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บทคัดยํอ 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ

สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) บ๎านสะเนพํอง หมูํที่ 1 ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี.มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา.ดังนี้ (1) กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) (2) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การ
เรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎ลงพื้นที่
ภาคสนาม บ๎านสะเนพํอง หมูํที่ 1 ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และได๎ปฏิบัติงาน
โครงการศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)  โดยรับหน๎าเป็น     
ครูอาสาเป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน 2559-พฤษภาคม 2560 ผู๎ศึกษาได๎ใช๎วิธีการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข๎องการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก       
(In-Depth.Interview) การสังเกตการณ์แบบมีสํวนรํวม (Participant.Observation) ผํานการท ากระ
การเรียนรู๎ตําง ๆ รํวมกับครู นักเรียน และคนในชุมชน ผํานการเป็นครูอาสาของศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวํา แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เนื่องจากผลการศึกษาพบวํา นักเรียนได๎
เรียนรู๎เรื่องอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง และสภาพ
ท๎องถิ่นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง ถือเป็นกระบวนการเรียนรู๎
ชุมชน และเป็นการให๎ชาวสะเนพํองได๎ถํายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สํงผํานการสืบทอด       

หัวข๎อการวิจัยเฉพาะเรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 

ชือ่ผู๎เขียน นางสาวสุชาดา ทรงบัญฑิต 
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บัณฑิตอาสาสมัคร 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก๎ว 
ปีการศึกษา 2559 
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ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความเชื่อ และเอกลักษณ์ของชุมชนให๎กับลูกหลาน อีกทั้ง
ลูกหลานยังสามารถเรียนรู๎หลักสูตรขั้นพื้นฐานควบคูํรํวมไปกับการเรียนรู๎หลักสูตรของชุมชน เป็นการ
สอนให๎ลูกหลานรู๎วิถีวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ฝึกทักษะพื้นฐานการใช๎ชีวิตควบคูํกับการเรียนรู๎เทํา
ทันสังคมนอกชุมชน และได๎มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพื่อสามารถอาศัยอยูํใน
ชุมชนและสังคมได๎อยํางมีความสุข ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น   
เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตําง ๆ มองเป็นองค์รวมจนเกิดความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตเป็นไปตามความ
มุํงหวังของชุมชน  

ศักยภาพของชุมชนสะเนพํองในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) พบวํา การรํวมมือรํวมใจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนจาก
การมีสํวนรํวมจาก ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน การพัฒนาตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุง แก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู๎  ใช๎สื่อการเรียนรู๎ติดตาม และชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนา       
และแก๎ปัญหา ท าให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีความ มั่นใจตํอการจัดกระบวนการศึกษา และการจัดการของ  
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 

กระบวนการเรียนรู๎แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ 
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) พบวํา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร) แหํงนี้สามารถจัดการศึกษาได๎ด๎วยชุมชน อันจะท าให๎ชุมชนสามารถสืบสานการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับ วิถีวัฒนธรรมชุมชน ให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํ พร๎อมไปกับการเรียนรู๎ฝึกทักษะพื้นฐาน
การใช๎ชีวิตในครอบครัว ควบคูํไปกับการเรียนรู๎หลักวิชาพื้นฐานที่เสริมการเรียนรู๎และเทําทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นหลัก การสอนที่ให๎ความส าคัญกับผู๎เรียนให๎
ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความสามารถและความต๎องการของตนเอง 
พัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางเต็มที่ โดยผู๎เรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ได๎ใช๎ความคิดตนเอง 
ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สามารถสร๎างความรู๎ที่เกิดขึ้นด๎วย
ตนเองและน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎ โดยมีครูเป็นผู๎วางแผนรํวมกับผู๎เรียน    
และยังตระหนักได๎ถึงคุณคําของชุมชนท๎องถิ่น และสังคมซึ่งเน๎นหลักวิชาการควบคูํ กับหลักการ
ด ารงชีวิต 

 
ค าส าคญั: กระบวนการเรียนรู๎, ศูนย์การเรียนชุมชน, ผลของการเรียนรู๎
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเฉพาะเรื่อง.แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชน       
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เลํมนี้ส าเร็จได๎ด๎วยความอนุเคราะห์และชํวยเหลือ 
ดังตํอไปนี ้

ขอขอบคุณคณาจารย์ และพี่ เลี้ยง “พี่เล็ก”.“พี่ตํวน”.นักวิชาการศึกษา ประจ า
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให๎ความรู๎และประสบการณ์
ตําง ๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม กระทั่งงานเขียนวิจัยส าเร็จเรียบร๎อย.
และขอบคุณวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสได๎เข๎ามา
เรียนรู๎ตนเองและผู๎อื่น ทั้งมีสํวนในการสร๎างประโยชน์ให๎กับสังคม 

ขอขอบคุณผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร ..นิธิดา แสงสิงแก๎ว หรือ “ครูแป๋ม”.อาจารย์         
ที่ปรึกษาวิจัยเฉพาะเรือ่ง ผู๎ให๎ค าปรึกษา ค าแนะน า ให๎ก าลังใจที่ชํวยให๎มคีวามต้ังใจมากยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)   
และมูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน ที่ให๎โอกาสในการเรียนรู๎ พัฒนาตนเอง และได๎ชํวยเหลื องาน 
ขอบคุณ พี่รํวง ลุงหนํอง พี่ตูน พี่จุก พระอาจารย์จี ครูซํา ครูชาติ ครูเย๎ ครูต๎อม ครูชาลี ครูบอม      
ที่คอยให๎ข๎อคิดค าแนะน าในเรื่องตําง ๆ ให๎ความชํวยเหลือในทุกเรื่อง และก าลังใจ 

ขอขอบคุณพ่ีนักเรียนคนทุก ที่ให๎โอกาสในการไดส๎อนหนังสือ และรํวมเรียนรู๎ไปด๎วยกัน 
ขอขอบคุณพํอแมํ และทุกคนในครอบครัว ที่คอยสนับสนุนในทุกเรื่อง ให๎ก าลังใจและ

ความหวํงใยไปถึงขณะลงปฏิบัติงานในภาคสนาม 
ขอขอบคุณเพื่อนพ๎องบอ. 48 ส าหรับก าลังใจดี ๆ และการชํวยเหลือที่มีให๎เสมอ 
ที่ส าคัญ ขอขอบคุณชาวบ๎านสะเนพํองทุกทําน ที่ได๎มอบความรู๎ ประสบการณ์ดี ๆ   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
 ภายใต๎ผืนปุามรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร ชายแดนปุาตะวันตกของ
ไทย เมื่อกลําวถึงผืนปุาแหํงน้ี คงท าให๎นึกถึงลักษณะทางธรรมชาติที่พิเศษมีความสวยงาม อีกทั้งมี
ความหลากหลายทางสัตว์ปุาและพันธุ์พืช แตํหากศึกษาให๎มากขึ้นจะพบวําภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุาทุํงใหญํนเรศวร ไมํได๎มีเพียงสัตว์ปุาและพันธุ์พืชแตํเพียงเทํานั้น หากยังมีผู๎คนที่อาศัยอยูํเป็นชุมชน
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร ซึ่งปัจจุบันมีคนอาศัยอยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํ
นเรศวร เขต ต าบลไลํโวํ กระจายตัวอยูํในผืนปุา 6 หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎านสะเนพํอง.บ๎านกองมํองทะ 
บ๎านเกาะสะเดิ่ง บ๎านไลํโว ํบ๎านทิไลํปูา และบ๎านจะแก พวกเขาเป็นกลุํมชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงหรือคนไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยง เรียกตัวเองวํา “โผลํว”.หรือ “โป” อาศัยอยูํภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํ
นเรศวร รักษาธรรมชาติของผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรไว๎ได๎อยํางอุดมสมบูรณ์ ผํานกาลเวลามาหลาย     
ชั่วอายุคนด๎วยวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธาของชาวกะเหรี่ยง “โผลํว”.ทุํงใหญํนเรศวรที่มี
ตํอผืนปุาแหํงนี ้
 การอยูํรํวมกันเป็นชุมชนพึ่งพาผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรน ามาซึ่งความเคารพศรัทธา            
ตํอธรรมชาติ เกิดเป็นจิตวิญญาณที่ผูกพันความสัมพันธ์ระหวํางคนกับปุา คนโผลํวมีความเคารพนับถือ
ผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรจนถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผํานค าสั่งสอนของบรรพบุรุษสืบมาถึงปัจจุบัน ในเรื่อง
ของการปฏิบัติตนตํอธรรมชาติการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎วยความเคารพใช๎อยํางพอเหมาะพอควร 
ไมํรบกวนธรรมชาติของผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรมากจนเกินที่ธรรมชาติจะยากตํอการปรับสมดุล 
 บ๎านสะเนพํองซึ่งเป็นหนึ่งในหมูํบ๎านในเขต ต าบลไลํโวํ อยูํในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา  
ทุํงใหญํนเรศวร และยังเป็นหมูํบ๎านที่มีระยะทางหํางจากตัวเมืองสังขละบุร ี15 กิโลเมตร เมื่อกาลเวลา
ผันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน อาจท าให๎เรื่องทางด๎านกายภาพของชุมชนบ๎านสะเนพํอง
เปลี่ยนไปบ๎างจากเดิม แตํด๎วยวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่สืบสานตํอกันมา
ตั้งแตํสมัยอดีตอันยาวนานของชาวกะเหรี่ยง ท าให๎จิตวิญญาณความเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ ยง    
ยังด ารงอยูํ ตามวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่อาศัยอยูํกับปุาทุํงใหญํนเรศวร ด๎วยความผูกพันความหวงแหน
ในการด ารงวิถีชีวิตพึ่งพิงผืนปุา และรักษาผืนปุาคล๎ายเป็นมรดกที่บรรพบุรุษสืบสานตํอกันมารุํนตํอรุํน 
ชาวกะเหรี่ยงบ๎านสะเนพํอง ยังคงอยากที่จะให๎ลูกหลานได๎สืบสานวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
และภูมิปัญญา การพึ่งพิงผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรนี้ตํอไป  
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 หากคนรุํ นลูกรุํ นหลานคือผู๎ ที่ จะสืบสานวิถี วัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่ อ             
และภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง ทั้งยังจะเป็นผู๎ชี้ทิศทางและก าหนดอนาคตของชุมชน ชาวสะเนพํอง      
มีความคิดวําการศึกษาที่จัดโดยชุมชนจะเป็นการก าหนดทิศทางอนาคตของลูกหลานชาวกะเหรี่ยง    
ในอนาคตได๎ด๎วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม และความเคารพศรัทธาความสัมพันธ์
ของคนกับปุาจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูํกับการสอนสั่งลูกหลานของตนเอง น่ันถือเป็น
หน๎าที่ของคนในชุมชนที่จะหาจุดเชื่อมเพื่อสร๎างสมดุล ความคิดริเริ่มในการจัดการศึกษาภายในชุมชน
จึงเกิดขึ้น 
 เมื่อตระหนักได๎ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอยํางที่เกิดขึ้น และต๎องการให๎ลูกหลานได๎สืบ
ทอดวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชุมชนกะเหรี่ยง ชาวสะเนพํองได๎รํวมกับ
มูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได๎ยื่นขอจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง        
(วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8.เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาแหํงแรกของประเทศไทย ในลักษณะการจัดการเรียนรู๎แบบบ๎านเรียน      
(Home.school) โดยรวบรวมเอกสารตําง .ๆ .ตามกฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิขององค์กรชุมชน         
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ก าหนด พร๎อมทั้ง
พัฒนาหลักสูตรชุมชนเน๎นการหลํอหลอมจิตวิญญาณวิถีกะเหรี่ยงให๎กับลูกหลาน การเรียนรู๎ วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงควบคูํไปกับ หลักสูตรแกนกลาง           
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได๎ใช๎ชื่อจดทะเบียนวํา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง     
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยไมํเสียคําใช๎จํายในการเลําเรียน และหลักส าคัญของศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีเอกลักษณ์เฉพาะด๎วยการน าวิถีวัฒนธรรม
ของชุมชนกะเหรี่ยงมาปรับใช๎ในการเรียนการสอน ทั้งเป็นศูนย์รวมของเด็กเยาวชนและคนในชุมชน
สะเนพํองเป็นอยํางดี.โดยมีมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นพี่เลี้ยงชํวยวํางแผนในการจัด
กระบวนการตําง ๆ ภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
และชํวยหาทุนในการสนับสนุนด๎านตําง.ๆ  
 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎น าเอาต๎นแบบ
การเรียนการสอนมาจาก โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชน
ที่ไมํแสวงหาผลก าไร ในสังกัดของกลุํมสํงเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ตั้งอยูํในจังหวัดบุรีรัมย์          
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยน า PBL.(Problem.based.Learning).มาเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนา
ความฉลาดภายนอก เป็นการเรียนแบบบูรณาการที่ท าให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ จากปัญหาสูํปัญญา 
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และมีจิตศึกษาเป็นรูปแบบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา ตั้งแตํปีการศึกษา
พ.ศ. 2546 เพื่อให๎เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูและนักเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ และงอกงาม
ด๎านในหรือความฉลาดด๎านจิตวิญญาณปัญญาภายใน.ซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง                
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎น าเอาการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา            
มาปรับใช๎บูรณาการให๎เข๎ากับอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาของชาว
กะเหรี่ยง และสภาพท๎องถิ่นของตนเอง 
 ด๎วยเหตุนี้ ผู๎ศึกษาจึงต๎องการที่จะศึกษาค๎นคว๎าแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของ 
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ทั้งนี้ก็เพื่อผู๎ที่เกี่ยวข๎องใน
ชุมชนและองค์กรสามารถน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอทั้งผู๎ที่
เกี่ยวข๎องในชุมชน องค์กร ลูกหลานในชุมชนและสังคมตํอไปในอนาคต 
 
1.2 ค าถามการศึกษาวิจัย 

 
 1.2.1.กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) เป็นอยํางไร (ศึกษาในมิติของผู๎สอน หลักสูตร รูปแบบการมีสํวนรํวม) 
 1.2.2.ผลของกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นอยํางไร (ศึกษาจากความคิดเห็นของผู๎เรียนและผู๎เกี่ยวข๎อง) 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
 1.3.1.กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) 
 1.3.2.เพื่อศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง     
(วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
 
1.4 ขอบเขตด๎านระยะเวลา 

 
 ผู๎ศึกษา ได๎ก าหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อให๎งานศึกษาได๎กรอบการวิ เคราะห์          
โดยแบํงเป็นด๎านตําง ๆ ดังนี ้
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 1.4.1 พื้นที่ 
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) บ๎านสะเนพํอง หมูํที่ 1.   
ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.4.2 ประชากร 
  1.4.2.1 ผู๎อ านวยการ ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร) 
  1.4.2.2 นักเรียน นักเรียนทีอ่ยํูในชุมชน หรือชุมชนใกล๎เคียง 
  1.4.2.3.ครูชุมชน เป็นชาวบ๎านในชุมชนที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ครูประจ าการ
ในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุงํใหญํนเรศวร) 
  1.4.2.4 ครูภูมิปัญญา.ปราชญ์ชาวบ๎าน ชาวบ๎านในชุมชน ที่มีรู๎ความสามารถที่
เชี่ยวชาญในเรื่อง ของภูมิปัญญากะเหรี่ยง วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง แล๎วมาทาหน๎าที่ชํวยสอนใน รายวิชา
มรดกกะเหรี่ยง และภาษากะเหรี่ยง 
  1.4.2.5 ผู๎ปกครองนักเรียน ของนักเรียนศูนยก์ารเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
  1.4.2 .6 เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน คอยชํวยเหลือ 
ประสานงานให๎กับชาวบ๎านในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) ชํวยคิดกระบวนการเรียนการสอน และหาแหํงทุนในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณตําง ๆ 
เนื่องจากศูนย์การเรียนชุมชนยังไมํได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และท าเรื่องเสนอให๎กับ
ภาครัฐ เรื่องงบประมาณสนับสนุน และคาดวําจะได๎งบประมาณในการสนับสนุนภายในปี 2562 
 1.4.3 เวลา 
  ศึกษาแนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง    
(วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยผู๎ศึกษาเริ่มเก็บ
ข๎อมูลการวิจัยต้ังแต ํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-เดือนพฤศจิกาคม พ.ศ. 2560 
 1.4.4 เนื้อหาการศึกษา 
  เนื้อหาที่น ามาศึกษาของการศึกษาแนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด๎วย 
  1.4.4.1 ข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชมบ๎านสะเนพํอง 
  1.4.4.2.กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง       
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการศึกษา 
 

 เพื่อเป็นกรณีศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชน         
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) วํามีแนวทางวิธีการเป็นอยํางไร  
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช๎ในการวิจัย 

 
 กระบวนการเรียนรู๎ .หมายถึง กระบวนการของประสบการณ์ที่ท าให๎ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไมํได๎มาจากภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ  
ที่ได๎ถอดมาจากศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยการศึกษา
ในครั้งนี้จะศกึษากระบวนการเรียนรู๎ในมิติของผู๎สอน ลักษณะหลักสูตร และกระบวนการมีสํวนรํวม 
 ศูนย์การเรียนชุมชน หมายถึง ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) สถานศึกษาที่จดทะเบียนตามกฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555 และได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2557 และได๎เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 
 วิถีวัฒนธรรม.หมายถึง.วิถีการด าเนินชีวิตของคนสํวนใหญํในสังคมนั้น ๆ อยํางเป็น
ระเบียบและมีแบบแผน จะยึดหลักความเชื่อ ความคิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การกระท า          
มีเอกลักษณ์ เฉพาะของแตํละสังคมที่สร๎างขึ้น และใช๎อยูํในหมูํของสังคมนั้น ๆ มีการสืบทอดกันมา
ตั้งแตํบรรพบุรุษ 
 กะเหรี่ยง “โผลํว”.ชาวกะเหรี่ยงกลุํมยํอยในบรรดาสี่กลุํมทั้งหมดและเป็นกลุํมชาว
กะเหรี่ยงที่มากเป็นอันดับสองในประเทศไทยรองลงมาจากกะเหรี่ยงสะกอ สํวนใหญํอาศัยอยูํในภาค
กลางภาคตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนกะเหรี่ยงโผลํว 6 หมูํบ๎านในต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการศึกษา 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร หมายถึง เป็นแหลํงมรดกโลกของประเทศไทยโดย
การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกรํวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห๎วยขาแข๎ง ภายใต๎ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ทุํงใหญํ-ห๎วยขาแข๎ง เมื่อปี พ .ศ . 2534 กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อ าเภอ ของ 3 จังหวัด ได๎แกํ        
อ าเภอบ๎านไรํ อ าเภอลานสัก อ าเภอห๎วยคต จังหวัดอุทัยธานี อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ       
จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภออุ๎มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 2,279,500 ไรํ หรือ 3,647 ตารางกิโลเมตร   
ซึ่งหมูํบ๎านสะเนพํองทีผู่๎ศึกษาไดท๎ าการศึกษาอยูํในพื้นทีเ่ขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร 
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 ผลของการเรียนรู๎ หมายถึง ผลจากกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง (กะเหรี่ยงศรีสุวรรณสะเนพํอง) สามารถใช๎รู๎ฝึกทักษะพื้นฐานการใช๎ชีวิตวิถีชีวิต   
อัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง ควบคูํไปกับการรู๎หลัก
วิชาพื้นฐานที่เสริมและเทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

 การศึกษาแนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง       
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ผู๎ศึกษาได๎น าเสนอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามล าดับ ดังนี ้ 
  2.1.แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
  2.2.ทฤษฏี Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
  2.3.แนวคิดการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED 
LEARNING) 
    2.4.แนวคิดหลักสูตรบูรณาการ.และการจัดหลักสูตรของโรงเรียนล าปลายมาศ
พัฒนา 
  2.5.ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม 
  2.6.งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
 
