แบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”: กรณีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็น
แนวทางหนึ่งท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาชุมชนบ้านซอแหมะโกร ท่ีต้องการให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนได้มีแนวทางในการด าเนินชีวิตในอนาคต และเกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิถีของตนเองในกระแสการเปล่ียนแปลงของชุมชนและสังคม
ภายนอกได้ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผู้ศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น” เพื่อทดลอง
สอนกลุ่มสาระเพิ่มเติมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 โรงเรียน
บ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13 คน ผู้
ศึกษาให้ผู้เรียนเรียนรู้รวมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียนร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 มีวุฒิภาวะมากพอในการท าความเข้าใจ 
การใช้เหตุและผล สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ศึกษาและผู้เรียนได้ และผู้ศึกษาได้รับ
มอบหมายให้เป็นครูประจ าช้ันจึงเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การทดลองจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”ได้
จัดการเรียนการสอนในทุกๆ วันตามสถานการณ์และเวลาท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนผู้
ศึกษายึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามสาระการเรียนรู้ท่ีผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้น โดย
ใช้กิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมเป็นจุดเริ่มต้นและการถอดบทเรียนทักษะการเรียนรู้ท้ัง 5 ทักษะ คือ ใช้
กิจกรรมวาดภาพความฝันและแรงบันดาลใจ และกิจกรรมวิถีเมืองกับวิถีปากะญอในการเรียนรู้ถึง
ความต้องการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้จินตนาการอย่างเต็มท่ีในการเรียนรู้ และใช้กิจกรรม
ฝันให้ไกลไปให้ถึงเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ 
เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตัวเองท่ีเน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการแนะแนวทางให้กับ
ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการด าเนินชีวิตและเดินตามความฝันท่ีคาดหวังไว้ มีผู้ศึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า
และให้ความรู้ในทักษะการเรียนรู้ฟุตบอลสานฝัน ทักษะการเรียนรู้แม่ไม้มวยไทย และทักษะการ
เรียนรู้ร าไทยร าโขนกับผู้เรียน รวมท้ังคอยประสานระหว่างวิทยากรหรือผู้รู้ในชุมชนมาให้ความรู้กับ
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ผู้เรียน โดยคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรและผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน 

จากการประเมินและบันทักหลังการสอนของผู้ศึกษา ด้วยการประเมินจากผลงานท่ี
ผู้เรียนจัดท า การสอบปฏิบัติ การสังเกต และสอบถามจากคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร 
และผู้ปกครอง พบว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นนั้น ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
ดังนี้ 

 
5.1.2 ด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการเล่นฟุตบอล โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เล่นฟุตบอลแก่ผู้อื่นได้ จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 1 ฟุตบอลสานฝัน เรื่องการฝึก
ทักษะฟุตบอลเบื้องต้น กฎกติกาการเล่นฟุตบอล และมารยาทนักฟุตบอลท่ีดี ด้วยการตอบค าถาม 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้ศึกษา 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแม่
ไม้มวยไทยแก่ผู้อื่นได้ จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 2 แม่ไม้มวยไทย เรื่องการฝึก
ทักษะมวยไทยเบื่องต้น และศิลปะแม้ไม้มวยไทยท่ีส าคัญ ด้วยการตอบค าถาม การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้ศึกษา 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจนาฏศิลป์ไทย โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์
ไทยแก่ผู้อื่นได้ จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 3 ร าไทยร าโขน เรื่องการฝึกหัด
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น และการฝึกหัดโขนเบ้ืองต้น ด้วยการตอบค าถาม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เรียน ผู้ศึกษา และคณะครูห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการท าการเกษตร โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าการเกษตรแก่ผู้อื่นได้ จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 4 เกษตรปากะญอ เรื่องการ
ท าการเกษตรแบบยังชีพ วิธีการท าแปลงผักสวนครัว และการบ ารุงดูแลผลผลิตอย่างมีคุณภาพไร้
สารเคมี ด้วยการตอบค าถาม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ผู้ศึกษา และผู้ปกครอง
นักเรียน 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของปากะญอบ้านซอแหมะโกร อธิบาย
เรื่องราวความเป็นมาของตนเองได้ โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตนเองแก่ผู้อื่น
ได้ จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 5 วิถีปากะญอ เรื่องความเป็นมา การทอผ้า
กะเหรี่ยง วิถีกินกับป่าอยู่กับป่า พิธีกรรม และวัฒนธรรมปากะญอของบ้านซอแหมะโกร ด้วยการตอบ
ค าถาม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ผู้ศึกษา และวิทยากรหรือผู้รู้ในชุมชน 
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5.1.2 ด้านทักษะ 