2.1 แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
 
 มูลนิธิเครือขํายครอบครัว ได๎สรุป แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว.ความหมาย
การศึกษาโดยครอบครัว ลักษณะเดํนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รูปแบบการด าเนินงานการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว การเรียนการสอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว.หลักสูตรการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว การประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัว และแนวทางการด าเนินงาน ดังตํอไปนี้   
(มูลนิธิเครือขํายครอบครัว, 2551) 
 นับตั้งแตํพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช๎การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต๎องตามมาตรา 12 ที่ให๎ครอบครัวจัดการศึกษา.ขั้นพื้นฐานได๎เป็น
ทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให๎กับบุตรเอง หากไมํประสงค์จะสํงลูกเข๎าโรงเรียน            
โดยสภาพความเป็นจริงการจัดการโดยครอบครัว ได๎มีการด าเนินงานมาบ๎างแล๎วกํอนประกาศใช๎
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฯ  
 หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ฯ ประกาศใช๎ การด าเนินงานในเรื่องนี้ได๎มี
การศึกษาองค์ความรู๎จากตํางประเทศ เพื่อน าไปสูํการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมสอดคล๎องกับประเทศ
ไทย พร๎อมทั้งได๎มีครอบครัวที่ตัดสินใจด าเนินการจัดการศึกษาให๎ลูก ตามสิทธิที่ครอบครัวได๎รับโดย
ถูกต๎องตามกฎหมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฯ มาตรา 12 สิทธิการจัดการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนี้ จะต๎องเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวอยูํระหวํางด าเนินการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 2.1.1 ความหมายการศึกษาโดยครอบครัว    
  การศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิ
คุ๎มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อยํางมีการเทียบโอนผล
การศึกษาได ๎
 2.1.2 ลักษณะเดํนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของไทยมีลักษณะเดํน 5 ประการดังนี ้
  2.1.2.1.เป็นการจัดการศึกษาที่พํอแมํ หรือผู๎ปกครองเป็นผู๎รับผิดชอบโดยตรง 
เป็นการจัดการศึกษาเองทั้งหมด หรือโดยมีข๎อตกลงจัดการศึกษารํ วมกันระหวํางครอบครัวกับ
โรงเรียนอาจเป็นผู๎สอนด๎วยตนเอง.หรืออ านวยการให๎เกิดการเรียนการสอนขึ้น 
  2.1.2.2.มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเดี่ยว หรือศูนย์การเรียนกลุํม
ครอบครัว (บางครอบครัวอาจเลือกที่จะไมํเป็นศูนย์การเรียนก็เป็นไปได๎) 
  2.1.2.3.สาระและกระบวนการเรียนรู๎ตํางๆ ที่จัดขึ้น เป็นไปในทางตอบสนองตํอ
ปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อ ความสนใจ ความต๎องการหรือปัญหาของแตํละครอบครัว จึงเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่มีความแตกตํางหลากหลายกันไป มีความยืดหยุํนเป็นอิสระ 
  2.1.2.4.ความส าเร็จของการศึกษา มุํงไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
อยํางพยายามให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจ และความต๎องการที่มีอยูํจริง จากการเป็นหนํวย
การศึกษาขนาดเล็กที่สามารถสร๎างกระบวนการเรียนรู๎แบบตัวตํอตัว และผสมผสานไปกับวิถีการ
ด าเนินชีวิต 
  2.1.2.5.ไมํใชํการศึกษาที่เป็นกิจการทางธุรกิจเพื่อผลก าไร และไมํเป็นไปเพื่อการ
แอบอ๎างแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก   
 2.1.3 รูปแบบการด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
  2.1.3.1.การด าเนินงานโดยครอบครัวเดี่ยว ในชํวงแรก ๆ ที่ผํานมารูปแบบจะ
เป็นไปในลักษณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์แวดล๎อมที่ท าให๎ต๎องเป็นไปในลักษณะเชํนนี้ การด าเนินงาน
มีความเป็นปัจเจกคํอนข๎างสูง หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามวิถีสภาพแวดล๎อมของ
ครอบครัว ความคิด ความเชื่อ ความสนใจ มีความหลากหลายแตกตํางกัน มีลักษณะเฉพาะของแตํละ
ครอบครัวคํอนข๎างสูง แตํขณะเดียวกันก็มีสังคมกลุํมเพื่อนมีความเชื่อมโยง เกิดกิจกรรมที่น าไปสูํการ
จัดการศึกษารํวมกัน    
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  2.1.3.2.การด าเนินงานโดยกลุํมครอบครัวขํายประสานงาน ลักษณะการ
ด าเนินงานหลายครอบครัวรํวมกันด าเนินงานในบางกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง แตํขณะเดียวกันมีอิสระใน
วิถีของตัวเอง มีการจัดการศึกษาทั้งที่บ๎านของแตํละครอบครัว พร๎อมไปกับการจัดการศึกษารํวมกัน
ของกลุํมตามที่นัดหมาย มีการบริหารจัดการที่กระจายไปแตํละครอบครัว มากกวํารวมศูนย์การ
บริหารอยูํที่เดียว   
  2.1.3.3.การด าเนินงานโดยกลุํมครอบครัวแบบรวมศูนย์การจัดการในที่เดียว 
ครอบครัวหลายครอบครัวรวมกันจัดการศึกษาในที่แหํงหนึ่ง มีคณะครอบครัวท าหน๎าที่ เป็น
คณะกรรมการก ากับดูแลในเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการ การด าเนินงานมีการมอบหมาย   
หรือจ๎างคณะท างาน ท าหน๎าที่บริหารจัดการ มีความตํางจากโรงเรียนดังนี ้
   (1).เป็นโรงเรียนของครอบครัว ครอบครัวเป็นเจ๎าของโดยมีแนว    
ความเช่ือ จุดมุํงหมาย ปรัชญาการศึกษา ยึดถือรํวมกัน 
   (2).เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดให๎เฉพาะลูกหลานในกลุํม ในปริมาณไมํ
มากนัก 
   (3).เป็นโรงเรียนแบบการกุศล ไมํมุํงแสวงหาก าไร 
  2.1.3.4 ด าเนินการจัดการศึกษาโดยมีข๎อตกลงรํวมกับทางโรงเรียน ครอบครัวได๎
จัดการศึกษาโดยมีข๎อตกลงรํวมกันกับทางโรงเรียน ในด๎านการบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียน  
การสอน เป็นบทบาทของครอบครัว การวัดประเมินผลรํวมกันระหวํางโรงเรียนกับครอบครัว       
โดยโรงเรียนออกใบรับรองให๎กับผู๎เรียน พร๎อมทั้งอนุญาตให๎ใช๎สถานที่ ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนใช๎สถานที่ในการพบปะสังสรรค์ มีกิจกรรม
สังคมรํวมกับคณะคณาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน การด าเนินงานรูปแบบนี้ครอบครัวและโรงเรียน
ได๎มกีารถํายทอดแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  
 2.1.4 การเรียนการสอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนอันได๎แกํ 
รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร การประเมินผล ดังนี้ 
  2.1.4.1 รูปแบบการจัดการศึกษา 
   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได๎มีการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ   
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีทั้งที่เป็นการจัดการศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบผสมผสานกัน ในสังคมสํวนใหญํมีลักษณะผสมผสาน คํอน
ไปในทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบการจัดการศึกษาที่
แตํละครอบครัวเลือก กลําวคือ 
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   (1).ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกษาแบบการศึกษาในระบบ จะมีการ
ก าหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดประเมินผลตามเงื่อนไขของ
การส าเร็จการศึกษาที่แนํนอน 
   (2).ครอบครัวที่ เลือกจัดการศึกษาแบบนอกระบบ มีการก าหนด
จุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดประเมินผล อยํางยืดหยุํน สอดคล๎องกับสภาพ
และความต๎องการของแตํละครอบครัว 
   (3).ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การก าหนดจุดมุํงหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดประเมินผล ยิ่งมีความยืดหยุํนและมีอิสระมากขึ้น เป็นไป
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร๎อมและโอกาส สามารถศึกษาเรียนรู๎ได๎ทุกสถานการณ์ 
 2.1.5 หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ก าหนดหลักการและความมุํงหมายการจัดสาระ
การเรียนรู๎ที่น าไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู๎เรียน การก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู๎จึงมีความ
ยืดหยุํน การด าเนินงานในชํวงเริ่มต๎นใช๎เนื้อหาสาระหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคูํไปกับ
หลักสูตรโรงเรียนสาธิต โรงเรียนนานาชาติ หรือตํางประเทศ โดยยืดหยุํนเป็นไปตามความพร๎อม   
และความสนใจของลูกเป็นส าคัญ 
  ตํอมาได๎มีการพัฒนา ด๎วยการสร๎างหลักสูตรของครอบครัว มีการก าหนด   
กรอบกว๎าง ๆ ที่เป็นความตกลงและเตรียมการรํวมกันระหวํางพํอแมํและลูก โดยให๎ความส าคัญกับ
องค์ความรู๎ หรือกระบวนการเรียนรู๎หลาย ๆ สายผสมผสานกัน ที่สามารถหลํอหลอมคุณลักษณะ  
การเรียนรู๎ของเด็กมากกวําตัวความรู๎ ให๎ใฝุรักการเรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ให๎สามารถสร๎างเสริมความรู๎
ได๎ตลอดชีวิต มากกวําความรู๎อยํางเป็นสํวน ๆ 
  การเรียนรู๎ของครอบครัวเกิดขึ้นได๎ทุกเวลา ทุกสภาพการณ์ อยํางเป็นธรรมชาติ    
แทรกซึมในวิถีชีวิต การเรียนรู๎เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก 
  2.1.5.1 หลักสูตร Home School มีลักษณะสังเขป ดังนี้ 
   (1) ขอบเขตเนื้อหาวิชาไมํตํางไปจากหลักสูตรปกติ 
   (2) ข๎อแตกตํางส าคัญอยูํที่กระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุํน 
   (3) มีการจัดประสบการณ์เสริมการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย 
   (4) มีกิจกรรมนอกบ๎านเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
   (5) มีการใช๎ประโยชน์จากกิจกรรมเครือขํายพํอแมํ Home School 
 2.1.6 การประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัว    
  การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการประเมินผลอยํางเป็น
ทางการที่ปฏิบัติอยํู ดังนี ้
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  2.1.6.1.ครอบครัวที่ลูกอยูํในระดับการศึกษาภาคบังคับ น าชื่อลูกไปฝากไว๎กับ
โรงเรียน โรงเรียนได๎ด าเนินการวัดผล ประเมินผล มีการสอบเลื่อนระดับชั้นรํวมกับนักเรียนของ
โรงเรียน ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเข๎าสอบไลํและใช๎ข๎อสอบเดียวกับโรงเรียน 
  2.1.6.2.ครอบครัวที่ลูกโตกวําระดับการศึกษาภาคบังคับ ใช๎วิธีการเข๎ากลุํมเรียน
เสริมและสอบเทียบกับการศึกษานอกระบบ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
   อยํางไรก็ตาม แนวทางการประเมินผลของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มีหลักความคิดที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) มุํงพัฒนาการของเด็กอยํางแท๎จริง 
   (2).ให๎ความส าคัญกับพัฒนาการเป็นรายบุคคลเพื่อให๎เด็กได๎ค๎นพบ
วิถีทางพัฒนาตัวเอง 
   (3) เปิดโอกาสให๎เด็กมีสํวนรํวมในการประเมินผลตัวเองด๎วย 
   (4) ให๎ความส าคัญในการประเมินจากสภาพจริง มากกวําการสอบ   
การใช๎แบบทดสอบ 
   (5) มีความตํอเนื่องเห็นตลอดทั้งกระบวนการมากกวําเพียงชิ้นงานที่เป็น
ผลลัพธ์ในขั้นสุดท๎าย 
   (6).มีความหลากหลายในวิธีการ ทั้งอยํางเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ ตามหลักที่ทุกสิ่งทุกอยํางล๎วนเป็นการเรียนรู๎และสามารถใช๎เป็นประจักษ์พยานแสดงผลของ
การเรียนรู๎ได๎ทั้งสิ้น 
   (7) การสังเกตลูกอยํางใกล๎ชิดและมีสัมผัสความเป็นพํอแมํ เป็นวิธีการที่
เป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นจริง และได๎ผลมากที่สุด ของการประเมินพัฒนาการของลูกภายในครอบครัว   
 2.1.7 หลักฐานแสดงผลการศึกษาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีหลักฐานที่แสดงผลการศึกษาของเด็กที่เป็น
รูปธรรม สํวนใหญํประกอบด๎วยสิ่งตํอไปน้ี  
  2.1.7.1.สมุดบันทึก และแฟูมสะสมงานของพํอแมํ แสดงปัญหา การแก๎ปัญหา        
การพฒันาการเรียนการสอน และพัฒนาการของผู๎เรียนรายบุคคล เป็นต๎น 
  2.1.7.2.แฟูมสะสมงานของลูก ในทุกประสบการณ์การเรียนรู๎และเนื้อหาความรู๎ 
  2.1.7.3.สมุดบันทึกของลูก เชํน บันทึกสํวนตัว (ทัศนะ .ประสบการณ์ใหมํ 
เจตจ านง) บันทึกแหลํงเรียนรู ๎(จากการเดินทาง ทัศนศึกษา) สมุดภาพ เป็นต๎น 
  2.1.7.4.ผลงานที่น าเสนอในการเรียนรู๎ในรูปแบบโครงงาน โดยบุคคลและกลุํม   
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 2.1.8 แนวทางการด าเนินงาน 
  ครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎กับลูกจะต๎องน าชื่อลูกไปจด
ทะเบียนกับโรงเรียนที่ยินดีรับ ทั้งนี้ด๎วยพระราชบัญญัติการประถมศึกษา ได๎ระบุวําเด็กอายุครบ 6 ปี
บริบูรณ์จะต๎องเข๎าโรงเรียน เพื่อให๎เป็นไปตามกฎหมายที่ใช๎อยูํปัจจุบันเด็กทุกคนที่มีอายุครบ 6 ปี
บริบูรณ์จึงต๎องมีชื่ออยูํ ในโรงเรียน การจั ดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิที่ถูกต๎องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ฯ แตํสิทธิที่ได๎รับนี้จะต๎องมีกฎกระทรวงรองรับ ดังนั้นในชํวงที่
กฎกระทรวงยังไมํได๎มีผลบังคับใช๎ การด าเนินงานจึงจ าเป็นต๎องให๎สอดคล๎องกับระเบียบ กฎตําง  ๆ    
ที่ใช๎บังคับอยู ํ
  การที่เด็กขึ้นทะเบียนกับโรงเรียน ก็ต๎องมีความตกลงรํวมกันระหวํางโรงเรียนกับ
ครอบครัว ในเรื่องการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การวัดประเมินผล รวมทั้งหลักฐาน
การเรียนที่จ าเป็น 
 ส าหรบัการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาไดน๎ าแนวคิดเรื่อง แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
(Home.School) ของมูลนิธิเครือขํายครอบครัว ที่ได๎สรุปไว๎มาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎กรอบแนวคิดเพื่อวิเคร าะห์
กระบวนการเรียนรู๎แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง             
(วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
 
2.2  ทฤษฏี Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา.ได๎สรุป.การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในโรงเรียนสุขภาวะ ไว๎ดังตํอไปน้ี (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา, 2560) 
 
 ชุมชนแหํ งการ เรี ยนรู๎ ทางวิชาชีพ .(Professional.Learning.Community.:.PLC)     
เป็นการรวมตัวของผู๎บริหารและครู ในการลงมือปฏิรูปการเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกัน เน๎นปฏิสัมพันธ์
และการเป็นผู๎น ารํวมกัน 
 โดยครูเป็นเจ๎าของการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเริ่มจากการเห็นคุณคําวิสัยทัศน์ และการ
เรียนรู๎ในทิศทางเดียวกัน แล๎วน าสิ่งที่เรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎อยํางสร๎างสรรค์ สมาชิกใน PLC.จะมุํงเน๎น
วํา “ศิษย์ของเรา”.มากกวําวํา “ศิษย์ของฉัน”.และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ที่เริ่ม
จาก “การเรียนรู๎ของครู”.เรียนรู๎ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู๎
ของตนเอง เพื่อผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
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 การเริ่มท า PLC เริ่มจากค าถามเชิงคุณคําวํา “โรงเรียนด ารงอยูํเพื่ออะไร ท าไมจึงต๎องมี
โรงเรียนนี้ไมํมีได๎ไหม”.“เมื่อมีอยูํต๎องท าอะไรให๎แกํสังคมแกํชุมชน”.“อยํางไรเรียกวําท าหน๎าที่ได๎ดีนํา
ภาคภูมิใจ” และ “เราจะชํวยกันท าให๎โรงเรียนของเราท าหน๎าที่ได๎ดีเชํนนั้น ได๎อยํางไร” ซึ่งค าตอบไมํ
หนีไปจากการมีคุณคําตํอศิษย์ ตํอการสร๎างอนาคตให๎แกํอนุชนรุํนหลัง ซึ่งค าถามดังกลําวจะน าไปสูํ
การก าหนดเปูาหมาย (Purpose.Statement).คํานิยมหลัก .(Core.Value).และแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนรํวมกัน เมื่อเปูาหมายชัดและเห็นแนวทาง ต๎องรีบลงมือปฏิบัติ        
(Action Mode) โดยอาจทดลองท าในบางช้ันเรียน ในครูเพียงกลุํมเล็ก ๆ ที่เป็นอาสาสมัครและเต็มใจ
ที่จะเป็นผู๎ริเริ่ม แตํต๎องท าคนเดียวห๎องเรียนเดียว ต๎องมีทีมรํวมคิดรํวมท า ซึ่งต๎องแยกกันท าแตํจะ
เรียนรู๎ประสบการณ์จากการปฏิบัติรํวมกัน โดยต๎องไมํสร๎างความอึดอัดให๎แกํครูที่ยังไมํศรัทธาหรือไมํ
อยากเปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ .PLC.วํามีหลักการด าเนินการอยํางไร    
และผลที่เกิดจากการด าเนินการ PLC จะเป็นอยํางไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) การมีเปูาหมายหรือฉันทะรํวมกันในด๎านการเรียนการสอน เป็นจุดเริ่มต๎น
ส าคัญของการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของครู โดยผู๎บริหารโรงเรียนจะต๎องมีบทบาทส าคัญในการให๎
ครูทั้งโรงเรียนได๎รํวมทบทวนและก าหนดทิศทางหรือเปูาหมายเหลํานั้นอยํางแท๎จริง กรณีตัวอยําง 
เชํน โรงเรียนสุขภาวะ มีฉันทะรํวมกันในการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช๎โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาปัญญาภายนอก และการใช๎กิจกรรมจิตศึกษาเป็นฐานพัฒนาปัญญา
ภายใน PLC จึงเน๎นไปที่เปูาหมายการเรียนรู๎ของเด็กเป็นหลัก กิจกรรมหรือโครงการ ที่แคบตื้นและใช๎
เวลาสั้น ๆ มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน จึงไมํใชํจุดเริ่มต๎น PLC.ที่แท๎จริง 
  (2) การแสวงหาแนวทางแก๎ปัญหารํวมกัน ซึ่งเริ่มต๎นจากผู๎บริหารและครูใน
โรงเรียนรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากเปูาหมายขององค์กรโดยน าประสบการณ์และความรู๎จากการ
ปฏิบัติหรือความรู๎ที่ฝังอยูํจากการท างานของครูแตํละคน จ าเป็นต๎องอาศัยผู๎ชี้แนะ (Coach) ที่เป็นไป
ตามความต๎องการของครูโดยการชี้แนะนั้นก็ต๎องสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่อยํางแท๎จริง 
  (3) ทบทวนผลการปฏิบัติที่ได๎รํวมกันวางแผนพัฒนาการสอนอยํางสม่ าเสมอ  
เมื่อคุณครูได๎รํวมทบทวนวิธีที่จะปฏิบัติรํวมกันกํอนไปสอนจริงในวง PLC.แล๎วมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องน าผลปฏิบัติเหลํานั้นมาทบทวนถึงผลที่เกิดขั้น สิ่งที่เห็นและเรียนรู๎อะไรหรืออาจเรียกกิจกรรม
นี้วํา การทบทวนหลังจากได๎ปฏิบัติ สํวนเพื่อนครูทํานอื่นก็จะได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในสิ่งที่เห็น และสิ่งที่
ได๎เรียนรู๎จากเพ่ือนคร ู
  (4) รํวมเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงของเพื่อนรํวมวิชาชีพ กิจกรรมทั้งหลายทั้งมวล
ในวง PLC จึงไมํใชํแคํเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แตํอาจจะหมายถึงสังเกตการณ์สอนของเพื่อนครู การน า
สื่อมาอธิบายในวง PLC การสร๎างแรงบันดาลใจจากผู๎ประสบความส าเร็จ การสร๎างความมั่นใจจากสิ่ง
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ที่ปฏิบัติน าไปสูํทฤษฎี หรือการสร๎างเครือขํายกับครูตํางโรงเรียนที่มีเปูาหมายเดียวกัน เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนของครูให๎สูํผู๎เรียนอยํางแท๎จริง 
  (5) เผยแพรํสูํสาธารณะและสร๎างเครือขําย เมื่อกระบวนการในการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของเด็ก มีความส าเร็จ วิธีที่จะกํอให๎เกิดความยั่งยืน และแพรํขยาย คือการน าเรื่องราวหรือ
กลไกเหลํานั้นสูํสาธารณชน ไมํวําจะเป็นการเปิดให๎ชุมชนอื่นได๎มาศึกษาและแลกเปลี่ยนรํวมกัน    
การสร๎างคูํคิดของชุมชน (Community.Buddy).ข๎อส าคัญการเปิดกว๎างสูํสาธารณะ คือการใช๎พื้นที่
ของโรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎และแลกเปลี่ยน ในเวลาที่ไมํกระทบตํอการจัดกิจกรรมปกติของครู ซึ่งจะ
ท าให๎องค์กรมีความยั่งยืนและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 ส าหรับการศึกษาครั้ งนี้ ผู๎ ศึกษาน าแนวคิดเรื่องทฤษฏี  Professional.Learning 
Community.(PLC).ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ที่ได๎สรุปไว๎
มาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์มิติของผู๎สอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎กรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
 
2.3 แนวคิดการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)  
 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ได๎สรุป การจัดการเรียนรู๎การสอนด๎วย PBL.       
(Problem-based Learning) ไว๎ดังตํอไปน้ี (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา, 2560) 
 
 2.3.1 การจัดการเรียนรู๎ด๎วย PBL.หรือ Project-based Learning 
  การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้ นเป็นเรื่องที่ใกล๎ตัว       
และเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับผู๎เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู๎เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู๎เรียนที่สามารถ
น ามาสรา๎งกระบวนการเรียนรู๎ได๎โดยปัญหา.แบํงเป็น.2.ลักษณะ คือ 
  2.3.1 .1.ปัญหาไมํซับซ๎อนสามารถค๎นคว๎าและคิดหาค าตอบในระยะสั้น 
กระบวนการเรียนรู๎ด๎วย Problem-based Learning ก็จะสามารถหาค าตอบของปัญหาหรือประเด็น
ที่สนใจ 
  2.3.1.2 ปัญหาที่ซับซ๎อน ต๎องศึกษาค๎นคว๎า พัฒนา ตรวจสอบ โดยใช๎ระยะเวลา
ที่ยาวนานกวํา อาจต๎องสร๎างชิ้นงานเพื่อน าไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหา ลักษณะนี้  มักจะใช๎           
Project-based Learning เข๎ามาชํวย 
  การเรียนรู๎ด๎วย PBL.มุํงสร๎างประสบการณ์ตรง จึงเน๎นให๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติ   
ฝึกทักษะ การคิด เผชิญสถานการณ์ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ และตรวจสอบก ากับการเรียนรู๎         
และนอกจากนี้.PBL.ยังชํวยสร๎างแรงจูงใจในการเรียนให๎กับผู๎ เรียนได๎อีกด๎วยอาจกลําวได๎วํา.“ภาระ
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งานที่ท๎าทาย ชํวยสร๎างทักษะการคิดและแก๎ปัญหาได๎ดี”.ดังนั้น การเรียนรู๎ด๎วย PBL.จึงเป็น.“การใช๎
ปัญหา ท าให๎เกิดปัญญา” 
  “การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะให๎เกิดผล ต๎องไมํใช๎วิธีคิดแบบเดิม”.จุดเน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียนของโรงเรียนสุขภาวะเน๎นให๎เกิด “ปัญญาภายใน”.ที่ใช๎กิจกรรมจิตศึกษา และ.“ปัญญา
ภายนอก”.ซึ่งการสร๎างปัญญาภายนอก เป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีคิด ทักษะการเรียนรู๎ ให๎กับผู๎เรียน 
โดยการจัดการเรียนรู๎ด๎วย PBL ที่เป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิม ดังแผนภาพ 

 

 

ภาพที่ 2.1 การจัดการเรียนรู๎ด๎วย PBL.ที่เป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิม..โดย.มูลนิธิ
สถาบันวิจัยระบบการศึกษา, 2560. 
 2.3.2 คุณสมบัติเดํนของ PBL 
  การเรียนรู๎ด๎วย PBL.มีคุณสมบัติที่โดดเดํนส าหรับการน ามาใช๎จัดการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียน ดังน้ี 
  2.3.2.1 เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเปน็ส าคัญ 
  2.3.2.2 เป็นการเรียนรู๎ที่ใช๎ปัญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ 
  2.3.2.3 เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาทักษะการคิด 
  2.3.2.4 เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นการเรียนรู๎รํวมกัน 
  2.3.2.5 เป็นการเรียนรู๎เน๎นการแสวงหาความรู ๎
  2.3.2.6 เป็นการเรียนรูท๎ี่เน๎นการบูรณาการความรู ๎
  2.3.2.7 เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนควบคุมและประเมินกระบวนการเรียนรู๎ 
(Metacognition) 
  2.3.2.8.เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นสํงเสริมให๎กับผู๎เรียนได๎ก ากับตนเองในการเรียนรู๎         
(Self-directed Learning) 
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 2.3.3 คุณคําของ PBL ตํอผู๎เรียน 
  การเรียนรู๎ด๎วย PBL.ชํวยเสริมสร๎างสิ่งส าคัญตํอผู๎เรียนอันจะสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู๎ตําง ๆ ดังนี ้
  2.3.3.1 เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู๎ 
  2.3.3.2 พัฒนาการคิดอยํางมีวิจารณญาณการเขียน การสื่อสาร 
  2.3.3.3 ชํวยให๎การจ าข๎อมูลตําง ๆ ได๎ดี 
  2.3.3.4 ชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักการปรับตัวรับฟังความคิดเห็นของผู๎เรียน เพื่อชํวยให๎
เรียนรู๎และท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 
  2.3.3.5 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของตนเอง 
  2.3.3.6 เสริมสร๎างการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 2.3.4 PBL ปรับบทบาทของครูได๎อยํางไร 
  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู๎ด๎วย PBLชํวยให๎ภาพของครูในการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีความชัดเจนมากขึ้น ดังน้ี 
  2.3.4.1 การเป็นผู๎อ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยการวางแผน ออกแบบ
การเรียนรู๎ และเตรียมการสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนรู๎ จัดเตรียมสื่อ แหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 
  2.3.4.2 การเป็นผู๎ชี้แนะ (Coach).โดยการกระตุ๎นและให๎ค าแนะน าเพื่อสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู ๎
  2.3.4.3 การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 
  2.3.4.4 การเป็นผู๎รํวมเรียนรู๎ (Teacher as Learner) 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาวิจัยจะน าแนวคิดเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎
โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING : PBL) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ที่ได๎
สรุปไว๎มาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์กระบวนการสอน ของศูนย์การเรียนชุมชน โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการใช๎กรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์กระบวนการสอน ของศูนย์การเรียนชุมชนในรูปแบบจัดการ
เรียนรู๎แบบใช๎โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING : PBL) 
 
2.4 แนวคิดหลักสูตรบูรณาการ และการจัดหลักสูตรของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
 
 ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี (2550, น.78-81) ปัจจุบันยังมีการกลําวขานถึงหลักสูตรบูรณาการ
กันอยูํ และคํอนข๎างบํอยขึ้น อันเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษา แตํก็ยังเป็นไปในลักษณะเดิม  ๆ       
คือ การบูรณาการภายในวิชา (intradisciplinary).และบูรณาการระหวํางวิชา (interdisciplinary)  
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ซึ่งมีความหมายเฉพาะการบูรณาการเนื้อหาวิชาเทํานั้น แท๎จริงการบูรณาการหลักสูตรท าได๎หลาย
ลักษณะ ดังนี ้
 
 2.4.1 การบูรณาการวิชา (Integrated by subjects)  
  เป็นการบูรณาการระดับที่ใหญํที่สุด เพราะมีผลกระทบตํอการจัดโครงสร๎าง
หลักสูตร และการบริหารจัดการวิชาที่มีการบูรณาการกันบํอยมากคือ วิชาสังคมศึกษากับวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับชีวิตและนักเรียนสัมผัสพบเห็นได๎ในชีวิตประจ าวัน สํวนการ 
บูรณาการวิชาอื่น ๆ ที่พบได๎อีก เชํนวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์
กับภาษาไทย เป็นต๎น การบูรณาการเฉพาะบางชํวงชั้น หรือตลอดทุกชํวงชั้นก็ได๎ แตํชํวงชั้นที่ท า
หลักสูตรบูรณาการมากที่สุด ได๎แกํ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา สํวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และตอนปลายมักบูรณาการในระดับการเรียนการสอน รายวิชามากกวํา.เพราะต๎องการให๎
นักเรียนมีความรู๎ในวิชานั้น ๆ แตํก็จะมีการเพิ่มเติมโดยให๎นักเรียนท าโครงงานที่บูรณาการหลายวิชา
ไวด๎๎วยกัน 
 2.4.2 จ านวนวิชาในหลักสูตรบูรณาการ 
  มักเน๎นเฉพาะวิชาหลักที่มีความส าคัญและสัมพันธ์กับชีวิตจริงวิชาหลักที่น ามา 
จัดเสมอ คือ วิชาการใช๎ภาษา (ซึ่งบางครั้งแยกเป็นวิชาการอําน และวิชาการเขียน) วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อสถานศึกษาประสงค์จะจัดหลักสูตรแบบบูรณาการรายวิชา 
ครูที่สอนจะต๎องวางแผนรํวมกันก าหนดหัวข๎อเรื่อง (Themes) หรือประเด็นค าถามส าคัญ (Essential 
questions).สร๎างกิจกรรมหรือเรื่องราวที่น าชีวิตจริง สภาพการณ์ที่เป็นจริงมาเป็นตัวตั้งในการท า
หนํวยการเรียน 
 2.4.3 บูรณาการการเรียนการสอน (Integrated by Learning management)  
  2.4.3.1.บูรณาการทักษะ (Integrated by skills) บูรณาการในลักษณะนี้เป็นได๎
ทั้งภายในวิชาเดียวกันหรือบูรณาการหลายวิชา ที่บูรณาการทักษะในวิชาเดียวกัน เชํน บูรณาการ
ทักษะการฟัง การพูด การอําน การเขียน การสรุป การน าเสนอ ในวิชาภาษาที่บูรณาการทักษะใน
หลายวิชา เชํน ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ และทักษะการวิจัย (ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต) เป็นต๎น วิชาที่มักบูรณาการด๎วยทักษะ จ าเป็นต๎องมีการวางแผนรํวมกัน.เพราะเกี่ยวข๎อง
กับผู๎สอนหลายวิชา ผู๎สอนจะต๎องมาตกลงกันเกี่ยวกับเนื้อหา ล าดับความยากงําย จะแยกสอนเป็นวิชา
หรือสอนเป็นทีม ครูต๎องรํวมกันก าหนดค าถามส าคัญที่จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และทักษะที่
ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียนให๎ครบถ๎วนและเหมาะสม อีกทั้งให๎สอดคล๎องกับเนื้อเรื่องที่จะเรียนด๎วย 
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  การบูรณาการลักษณะนี้ใช๎การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นโครงงาน (Projects) 
ประเด็นปัญหา (Issues) สภาพชุมชน (Community) อาชีพ (Careers) หรือแม๎แตํศาสนา การจัดท า
หลักสูตรในลักษณะโมดูล (Modules) ก็อยูํในประเภทนี ้
  2.4.3.2.บูรณาการสื่อเทคโนโลยี (Integrated.by.technology).การจัดหลักสูตร
โดยน าสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการนั้นนําจะท าได๎งํายและจ าเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพราะทุกวิชา
สามารถใช๎เทคโนโลยีบูรณาการในการเรียนการสอนได๎ แม๎แตํวิชาเทคโนโลยีเองก็ใช๎เนื้อหาวิชาอื่น 
เชํน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ เป็นสื่อการเรียนรู๎ได๎ บูรณาการในลักษณะนี้ เรียกวํ า 
เป็นบูรณาการแบบคูํขนาน การบูรณาการโดยแหลํงเรียนรู๎ก็จัดอยํูในประเภทนี้ 
 2.4.4 การบูรณาการบริหารจัดการ (Integrated by management)  
  ตัวอยํางของการบูรณาการประเภทนี้ เชํน การน านักเรียนมาเรียนรวมกัน 
(Cross-age integrated curriculum) การให๎ผู๎สอนสอนรํวมกัน (Team teaching) เป็นต๎น การจัด
หลักสูตรอาจแยกเป็นรายวิชาหรือจัดแบบบูรณาการวิชาก็ได๎ แตํวิธีที่เหมาะนําจะเป็นการจัดหลักสูตร
แบบโมเดล 
  ส าหรับขอบเขตและการจัดล าดับการเรียนรู๎ในหลักสูตรบูรณาการทุกแบบ    
เป็นสิ่งปกติที่ครูต๎องค านึงถึงคือ ความยากงํายตามระดับชั้นและวัย ความซับซ๎อนจากน๎อยไปหามาก 
หรือจากสิ่งใกล๎ตัวไปสูํไกลตัว อยํางไรก็ตาม ในการจัดท าหลักสูตรบูรณาการ มักจะกระท าสิ่ง
ดังตํอไปนี ้
  2.4.4.1.จัดการเรียนการสอนโดยใช๎เนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตเป็นตัวตั้ง จัดเนื้อหา
ในลักษณะหัวข๎อเรื่องหรือโครงงาน หรือบูรณาการโดยเน๎นสิ่งที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ เชํน ศาสนา 
เทคโนโลยี เป็นต๎น 
  2.4.4.2.มีการวางแผนรํวมกัน ไมํใชํครูตํางคนตํางท า มิฉะนั้นจะเกิดความ
ซับซ๎อน แม๎จะใช๎การบูรณาการแบบคูํขนานคือ ครูตํางคนตํางสอนโดยน าเนื้อหาของอีกวิชาหนึ่งมา
บูรณาการ แตํก็ต๎องตกลงกันในสํวนของเนื้อหาที่จะน าไปบูรณาการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ๎อน 
  2.4.4.3.ไมํวําจะบูรณาการด๎วยวิธีใดก็มักใช๎วิธีการสอนแบบก าหนดหัวข๎อเรื่อง 
(Themes) เป็นสํวนใหญํ เพราะ  
   (1) ผู๎เรียนเข๎าใจงํายและเห็นความเกี่ยวข๎องกับชีวิตจริง 
   (2) สามารถบูรณาการได๎มากกวํา 2 รายวิชา 
   ในการจัดการเรียนการสอนยํอมหนีไมํพ๎นการประเมินผล ซึ่งต๎องควบคูํ
ไปด๎วยกัน ค าถามชวนคิดก็คือ การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการลํะท าอยํางไรได๎บ๎าง 
ค าตอบคือ 
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   ประเมินผลด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เชํน สังเกต
พฤติกรรมแล๎วบันทึกผลสังเกต ใช๎แบบทดสอบ ให๎ตอบค าถามยํอย ๆ ท๎ายบทให๎ท าโครงงาน ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ ให๎น าเสนอผลงาน หรืออภิปรายผลงานของตนหรือของเพื่อน เป็นต๎น 
   ประเมินโดยบูรณาการพฤติกรรมทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ ทักษะ 
และเจตคติไปพร๎อมกัน จากการใช๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติงาน สร๎างชิ้นงาน แล๎ววัดความรู๎และทักษะจาก
การให๎สาธิตและแสดงผลงาน วัดเจตคติจากการท ากิจกรรมที่สร๎างสรรค์และสนุกสนาน 
   ประเมินจากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย เชํน ประเมินจากผลงานหลายชิ้น 
ประเมินจากการท างานกลุํมหลาย ๆ ครั้ง ประเมินทักษะการท างานจากความคลํองแคลํวและความ
ช านาญ 
  2.4.4.4 ประเมินโดยการบูรณาการทักษะที่ต๎องการวัด เชํน บูรณาการความรู๎กับ
ทักษะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางที่สอดคล๎องกัน บูรณาการทักษะกับคํานิยม เป็นต๎น 
  2.4.4.5.ประเมินจากกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เชํน ครู นักเรียน (ประเมินตนเอง) 
เพื่อน ผู๎ปกครอง เป็นต๎น 
 2.4.5 ตัวอยํางการประเมินโดยใช๎ Rubrics 
  2.4.5.1 ครูมอบหมายให๎ผู๎เรียนท าโครงงานและน าเสนอโดยใช๎สื่อผสม (ประเมิน
ภาพรวม) การประเมินต๎องเป็นแบบบูรณาการ จึงจะเหมาะสมโดย 
   (1).ประเมินความรู๎ที่ได๎ ทักษะการน าเสนอและเจตคติตํอสิ่งที่เรียน
พร๎อม ๆ กัน (ประเมินจากการน าเสนอผลงาน) 
   (2).ประเมินทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะการอยูํรํวมกัน ทักษะการ
คิด ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะการค๎นคว๎า (ประเมินจากการปฏิบัติรํวมกัน) 
   (3).ประเมินทักษะการใช๎ภาษา กับทักษะการใช๎เทคโนโลยี และทักษะ
การแสวงหาความรู๎ (ประเมินจากการรายงานหน๎าช้ันเรียน) 
   (4).ประเมินจากทักษะการท างานอยํางเป็นระบบภาวะผู๎น า -ผู๎ตาม   
การคาดการณ์และการแก๎ปัญหา.(ประเมินจากการปฏิบัติงานกลุํมแตํละครั้ง) 
   (5).ประเมินโดยตัวนักเรียนเอง ประเมินโดยเพื่อน และประเมินโดยครู 
โดยประเมินในประเด็นเดียวกันหรือตํางกันก็ได๎ เพื่อดูความสอดคล๎องของผลการประเมิน 
  2.4.5.2 การประเมินความสามารถในการพูดตํอหน๎าประชุมชน (ประเมินเฉพาะ
ด๎าน) สามารถประเมินผลแบบบูรณาการได๎โดย 
   (1).ประเมินทักษะการใช๎ภาษา ทักษะการพูด (โน๎มน๎าวดึงดูดใจผู๎ฟัง) 
ทักษะการปรับตัว และบุคลิกภาพ (ประเมินหลายทักษะในกลุํมเดียวกัน)  
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   (2).ประเมินความรู๎ (ความถูกต๎องในเนื้อหา) การน าเสนอ การใช๎
เทคโนโลย ี(บูรณาการความรู๎และการใช๎เทคโนโลยี) 
 2.4.6 การจัดหลักสูตรของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
  โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไมํ
แสวงหาผลก าไร ในสังกัดของกลุํมสํงเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น.ตั้งอยูํในจังหวัดบุรีรัมย ์
  กํอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิล าปลายมาศพัฒนา โดยการ ได๎เปิดท าการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 จ านวน 3 ชั้นเรียน 
ได๎แกํ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได๎คัดเลือกเด็กจากเด็กทั่วไปโดยวิธีจับ
ฉลาก นักเรียนที่เข๎าเรียนไมํต๎องเสียคําเลําเรียน ข๎อพิจารณาที่ส าคัญคือ ผู๎ปกครองต๎องพร๎อมที่จะให๎
ความรํวมมือกับโรงเรียนฯ ในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ ปัจจุบันมูลนิธิล าปลายมาศพัฒนา 
เป็นผู๎ถือใบอนุญาตโรงเรียน ฯ และเปิดท าการเรียนการสอนครบ 11 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1-2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาโดยมูลนิธิล าปลาย
มาศพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไมํเก็บคําเลําเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอยําง              
เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2546 ถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น มีนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีครู 30 คน รับนักเรียนโดยการจับ
ฉลาก โรงเรียนฯ ตั้งอยูํบนพ้ืนที่ 50.2 ไรํ ในเขตอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเงินของมูลนิธิ
ล าปลายมาศพัฒนา สร๎างเสร็จและเปิดท าการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2546 
  ตั้งแตํเริ่มต๎น นายเจมส์ คลาร์ก เป็นผู๎สนับสนุนในเรื่องการลงทุนกํอสร๎าง
โรงเรียน และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดแตํเพียงผู๎ เดียว เป็นจ านวนเงินประมาณ 52.5.ล๎านบาท 
นอกจากนั้น นายเจมส์ คลาร์ก ยังสนับสนุนในเรื่องคําใช๎จํายด าเนินการของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแตํ                  
ปี 2546-2553 เป็นเงิน 52.5 ล๎านบาท รวมเป็นเงินที่ นายเจมส์ คลาร์ก สนับสนุนโรงเรียนล าปลาย
มาศพัฒนาถึงปัจจุบันเป็นเงินทั้งสิ้น 105 ล๎านบาท (โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา, 2560) 
 2.4.7 หลักสูตรโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
  โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาต ิและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดย PBL (Problem based 
Learning).ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดภายนอก ความเข๎าใจตํอโลกและ
ปรากฏการณ์ ให๎กับผู๎เรียนของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา เป็นหนํวยการเรียนแบบบูรณาการที่ท า
ให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎จากปมปัญหาสูํปัญญา เพราะสังคมโลกนับวันจะยิ่งซับซ๎อนขึ้ น จ านวน
ปัญหาจะมากขึ้น ซับซ๎อนขึ้น ยุํงเหยิงขึ้น กระบวนการเรียนรู๎โดย PBL.จะท าให๎ผู๎เรียนไมํตื่นกลัวกับ
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ปัญหา มองปัญหาเป็นเรื่องท๎าทายซึ่งจะน าไปสูํการสร๎างความเข๎าใจตํอปัญหา และหาวิธีการ
แก๎ปัญหา 
  กระบวนการท าความเข๎าใจตํอปัญหา และกระบวนการหาวิธีการหรือนวัตกรรม
เพื่อแก๎ปัญหาผู๎เรียนจะต๎องใช๎ความรู๎อันหลากหลาย (Multi.Knowledge).และทักษะที่หลากหลาย 
(Multi skills) ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงความเข๎าใจหลักของเนื้อหาชุดนั้น จนเกิดทักษะอันหลากหลาย
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษใหมํ (21st.Century.Skills) ได๎แกํ ทักษะการเรียนรู๎และการเรียนอยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต ทักษะการสังเคราะห์ข๎อมูลและการจัดการความรู๎ ทักษะชีวิต ท ากินเป็น อยูํได๎   
ใช๎เป็น เชํน ทักษะ ICT.การท างานรํวมกัน การจัดการความขัดแย๎ง การสื่อสาร การคิดหลายระดับ 
การสร๎างปัจจัยการด าเนินชีวิต การดูแลสุขภาพ การแสวงหาข๎อมูล การปรับตัว การออกแบบวิถีชีวิต 
อุปนิสัย การช้ีน าตนเอง จิตส านึกตํอคนอื่น วัฒนธรรมอ่ืนและตํอโลก (วิเชียร ไชยบัง, 2553) 
 2.4.8 นวัตกรรมของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
  จิตศึกษา เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา   
หรือโรงเรียนนอกกะลาตั้งแตํปีการศึกษา 2546 เพื่อให๎เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครู  
และเด็กให๎เกิดการเรียนรู๎และงอกงามด๎านใน หรือความฉลาดด๎านจิตวิญญาณ ปัญญาภายใน      
หรือความฉลาดด๎านในหมายรวมถึงความฉลาดทางด๎านจิตวิญญาณ.SQ.และความฉลาดทางด๎าน
อารมณ์ EQ ซึ่งได๎แกํ การรับรู๎อารมณ์และความรู๎สึกของตนเอง รู๎ตัวและผู๎อื่น การเห็นคุณคําในตัวเอง 
คนอื่นและสิ่งตําง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตอยํางมีเปูาหมายและมีความหมาย การอยูํด๎วยกันอยําง 
ภราดรภาพ ยอมรับในความแตกตํางเคารพและให๎เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเอง
และสํวนรวมอยูํอยํางพอดีและพอใจได๎งําย การมีสติอยูํเสมอรู๎เทําทันอารมณ์เพื่อให๎รู๎วําต๎องหยุด  
หรือไปตํอกับสิ่งที่ก าลังเป็นอยูํมีความสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได๎ การมีสัมมาสมาธิเพื่อก ากับ
ความเพียรให๎การเรียนรู๎หรือการท าภาระงานให๎ลุลํวง มีความอดทนทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ การเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวํางตนเองกับสิ่งตําง ๆ นอบน๎อมตํอสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยูํ การมีจิตใหญํมี
ความรักความเมตตามหาศาล 
  พัฒนานวัตกรรมเป็นหนํวยการเรียนแบบบูรณาการที่ท าให๎เกิดกระบวนการ
เรียนรู๎จากปมปัญหาสูํปัญญา PBL.(Problem.based.Learning).กระบวนการท าความเข๎าใจตํอ
ปัญหา และกระบวนการหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหาผู๎เรียนจะต๎องใช๎ความรู๎อันหลากหลาย    
(Multi.Knowledge).และทักษะที่หลากหลาย (Multi.skills).ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงความเข๎าใจหลัก
ของเนื้อหาชุดนั้น และเกิดทักษะอันหลากหลายที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษใหมํ.(21st.Century Skills).
ได๎แกํ ทักษะการเรียนรู๎และการเรียนอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ทักษะการสังเคราะห์ข๎อมูลและการ
จัดการความรู๎ ทักษะชีวิต ท ากินเป็น อยูํได๎ ใช๎เป็น เชํน ทักษะ.ICT.การท างานรํวมกันการจัดการ
ความขัดแย๎ง การสื่อสาร การคิดหลายระดับ การสร๎างปัจจัยการด าเนินชีวิต การดูแลสุขภาพ       
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การแสวงหาข๎อมูล การปรับตัว การออกแบบวิถีชีวิต อุปนิสัย การชี้น าตนเอง จิตส านึกตํอคนอื่น 
วัฒนธรรมอื่นและตํอโลก 
  สร๎างชุมชนการเรียนรู๎วิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมส าหรับองค์กรเพื่อมุํงพัฒนาครู 
และการพัฒนาองค์กรที่เรียกวํา ชุมชนการเรียนรู๎วิชาชีพ (Professional.learning.community) 
PLC.ซึ่งมีองค์ประกอบสองสํวนที่ส าคัญคือ การสร๎างความเป็นชุมชนให๎เกิดขึ้นในองค์กร และการจัด
ให๎มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางหลากหลายระหวํางกัน เปูาหมายส าคัญของ PLC.คือ.สร๎างการ
เรียนรู๎ของครูรํวมกันเพื่อให๎ทุกคนได๎ยกระดับความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่จะสอน มีทักษะการจัดการ
เรียนการสอน.และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูในแบบโรงเรียนนอกกะลา.(วิเชียร.ไชยบัง, 2554) 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎น าแนวคิดเรื่องแนวคิดหลักสูตรบูรณาการของ         
ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี และการจัดหลักสูตรของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา.ของ วิเชียร ไชยบัง ที่ได๎
สรุปไว๎มาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง      
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎กรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรของ   
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) แบบบรูณาการ 
 