ผู้เรียนมีทักษะในการเล่นฟุตบอลเพิ่มขึ้น สามารถเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนได้
อย่างสูสี และมีพัฒนาการการเล่นฟุตบอลท่ีดีขึ้นแบบก้าวกระโดด จากการจัดการเรียนการสอนทักษะ
การเรียนรู้ท่ี 1 ฟุตบอลสานฝัน และผู้ศึกษาฝึกทักษะให้นอกเวลาเรียน และการน าไปฝึกซ้อมด้วย
ตนเองของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะในศิลปะแม่ไม้มวยไทย สามารถฝึกทักษะมวยไทยพื้นฐานได้ 
สามารถปฏิบัติท่าแม่ไม้มวยไทยท่ีผู้ศึกษาสอนให้ได้ และสามารถร าไหว้ครูมวยไทยได้อย่างสวยงาม
และถูกวิธี จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 2 แม่ไม้มวยไทย และการฝึกซ้อมด้วย
ตนเองของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะนาฏศิลป์ไทย สามารถฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยเบื่องต้นได้อย่างอ่อน
ช้อยและสวยงาม และสามารถฝึกหัดการร าโขนเบื้องต้นได้อย่างมีความอดทนและแข็งแรง พร้อมกับ
ลีลาการหกคะเมนท่ีสวยงามอย่างปลอดภัย จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 3 ร าไทย
ร าโขน  

ผู้เรียนมีทักษะการท าการเกษตร สามารถปลูกผักครัวไว้บริโภคเองท่ีบ้านได้ มี
ทักษะการท าแปลงผักสวนครัว และการบ ารุงดูแลผลผลิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและไร้สารเคมี 
จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 4 เกษตรปากะญอ 

ผู้เรียนมีทักษะวัฒนธรรมปากะญอบ้านซอแหมะโกร สามารถแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองในการช่วยทอผ้ากะเหรี่ยงได้ มีทักษะการร้องเพลงปากะญอในงานแต่งและงานศพได้ มี
ทักษะการหาอาหารตามวิถีกินกับป่าอยู่กับป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือแหล่งอาหารในชุมชนให้
มีกินในทุกฤดูการ จากการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ท่ี 5 วิถีปากะญอ 

5.1.3 ด้านเจตคติ 
ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีขึ้นในการให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนของผู้

ศึกษา ขาดเรียนน้อยลง และต้ังใจเรียนขณะมีกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากมีการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่ หลากหลาย และเอื้อให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ี
ผู้เรียนสนใจตามความต้องการของผู้เรียน และการเอาใจใส่ใกล้ชิดจากคณะผู้สอน โดยประเมินจาก
การพูดคุยและพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้เรียน 

ผู้เรียนแสดงออกถึงความช่ืนชมและรักท้องถิ่น ด้วยการร่วมงานและช่วยงาน
ประเพณีต่างๆ ของชุมชน แต่งกายตามเอกลักษณ์ของชุมชนในโอกาสงานพิธีต่างๆ ของชุมชน การ
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ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่โดยการช่วยท างานบ้านและไปช่วยงานท่ีไร่ น าความรู้ท่ีได้มาปฏิบัติเองท่ี
บ้านและอธิบายสาระการเรียนต่างๆ ให้ผู้ปกครองเข้าใจได้  