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม 
 
 2.5.1 การมีสํวนรํวม (participation) 
  การมีสํวนรํวมกํอให๎เกิดผลดีตํอการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือขําย เพราะมีผล
ในทางจิตวิทยาเป็นอยํางยิ่ง กลําวคือผู๎ที่เข๎ามามีสํวนรํวมยํอมเกิดความภาคภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือขําย และที่ส าคัญผู๎ที่มีสํวน
รํวมจะมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของเครือขําย ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือขํายที่
ดีที่สุด 
 2.5.2 ผลดีตํอการบริหารจัดการเครือขําย 
  2.5.2.1.ท าให๎การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก๎ปัญหา มีความ
หลากหลายเป็นไปอยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทั้งความรอบรู๎ และประสบการณ ์
  2.5.2.2.ท าให๎มีการถํวงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให๎บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
อ านาจมากเกินไป ซึ่งอาจน าไปสูํการใช๎อ านาจในทางที่ไมํถูกต๎องอันเกิดผลเสียหายแกํเครือขํายได๎ 
  2.5.2.3.เป็นการขจัดปัญหา มิให๎การด าเนินนโยบายใด ๆ มีผลตํอกลุํมใดกลุํม
หนึ่งมากหรือน๎อยเกินไป ซึ่งจะกํอให๎เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการตํอทุกฝุายได๎ 
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  2.5.2.4.กํอให๎เกิดการประสานงานที่ดี ท าให๎การบริหารเครือขํายเป็นไปอยําง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอความรํวมมืองําย 
  2.5.2.5.การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือขํายจะกํอให๎เกิดพลังที่ เข๎มแข็ง 
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเปูาหมาย โดยทุกคนมีความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของ 
 2.5.3 หลักการมีสํวนรํวม 
  หลักของการมีสํวนรํวม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยง
อยํางใกล๎ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีสํวนรํวม จะน าไปสูํการตัดสินใจอยํางมีคุณคํา และอยําง   
ชอบธรรม และต๎องเป็นการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง (meaningful participations).ไมํวางระบบไว๎ให๎ดู
เหมือนวําได๎จัดกระบวนการให๎มีสํวนรํวมแล๎วเทํานั้น  
  ถ๎าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีสํวนรํวมมีความสมเหตุสมผล และชอบธรรมก็
ต๎องน าไปปฏิบัติ แตํถ๎าผู๎มีอ านาจเห็นวําการตัดสินใจนั้นไมํเหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีสํวน
รํวม ก็จะต๎องอธิบายได๎โดยมีมาตรฐานแหํงความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเชํนนั้น โดยที่สังคมสํวน
ใหญํยอมรับได๎  
 2.5.4 กระบวนการมีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่อง 
  ถ๎าเห็นวําการตัดสินใจนั้นอาจมีผลกระทบตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียก็ควรจะต๎องมี       
“การปรึกษาหารือ”.ก็ถือวํามีสํวนรํวมในระดับที่สูงขึ้นมาอีกเล็กน๎อย คือได๎รับฟังความคิดเห็นกํอน
ตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาท ากันบํอยๆในระดับนี้คือ.“การท าประชาพิจารณ์”.หรือ.“การรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน”.ต๎องเน๎นย้ าวํากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
จะต๎องท าตั้งแตํเริ่มคิดและตระหนักถึงปัญหา (ไมํใชํท าเมื่อได๎ตัดสินใจไปแล๎วและได๎รับการประท๎วง) 
เชํน ตระหนักวํามีปัญหาเรื่องจ านวนขยะที่เพิ่มขึ้น มีความจ าเป็นที่จะต๎องหาที่ทิ้งขยะ จึงจัดการให๎คน
มามีสํวนรํวมเพื่อคิดหาวิธีแก๎ปัญหารํวมกัน กระบวนการมีตั้งแตํ จัดเวทีคุยกันในกลุํมเล็ก เคาะประตู
บ๎าน ใช๎แบบสอบถาม แล๎วประมวลข๎อมูลเพื่อน าเสนอตํอผู๎มีอ านาจเพื่อตัดสินใจ การตัดสินใจก็ต๎อง
ฟังประเด็นตําง ๆ พิจารณาทุกประเด็น และตอบค าถามให๎ได๎ทุกประเด็น การตัดสินใจต๎องมีคุณธรรม
และเป็นที่ยอมรับได๎ หากไมํท ากระบวนการมีสํวนรํวมเหลํานี้ แตํมาท าเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็น
อยํางเป็นทางการครั้งเดียวหรือสองครั้ง ก็จะเกิดเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที่แตํละฝุาย คือ   
ฝุายสนับสนุนและฝุายค๎านมาแสดงจุดยืน ตอกย้ าความเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย มายืนยันวําฉันถูก 
เธอผิด เวทีนี้จึงมักจะไมํเหมาะที่จะเป็นเวทีแหํงการมาพูดคุยกัน 
  หากมีข๎อขัดแย๎งกันมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉย ๆ    
จะไมํเหมาะสม จ าเป็นต๎องใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมที่ระดับสูงกวํา คือการรํวมเจรจาหาข๎อยุติ 
(negotiation).หรือ เจรจาโดยมีคนกลางก ากับกระบวนการ (mediation).คนกลางที่มาก ากับ
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กระบวนการจะต๎องไมํใชํผู๎ที่มีอ านาจหน๎าที่ในการตัดสินใจ ผู๎ที่จะท าหน๎าที่ตัดสินใจคือผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียทั้งหลายหรือคูํเจรจา หาทางออกที่ดีที่สุดโดยกระบวนเรียนรู๎รํวมกันจนทุกๆฝุายพอใจ  
  สํวนกระบวนการมีสํวนรํวมระดับสูงสุดคือการลงประชามตินั้น แม๎จะดูดีที่แตํละ
คนสามารถลงมติ แตํละคนทีละคนได๎ แตํการลงมติลงได๎เพียง “ใชํ” หรือ “ไมํใชํ” หรือ “เอา” หรือ  
“ไมํเอา”.อาจจะยิ่งกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง ความแตกแยกขึ้นอีก ถ๎าสังคมยังไมํเข๎าใจกระบวนการ
ประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง 
  “กระบวนการมีสํวนรํวม” เป็นกระบวนการที่จะกระจายอ านาจจากผู๎มีอ านาจที่
แตํเดิมมักจะใช๎อ านาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎีผู๎มีอ านาจจะชอบที่จะ
ใช๎อ านาจเหนือ เชํน แมํซึ่งมีอ านาจมากกวําลูก ก็มักจะใช๎อ านาจเหนือลูก สั่งให๎ลูกกลับบ๎านกํอนค่ า 
มาถึงวันหนึ่งลูกซึ่งโตขึ้นมาเป็นหนุํมเป็นสาวแล๎ว ก็จะขอกลับบ๎านดึก เพราะจะไปงานวันเกิดเพื่อน 
แมํก็ยังใช๎อ านาจเหนือให๎กลับบ๎านภายในหกโมงเย็น ถามวําลูกสาวจะยังเชื่อและปฏิบัติตามไหม   
ตามทฤษฎีแล๎ว หากผู๎มีอ านาจยิ่งใช๎อิทธิพลเหนือไปเรื่อย ๆ อ านาจนั้น ๆ ก็จะใช๎ไมํได๎ เพราะอ านาจที่
มีหรือไมํมีนั้น ไมํใชํวําเรา “มี” หรือ “ไมํมี”.“อ านาจ” อยํางเดียว แตํอยูํที่คนอื่น ๆ ที่อยูํรอบข๎างหรือ
ที่เราใช๎อ านาจเหนือเขานั้น เขามองวําเราเหมาะสมที่จะมีอ านาจเหนือหรือไมํ ซึ่งบางครั้งส าคัญกวํา
ด๎วยซ้ าไป ฉะนั้นแทนที่แมํจะใช๎อ านาจเหนือ หันมาใช๎อ านาจรํวมกับ (power.with).ลงมาพูดคุย    
กับลูก หาทางออกที่ดีกวําแทนการสั่งอยํางเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟังแมํตํอไป 
  การท างานแบบมีสํวนรํวมนั้นไมํวําจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับ
ชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้นวํามีความส าคัญอยํางยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะ
ชํวยให๎ผู๎มีสํวนรํวมเกิดความรู๎สึกความเป็นเจ๎าของ (ownership) และจะท าให๎ผู๎มีสํวนรํวมหรือผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได๎อยําง
สมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ได๎มีการด าเนินการแก๎ปัญหาความไมํเรียบร๎อยในห๎องเรียนโดย
กระบวนการมีสํวนรํวม หลังจากพยายามด๎วยวิธีการใช๎ไม๎เรียว ใช๎กฎกติกาที่ครูอาจารย์ออกกฎ    
หรือวางระเบียบให๎นักเรียนปฏิบัติ แตํการยอมรับก็ยังไมํได๎ผลดีนัก ครูประจ าชั้นได๎ชวนนักเรียนใน
ห๎องให๎รํวมกัน “ตระหนัก”.ถึงปัญหาในห๎องเรียน เชํน ความสกปรก การแตํงกายนักเรียน การไมํมี
ระเบียบในห๎องเรียน ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได๎ระเบียบปฏิบัติ
ประจ าห๎องที่ครูรับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว๎ในห๎อง ปรากฏวําได๎รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอยําง
ดีกวํากฎกติกาที่ครูก าหนดกติกานั้น ตัวอยํางเชํนนี้ เป็นตัวอยํางที่สามารถจะน าไปใช๎ในองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจที่จะสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมที่จะเป็นเครื่องมือของการมีสํวนรํวมอยํางมีคุณภาพตํอไป                
(วันชัย วัฒนศัพท์, 2546) 
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 2.5.5 การสื่อสารแบบมีสํวนรํวม 
  ชลลดา กิจรื่นภิรมย์สุข (2548) กลําววํา การสื่อสารแบบมีสํวนรํวม หมายถึง
แนวคิดที่มุํงเน๎นให๎สมาชิกในชุมชนมีสํวนรํวม โดยผํานการสื่อสารในรูปแบบตําง ๆ เพื่อกํอให๎เกิดการ
ระดมความคิด การแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การวางแผน และการทางานรํวมกัน อีกทั้งยั งมีการ
ตรวจสอบหรือประเมินผลการด าเนินการเพื่อทาให๎เกิดการพัฒนา หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น
ภายในชุมชน 
 2.5.6 ได๎แบํงระดับการสื่อสารแบบมีสํวนรํวมไว๎ 3 ระดับ 
  กาญจนา แก๎วเทพ (2543) การสื่อสารแบบมีสํวนรํวม ดังนี ้ 
  2.5.6.1 การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎รับสาร ผู๎ใช๎สาร  
  2.5.6.2 การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎สํง ผู๎ผลิต ผู๎รํวมผลิต ผู๎รํวมแสดง  
  2.5.6.3 การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎วางแผนและก าหนดนโยบาย 
 2.5.7 กลําวถึงการสื่อสารแบบมีสํวนรํวมวํา  
  กาญจนา แก๎วเทพ (2543) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญของการสื่อสารชุมชน.โดยมี
เปูาหมายดังนี ้ 
  2.5.7.1.เพื่อกระตุ๎นให๎ชุมชนมองเห็นคุณคําของตนเอง 
  2.5.7.2.เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับชาวบ๎านที่เข๎ามามีสํวนรํวม 
  2.5.7.3.เพื่อพิสูจน์วําชาวบ๎านสามารถใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํได๎หากมีโอกาส 
  2.5.7.4.เพื่อสร๎างทักษะในการสร๎างสื่อให๎กับชุมชน.เพื่อเป็นชํองทางที่ชุมชนจะ
สํงขําวสารออกไปจากจุดยืน.มุมมองและทัศนะของตนเอง  
  2.5.7.5.เพื่อให๎ชุมชนได๎แสดงความรู๎สึก.ปัญหา.วิธีการวิเคราะห์ปัญหา.รวมทั้ง 
วิธีการแก๎ปัญหาจากทัศนะของชุมชน  
  2.5.7.6.ผลจากการสื่อ สารจะชํวยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให๎กับ
ชุมชน เพื่อรํวมกันแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.5.7.7.เพื่อชํวยเพิ่มสัดสํวนของการสร๎างสื่อ.ที่มีสาระให๎กับชุมชนให๎มีปริมาณ
มากขึ้น 
 ดังนั้นส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎น าแนวคิดเรื่อง ทฤษฏีการมีสํวนรํวมมาใช๎เป็น
กรอบทฤษฏีเพื่อวิเคราะห์กระบวนการการมีสํวนรํวม .ของผู๎เกี่ยวข๎องกับศูนย์การเรียนชุมชน         
ศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ถึงความสอดคลอ๎งกับหลักการพัฒนาการมีสํวนรํวม 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
 วิเชียร โยมา (2553) ซึ่งได๎ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต.ในเขตลาดกระบัง.ด๎านกิจกรรมการเรียนรู.๎ควรมีการจัดการศึกษาสายสามัญและการ
สอนวิชาชีพระยะสั้น.ด๎านอาคารสถานที่ควรจัดให๎อยูํในแหลํงชุมชน.และควรให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การวางแผนและจัดระดับความต๎องการของชุมชน 
  UNESCO.(2002).การให๎การศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์หลักที่ใช๎เพื่อสร๎าง.ความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน ซึ่งนอกจากการศึกษาในระบบแล๎วศูนย์เรียนรู๎ชุมชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร๎าง  
โอกาสด๎านการศึกษา รวมทั้งให๎เพิ่มบริการสารสนเทศ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ศูนย์เรียนรู๎ชุมชนจึงเป็นศูนย์กลางรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ของชุมชน
ที่จะน าไปสูํการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหลํงเสริมสร๎างโอกาสใน
การเรียนรู๎ การถํายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม คํานิยม 
และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหลํงบริการชุมชนด๎านตําง ๆ เชํน การจัดกิจกรรมที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการเรียนรู๎ของชุมชน โดยเน๎นกระบวนการ เรียนรู๎เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให๎ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กํอให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ และมุํงการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง    
เป็นศูนย์เรียนรู๎ของประชาชนที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชนที่จะกํอให๎เกิดความ
เข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน  
 UNESCO.(2003) .การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู๎ชุมชนควรค านึงถึงความส าเร็จ      
และความยั่งยืนในระยะยาว องค์กรยูเนสโกเสนอแนะวําการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู๎ชุมชนในชํวง
ของการเริ่มต๎นจ าเป็นจะต๎องได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอก นอกจากนี้เพื่อให๎การ
ด าเนินงานเป็นไปอยํางยั่งยืนควรสร๎างความรํวมมือในการด าเนินงานกับภาคสํวนตําง ๆ การมีสํวนรํวม
และให๎การสนับสนุนจากชุมชน และความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ  
 พจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ (2550.:.บทคัดยํอ) พบวํา กลุํมเปูาหมายต๎องเป็นทุกคนในชุมชน      
เชํน เด็ก เยาวชน กลุํมอาชีพตําง ๆ ผู๎น าชุมชน และผู๎สูงอายุ เพื่อวําแตํละกลุํมมีสมาชิกที่หลากหลาย
จะท าให๎เกิดการบํมเพาะต๎นกล๎ารักในอาชีพ ศิลปะ รักท๎องถิ่นของชุมชน และยังท าให๎ไมํมีชํองวําง
ระหวํางวัยเชื่อมสายใยซึ่งกันและกันของคนในชุมชน นอกจากนี้กลุํมเยาวชนยังสามารถชํวยเหลือกลุํม
ในการจัดท าบัญชี การใช๎เทคโนโลยี ท าให๎ทุกคนในศูนย์การเรียนรู๎ตลอดชีวิตมีความสุขในการท างาน 
มีคุณคําในกลุํม ชีวิตมีความหมาย ครูผู๎ให๎ค าแนะน า (Facilitator) ซึ่งท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าในทุกเรื่อง
ของผู๎เรียน มีความคุ๎นเคย เข๎าใจผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด ดูแลและชํวยเหลือผู๎เรียนในทุกค าตอบที่อยากรู๎ 
กระตุ๎นให๎เกิดการใฝุรู๎ใฝุเรียน พร๎อมทั้งต๎องมีบทเรียนรํวมกับทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมาย การจัดกิจกรรม
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หรือกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมีขั้นตอนที่ชัดเจน กลุํมมีการวางแผนการด าเนินงาน ครูประสานตํอยอด 
และมีการเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งกิจกรรมต๎องหลากหลาย ไมํยึดติดกับอาคารสถานที่ กิจกรรมที่ดีต๎องเป็น
สํวนที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ได๎ในวิถีชีวิต.ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํมและสํงเสริมการ
พัฒนาไปสูํแหลํงการเรียนรู๎ของชุมชน หนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานเชิงบูรณาการ 
(Intergration).ทุกภารกิจเป็นหน๎าที่ของทุกหนํวยงาน ซึ่งอาจไมํใชํหน๎าที่โดยตรง แตํควรมีการ
ประสานสํงตํอกิจกรรมใดก็ตามที่เกินก าลังความสามารถ มีประสานภาคีเครือขํายรํวมด๎วยชํวยกัน
พัฒนากลุํมให๎มีการเรียนรู๎ ซึ่งไมํต๎องรอวําไมํใชํหน๎าที่ของหนํวยงานของตนเอง แตํท าอยํางไรจึงจะ
ประสานประโยชน์ตํอชาวบ๎านให๎เกิดประโยชนส์ูงสุด 
 วสันต์ ลาจันทึก (2548.:.บทคัดยํอ) พบวํา องค์ประกอบที่ท าให๎การจัดการความรู๎
ประสบผลส าเร็จ ในสํวนของสถานศึกษา ได๎แกํ สํงเสริมบุคลากรโดยสนับสนุนงบประมาณ มีนโยบาย
แผนงานชัดเจน ตลอดจนระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ด๎านครูผู๎สอนต๎องพร๎อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงน าเข๎า องค์ความรู๎ใหมํบรรยากาศเป็นประชาธิปไตยตระหนักในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง 
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ประสานสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงานและเข๎าใจหลักของการจัดการความรู๎ 
 วิจารณ์ พานิช (2555:15) ครูจึงต๎องยึดหลัก.“สอนน๎อย.เรียนมาก”.คือ.ในการจัด
กิจกรรมตําง.ๆ.ของเด็ก.ครูต๎องตอบได๎วําศิษย์ได๎เรียนอะไร .และเพื่อให๎ศิษย์ได๎เรียนสิ่งเหลํานั้น       
ครูต๎องท าอะไรไมํท าอะไรในสภาพเชํนนี้ครูยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น .และท๎าทายครูทุกคนอยํางที่สุดที่
จะไมํท าหน๎าที่ครูผิดทาง.คือ.ท าให๎ศิษย์เรียนไมํสนุก.หรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญ.การเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 ต๎อง.“ก๎าวข๎ามสาระวิชา”.ไปสูํการเรียนรู๎.“ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” 
ที่ครูสอนไมํได๎นักเรียนต๎องเรียนเอง .หรือพูดใหมํวําครูต๎องไมํสอนแตํต๎องออกแบบการเรียนรู๎       
และอ านวยความสะดวก.(facilitate).ในการเรียนรู๎.ให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการเรียนแบบลงมือท า   
แล๎วการเรียนรู๎ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง .การเรียนรู๎แบบนี้เรียกวํา.PBL.(Project-
Based Learning) 
 วิจารณ์ พานิช (2555.:.95) ครูเพื่อศิษย์ที่แท๎จริงไมํใชํแคํรักเด็ก ไมํใชํแคํสอนสนุก      
ยังต๎องมีวิธีออกแบบการเรียนรู๎ที่ท าให๎ศิษย์เรียนรู๎เรื่องนั้น ๆ ได๎อยํางแท๎จริงด๎วย เรียนรู๎อยํางแท๎จริง
หมายความวํา ซึมซับเข๎าไปเป็นความจ าระยะยาวของศิษย์และไมํใชํแคํจ าได๎เฉย ๆ ต๎องเข๎าใจ
ความหมายและคุณคําของความรู๎นั้น ๆ  
 วิจารณ์ พานิช (2555 : 354).ครูเพื่อศิษย์ต๎องใช๎การสอบเป็นเครื่องมือกระตุ๎น       
หรือสํงเสริมการเรียนรู๎ของศิษย์ นั่นคือ ต๎องจัดการสอบชนิดที่ เรียกวําสอบเพื่อตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎า (Formative.Assessment).เพื่อชํวยให๎ทั้งครูและศิษย์มีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎   
ที่ทั้งครูก็รู๎ความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของศิษย์ ส าหรับเอามาใช๎ปรับการจัดการเรียนการสอน      
และตัวศิษย์เองก็รู๎ความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของตนเอง.ส าหรับเอามาปรับวิธีการเรียนรู๎ของตน 
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 วิจารณ์ พานิช (2555 : 344).ในการท างานเพื่อสร๎างผลงานตามโครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย นักเรียนจะต๎องเรียนรู๎ทักษะมากมาย ได๎แกํ ทักษะในการตีความโจทย์ที่ได๎รับมอบหมาย 
ทักษะในการฟัง (ความเห็นของเพื่อนรํวมทีม) ทักษะในการแสดงความเห็นของตนที่อาจจะแตกตําง
จากความเห็นของเพื่อน แตํก็ไมํรู๎สึกขัดแย๎ง ทักษะในการบรรลุข๎อตกลงจากความคิดเห็นที่แตกตําง 
ทักษะในการค๎นหาความรู๎น ามาประกอบการท าโครงการโดยค๎นหาจากหลากหลายแหลํงรวมทั้งจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งต๎องเรียนรู๎ทักษะด๎านไอซีที และทักษะการเข๎าถึงแหลํงความรู๎ ทักษะการตรวจสอบ
ความนําเชื่อถือของความรู๎ที่ค๎นได๎ทักษะในการเลือกความรู๎ชุด ที่เหมาะสมและถูกต๎องที่สุด ทักษะใน
การตั้งเปูาของผลงาน ทักษะในการปรึกษาหารือครูที่ปรึกษาหรือผู๎รู๎ ทักษะในการทดลองด าเนินการ 
และประเมินผลที่เกิดขึ้น ทักษะในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก๎ไขวิธีการ ทักษะในการจดบันทึก
กิจกรรมและผลงาน ทักษะในการน าเสนอผลงานด๎วยวิธีการตําง  ๆ ได๎แกํ การเขียนรายงาน         
การน าเสนอ ด๎วยวาจาโดยมีเทคโนโลยีชํวยความเข๎าใจ การน าเสนอเป็นมัลติมีเดีย น าเสนอเป็น
ภาพยนตร์ หรือละคร  
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 บทที่สามนี้จะกลําวถึงสาระส าคัญเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นปัญหาใน
การศึกษาวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนั้นเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู๎ศึกษาวิจัยจึง
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ประเด็นปัญหาในการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัย แนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ซึ่งค าถามที่ผู๎วิจัยต๎องศึกษาวิเคราะห์และตอบค าถาม จ านวน 2 ข๎อ คือ 
 

  3.1 .1 .กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นอยํางไร (ศึกษาในมิติของผู๎สอน, หลักสูตร, รูปแบบการมีสํวนรํวม) 

  3.1.2.ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ  
สะเนพํอง .(วิถีกะเหรี่ยงทุํ งใหญํนเรศวร) .เป็นอยํางไร .(ศึกษาจากความคิดเห็นของผู๎ เรียน             
และผู๎เกี่ยวข๎อง) 
 
3.2 วิธีการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัย แนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative).และวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
(Action Research) ดังนี ้
 
  3.2.1 การส ารวจเอกสาร และผลการศึกษาวิจัยทีเ่กี่ยวข๎อง 
  3.2.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม 
  3.2.3 การสังเกตการณ์แบบมีสํวนรํวม (Participant Observation) 
  3.2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
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3.3 กลุํมเป้าหมายของการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุํมเปูาหมาย ดังตํอไปนี ้
 
  3.3.1.ผู๎อ านวยการ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง .(วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  3.3.2.ครูชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  3.3.3.ครูภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  3.3.4.กลุํมผู๎แทนนักเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ม.1-3  
  3.3.5.ผู๎ปกครอง .นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  3.3.6.เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   
3.4 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย 
 
 3.4.1.แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์จากกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งได๎แกํ ผู๎อ านวยการ นักเรียน ครูชุมชน ครูภูมิปัญญา ผู๎ปกครองนักเรียน         
ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) และเจ๎าหน๎าที่มูลนิธิมูลนิธิ
สํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน   
 3.4.2.แบบจดบันทึกภาคสนาม (Field.notes).เพื่อใช๎บันทึกในการจดรายละเอียดที่
เกิดขึ้นในแตํละวัน จากการเข๎ารํวมการสอนในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง .(วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร).และพูดคุยอยํางไมํเป็นทางการ 
 3.4.3.เครื่องมือชํวยจ า ได๎แกํ เครื่องบันเสียง ใช๎ในขณะสัมภาษณ์กับกลุํมตัวอยําง      
กล๎องถํายภาพ ใช๎ในการบันทึกภาพในขณะท ากิจกรรม 
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 
 งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช๎ลักษณะการค๎นคว๎าและการวิจัย
เอกสาร (Documentary.Research).และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ รํวมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู๎เกี่ยวข๎อง.(Depth.Interview).และการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการสอนหนังสือ (Observation) 
และการใช๎การวิเคราะห์เชิงพรรณนา.(Descriptive.Analysis).ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษามีรายละเอียด
ดังนี ้
 
 3.5.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 
  3.5.1.1.ผู๎อ านวยการ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  3.5.1.2.ครูชุมชน และครูอาสาศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรีย่งทุํงใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  3.5.1.3.ครูภูมิปัญญาศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง .(วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  3.5.1.4.ผู๎แทนนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ม. 1-3  
  3.5.1.5.ผู๎ปกครองนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง        
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  3.5.1.6.เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน   
 3.5.2.การสังเกตแบบมีสํวนรํวม .(Participant.Observation).ศูนย์การเรียนชุมชน    
ศรีสุวรรณสะเนํพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 3.5.3.การเก็บข๎อมูล ได๎แกํ การสัมภาษณ์ เอกสาร หนังสือ ต าราวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
บทความ สื่อสารสนเทศ ตลอดจนเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
 ผู๎ศึกษาน าข๎อมูลไปวิเคราะห์โดยใช๎ วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content.Analysis).ที่ได๎จาก
การสัมภาษณ์นั้น ผู๎ศึกษาวิจัยจะน าข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical.Description).โดยการน าเสนอข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาแนวทาง
กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 



Ref. code: 25595900080093WAB

 
 

 

บทที่ 4 
ข๎อมูลชุมชนและผลการศึกษา 

 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลส าหรับงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของ     
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง .(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)      
เพื่อเป็นกรณีศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ในการใช๎เป็นแนวทางให๎เกิดประโยชน์ตํอไป
โดยการน าเสนอในสํวนของบทที่ 4 นี้จะแบํงออกเป็น 8 สํวนดังตํอไปนี ้
 
 4.1.ข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชนบ๎านสะเนพํอง 
 4.2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน .“ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุ วรรณสะเนพํอง            
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)” 
 4.3.รูปแบบกระบวนการเรียนรู๎ 
 4.4.พื้นที่ห๎องเรียน  
 4.5.บทบาทผู๎สอน บทบาทผู๎เรียน  
 4.6.การวัดผลสัมฤทธิ์ 
 4.7.หลักสูตร 
 4.8.ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ     
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
 
4.1 ข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชนบ๎านสะเนพํอง 
 
 4.1.1 สภาพทั่วไป 
  บ๎านสะเนพํอง มีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโผลํว ตั้งถิ่นฐานและสร๎างหมูํบ๎าน
อาศัยอยูํในเขตผืนปุามรดกโลกทุํงใหญํนเรศวร ต.ไลํโวํ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มายาวนานมากกวํา 
400 ปี ซึ่งหํางจากอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี227 กิโลเมตร 
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  4.1.1.1 ประวัติหมูํบ๎าน/ชุมชน 
   

 

ภาพที่ 4.1.ภาพถํายจากดาวเทียม ต าแหนํงขอบเขตพื้นที่หมูํบ๎านสะเนพํอง หมูํที่ 1.ต าบลไลํโวํ    
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร.ี จาก https://www.google.co.th/maps/place/. 
   บ๎านสะเนพํองตั้งอยูํ ในพื้นที่ เขตรักษาพันสัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร       
ถูกประกาศให๎เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ .ศ..2534 ความส าคัญที่ปุาใหญํผืนนี้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีความ อุดมสมบูรณ์ ไมํเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ปุาที่เดํนชัด หรือเป็นแหลํงที่มีธรรมชาติที่มีความสวยงามภายในปุาทุํงใหญํนเรศวร สิ่งที่
นําสนใจอีกอยํางคือ มีผู๎คนที่อาศัยกระจายตัวอยูํในปุาใหญํแหํงนี้ พวกเขาเป็นกลุํมชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
เรียกตัวเองวํา “โผลํว” หรือ “โป” และพวกเขาเรียกผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรวํา “เวียจาทิโพ๎ ภี่เซอโปวํ” 
หรือ “เวียผะดู”.ที่ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการด ารงวิถีชีวิต สั่งสมภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ และกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวรํวมกับธรรมชาติมายาวนาน ปัจจุบันมีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
อาศัยอยูํในเขต ต าบลไลํโวํ ซึ่งอยูํในอยูํภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร กระจายตัว
อยูํ ใน 6 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย บ๎านสะเนพํอง .บ๎านกองมํองทะ .บ๎านเกาะสะเดิ่ง .บ๎านไลํโวํ            
(ไลํโว-ํสะละหวะ).บ๎านทิไลํปูา.บ๎านจะแก  
   บ๎านสะเนพํองมีชาวบ๎านอาศัยอยูํอยํางตํอเนื่องมานานกวํา 200-300 ปี 
ซึ่งในชํวงระยะเวลาดังกลําวชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในหุบเขาสะเนพํอง มีการเคลื่อนย๎ายที่พักอาศัยไปมา
อยูํเสมอ ไมํได๎อยูํเป็นหลักแหลํงถาวรเพราะต๎องย๎ายตามพื้นที่ท ามาหากิน การตั้งบ๎านในหุบเขา  
สะเนพํองจึงมีการล๎มหายและฟื้นคืนสลับสับเปลี่ยนกันไป บ๎านสะเนพํอง หรือที่ภาษาท๎องถิ่นเรียกวํา    
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“สะนี่พุํง”.มีความหมายวํา.“ทําแพ”.เพราะในอดีตและปัจจุบันยังพอมีหลงเหลือให๎เห็นอยูํบ๎าง 
ชาวบ๎านจากหมูํบ๎านอื่นที่อยํูเหนือล าห๎วยโรคีข่ึ้นไปจากบ๎านสะเนพํอง จะเดินทางไปมาหากันหรือออก
นอกหมูํบ๎าน โดยการลํองแพมาตามล าห๎วยโรคีแ่ละหยุดพักที่บ๎านสะเนพํอง 
   บ๎านสะเนพํองมีความส าคัญทางการปกครองในสมัยที่พระศรีสุวรรณคีรี 
เป็นเจ๎าเมือง พระศรีสุวรรณคีรีเป็นต าแหนํงที่ได๎รับพระราชทานมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งปกปูอง
ชายแดนตํอสู๎กับทหารพมํา และเป็นต๎นสกุล “เสตะพันธ์”.ซึ่งได๎รับพระราชทานนามสกุลมาในสมัย
รัชกาลที่ 6  
   นอกจากนั้นชาวกะเหรี่ยงยังมีสํวนส าคัญในการปกปูองรักษาแผํนดิน
ไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 3.จึงได๎พระราชทานพระแก๎วเนื้อสีขาวใส หรือ
ชาวบ๎านเรียกวํา.“พระแก๎วขาว”.เพื่อเป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองของชนชาวกะเหรี่ยง.ซึ่งปัจจุบันพระแก๎ว
ขาวยังคงประดิษฐานอยูํที่วัดบ๎านสะเนพํอง 
   นับแตํอดีตสายตระกูลพระศรีสุวรรณ ซึ่งถือวําเป็นผู๎น าของชาว
กะเหรี่ยง มีผู๎สืบทอดรวมทั้ง 5 คน เรียงล าดับ ดังนี้พระศรีสุวรรณคีรีคนที่.1.ภูํวาโพํ.พระศรีสุวรรณคน
ที่.2.กรมเมะจะ.พระศรีสุวรรณคนที่.3.ยํองตามุ.พระศรีสุวรรณคนที่.4.ปุวยดงภู.จากชุมชนชาว
กะเหรี่ยงเล็ก ๆ ก็กลายเป็นชุมชนขยายใหญํเพิ่มมากขึ้น กระทั่งได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นเมืองหน๎าดําน
ส าคัญ ของราชอาณาจักรสยามและท าหน๎าที่ปกปูองการรุกรานจากศัตรูตํางเมือง โดยได๎รับการขนาน
นามวํา สังขละบุรี ในยุคสมัยของพระศรีสุวรรณคีรีคนที่ 5 ทะเจียงโปรย ได๎รับพระราชทานนามสกุล
เป็น “เสตะพันธ์” ซึ่งตํอมาทะเจียงโปรย ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นนายอ าเภอสังขละบุรีคนแรก ในชํวง
สมัยรัชกาลที่ 3 และได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นนายอ าเภอสังขละบุรีคนแรก ตั้งแตํปี 2445-2467 ซึ่งแตํ
เดิมตัวเมืองสังขละบุรีคือ บ๎านสะเนพํอง และภายหลังพระศรีสุวรรณคีรีคนที่ 5 ทะเจียงโปรย ได๎ย๎าย
จากบ๎านสะเนพํองออกมาตั้งเมืองใหมํที่ตัวเมืองสังขละบุรใีนปัจจุบัน.ด๎วยเหตุทีว่ําพระศรีสุวรรณคีรีคน
ที่ 5 ทะเจียงโปรย ได๎ท าผิดจารีตประเพณีของหมูํบ๎าน ด๎วยการมีภรรยาหลายคนท าให๎เกิดเรื่องไมํดี
ขึ้นในหมูํบ๎านจึงต๎องออกจากบ๎านสะเนพํองไป 
   ชาวกะ เหรี่ ย งมี สํ วนส าคัญ ในการปกปู อ งรั กษาแผํ นดิ น ไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่  3 จึงได๎พระราชทานพระแก๎วเนื้อสีขาวใส          
หรือชาวบ๎านเรียกวํา.“พระแก๎วขาว”.เพื่อเป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองของชนชาวกะเหรี่ยง ซึ่งปัจจุบันพระ
แก๎วขาวยังคงประดิษฐานอยูํที่วัดบ๎านสะเนพํอง 
   การอยูํรํวมกันเป็นชุมชนเล็ก.ๆ.พึ่งพาตนเองในปุาใหญํน ามาซึ่งความ
เคารพศรัทธา ตํอสรรพสิ่ง หลํอหลอมเป็นจิตวิญญาณที่ผูกพันมั่นคงระหวํางคนกับปุาโดยไมํสามารถ
แยกความสัมพันธ์ออกจากกันได๎ ผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรจึงยังคงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนชาวกะเหรี่ยง 
ภายใต๎กฎเกณฑข์องธรรมชาติและค าสั่งสอนของบรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบัน 
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  4.1.1.2 ต าแหนํงที่ตั้งของหมูํบ๎าน 

 
    
ภาพที่ 4.2 ต าบลไลํโวํ ทั้ง 6 หมูํบ๎าน. โดย องค์การสํวนบริหารสํวนต าบลไลํโว,ํ 2555. 
   หมูํที่ 1 ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
    ทิศเหนือ ติดตํอกับ บ๎านไลํโวํ-ซาลาวะ 
    ทิศใต๎  ติดตํอกับ บ๎านกองมํองทะ 
    ทิศตะวันออก ติดตํอกับ บ๎านเกาะสะเดิ่ง 
    ทิศตะวันตก ติดตํอกับ บ๎านซองกาเลีย 
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  4.1.1.3 การตั้งบ๎านเรือน  
   เนื่องด๎วยบ๎านสะเนพํองมีห๎วยโรคี่หรือเคอะเหราะ และห๎วยที่พุปูุไหล
ผํานมีน้ าไหลผํานตลอดทั้งปี มีห๎วยที่เยเมํอและห๎วยที่ทํงบํองไหลผํานกลางหมูํบ๎านแตํมีน้ าเฉพาะชํวง
ฤดูฝน ฤดูหนาวบ๎างเล็กน๎อยสํวนในชํวงฤดูร๎อนจะไมํมีน้ าในที่เยเมํอและห๎วยที่ทํงบํอง .การตั้ง
บ๎านเรือนจึงต๎องอยูํใกล๎แหลํงน้ าเพื่อสะดวกตํอการใช๎สอยทั้งในครัวเรือน และปลูกผักสวนครัว 
   การขยายพื้นที่เพื่อปลูกสร๎างบ๎านเรือนจะขยายไปในบริเวณที่ยังเป็น
พื้นที่โลํง ซึ่งสามารถขยายพื้นที่ไปได๎ไกลจนถึงบ๎านจะคีพื่อ ที่อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของหมูํบ๎าน         
จะคีพื่อนั้นเป็นหมูํบ๎านทีแ่ยกตัวออกไปจากหมูํบ๎านสะเนพํองอีกท ี
  4.1.1.4 ลักษณะทางกายภาพ 
   บ๎านสะเนพํองตั้งอยูํในหุบเขาเป็นพื้นที่ราบหุบเขา โดยรอบติดกับเชิง
เขาพื้นที่โดยรอบเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร ที่มีความหลากหลายทางพืชพันธุ์และพันธุ์
สัตว์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงสุดแหํงหนึ่งในประเทศไทย ชาวบ๎านตั้งบ๎านเรือนเป็นกลุํม  
โดยมีปุาช๎าของหมูํบ๎านเป็นตัวแบํงแยกคนดั้งเดิมกับคนที่มาอาศัยอยูํใหมํ บ๎านกํอนถึงปุาช๎าสํวนมาก
เป็นบ๎านที่อยูํมาดั้งเดิมสํวนบ๎านที่อยูํหลังปุาช๎าสํวนใหญํเป็นบ๎านที่อพยพย๎ายมาอยูํภายหลัง ภายใน
หุบเขาหํางจากถนนเส๎นทางหลวงสาย.323.เข๎ามาถึงหมูํบ๎านระยะทาง.7.กิโลเมตร.มีล าห๎วยน้ าโรคี่ที่
ไหลมาจากหมูํบ๎านเกาะสะเดิ่งผํานด๎านข๎างจากทางทิศตะวันออกไปยังทิศใต๎  และทิศตะวันตกของ
หมูํบ๎าน.ซึ่งไหลไปยังหมูํบ๎านซองกาเลีย 
  4.1.1.5 ลักษณะภูมิอากาศและความเหมาะสมตํอการประกอบอาชีพ 
   บ๎านสะเนพํองมีภูมิอากาศเชํนเดียวกับภาคกลางทั่วไปคือ 3 ฤดู คือ 
    ฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป ี
    ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกป ี
    ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตํเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมกราคมของทุกป ี
   บ๎านสะเนพํองตั้งอยูํในเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร ตั้งอยูํใน
หุบเขามีล าห๎วยโรคี่เป็นสายน้ าหลักในการหลํอเลี้ยงผู๎คนที่ล าห๎วยโรคี่ไหลผําน ชํวงฤดูฝนฝนจะตก
หนักตลอดทั้งฤดู ซึ่งจะมีความชื้นสูงมาก ชํวงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมากในเวลากลางคืน    
และมีหมอกในตอนเช๎า สํวนในตอนกลางวันอากาศจะร๎อน ในชํวงฤดูร๎อนจะมีฝุุนเยอะและอากาศร๎อน
มาก ซึ่งจากลักษณะภูมิอากาศท าให๎การประกอบอาชีพ และยังชีพของชาวบ๎านเหมาะแกํการ
เพาะปลูกเป็นอยํางมาก สํวนมากเป็นการปลูกข๎าวไว๎กินเองภายในครัวเรือน และปลูกพืชทาง
เศรษฐกิจในการค๎าขายกับคนภายนอก เชํน กาแฟพันธ์ุโรบัสต๎า งา มะมํวงหิมพานต์ เป็นต๎น 
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  4.1.1.6 การคมนาคม 
   ในพื้นที่เขต ต าบลไลํโวํ บ๎านสะเนพํองเป็นหมูํบ๎านที่อยูํใกล๎ตัวอ าเภอ
สังขละบุรี มากที่สุด จากหมูํบ๎านสะเนพํองถึงอ าเภอสังขละบุรีระยะทางประมาณ 15.กิโลเมตร     
การเดินทางสามารถใช๎รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล๎อได๎ ใช๎ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ในการเดินทาง (เฉพาะฤดูแล๎ง) เส๎นทางสลับดินลูกรังและคอนกรีตขึ้นลงภูเขาสูงชันคือเขาไม๎แดง สํวน
ชํวงฤดูฝนเส๎นทางจากอ าเภอสังขละบุรี ผํานส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลไลํโวํถึงเขาไม๎แดง 
ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร สามารถใช๎รถจักรยานยนต์สัญจรได๎ตามปกติ เพราะมีสะพานข๎ามล า
ห๎วยโรคี่ส าหรับรถจักรยานยนต์ สํวนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล๎อสามารถสัญจรมาถึงทางลงเขาไม๎แดงได๎      
แตํจากทางลงเขาไม๎แดงถึงบ๎านสะเนพํอง ระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ต๎องใช๎อาศัยการเดินเท๎า
เข๎าถึงหมูํบ๎านสะเนพํอง เพราะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล๎อไมํสามารถข๎ามผํานล าห๎วยโรคี่ที่มีกระแสน้ า    
ที่ไหลแรงได๎ในชํวงฤดูฝน ซึ่งสํวนมากชาวสะเนพํองจะใช๎รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ.และจะมี
สํวนน๎อยที่ใช๎รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล๎อเป็นยานพาหนะ 
  4.1.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ (ป่าไม ๎แหลํงน้ า หินแรํ ฯลฯ ) 
   (1) ที่ดิน 
    บ๎านสะเนพํองตั้งอยูํในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร 
ชาวบ๎านสะเนพํองจึงไมํมเีอการสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โดยชาวบ๎านสามารถจับจองที่ดินในการสร๎าง
ที่อยูํอาศัย และที่ดินในการท ากินได๎โดยเป็นไปตามข๎อตกลงในเรื่องพื้นที่กับเจ๎าหน๎าที่เขตรักษาพันธุ์
ปุาทุํงใหญํนเรศวร แตํเดิมชาวบ๎านจะท าข๎าวไรํหมุนเวียน และหมุนเวียนไปท าในพื้นใหมํจากเดิมใน
ทุกๆ ปี และจะหมุนเวียนกลับมาท าในพื้นที่เดิมที่เคยท าไรํข๎าวหมุนเวียนใช๎ระยะเวลา 7-10 ปี ซึ่งการ
เปลี่ยนพื้นที่ในการท าไรํข๎าวหมุนเวียนในทุก ๆ ปี และปลํอยพื้นที่ที่ท าไรํข๎าวหมุนเวียนนั้นทิ้งไว๎
ระยะเวลา 7-10 ปี ถือวําเป็นการปลํอยให๎พื้นให๎ได๎ปรับตัวกลับคืนมาเป็นผืนปุาอีกครั้ง เป็นการรักษา
ผืนปุาผํานวิถีของชาวกะเหรี่ยงที่สืบทอดตํอกันมาตํอมาหลายชั่วอายุคน ตํอมาเจ๎าหน๎าปุาไม๎ได๎มา
จ ากัดพื้นที่ในการท าข๎าวไรํหมุนเวียน ท าให๎ชาวบ๎านท าข๎าวไรํหมุนเวียนหมุนเวียนพื้นที่ได๎เพียง
ระยะเวลา 3-4 ปี ท าให๎ปุายังไมํสามรถฟืนกลับคืนมาเป็นสภาพผืนปุาที่สมบรูณ์ได๎ และดินในบริเวณที่
ท าข๎าวไรํหมุนเวียนในระยะ 3-4 ปี ยังไมํอุดมสมบรูณ์พอทั้งยังมีหญ๎าขึ้นจ านวนมาก ชาวบ๎านจึงได๎น า
ยาฆําหญ๎ามาใช๎ในการก าจัดหญ๎า กํอให๎เกิดความเสียหายตํอระบบนิเวศและคนในชุมชน 
   (2) น้ า 
    พื้นที่ของหมูํบ๎านสะเนพํองอยูํในหุบเขาที่มีธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ของปุาไม๎ และรายล๎อมด๎วยภูเขาจึงมีแหลํงน้ าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด๎วยเชํนกัน ในหมูํบ๎าน
มีห๎วยน้ าโรคี่ และห๎วยที่พูปูุ ที่ไหลมาจากหมูํบ๎านเกาะสะเดิ่งผํานด๎านข๎างจากทางทิศตะวันออก    
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ของหมูํบ๎านสะเนพํองไปยังทิศใต๎และทิศตะวันตกของหมูํบ๎านแล๎วไปยังหมูํบ๎านซองกาเลีย ซึ่งชาวบ๎าน
สะเนพํองได๎ใช๎น้ าจากล าห๎วยในการอุปโภคและบริโภค 
   (3) ป่าไม ๎ 
    บ๎านสะเนพํองตั้งอยูํในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร 
ซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ ปุาทุํงใหญํนเรศวรประกอบไปด๎วย ปุาเบญจพรรณ  
ปุาเต็งรัง ปุาดิบ และทุํงหญ๎า ด๎วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เป็นทั้งที่อยูํอาศัย ที่ท าหากินเป็น
แหลํงปัจจัย 4 ท าให๎ชาวบ๎านได๎พึ่งพาอาศัยผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรแหํงนี้เรื่อยมา และมีจิตวิญญาณ
เคารพผูกพันกับการรักปุามาแตํช๎านาน 
   (4) สัตว์ป่า 
    สัตว์ปุาในเขตทุํงใหญํนเรศวรนั้นมีหลากหลายชนิด และมีสัตว์บาง
ชนิดที่หายากโดยอาศัยอยูํในพื้นที่ปุาลึกที่ไมํมีบ๎านคนอยูํอาศัย เชํน เสือ ช๎างปุา บําง ชะนี สํวนสัตว์ที่
พบได๎บํอยในไรํข๎าวหมุนเวียน เชํน หมูปุา เก๎ง ลิง คําง หนู กระรอก เมํน ซึ่งสัตว์เหลํานี้มักมาหากิน
ผลผลิต ของชาวบ๎าน ซึ่งบางครั้งชาวบ๎านจับได๎ก็จะน ามาท าอาหารในครัวเรือน เนื่องจากชาวสะเน
พํองจะมีความเชื่อและยึดถือวําไมํเลี้ยง ไกํ หมู เพราะเชื่อวําเป็นสัตว์ที่สกปรกและน าโรคเข๎ามาใน
หมูํบ๎านได๎ จึงเลือกที่จะบริโภคสัตว์ปุาที่หามาได๎แทน และยังมีการจับสัตว์น้ าในล าห๎วยมาประกอบ
อาหารอีกด๎วย ซึ่งจะมีข๎อห๎ามไมํให๎จับสัตว์น้ าบริเวรทําน้ าของวัด 
  4.1.1.8 ระบบสาธารณูปโภค 
   (1) ประปา 
    บ๎านสะเนพํองมีระบบประปาหมูํบ๎าน 2 จุด เป็นระบบประปาภูเขา
ซึ่งตํอกับตาน้ าบนภูเขาเป็นระยะทางหํางจากหมูํบ๎าน.20.กิโลเมตร.ถึงอยํางนั้นน้ าประปายงัไมํเพียงพอ
ตํอการอุปโภคบริโภคภายในหมูํบ๎าน ชํวงฤดูแล๎งชาวบ๎านต๎องอาศัยน้ าจากห๎วยโรคี่ โดยการไปตักน้ า
มาใช๎ในครัวเรือน 
   (2) โทรศัพท์  
    การสื่อสารจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ในหมูํบ๎านจะมีบางจุดที่มี
สัญญาณโทรศัพท์ เชํน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช กับ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณในหมูํบ๎านบางจุด 
สํวนมากมีไว๎ติดตํอกับคนในครอบครัวที่ออกไปเรียนและท างานอยูภํายนอกหมูํบ๎าน 
   (3) ไฟฟ้า 
    ไฟฟูาในหมูํบ๎านสะเนพํองจะใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชาร์ท
แบตเตอรี่  ได๎จากรัฐมอบให๎ในชํวงปี พ .ศ . 2546-2547.ตามหลังคาเรือนที่มีบ๎านเลขที่ เทํานั้น 
นอกเหนือจากน้ีแสงสวํางที่ใช๎ก็จะได๎จากเทียน.ไฟฉาย.ที่พอจะให๎แสงสวํางได๎บ๎าง 
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   (4) ไปรษณีย์ 
    หากชาวบ๎านสะเนพํองต๎องการที่จะสํงไปรษณีย์ต๎องไปสํงที่ตัวเมือง    
สังขละบุรี ที่มีระยะทางหํางจากบ๎านสะเนพํอง 15.กิโลเมตร สํวนเวลาที่มีคนสํงจดหมายมาให๎     
บุรุษไปรษณ๏ย์ จะมาสํงตามบ๎านที่มีเลขทะเบียนบ๎าน สํวนจดหมายที่ไมํมีเลขที่บ๎านจะสํงไว๎ที่บ๎าน
ผู๎ใหญํบ๎าน 
 4.1.2 สภาพทางสังคม 
  4.1.2.1 โครงสร๎างประชากร 
   ชาวชุมชนสะเนพํองเกือบทั้งหมดเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาวบ๎าน
ที่อยูํในบ๎านสะเนพํองดั้งเดิม และที่เกิดในปัจจุบันที่ไมํตกส ารวจจะถือบัตรประจ าตัวประชาชน      
สํวนคนที่ถือบัตรสี เชํน บัตรฟูา บัตรเขียวขอบแดง บัตรตํางด๎าว และไมํมีบัตรจะมีทั้งคนที่เกิดใน
หมูํบ๎านแตํตกส ารวจ คนที่ย๎ายมาจากที่อื่นซึ่งเข๎ามาเยี่ยมญาติ และย๎ายเข๎ามาอยูํเป็นการถาวร รวมถึง
คนกะเหรี่ยงพมําที่หนีภัยการสู๎รบ และทางการสํงเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับชาวบ๎าน
ท๎องถิ่นในเรื่องการท ามาหากิน การแยํงชิงทรัพยากร เพราะคนเหลํานี้ตํางวัฒนธรรมในการหาอยูํหา
กิน และการใช๎ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ๎านสะเนพํอง.มีวิถีการ
ด ารงวิถชีีวิตของชุมชน โดยเชื่อมโยงทางเครือญาติและวัฒนธรรมกับชุมชนกะเหรี่ยงด๎วยกัน 
 