โดยสรุปแล้วการจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”ให้กับ
ผู้เรียนต้ังแต่ละดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 4 และ5 ไม่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้ศึกษา เนื่องจากผู้เรียนให้เกียรติ ให้ความเคารพผู้สอนเสมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียนบ้านนุ
เซะโปล้ บรรยากาศในการเรียนการสอนจึงเต็มไปด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความสนุกสนานและ
เสียงหัวเราะระหว่างผู้เรียนและผู้ศึกษา ผู้เรียนมีความต้ังใจในการเรียนรู้ท้ังการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน และกิจกรรมการสอนทักษะการเรียนรู้ท้ัง 5 
ทักษะ ท่ีท าให้ผู้เรียนและผู้ศึกษาเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ศึกษาเป็นผู้ให้ทักษะ
ในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ผู้เรียนก็เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาในการ
ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเกิดประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างมากส าหรับผู้ศึกษาในฐานะบัณฑิตอาสาสมัคร 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”         
ผู้ศึกษาในฐานะผู้สอนพบว่า ความรู้และทักษะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดท าขึ้นมา ผู้เรียนจะ
สร้างความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมถอดบทเรียนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ผู้เรียนจะเรียนได้ดีในบริบทแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาและเลือกทักษะการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสนใจ สามารถสอดแทรกเนื้อหา
ด้านใดได้บ้างมีความเป็นไปได้แค่ไหนในทางปฏิบัติท้ังในเรื่องเวลาเรียน และผู้ให้ความรู้หรือวิทยากร 
โดยผู้สอนจะต้องพยายามเข้าใจความหลากหลายของผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีต่างกัน และ
ต้องเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของผู้เรียนท้ังการใช้ชีวิตประจ าวันจนถึงแนวทางการใช้ชีวิตของผู้เรียน
ในอนาคต คอยช้ีแนะผู้เรียนและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองผิด
ลองถูกจนกว่าจะค้นพบแนวทางท่ีผู้เรียนต้องการ และยึดมั่นในแนวทางท่ีผู้เรียนจะก้าวเดินต่อไป และ
ผลสุดท้ายท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้เหล่านี้ คือ ผู้เรียนจะมีพัฒนาการ
การเรียนรู้ท่ีดีขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความต้ังใจในการเรียนมากขึ้น หากผู้เรียนได้เรียน
หนังสือตามหลักสูตรแกนกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นภาคทฤษฎี แต่ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ตรงกับ
เนื้อหาท่ีเรียนจึงเกิดเป็นปัญหาท่ีผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีผู้สอนสอน ต่างจากการจัดการเรียนการ
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สอนแบบ”เล่นก็รู้ เรียนก็ได้ ปากะญอก็เป็น”ท่ียึดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ ทักษะการ
เรียนรู้ท้ัง 5 ทักษะ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนค้นพบแนวทางในการด าเนินชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตตัวเอง 
ได้เรียนรู้ ได้ทดลองลงมือท า ลองผิดลองถูก มีอาการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการฝึกทักษะบาง
ทักษะบ้าง แต่คุ้มค่ากับการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่เส้นทางการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ 

จากการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนบ้านซอแหมะโกร ชุมชนมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 
100 ปี แต่ไม่มีการเก็บหลักฐานรวบรวมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนรวมถึง
ประเพณีและวัฒนธรรมปากะญอบ้านซอแหมะโกรมีผู้รู้อยู่ เพียงไม่กี่คน เกรงว่าข้อมูลเหล่านี้จะสูญ
หายไปตามกาลเวลาหากไม่มีผู้สืบทอด จึงอยากเสนอแนะให้ทางห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกรเปิด
ภาควิชาวิถีชุมชน น าภูมิปัญญาของชุมและวัฒนธรรมประเพณีปากะญอบ้านซอแหมะโกรเปิดเป็นอีก
หนึ่งวิชา โดยให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยเวียนกันเข้ามาสอนลูกหลานของ
ตนเองให้รู้ถึงความเป็นปากะญอบ้านซอแหมะโกร เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ชุมชนบ้านเกิด
ของตนเอง ปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้มีใจรักในบ้านเกิดของตนเอง และเป็นการสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมปากะญอบ้านซอแหมะโกรให้คงอยู่คู่บ้านซอแหมะโกรตลอดไป 
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