ตารางที ่4.1 
 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน บ้านสะเนพ่อง  

ประเภทผู๎ถือบัตร 
จ านวนประชากร จ านวน 

หญิง ชาย รวม หลังคาเรือน ครอบครัว 
ทร.14 284คน 326 คน 610 คน 130 153 

เขียวขอบแดง 45 คน 45 คน 90 คน 13 13 
บัตรสีฟูา 6คน 7 คน 13 คน 8 8 

บัตรรหัสเลขศนูย ์ 32 คน 38 คน 70 คน 15 15 
อาศัยเข๎ามาอยูํ  (ต.หนองลู, 

บ๎านใหม,ํเวียคาดี้,อ.ทองภาภูมิ)
ประมาณปี พ.ศ. 2550 

 
12 คน 

 
14 คน 

 
26 คน 

 
5 

 
5 

รวมทั้งสิ้น 379 คน 430 คน 809คน 171 194 
หมายเหตุ. จาก เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานบา้นสะเนพ่อง. โดย องค์การบริหารสํวนต าบลไลํโว,ํ 2555. 
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  4.1.2.2 ลักษณะครอบครัวและเครือญาติ 
   ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย และถือบรรพบุรุษหรือตระกูล
ของฝุายหญิงเป็นหลัก ผู๎ชายที่แตํงงานมีครอบครัวแล๎วจะต๎องเปลี่ยนไปไหว๎บรรพบุรุษทางฝุายภรรยา 
จะกลับไปไหว๎บรรพบุรุษในตระกูลของตนเองอีกไมํได๎เพราะเมื่อแตํงงานมีครอบครัว ผู๎เป็นแมํจะบอก
กลําวกับบรรพบุรุษในตระกูลวําลูกชายมีครอบครัวแล๎วต๎องไปไหว๎บรรพบุรุษของภรรยาแทน 
   ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ผู๎เป็นพํอมีหน๎าที่ท าไรํท านาเป็นหลัก   
ผู๎เป็นแมํมีหน๎าที่เลี้ยงดูลูกและดูแลเรื่องตําง ๆ ภายในบ๎าน เชํน อาหารการกิน ท าความสะอาดบ๎าน 
ชํวยงานในไรํ เชํน ดายหญ๎า ท าแปลงผัก สํวนลูกเมื่ออายุยํางเข๎า 10 ปี สามารถที่จะชํวยพํอแมํได๎ใน
เรื่องเล็ก ๆ น๎อย ๆ เชํน เลี้ยงน๎อง หุงหาอาหาร พออายุยํางเข๎า 20 ปี ถ๎าเป็นผู๎ชายจะชํวยในเรื่องของ
การท าไรทํ านา ถ๎าเป็นผู๎หญิงจะชํวยงานภายในบ๎านหรือในไรํนาบ๎างแตํไมํมากเทําผู๎ชาย 
   ความเป็นเครือญาติของแตํละครอบครัวไมํได๎สัมพันธ์กันเฉพาะภายใน
หมูํบ๎านเทํานั้นแตํเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันในระดับต าบล ด๎วยการแตํงงานกับคนนอกหมูํบ๎าน 
ท าให๎ความเป็นเครือญาติขยาย ไปในระดับต าบลแตํทั้งนี้ความเป็นเครือญาติของคนกะเหรี่ยง        
ไมํสามารถดูได๎จากนามสกุล เพราะในสมัยกํอนคนกะเหรี่ยงไมํเคยใช๎นามสกุล แตํเมื่อต๎องใช๎นามสกุล
เพื่อให๎มีทะเบียนบ๎านและบัตรประชาชนคนที่ไมํมีนามสกุลใช๎ก็จะไปขอใช๎นามสกุลรํวมกับครอบครัว
อื่นที่ไมํใชํญาต ิ
  4.1.2.3 การศึกษา 
   ภายในหมูํบ๎านสะเนพํองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.1.แหํงมีครูดูแลเด็กเล็ก
จ านวน.3.คน.เด็กที่น ามาฝากอายุ .4-6.ขวบ.แล๎วสํงตํอไปเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   
สุนทรเวช.จัดการเรียนการสอนตั้งแตํชั้นอนุบาล.ป.1-ป.6.และมีศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ    
สะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).ม.1-ม.3.หรือไปศึกษาตํอในตัวอ าเภอสังขละบุรี.และในตัว
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
  4.1.2.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
   คนในหมูํบ๎านนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก มีการท าบุญ ตักบาตร เข๎าวัด
ฟังเทศน์ ในทุกวันพระ และถือวันพระเป็นวันหยุดงานสํวนตัวแตํจะมารํวมกันพัฒนาหมูํบ๎านและวัด 
ชาวบ๎านมีความเชื่อที่สืบทอดตํอกันมาในหลาย ๆ เรื่อง เชํน ความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ ความเชื่อที่
เกี่ยวกับต๎นไม๎ ความเชื่อที่เกี่ยวกับความฝัน ซึ่งความเชื่อเหลํานี้จะเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับวิถีการด าเนิน
ชีวิต การท ามาหากิน การท าไรํหมุนเวียน หรือแม๎แตํเป็นการเตือนวําจะเกิดสิ่งไมํดีขึ้นในหมูํบ๎าน เชํน 
เก๎ง ตะกวด เตํา นกทูสํอง ชาวบ๎านเชื่อวําถ๎าสัตว์เหลํานี้เข๎ามาในหมูํบ๎านเป็นการเตือนวําจะมีสิ่งไมํดี
เกิดขึ้น ห๎ามฆําโดยเด็ดขาด เพราะอาจท าให๎เกิดโรคระบาด เกิดความเสียหายขึ้นในหมูํบ๎าน เชํน ถ๎ามี
เก๎งเข๎ามาในหมูํบ๎านถือวําหมูํบ๎านมีความสกปรก มีคนท าผิดศีลธรรม มีคนประพฤติตนไมํดี หรือจะมี
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โรคระบาด ต๎องท าการล๎างสิ่งไมํดีเหลํานี้ออกไปโดยเชิญพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และจุดเทียน
สะเดาะเคราะห ์
   นอกจากนี้ชาวบ๎านยังให๎ความเคารพกราบไหว๎ศาลเจ๎าปูุใหญํ ที่มีมา
พร๎อมกับการตั้งหมูํบ๎าน โดยในสมัยนั้นยังไมํมีการสร๎างศาลแตํสักการะบูชากับต๎นไม๎ใหญํที่อัญเชิญ
เทพารักษ์มาสิงสถิตโดยมี “ไตค”ู หรือผู๎น าพิธีกรรมเป็นผู๎ติดตํอสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ์และสืบเชื้อสาย
มาจาก “ตะละโคว”.หรือฤาษี เซํนการไหว๎ใช๎ตัวอ๎นในการบูชา เรียกวํา “อองเคํ”.แตํได๎มีการ
เปลี่ยนแปลงในชํวงของไตคูสะเหมี่ยงโพํ เสตะพันธ์มาเป็นการบูชาด๎วยดอกไม๎แทน เรียกวํา.“บําไจํย” 
ด๎วยเหตุที่วําการเซํนไหว๎โดยการฆําสัตว์ท าให๎เจ๎าที่เจ๎าทางแรงหากไมํมีการเซํนไหว๎หรือละเว๎น     
และการฆําสัตว์ก็ผิดหลักธรรมของศาสนาพุทธ การเปลี่ยนจาก.“อองเคํ”.มาเป็น “บําไจํย”.ต๎องมีผู๎ท า
พิธีที่เกํงกล๎ามีคาถาอาคมท าพิธีให๎ และท าการสร๎างศาลเจ๎าอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิท ธิ์สิงสถิตย์ที่ศาล 
เรียกช่ือวํา “ศาลเจ๎าปุูใหญํ” คอยดูแลคนในหมูํบ๎านให๎อยูํรํมเย็นโดยมีข๎อห๎ามที่เครํงครัดคือ ห๎ามเลี้ยง
ไกํ ห๎ามเลี้ยงหมู ห๎ามน าสุราเข๎ามาในหมูํบ๎าน และห๎ามผิดลูกผิดเมียผู๎อื่น ซึ่งข๎อห๎ามทั้ง 4 ข๎อนี้เป็น
ข๎อตกลงรํวมกันระหวํางคนกับเจ๎าที่เจ๎าทางหรือเทพทั้งหลาย แตํหากมีผู๎ใดท าผิดก็จะมีการเตือนกํอน
โดยอาจมีเสือเข๎ามาในหมูํบ๎านเพื่อบอกเหตุเภทภัย หากผู๎ที่ติดตํอกับปูุใหญํหรือผู๎น าหมูํบ๎านไมํรีบ
แก๎ไขหรือปัดรังควานก็จะเกิดเหตุขึ้นจริง และปูุใหญํจะไมํอยูํดูแลหมูํบ๎านอีกตํอไป ผู๎น าหมูํบ๎านและผู๎
ติดตํอกับปูุใหญํจึงต๎องแก๎ไขให๎ถูกต๎อง ท าให๎หมูํบ๎านสะอาด ถ๎าจับผู๎กระท าผิดได๎ต๎องลงโทษ         
เชํน ถ๎าเลี้ยงหมู เลี้ยงไกํต๎องไลํไปเลี้ยงนอกหมูํบ๎าน ห๎ามเข๎าหมูํบ๎าน ถ๎ามีชู๎ ทั้งสองคนต๎องถูกลงโทษ
โดยการโบย ต๎องกินข๎าวเหมือนสุนัขและถูกขับไลํเหมือนสุนัข ถ๎าน าสุราเข๎ามาในหมูํบ๎านต๎องโดนโบย  
และไลํให๎ไปนอนนอกหมูํบ๎าน แตํปัจจุบันข๎อห๎ามและบทลงโทษเหลํานี้ไมํเครํงครัดเหมือนกํอน 
    ไตคูคนปัจจุบันเป็นภรรยาของไตคูคนกํอนท าหน๎าที่ในการติดตํอสื่อสาร
ระหวํางคนในหมูํบ๎านกับปูุใหญํ เชํน ถ๎ามีของหาย ไตคูจะบอกกลําวกับปูุใหญํให๎หาสิ่งของเจอโดยงําย 
ถ๎ามีคนเดินทางไมํวําไปเป็นหมูํคณะหรือไปคนเดียว มีการสร๎างบ๎านใหมํ มีคนเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎านใหมํ      
เริ่มท างาน ท าไรํ มีคูํแตํงงานหรือมีงานบุญตําง ๆ ไตคูจะท าพิธีบอกกลําวปูุใหญํทุกครั้ง แตํมีกรณี
พิเศษส าหรับคูํแตํงงานที่เคยมีสามีเคยมีภรรยามากํอนโดยที่ยังไมํหยําขาดจากกัน แตํต๎องการจะ
แตํงงานใหมํ ไตคูต๎องปรึกษากับมัคนายกและผู๎น าหมูํบ๎านกํอนวําควรท าอยํางไร และในทุกวันพระไต
คูจะต๎องไปบูชาศาลเจ๎าปุูใหญํเป็นประจ า 
    การไปขออะไรก็ตามจากศาลเจ๎าปูใหญํต๎องเตรียมของตําง .ๆ.ดังนี้     
ธูป 3 ดอก เทียน 3 เลํม และกรวยดอกไม๎ 3 กรวย เมื่อได๎ตามที่ขอแล๎วต๎องท าการแก๎บนโดยเตรียม
ธูป 5 ดอก เทียน 5 เลํม กรวยดอกไม๎ 5 กรวย ขนม 5 อยําง ข๎าวสุก และน้ า (สํวยจีโหมํง สังขวิมล, 
2555, น. 38-39) 
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  4.1.2.5 ประเพณีตําง ๆ ของชาวกะเหรี่ยงบ๎านสะเนพํอง 
   เดือนมกราคม ประเพณีกินข๎าวใหมํเป็นงานพิธีที่ต๎องท าในแตํละ
ครอบครัวกํอนที่จะเริ่มต๎นท าไรํกันอีกครั้ง และเป็นงานประเพณีที่จัดรํวมกันในระดับต าบลโดย
หมุนเวียนไปแตํละหมูํบ๎านซึ่งปีใดหมูํบ๎านไหนเป็นเจ๎าภาพจะจัดให๎มีงาน 4 คืน 3 วันมีการเลี้ยงอาหาร
แกํชาวบ๎านที่มารํวมงานในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเพียงวันเดียว และอีก 2 วันที่เหลือเป็นการท าบุญ
ตักบาตรนอกจากนี้ภายในงานจะจัดให๎เป็นร๎านค๎าสวรรค์โดยกํอนเดินเข๎าร๎านค๎าบริเวณด๎านหน๎าจะมี
บาตรส าหรับให๎คนที่เข๎ามารํวมงานใสํเงินตามศรัทธาเพื่อเข๎ามากินอาหารที่น ามาจัดเลี้ยงในร๎านค๎า
สวรรค ์
   เดือนกุมภาพันธ์  ประเพณีถวายราหุลเป็นการสะเดาะเคราะห์        
ของชุมชนโดยคนในชุมชนจะชํวยกันท าขนมหรือน าสํวนผสมของยําฮุเชํนข๎าวเหนียว มะพร๎าว หัวหอม 
กระเทียม น้ ามันพืช ถั่ว น้ าตาล ฯลฯ มาสมทบรวมกันแล๎วน ายําฮุไปถวายวัด ให๎พระสงฆ์ท าพิธี
กรวดน้ าแผํเมตตาอุทิศสํวนกุศลหลังจากท าพิธีเสร็จ และพระสงฆ์ฉันเรียบร๎อยชาวบ๎านจะกินยําฮุแล๎ว
น ากลับมาโปรยรอบบ๎านเพื่อกันไมํให๎ผีเข๎าบ๎าน 
   เดือนมีนาคม ประเพณีการไหว๎เจดีย์ทรายซึ่งกระท าในชํวงขึ้น 15 ค่ า
โดยคนในชุมชนน าดอกไม ๎ธูป เทียน ไปสักการะบูชาเจดีย์กรวดน้ าแผํเมตตาอุทิศสํวนกุศล 
   เดือนเมษายน เป็นทั้งเดือนปีใหมํของคนกะเหรี่ยง  และเป็นวัน
สงกรานต์มีการจัดงาน 4 คืน 3 วันโดยเริ่มในคืนขึ้น 13 ค่ าชาวบ๎านเรียกวํา.“งานลง”.และเลิกงานใน
คืนแรม 1 ค่ าตลอด 3 วันจะมีพิธีกรรมหลัก ๆ คือเริ่มจาก ค้ าต๎นโพธ์ิต๎นไทร ขึ้นวัดรับศีล สร๎างสะพาน
หรือขอขมาสะพานที่มีอยูํแล๎วบูชาเทพ 3 องค์ได๎แกํ กะสะจือรุกขจือและโผํงเมียจือที่ใต๎ต๎นโพธิ์แตํ
กํอนถึงวันงานแตํละครอบครัวต๎องกราบไหว๎ขอขมาพํอแมํ หรือบูชาบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎วกํอนจึง
จะเข๎าวันงานได๎ 
   การกราบไหว๎ขอขมาพํอแมํจะต๎องมี.“ทีผะเลอะ”.ประกอบด๎วยน้ า 1 
ขัน ลูกส๎มปุอยเผาพอไหม๎ให๎เนื้อมีกลิ่นหอม.ขมิ้นผงหรือแปูงและดอกไม๎ใสํของทั้ง 3 อยํางลงในน้ าเพื่อ
เอาไปล๎างมือล๎างขาขอขมาพํอแมํหรือผู๎เฒําผู๎แกํในบ๎านเตรียมเทียน 3 เลํมและดอกไม๎ 3 ดอกวางไว๎
ในขันกราบไหว๎พํอแมํจะแยกท าแตํละครอบครัว หรือจะท ารวมพี่น๎องก็ได๎เมื่อขอขมากราบไหว๎พํอแมํ
เสร็จแล๎วจึงขึ้นวัดรับศีลและไหว๎พระในตอนเย็นขึ้น 13 ค่ า 
   เช๎าวันขึ้น 14 ค่ าขึ้นวัดใสํบาตรไหว๎พระรับศีลเช๎าวันขึ้น 15 ค่ าเป็นวัน
พระใหญํมีพิธีใสํบาตรใต๎ต๎นโพธิ์กํอนใสํบาตรผู๎น าพิธีกรรมจะบูชาเทพ 3 องค์กํอนเมื่อใสํบาตรเสร็จ
แล๎วจะบูชาต๎นโพธ์ิกรวดน้ าใต๎ต๎นโพธ์ิจากนั้นจึงไปค้ าต๎นโพธ์ิ (ดุโควํ) การค้ าต๎นโพธ์ิหรือดุโควํนี ้
   ผู๎เฒําผู๎แกํบอกวําในชีวิตคนเราเกิดมาต๎องมาอาศัยต๎นโพธิ์กํอนคนที่จด
บัญชีชีวิตเราหรือ.“ซุํงกะเนี่ยว”.อาศัยอยูํที่ต๎นโพธิ์คนที่เกิดมาทุกคนต๎องบันทึกสัจจะชีวิต .กับซุํง
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กะเนี่ยวเอาไว๎ทุกคน และต๎นโพธิ์เป็นที่ตรัสรู๎ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเป็นต๎นไม๎ที่ควรเคารพบูชา อีก
ทั้งเป็นการตํอชะตาชีวิตในเคราะห์กรรมของแตํละคนชาวบ๎าน จะน าน้ าใสํขมิ้นและของหอมตําง.ๆ  
ไปล๎างต๎นโพธิ์พร๎อมทั้งอธิษฐานกรวดน้ าแผํเมตตาอุทิศสํวนกุศล .และเอาไม๎ไปค้ าต๎นโพธิ์เพื่อเป็นการ
สะเดาะเคราะห์ตํออายุให๎กับตนเอง” 
   การสร๎างสะพานหรือ.“บํงโถํว”.เอาน้ าที่พะเลอะไปพรมสะพานพร๎อม
ทั้งอธิษฐานกรวดน้ าแผํเมตตาอุทิศสํวนกุศล เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ตํออายุให๎กับตนเอง และท า
ความเคาพรบูชาเทพดูแลให๎คุ๎มครองไมํให๎ตกน้ าตกทํา 
   อยํางไรก็ตามในชํวงท๎ายของการบูชาทุกครั้งหรือในงานบุญทุกงานต๎อง
มีการกรวดน้ าก็เพื่อเป็นการบอกกลําวตํอธาตุทั้ง 4 โดยมีเทียนหมายถึงธาตุไฟ กรวดน้ าหมายถึงธาตุ
น้ า ลงสูํดินหมายถึงธาตุดิน ค าอธิษฐานค าสวดหมายถึงธาตุลมเป็นการปูองกันไมํให๎เกิดภัยพิบัติมาถึง
ตัวเราเพ่ือสํงจิตวิญญาณให๎ธาตุดินน้ าไฟรับรู๎ในการบูชาขอขมาทุกครั้ง 
   การสร๎างเจดีย์ทรายในวันขึ้น 15 ค่ า เพื่อให๎จิตใจและรํางกายอยูํเย็น
เป็นสุขกับการเข๎ามาของฤดูฝนพร๎อมทั้งปูองกันไมํให๎ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เข๎ามาสูํชุมชนมีการน า
พระแก๎วลงมาสรงน้ าเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงการไหว๎ผู๎อาวุโสที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปและมีการ
เลํนสะบ๎าพอวันแรม 1 ค่ า เป็นวันเลิกงานแตํละคนจะขึ้นวัดถวายปัจจัยตําง ๆ ให๎กับพระสงฆ์ 
   นอกจากนี้ยังมีการบูชานางสงกรานต์ซึ่งเป็นวันใดนั้นจะดูจากปฏิทิน
ของไทย และมีการท านาย เชํนเดียวกับคนไทยเชํนถ๎านางสงกรานต์ขี่ควายลงมา แสดงวําปีนี้ฝนตก
เยอะการบูชาจะต๎องท าในชํวงเช๎ามืดประมาณตี 5 เพราะเชื่อวําเทพเทวดาบรรพบุรุษเจ๎าที่เจ๎าทางจะ
มาหาของกินในชํวงเช๎ามืดกํอนสวํางโดยน าอาหารไปบูชาใต๎ต๎นไม๎ใหญํในชํวงเช๎าจึงถวายอาหาร
พระสงฆ ์
   เดือนพฤษภาคม หลังจากผํานพ๎นเดือนขึ้นปีใหมํ ทุกครอบครัวจะต๎อง
ไหว๎พระคุ๎มครองบ๎าน  ผู๎หญิงที่อาวุโสสูงสุดในบ๎านเป็นคนท าพิธี คนในครอบครัวรวมถึงลูกหลานที่
ออกไปท างานหรือเรียนหนังสือนอกหมูํบ๎าน และพี่น๎องที่ยังไมํได๎แยกครอบครัวจะกลับมาท าพิธี
รวมกันในบ๎านเป็นเวลา 2 คืน และต๎องนอนรวมกันห๎ามแยกไปนอนบ๎านอื่น แตํหากลูกหลานหรือพี่
น๎องคนใดกลับมาระหวํางที่ท าพิธีไปแล๎ว 1 คืนจะต๎องไปนอนบ๎านอื่น สํวนฝุายชายที่แยกครอบครัว
แล๎วจะต๎องไปท าพิธีทางฝุายภรรยา ในบางครอบครัวที่ลูกหลานหรือพี่น๎องไมํได๎กลับมา คนท าพิธี
สามารถบอกกลําวและไหว๎แทนได๎   
   เดือนกรกฎาคม ประเพณีเข๎าพรรษาจะมีงานบุญ 4 คืน 3 วัน ชาวบ๎าน
จะเข๎าวัดรับศีลตั้งแตํคืนวันขึ้น 13 ค่ าและใสํบาตรทุกเช๎าเป็นเวลา 3 วัน พอถึงวันพระใหญํซึ่งตรงกับ
วันขึ้น 15 ค่ าเดือน 8 เป็นวันเข๎าพรรษาของฆราวาสเพื่อที่จะอธิษฐานจิตวําตลอดชํวงเข๎าพรรษาจะ
ปฏิบัติตนอยํางไร เชํน ไมํดื่มเหล๎า 3 เดือน หรือจะถือศีลภาวนาธรรมเป็นเวลา.วันหรือ.เดือน ชาวบ๎าน
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จะไหว๎เจดีย์โดยใช๎เทียน 1 เลํม และแตํละคนจะมีกรวยดอกไม๎พร๎อมเทียนจ านวน 3 เลํมแทนพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และดอกไม๎ 3 ดอกในการบูชา พร๎อมทั้งถวายเทียนที่หลอมรวมจากเทียนที่
แตํละครอบครัวน ามาให๎ ถวายให๎พระสงฆ์ในวันแรม 1 ค่ า วันเข๎าพรรษาของพระสงฆ์ และในทุกวัน
พระใหญํจะมีผู๎เฒําผู๎แกํและเด็กเข๎าวัดถือศีล 8 ตลอด 3 เดือน  
   เดือนสิงหาคม ประเพณีผูกข๎อมือ (ไขํจู) มีความหมายส าคัญในการรวม
พลังคนในครอบครัว หรือคนในชุมชนถ๎าเป็นการผูกข๎อมือในครอบครัว จะท าวันใดก็ได๎แตํถ๎าเป็นการ
ผูกข๎อมือในระดับชุมชนจะท าในวันพระใหญํขึ้น 15 ค่ าเทําน้ันการผูกข๎อมือจะต๎องเตรียมสิ่งของตําง ๆ
ดังนี ้
   ข๎าวเหนียวต ากับงา ข๎าวเหนียวตูดแหลม อ๎อย กล๎วย ข๎าวปั้นมือ น้ า 
ด๎ายขาว ดอกไม๎ และไม๎เคาะขวัญผู๎ท าพิธีจะเป็นผู๎อาวุโสในบ๎านพํอผูกให๎แมํ แมํผูกให๎พํอแล๎วจึงผูกให๎
ลูกหลานในระหวํางผูกข๎อมือพํอแมํจะเรียกขวัญให๎ลูกหลานวํา 
   “ให๎ขวัญกลับมากลับมามีสุขภาพดีกลับมานอนหลับให๎สบายกลับมากิน
ให๎อิ่ม อยําไปเชื่อคนบ๎าคนยออยําไปตามอยูํกับคนลวงคนบ๎าอยําเชื่อคนแปลกหน๎า .อยําอยูํในปุาช๎า
อยําอยูํในดงไพรอยําไปใกล๎สิ่งที่มองไมํเห็นอยําอยูํในเส๎นทางของนกกาเหวํา .อยําอยูํในบ๎านร๎างเมือง
ร๎างอยําอยูํบนหินบนผากลับมาผูกข๎อมือข๎อเท๎า กลับมาอยูํรํวมกับพํอแมํพี่และน๎องกลับมากินของที่
เก็บไว๎ให๎กลับมาให๎มีสุขภาพดีอยูํเย็นเป็นสุข”.เสร็จแล๎วจึงหยิบเอาของที่เตรียมไว๎อยํางละนิดมาจุํมน้ า
แล๎ววางไว๎บนหัว 
   เดือนกันยายน งานบุญเรือและถวายน้ าผึ้งน้ าตาลทราย เป็นการท าบุญ
ถวายอาหารให๎พระสงฆ์งานบุญจะเริ่มขึ้นในตอนเช๎า แตํละบ๎านจะเอาน้ าผึ้งหรือน้ าตาลทรายมาใสํ
บาตรเพื่อถวายพระสงฆ์ในตอนกลางคืน หลังจากใสํบาตรเสร็จแล๎วชาวบ๎านจะชํวยกันสร๎างเรือโดยใช๎
ไม๎ไผํเตรียมสิ่งของที่ใช๎ในงานประกอบด๎วย .โพโขํไคํ.(กรวยที่ใสํดอกไม๎).1,000.กรวย.และดอกไม๎ 
1,000.ดอก.เทียน.1,000.เลํม.สะหนู.(ธง).1,000.อันและ.ทะเดิ่ง.(ลูกศร).1,000.อัน 
   สิ่งตํางเหลํานี้ ๆ ล๎วนมีความหมายของการไปสูํยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสะหนู (ธง) หมายถึงเปูาหมายสูงสุด ทะเดิ่ง (ลูกศร) เป็นเครื่องปูองกัน
ในการฝุาไปให๎ถึงเปูาหมายโพโขํไคํ (กรวยที่ใสํดอกไม๎) เปรียบได๎กับธนูหมายถึงความมั่นคงเข๎มแข็ง 
ดอกไม๎หมายถึงความบริสุทธิ์ความรัก และเทียนเปรียบได๎กับปัญญาแสงสวํางหรือจิตวิญญาณ 
   เมื่อเตรียมทุกอยํางเสร็จเรียบร๎อยแล๎วจะเอากรวยดอกไม๎เทียนธงลูกศร
มาตกแตํงและปักไว๎รอบ ๆ ล าเรือชาวบ๎านจะน าของแห๎งมาใสํไว๎ในเรือพิธีถวายเรือน้ าผึ้งน้ าตาลทราย 
จะท าในตอนกลางคนืพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ชาวบ๎านจุดเทียนรอบล าเรือแล๎วถวายให๎พระสงฆ ์
   เดือนตุลาคม ประเพณีออกพรรษาจะมีงาน 4 คืน 3 วันคืนแรกชาวบ๎าน
จะเข๎าวัดสวดมนต์ฟังเทศน์ชํวงเช๎าของอีกวันชาวบ๎านจะท าบุญตักบาตรกลางวันพระสงฆ์แสดงธรรม
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เทศนาในคืนสุดท๎ายของวันออกพรรษาชาวบ๎านจะเข๎าวัดสวดมนต์ท าบุญถวายพระและถวายทาน
แมํน้ าโดยคนในชุมชนจะชํวยกันสานตะกร๎าไม๎ไผํวางบนแพในห๎วยและบนบกเพ่ือให๎ชาวบ๎านน าอาหาร
ตําง ๆ ที่ต๎องการถวายมาใสํในตะกร๎ากํอนท าพิธีปลํอยแพให๎ไหลไปตามสายน้ า 
   ไหว๎เจดีย์ไฟแตํละคนจะน าเทียนที่ท าเองจ านวน 3 เลํมซึ่งไส๎เทียนนับ
จ านวนเส๎นด๎ายมากกวําอายุจริง 1 เส๎น (ปัจจุบันจะนิยมซื้อเทียนตามร๎านค๎ามากขึ้น) มาปักไว๎ที่เจดีย์
ที่ท าขึ้นจากไม๎ไผํสานแล๎วจุดเทียนหลังจากนั้นมัคทายกจะน าสวดมนต์แล๎วเดินรอบเจดีย์ไฟและศาลา 
1 รอบจะท าจนครบ 3 รอบซึ่งในแตํละรอบชาวบ๎านจะนั่งยอง ๆ พนมมือในรอบแรกรอบที่สองจะ
เปลี่ยนเป็นยืนแตโํน๎มตัวไปข๎างหน๎าพนมมือและรอบสุดท๎ายจะยืนตัวตรงพนมมือแล๎วกลับขึ้นบนศาลา
ท าพิธีตํอจนเสร็จ 
   ในเช๎าวันรุํงขึ้นชาวบ๎านจะท าบุญถวายเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปุาจิตวิญญาณ
ของผู๎ที่ลํวงลับไป แล๎วเป็นทานให๎กับคนและสัตว์โดยใช๎บริเวณเนินเขาไม๎แดง เป็นสถานที่ท าพิธีโดย
สานตะกร๎าไม๎ไผํเพื่อให๎ชาวบ๎านน าอาหารและขนมตําง ๆ มาใสํตะกร๎าและแขวนไว๎ตามกิ่งไม๎หลังจาก
นั้นพระสงฆ์จะท าพิธีเมื่อท าพิธีเสร็จอาหารตําง ๆ จะให๎ไว๎ส าหรับคนที่เดินทางไปมาและสัตว์ตําง ๆ 
   นอกจากนี้ยังมีประเพณีเพํอเคอะกูํหวํองทิ (ท าเฉพาะบางปี) ซึ่งเป็นการ
ถวายทานเชํนเดียวกัน แตํจะท าที่หมูํบ๎านอื่นในชํวงเวลาประมาณตี 2 ที่ชาวบ๎านนอนหลับกันแล๎ว 
ชาวบ๎านเรียกวําขโมยบุญ โดยคนที่ไปรํวมงาน เมื่อเข๎าหมูํบ๎านจะสํงเสียงตะโกน ตีเกราะ เคาะไม๎ให๎
เกิดเสียงดัง เพื่อให๎ชาวบ๎านตกใจตื่น แล๎วจึงไปที่วัดเพื่อน าของไปถวาย กรวดน้ า แผํเมตตา อุทิศสํวน
กุศล สํวนชาวบ๎านในหมูํบ๎านนั้น ๆ ก็ไปที่วัดเพื่อเอาอาหาร ขนมตําง ๆ ต๎อนรับ    
   อยํางไรก็ตามนอกจากวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในหมูํบ๎านแล๎ว
ยังมีประเพณีที่ถือเป็นงานรํวมกันในระดับต าบลเชํนงานสงกรานต์ งานบุญข๎าวใหมํ (เดือนมกราคม) 
งานผูกข๎อมือ งานออกพรรษา งานบวชที่จะมีการประชุมรํวมกันทุกหมูํบ๎านกํอนวําจะจัดงานที่ไหน   
ที่นั่นก็รับเป็นเจ๎าภาพและมีการไหว๎ฤาษีที่ทุํงใหญํนเรศวร เป็นการสะเดาะเคราะห์ของต าบลสะเดาะ
เคราะห์แมํพระธรณีอยําให๎ขวัญของแมํพระธรณีหนีไปจากชาวบ๎านในต าบลและขอให๎การเพาะปลูก
อุดมสมบูรณ ์(สํวยจีโหมํง สังขวิมล, 2555, น. 32-38) 
  4.1.2.6 สุขภาพอนามัยและการได๎รับบริการสาธารณสุข 
   ภายในหมูํบ๎านไมํมีสถานีอนามัย เมื่อชาวบ๎านมีอาการเจ็บไข๎ได๎ปุวยจะ
เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรี หรือโรงพยาบาลที่ห๎วยมาลัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลคริสเตียน 
แตํกํอนที่ชาวบ๎านจะออกไปรักษาที่โรงพยาบาล ชาวบ๎านจะรักษาตัวเองกํอนด๎วยการซื้อยากินเอง ที่มี
ขายในหมูํบ๎านหรือฝากซื้อมาจากร๎านขายยาในอ าเภอ หรือไปหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎านในหมูํบ๎านซึ่งยาที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านใช๎รักษาเป็นหลักคือ พาราเซตามอล  
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    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านจะมียาไมํกี่ชนิดสํวนใหญํจะมียา
พาราเซตามอลเป็นหลัก มีการเจาะเลือดบ๎างแตํเป็นเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยมาเลเรียกองมํองทะที่เข๎ามา
เจาะเลือด หมอจากโรงพยาบาลสังขละจะเข๎ามานาน .ๆ .ครั้ง.ถ๎าคนไข๎ไมํสบายเป็นหนักก็สํง          
โรงพยาบาลสังขละบุรีเพียงอยํางเดียว ในหมูํบ๎านพอชํวงหน๎าฝนจะเป็นไข๎กันเยอะ.และมีมาเลเรีย
ระบาด แตํไมํมีโรคเท๎าช๎าง คนที่เป็นมาเลเรียจะสํง โรงเรียนพยาบาล ไมํมีการรักษาในเบื้องต๎น 
    แตํจากการที่บ๎านสะเนพํองมีการตั้งถิ่นฐานมาหลายร๎อยปี มีวิถีชีวิตอยูํ
รํวมกับปุามาโดยตลอดการรักษาพยาบาลที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังเข๎าไมํถึง ชาวบ๎านต๎องรักษา
กันเองโดยใช๎ความรู๎ที่มีการสืบทอดตํอกันมาจากบรรพบุรุษในเรื่องการใช๎สมุนไพร ซึ่งแม๎วําปัจจุบัน
การรักษาพยาบาลดังกลําวมีบทบาทกับคนในชุมชนน๎อยลง แตํก็ยังมีหมอยาสมุนไพรที่ให๎การ
รักษาพยาบาลอยูํบ๎าง และในแตํละครอบครัวจะรักษากันเองโดยใช๎ความรู๎เล็ก ๆ น๎อย ๆ ที่มีอยูํที่เกิด
จากการได๎รู๎ได๎เห็นจากพํอแมํได๎ยินได๎ฟังมาจากเพื่อนบ๎าน ญาติพี่น๎องหรือมาจากประสบการณ์ของ
ตัวเอง เชํนการใช๎ยาสมุนไพรรักษาอาการจากสัตว์มีพิษกัดตํอย   
    ปัจจุบันชาวบ๎านจะไปโรงพยาบาลกันมากขึ้น ไมํคํอยมีใครใช๎การ
รักษาพยาบาลแบบพื้นบ๎านเหมือนสมัยกํอน ยาสมุนไพรไมํคํอยมีคนใช๎สมัยกํอนเวลารักษา จะหาคน
เฒําคนแกํที่มีความรู๎เรื่องสมุนไพรและสืบทอดตํอกันมาให๎ชํวยรักษา แตํจะมีคนที่มีความรู๎ในเรื่อง
สมุนไพรอยูํไมํกี่คน ซึ่งการรักษาจะใช๎วิธีจับชีพจรเพียงอยํางเดียวก็สามารถบอกชนิดของโรคแตํละโรค
ได๎แล๎ว คนเฒําคนแกํสมัยกํอนจะใช๎การรักษาด๎วยการจับชีพจรกํอนวําเกิดจากสาเหตุใด บางทีแพ๎ของ
หวานหรือของเปรี้ยว โรคทุกชนิดล๎วนเกิดจากอาหารหรืออากาศ บางทีกินไมํถูกหลักก็เป็นโรคได๎
อากาศก็มีสํวนเหมือนกัน โรคภัยไข๎เจ็บสมัยนี้กับสมัยกํอนตํางกันมากคนสมัยกํอนไมํคํอยเจ็บไข๎ได๎ปุวย 
ตํางกับคนสมัยนี้โรคภัยไข๎เจ็บมีมากขึ้น อาหารการกินก็ตํางจากคนในสมัยกํอนคนสมัยกํอนกินแตํของ
ที่มีอยูํในปุา ในไรํ เพราะการท าไรํในแตํละปีมีอาหารที่ปลูกเองเยอะแยะมากมาย มีกินหลายชนิ ด
แม๎กระทั่งดอกไม๎ที่กินได๎ก็มี หญ๎าบางชนิดที่อยูํในไรํที่กินได๎ก็มี ของทุกอยํางที่กินปลูกเองท าเองตําง
จากคนในสมัยนี้กินแตํของที่พึ่งจากตลาดมากกวําพึ่งในไรํ (สํวยจีโหมํง สังขวิมล, 2555, น. 31)  
  4.1.2.7 ระบบสวัสดิการชุมชน 
   กองทุนหมูํบ๎าน เป็นกองทุนให๎ความชํวยเหลือชาวบ๎านที่ขาดแคลน
ปัจจัยตําง ๆ ในการด ารงชีวิต เชํน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตําง ๆ การกู๎ยืมเงินของชาวบ๎านจะ
สามารถกู๎ยืมได๎ไมํเกินคนละ 30,000.บาท การคิดดอกเบี้ยทางกลุํมกองทุนหมูํบ๎านจะประชุมปรึกษา
กันกํอนที่จะให๎กู๎ยืมโดยกลุํมกองทุนจะมีคณะกรรมการคอยดูแล  
 4.1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนขึ้นอยูํกับการท าเกษตรเพื่อยังชีพ มากกวํา
การค๎าขาย ชาวบ๎านจะให๎ความส าคัญกับการเพาะปลูกข๎าวเป็นหัวใจหลักของการยังชีพ การปลูกข๎าว
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ของชาวบ๎านสํวนใหญํเป็นการท าไรํข๎าว มีการท านาบ๎างในบางครอบครัวเพราะพื้นที่ราบมีน๎อยและ
ต๎องลงทุนสูงโดยเฉพาะคําไถ คําน้ ามัน   
  การปลูกข๎าวไรํจะปลูกอยูํตามพื้นที่ปุาเขาซึ่งการใช๎ประโยชน์จะต๎องรู๎จักเลือก
พื้นที่อยํางเหมาะสมและใช๎ความระมัดระวังเพื่อไมํให๎กระทบกับพื้นที่เปราะบาง เชํน ปุาต๎นน้ า 
ชาวบ๎านจะใช๎พ้ืนที่เพาะปลูกเพียง 1-2 ปีเพ่ือไมํให๎ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสียไป เพราะหากใช๎พื้นที่
ติดตํอกันนานหลายปีเกินไป โอกาสที่ผืนดินบริเวณนั้นจะกลับมาเป็นปุาให๎ปลูกข๎าวได๎อีกไมํสามารถ
เป็นไปได๎เพราะดินจืด ไมํมีธาตุอาหารเหลืออยูํ การท าไรํซ้ าไมํใชํการท าไรํหมุนเวียน การท าไรํซ้ าในที่
เดิมนานเกินไปจะท าให๎เกิดปัญหา เชํน ดินไมํอุดมสมบูรณ ์ดินขาดปุ๋ย หญ๎าขึ้นเยอะ ต๎องใช๎ยาฆําหญ๎า
แทนการดายหญ๎า เม็ดข๎าวผอม ไมํอ๎วน น้ านมข๎าวไมํคํอยม ี   
    การท าไรํหมุนเวียนจึงต๎องมีการขยับหรือเปลี่ยนพื้นที่ โดยทิ้งพื้นที่เดิมไว๎อยําง
น๎อย 5 ปีหรือประมาณ 8-10 ปีเพื่อให๎ดินได๎ฟื้นตัวซึ่งพื้นที่ .ๆ.ปลํอยทิ้งไว๎ชาวบ๎านจะเรียกวํา         
“ไรํซาก”.หลังจากนั้นจึงกลับมาใช๎พื้นที่เดิมตํอไป การท าไรํหมุนเวียนจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนพื้นที่ไป
เรื่อย ปีนี้ท าอยูํที่ ที่ฉวย ปีหน๎าก็ย๎ายไปที่ทุโพํง ปีนี้ท าอยูํที่ที่ฉวยผืนหนึ่งถ๎ายังมีพื้นที่เหลือในบริเวณ
อื่นก็อาจไปท าอีกผืนหนึ่ง หรือถ๎าปีนี้ท าที่ที่ฉวย ปีหน๎าจะไปท าที่ทุโพํง แตํไมํมีพื้นที่เหลือก็อาจกลับมา
ท าที่ ที่ฉวยอีกก็ได๎ แตํจะไมํท าซ้ าที่เดิมเป็นเวลานาน แล๎วพื้นที่เดิมที่ไมํได๎เพาะปลูกจะปลํอยทิ้งไว๎
ประมาณ 10 ปี แล๎วกลับมาดูอีกครั้ง ดูสภาพดิน สภาพปุา ดูวําดินไมํแข็งเกินหรือดินอํอนเกิน และดิน
มีปุ๋ยธรรมชาติ และมีไม๎ไผํหรือต๎นไม๎ที่ขึ้นปกคลุมดินไว๎นานก็จะกลับมาท าที่เดิมอีกครั้ง    
    การท าไรํข๎าวจะปลูกเพื่อให๎พอบริโภคภายในครอบครัว และหากมีเหลือก็จะ
แบํงปันให๎กับเพื่อนบ๎าน นอกจากการปลูกข๎าวไรํแล๎ว ยังมีการท านาบนพื้นที่ที่เป็นมรดกของพํอแมํ 
หรือเป็นพื้นที่ที่มีคนเข๎าไปท ากํอนก็จะถือเป็นสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นไป หากมีใครต๎องการจะท านาบ๎าง
ต๎องขออนุญาตจากเจ๎าของนาเสียกํอน ซึ่งพื้นที่ท านามีจ านวนไมํมากตํางจากการท าไรํข๎าวที่ไมํมีใครมี
สิทธิ์ในพื้นที ่ๆ ท าการเพาะปลูก การปลูกข๎าวนาจะแตกตํางจากการปลูกข๎าวไรํตรงที่ข๎าวนาได๎ผลผลิต
มากกวํา แตํไมํมีผักหลากหลายชนิดให๎เก็บกิน แตํการปลูกข๎าวไรํแม๎จะได๎ผลผลิตน๎อยกวํา แตํมีผัก
หลากหลายชนิดที่ปลูกอยํูในไรํให๎เก็บกินได๎ตลอดป ี
   รายได๎หลักที่ชาวบ๎านสะเนพํองพอจะน ามาใช๎จํายภายในครอบครัวได๎ บ๎างจะมา
จากการขายพริก ผักชี เมล็ดกาแฟ ซึ่งมีพํอค๎าคนกลางทั้งในและนอกหมูํบ๎านรับซื้อออกไปขายที่
อ าเภอสังขละบุรี นอกจากนี้มีขายวัว ควาย ขายผักที่เก็บมาจากในปุาบ๎าง และลูกออกไปท างาน     
ในเมือง (สํวยจีโหมํง สังขวิมล, 2555, น. 39-40) 
  4.1.3.1 การประกอบอาชีพ 
   สํวนมากท าการเกษตรไว๎ยังชีพและน าผลผลิตอื่นในข๎าวไรํมาขายให๎กับ
คนภายนอกที่มารับซื้อบ๎าง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจไว๎เป็นรายได๎เสริมในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
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และมีการรับจ๎างกันภายในหมูํบ๎าง บางสํวนออกไปท างานข๎างนอกซึ่งสํวนมากจะเป็นในวัยรุํนและวัย
กลางคนเพื่อสํงเงนิมาใช๎จํายภายในครอบครัว  
  4.1.3.2 ปฏิทินการผลิต 
   ข๎าวเป็นชีวิตของคนกะเหรี่ยงบ๎านสะเนพํอง วิถีชีวิตในการท าไรํข๎าว
หมุนเวียนผลิตไว๎เพ่ือยังชีพภายในครอบครัว ส าคัญมากเสียกวําทรัพย์สินเงินทอง การมีข๎าวกินแตํละปี
สะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีการผลิตแบบยังชีพของชุมชน ภายในชุมชนสะเนพํองถือวําการปลูกข๎าวไว๎กินใน
ครัวเรือนยังพบเห็นได๎เกือบทุกบ๎าน กลายมาเป็นวิถีชีวิตในสืบทอดตํอกันมาช๎านาน ไรํข๎าวหมุนเวียน
คือภูมิปัญญาที่สืบตํอกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ โดยน าความรู๎เรื่องปุาไม๎ ภูมิอากาศ พืช สัตว์ รวมถึงสิ่ง
คุ๎มครองทางธรรมชาติผสมผสานเกี่ยวโยงกันตลอดวิถีการผลิต และถือเป็นสิ่งส าคัญตํอวิถีชีวิต     
ของชาวกะเหรี่ยง วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจะหมุนไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามจังหวะฤดูกาลที่ผํานมาใน
รอบปี สั่งสมเป็นวัฒนธรรมชุมชนของบ๎านสะเนพํองซึ่งเป็นไปตามตาราง วิถีข๎าวไรํ ดังตํอไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.2 
  
ปฏิทินวิถีข้าวไร่หมุนเวียน 

เดือน วิถีการผลิตข๎าวไร ํ

มกราคม ประเพณีกินข๎าวใหม ํ

กุมภาพันธ์ เลือกพื้นที่ท าไรํ 

มีนาคม ถางไรํ 

เมษายน เผาไรํ หวํานพริก ผักชี รื้อไร ํ(เผาไรํอีกครั้งเพ่ือเก็บงาน) 

พฤษภาคม ดายหญ๎าปลูกพืชเสริม และปลูกดอกไมํส าหรับประบอกพิธี 

มิถุนายน หยอดข๎าวไรํ หยอดข๎าว 9 กอแรก หวํานงา หาหนํอไม ๎

กรกฏาคม ดายหญ๎าครั้งที่ 2 หวํานพืชอื่น ๆ 

สิงหาคม ซํอมข๎าวไรํ ดายหญ๎าครั้งที่ 3 

กันยายน ถางหญ๎า เถาวัลย์ วัชพืช และเฝูาระวังนกหนู 

ตุลาคม เกี่ยวข๎าว 

พฤศจิกายน เกี่ยวข๎าว ตากข๎าว กองข๎าว ท าลาน เฝูาระวัง นก หนู สัตว์อื่น ๆ 

ธันวาคม ฟาดข๎าว แบกข๎าวขึ้นยุ๎ง กินข๎าวใหม ํ

หมายเหตุ. จาก ตัวอย่างปฏิทินวิถีข้าวไร่หมุนเวียน, โดย สุชาดา ทรงบญัฑิต, 2560. 



Ref. code: 25595900080093WAB

49 
   

 

4.1.3.3 ฐานะความเป็นอยูํ  
   ฐานะความเป็นอยูํเป็นไปอยํางการท าไรหมุนเวียนเพื่อยังชีพ การปลูก
ข๎าวไว๎กินเอง และการปลูกพืชผักสวนครัวไว๎ ทั้งในพื้นที่ปลูกข๎าวไรํทั้งในบริเวณบ๎าน ชาวบ๎านปลูกพืช
ทางเศรษฐกิจไว๎ส าหรับพอที่จะมีเงิน มาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบางอยําง ด๎วยการท าข๎าวไรํหมุนเวียน
ซึ่งต๎องให๎ความใสํใจในการเพาะปลูกต๎องใช๎ก าลังแรงกายเป็นอยํางมาก ซึ่งหลายครอบครัวมีก าลัง
แรงงานไมํเพียงพอตํอการท าไรํข๎าวหมุนเวียน จึงหันมารับจ๎างทั้งภายในหมูํบ๎าน และภายนอกหมูํบ๎าน
เพื่อเป็นรายได๎บางสํวนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตําง ๆ ลักษณะบ๎านเรือนในหมูํบ๎านจะมีไมํกี่
หลังที่ยังเป็นแบบดั้งเดิมที่ตัวบ๎านท าจากไม๎ไผํหลังคามุงด๎วยหญ๎าคา สํวนมากมักจะสร๎างเป็นตัวบ๎าน
ไม๎ไผํหรือไม๎เนื้อแข็งหลังคามุงด๎วยสังกะสีหรือกระเบื้อง และมีบ๎านสํวนน๎อยที่เป็นบ๎านกํออิฐิฉาบปูน
ซึ่งสํวนมากจะเป็นบ๎านของคนที่มีอาชีพครูหรือเป็นข๎าราชการ  
   เครื่องใช๎ภายในบ๎านสํวนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด ารงชีพใน
การท าเกษตรกรรม มีด หม๎อ ถ๎วย จาน ช๎อน ผ๎าหํม หมอน ตะกร๎าเก็บผัก รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน รถยนต์ เป็นต๎น 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 บ๎านแบบดั้งเดิมไม๎ไผํมุงหญ๎าคา. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
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ภาพที่ 4.4 บ๎านแบบไม๎เนื้อแข็งหลังคาสังกะสี. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
 

 
ภาพที่ 4.5 บ๎านแบบปูนผสมไม๎หลังคาสังกะส.ี โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 

 

 
ภาพที่ 4.6 บ๎านแบบปูนหลังคากระเบ้ือง. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
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  4.1.3.4 รายได๎และหนี้สิน 
   รายได๎ที่ชาวบ๎านสะเนพํองหาได๎นั้นมาจากการน าผลผลิตตําง ๆ ในข๎าว
หมุนไรํไปขายให๎กับคนภายนอกที่มารับซื้อ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจไว๎เป็นรายได๎เสริมในการซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภค และรับจ๎างกันภายในหมูํบ๎านมีคนบางสํวนออกไปท างานข๎างนอก สํวนมากจะเป็นใน
วัยรุํนและวัยกลางคนเพื่อสํงคําแรงที่ไดม๎าใช๎จํายภายในครอบครัว สํวนหนี้สินนั้นจะเกิดจากการท าพืช
เศรษฐกิจที่ต๎องใช๎แรงงานจ านวนมาก ท าให๎ต๎องไปกู๎ยืมเงินมาจํายคําแรงงาน และบางสํวนเกิดจาก
การซื้อของที่ต๎องผํอนหรือต๎องใชเ๎งินจ านวนมาก เชํน รถจักรยานยนต์ สร๎างบ๎านปูน  
  4.1.3.5 การถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
   บ๎านสะเนํพํองตั้งอยูํในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร 
ชาวบ๎านจึงไมํมีสิทธิ์ในการถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
  4.1.3.6 ปัญหาทั่วไปในการประกอบอาชีพ 
   ชาวสะเนพํองสามารถใช๎ที่ดินในการท ากินได๎โดยเป็นไปตามข๎อตกลง  
ในเรื่องพื้นที่กับเจ๎าหน๎าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร แตํเดิมชาวบ๎านจะท าข๎าวไรํหมุนเวียน 
และหมุนเวียนไปท าในพื้นใหมํจากเดิมในทุก ๆ ปี และจะหมุนเวียนกลับมาท าในพื้นที่เดิมที่เคยท าไรํ
ข๎าวหมุนเวียนใช๎ระยะเวลา .7-10.ปี.ซึ่งการเปลี่ยนพื้นที่ในการท าไรํข๎าวหมุนเวียนในทุก .ๆ .ปี        
และปลํอยพื้นที่ที่ท าไรํข๎าวหมุนเวียนนั้นทิ้งไว๎ระยะเวลา 7-10 ปี ถือวําเป็นการปลํอยให๎พื้นได๎ปรับคืน
สูํสภาพเป็นผืนปุาอีกครั้ง เป็นการรักษาผืนปุาผํานวิถีของชาวกะเหรี่ยงที่สืบทอดตํอกันมาหลายชั่วอายุ
คน ตํอมาหนํอยงานที่ภาครัฐได๎มาจ ากัดพื้นที่ในการท าข๎าวไรํหมุนเวียน ท าให๎ชาวบ๎านท าข๎าวไรํ
หมุนเวียน ท าให๎ชาวกะเหรี่ยงหมุนเวียนพื้นในการท าไรํได๎เพียงระยะเวลา.3-4.ปี.ท าให๎ผืนปุายังไมํ
สามารถฟืนกลับคืนมาสูํสภาพผืนปุาที่สมบรูณ์ได๎ และดินในบริเวณที่ท าข๎าวไรํหมุนเวียนในระยะเวลา     
3-4 ปี ยังไมํอุดมสมบรูณ์พอทั้งยังมีหญ๎าขึ้นจ านวนมาก ชาวบ๎านจึงได๎น ายาฆําหญ๎ามาใช๎ในการก าจัด
หญ๎า.กํอให๎เกิดผลเสียตํอระบบนิเวศและคนในชุมชน อีกทั้งปัญหาข๎าวไมํพอบริโภคภายในครัวเรือน
จากการถูกจ ากัดพื้นที่ท ากิน ชาวบ๎านเปลี่ยนอาชีพจากการท าไรขํ๎าวหมุนเวียนการท านา ไปเป็นอาชีพ
อื่นมากขึ้น และปัญหาความเจ็บไข๎ได๎ปุวยของคนในครอบครัวสํงผลกระทบตํอการท าไรํข๎าวหมุนเวียน
การท านา 
   มีการสํงเสริมการปลูกพืชทางเศรษฐกิจจากทางหนํวยงานของรัฐ     
เชํน การปลูกมันส าปะหลังตํอมาในปี พ.ศ. 2560.ทางหนํวยงานปุาไม๎ไมํอนุญาตให๎ปลูกมันส าปะหลัง
ได๎ท าให๎ชาวบ๎านต๎องเลิกปลูกมันส าปะหลัง   
  4.1.3.7 สถาบันการเงินแหลํงกู๎ยืม 
   การกู๎ยืมสํวนหนึ่งกู๎ยืมจากมาจากกลุํมกองทุนสตรีและกู๎ยืมจากเพื่อน
บ๎านด๎วยกัน 
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 4.1.4 ลักษณะทางการเมืองและการรวมกลุํม 
  4.1.4.1 ผู๎น าในชุมชน  
  ผู๎น าชุมชน กลุํม องค์กร เครือขํายชุมชน 
   (1).ผู๎ใหญํบ๎าน นายนิพนธ ์ เสตะพันธ์ 
   (2).ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
    (2.1).นายทองค า สังขธิติ 
    (2.2).นางสาวนุชจารีย ์ เสตะพันธ์ 
    (2.3).นายชนะชัย  เสตะพันธ์ 
   (3).สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล 
    (3.1).นายสมยศ พุํมไพรวัลย์ 
    (3.2).นายนันวิมล ไทรนิทัศน ์  
  4.1.4.2 ผู๎น าทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน  
   (1) นายสวํยจีโหมํง สังขวิมล ภูมิปัญญาด๎านเทคโนโลยีพ้ืนบ๎าน 
   (2) นายวิษณุ สังข์ชลาธาร ภูมิปัญญาด๎านหมอสมุนไพร 
   (3) นายเวียซํา สังข์ชลาธาร ภูมิปัญญาด๎านพิธีกรรมความเช่ือ 
   (4) นายสํวยโพํง สังขสุวรรณ ภูมิปัญญาด๎านประพันธ์เพลงพื้นบ๎าน 
   (5) นายสมภพ สังข์ชลาธาร ภูมิปัญญาด๎านการศึกษาท๎องถิ่น 
   (6) นายสะอาด สังขวิมล ภูมิปัญญาด๎านดนตรี 
  4.1.4.3 ชุมชนกับการปกครองท๎องถิ่น 
   ในสมัยที่หมูํบ๎านยังไมํมีการปกครองตามระเบียบราชการเหมือนเชํน
ปัจจุบัน เจ๎าเมืองคนแรกที่ท าการปกครองในสมัยนั้น คือ พระศรีสุวรรณคีรี ซึ่งไมํมีใครทราบแนํชัดวํา
เป็นเจ๎าเมืองคนแรกมาตั้งแตํเมื่อใด แตํมีการสันนิษฐานกันวําต าแหนํงพระศรีสุวรรณคีรี รัชกาลที่ 5 
เป็นผู๎พระราชทานมาให๎ การสืบทอดต าแหนํงของพระศรีสุวรรณคีรี เป็นไปตามล าดับดังนี้ 
   (1) พระศรีสุวรรณคีรีที่ 1 (ภวะโพํ)   
   (2) พระศรีสุวรรณคีรีที่ 2 (กรมเมะจะ)  
   (3) พระศรีสุวรรณคีรีที่ 3 (ยํองตะม)ุ  
   (4) พระศรีสุวรรณคีรีที่ 4 (ปุวยดงภู)  
   (5) พระศรีสุวรรณคีรีที่ 5 (ทะเจียงโปรย) นายอ าเภอสังขละบุรีคนแรก 
     โดยมีผู๎สืบทอดต าแหนํงด๎านการปกครองมาถึงปัจจุบันคือ สกุล       
“เสตะพันธ”์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องทางเครือญาติกับพระศรีสุวรรณคีรี ปัจจุบันมีองค์การบริหาร
สํวนต าบลไลํโวํ มีสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลหมูํบ๎านละ 2 คน มีก านันต าบล มีผู๎ใหญํบ๎าน       
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มีผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน และจัดตั้งคณะกรรมการในด๎านตําง ๆ เชํน กรรมการสิ่งแวดล๎อม กรรมการ
หมูํบ๎าน กรรมการวัฒนธรรม ฯลฯ (สํวยจีโหมํง สังขวิมล, 2555, น. 32) 
   โดยมากหากเป็นเรื่องภายในชุมชนจะขึ้นอยูํกับก านันหรือผู๎ใหญํบ๎าน 
เพื่อดูแลชุมชนให๎อยูํรํวมกันอยํางรํมเย็นเป็นสุข ตํอมาได๎มี  องค์การบริหารสํวนต าบลไลํโวํมาจัดตั้ง
เรื่องของการพัฒนาตําง ๆ ภายในชุมชนจึงจะผํานมาทางหนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลไลํโวํ    
ซึ่งคนในชุมชนจะให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรมตําง.ๆ.เป็นอยํางด ี
  4.1.4.4 การรวมกลุํมตําง ๆ ในชุมชน 
   กลุํมแมํบ๎าน จัดตั้งขึ้นกันเองภายในหมูํบ๎านเพื่อเวลามีงานส าคัญใน
ชุมชนจะคํอยรํวมมือรํวมแรงชํวยเหลือกัน 
   กลุํมทอผ๎า เป็นกลุํมที่จัดตั้งขึ้นมาส าหรับสืบสานการทอผ๎าของหมูํบ๎าน 
  4.1.4.5.การแบํงกลุํมทางการเมือง .พรรคการเมืองผู๎สมัครต าแหนํงทาง
การเมืองในระดับตําง ๆ  
   ภายในชุมชนจะไมํมีการแบํงกลุํมมากนัก แตํหากเป็นเรื่องของการเมือง
ทางฝุายบริหารท๎องถิ่นจะมีการแบํงฝุายทางการเมืองกัน ชาวบ๎านสํวนใหญํจะเชื่อฟังผู๎น า เป็นผู๎ตามที่
ดี ไมํคํอยกล๎าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แตํมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามบ๎าน 
  4.1.4.6 ปัญหาส าคัญของคนในชุมชน 
   การขาดสถานีอนามัย มีเพียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน    
ซึ่งหากชาวบ๎านเกินเจ็บไข๎หรือเกิดอุบัติเหตุใด ๆ จะต๎องออกไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลสังขละ
บุรีที่อยูํหํางจากหมูํบ๎านไป 15.กิโลเมตร.และชํวงฤดูฝนการเดินทางเข๎าออกหมูํบ๎านจะเป็นไปได๎
ยากล าบากมากจึงอาจท าให๎ได๎รับการรักษาไมํทันกับอาการที่เกิดขึ้นกับรํางกาย 
   การคมนาคมไมํสะดวกในการเดินทางเข๎าหมูํบ๎านสะเนพํองจะต๎องผําน
บ๎านตีนเขา เขาไม๎แดง และหลังเขาไม๎แดงซึ่งระหวํางทางจะเป็นทางคอนกรีตกับทางลูกรังสลับกัน
เนื่องจากพึ่งมีงบประมาณในการสร๎างถนนเข๎าถึงหมูํบ๎านในปี พ.ศ. 2559 แตํก็ยังไมํแล๎วเสร็จ กํอนจะ
ถึงทางเข๎าหมูํบ๎านหากเป็นรถยนต์จะต๎องข๎ามล าห๎วยเสียกํอน ซึ่งชํวงฤดูฝนจะไมํสามารถข๎ามล าห๎วย
ได๎เพราะระดับน้ าที่สูงและกระแสน้ าที่ไหลแรง 
 ประปาภูเขาเนื่องจากหมูํบ๎านสะเนพํองมีจ านวนประชากรมาก แตํระบบน้ าประปาที่มี
เพียงสองระบบในหมูํบ๎านจนท าให๎น้ าไมํพอให๎การอุปโภคบริโภค และชํวงฤดูแล๎งจะต๎องไปตักน้ าที่
ห๎วยโรคี่มาใช๎ภายในครัวเรือนชํวยอีกทางหนึ่ง 
   การไมํให๎ความส าคัญด๎านการศึกษาท๎องถิ่น เด็กในชุมชนไมํมีความ
สนใจในองค์ความรู๎แบบดั้งเดิม เด็กในชุมชนถูกสํงเข๎าเรียนหนังสือในโรงเรียนท าให๎ไมํได๎รับความรู๎
แบบดั้งเดิมจากผู๎ปกครองขาดกระบวนการถํายทอดความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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4.2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร)” 
 
 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เกิดขึ้นจากความ
มุํงหวังในการจัดรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอัธยาศัย เพื่อให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึกความเป็นพลเมือง
ที่ดี สร๎างระบบการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการหลักสูตรชุมชนควบคูํกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน เพื่อให๎ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).เป็นศูนย์รวม
การพัฒนาความเข๎มแข็งความสัมพันธ์ให๎กับสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งรํวมเป็นสํวนหนึ่งใน
การพัฒนาสังคมให๎มีคุณภาพและคุณธรรมเกื้อหนุนให๎นักเรียนทุกคน ได๎มีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จ เป็นไปตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของนักเรียน รวมถึงให๎
นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตในท๎องถิ่นอยํางมีความสุข 
 
 4.2.1.ประวัติความเป็นมาของ .“ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง          
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)” 
  ชาวสะเนพํองได๎รํวมกับมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได๎จัดประชาคม
หมูํบ๎าน เพื่อหาทางแก๎ปัญหานักเรียนที่จะต๎องเข๎าเรียนศึกษาตํอ ม.1 ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งต๎อง
ออกไปเรียนหนังสือนอกหมูํบ๎าน ซึ่งมีโรงเรียนอุดมสิทธิ ซึ่งอยูํในเขตตัวอ าเภอสังขละบุรี หํางจาก
หมูํบ๎านประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นการไปเรียนที่ต๎องพักอาศัยอยูํภายในหอพักที่ทางโรงเรียนจัดไว๎ให๎ 
หรือพักทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลไลํโวํ ซึ่งมีโครงการหอพักส าหรับเด็กบ๎านไกล ซึ่งเป็นเด็ก ๆ มาจาก
ทั้ง 6 หมูํบ๎านของต าบลไลํโวํ ท าให๎หอพักไมํเพียงพอ งบอาหารที่เพิ่มขึ้น และจ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้นใน
ทุกปี และโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์หํางจากหมูํบ๎านประมาณ 233 กิโลเมตร ส าหรับนักเรียนที่พํอ
แมํไมํมีทุนในการสํงให๎ลูกเรียนได๎ และพักอาศัยอยูํภายในหอพักที่ทางโรงเรียนจัดไว๎ให๎  ดังนั้น        
ชาวสะเนพํองและมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน พบวําการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเป็น
แนวทางที่สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ซึ่งไมํต๎องการให๎เด็ก.ๆ.ออกไปพักอาศัยนอกหมูํบ๎าน
หํางจากครอบครัว การมีโรงเรียนมัธยมในหมูํบ๎าน จึงเป็นความต๎องการเพื่อแก๎ปัญหาการเข๎าไมํถึง
การศึกษาของลูกหลาน 
  “ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)”.ได๎รับ
การจดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนชุมชน โดยชาวบ๎านสะเนพํอง หมูํ 1 ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี            
จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต๎วัตถุประสงค์ที่มุํงเน๎นการเปิดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น รํวมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม
กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิองค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ
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เรียน พ.ศ.2555.ทั้งน้ีมุํงหวังให๎ศูนย์การเรียนแหํงนี้สามารถจัดการศึกษาได๎ด๎วยชุมชน ท าให๎ชุมชน
สามารถสืบสานการเรียนร๎ูเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํ พร๎อมไปกับการเรียนรู๎
ฝึกทักษะพื้นฐานการใช๎ชีวิตในครอบครัว ควบคูํไปกับการเรียนรู๎หลักวิชาพื้นฐานที่เสริมการเรียนรู๎  
และเทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชน 
  ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)         
จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปูาหมายของหลักสูตรเน๎นหลักวิชาการควบคูํกับหลักการ
ด ารงชีวิต สร๎างการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตระหนักถึงคุณคําของชุมชนท๎องถิ่น
และสังคม โดยมีการจัดรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอัธยาศัย พร๎อมเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพจิตใจและความคิด สร๎างระบบการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการมีหลักสูตรชุมชนควบคูํกับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน มีการเรียนรู๎จากสถานที่จริง หรือตามแหลํงเรียนรู๎ในเขตพื้นที่           
ที่เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งมีโครงสร๎างหลักสูตรที่ยืดหยุํนด๎านสาระการเรียน ภายในเวลา
เรียนและการจัดการเรียนรู๎ ตามความแตกตํางระหวํางบุคคลตามวิถีชุมชนและสังคม ศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมการพัฒนา            
ที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งความสัมพันธ์ให๎กับสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมอยํางมีคุณภาพ   
และคุณธรรม เกื้อหนุนให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ  และงอกงามได๎ตาม
ศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของผู๎เรียน รวมถึงสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยํูในท๎องถิ่นได๎อยํางมีความสุข 
  จึงเป็นที่มาให๎ชาวสะเนพํองได๎รํวมกับมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดย๎ื่น
จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) .เพื่อเปิดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช๎ชื่อวํา 
“ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)” ตํอมาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได๎รับรองสถานะศูนย์การเรียนฯ และอนุญาตให๎เปิดท าการเรียนการ
สอนได๎ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  
 4.2.2.ความคาดหวังของการจัดตั้ง .“ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง     
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)” 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีความ
ตั้งใจให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข เต็มศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ผสมผสานระหวํางวิถีชีวิติกะเหรี่ยงควบคูํกับหลักสูตรแกนกลาง พร๎อมด๎วยคุณธรรม ภูมิปัญญา    
และส านึกในความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นหลัก การสอนที่ให๎ความส าคัญกับผู๎เรียนให๎
ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง.เรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความสามารถและความต๎องการของตนเอง 
พัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางเต็มที่ โดยผู๎เรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ได๎ใช๎ความคิดตนเอง 
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ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สามารถสร๎างความรู๎ที่เกิดขึ้นด๎วย
ตนเองและน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎ โดยมีครูเป็นผู๎วางแผนรํวมกับผู๎เรียน    
และยังตระหนักได๎ถึงคุณคําของชุมชนท๎องถิ่นและสังคมซึ่งเน๎นหลักวิชาการควบคูํกับหลักการ
ด ารงชีวิต เรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์และมีความสุข เป็นหลักสูตรที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพทั้งจิตใจ
และความคิด เป็นผู๎มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะรู๎จักชํวยเหลือสังคมและชุมชน เรียนรู๎จากสถานที่เป็น
จริง แหลํงเรียนรู๎ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนด๎าน
สาระการเรียน เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นการบูรณาการเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต 
ความแตกตํางระหวํางบุคคล ชุมชน และสังคม 
 
4.3 รูปแบบกระบวนการเรียนรู๎ 
 
 ศูนยก์ารเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จัดการเรียนการ
สอนที่สร๎างการเรียนรู๎แบบองค์รวม โดยมีโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" 
ตั้งอยูํในเขตอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ น ากระบวนการเรียนรูม๎าปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชนสะเนพํอง เพื่อพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม ถึงพร๎อมด๎วยปัญญาภายในและปัญญาภายนอก 
การเน๎นถึงปัญญาภายในความเข๎าใจตํอตนเองตํอสิ่งตําง ๆ รอบข๎าง การท าสิ่งที่ดีทั้งตํอตนเองและสิ่ง
รอบข๎าง และการเน๎นที่ปัญญาภายนอกความเข๎าใจตํอโลกภายนอก ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินชีวิต   
ในการพัฒนาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนาบุคคลในท๎องถิ่นให๎เ กิด
กระบวนการเรียนรู๎การใช๎ชีวิตและการประกอบอาชีพ ได๎แกํ ความสามารถด๎านภาษาไทย ภาษาสากล
ภาษากะเหรี่ยง วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ ดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน การค านวณ การอําน 
การสื่อสาร เทคนิคการจัดการ การเพิ่มมูลคําผลผลิตที่มีในท๎องถิ่นและพัฒนาอาชีพของตนเอง     
เป็นต๎น  
 ระเบียบภายในศูนย์การเรียนจะไมํใช๎เสียงเตือนหมดเวลาระหวํางคาบเรียน นั่นก็เพื่อ
ต๎องการให๎นักเรียนได๎รู๎เวลาด๎วยตนเอง จะไมํมีการดุดําวํากลําวเพราะตระหนักวําการดุดําวํากลําวจะ
เป็นการท าให๎นักเรียนเกิดความกลัวเสียมากกวํา และสํงผลให๎นักเรียนไมํกล๎าคิดกล๎าตัดสินใจหรือมี
ความคิดที่สร๎างสรรค์ตํอสิ่งตํางๆ ครูจะไมํมีการตีนักเรียนภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ   
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) คิดวําการท าโทษโดยการตีนั้นไมํได๎แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นได๎จริง 
ทั้งเป็นตัวอยํางของการใช๎ความรุนแรงให๎กับนักเรียนอีกด๎วยซึ่งอาจจะท าให๎นักเรียนเกิดความคิดวํา
การใช๎ความรุนแรงเป็นเรื่องปกต ิภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) จะใช๎เป็นการพูดคุยกับนักเรียนให๎นักเรียนได๎รู๎ตัวเข๎าใจและพร๎อมที่จะแก๎ไขข๎อผิดพลาด   
ถือได๎วําเป็นการเรียนรู๎ที่ให๎อิสระแกํนักเรียนในการได๎เรียนรู๎ และเป็นการเรียนรู๎ ไปพร๎อม ๆ กัน
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ระหวํางครูกับนักเรียนเพื่อการเติบโตทางความคิดพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคมอีก
ตํอไป 
 รูปแบบกระบวนการเรียนรู๎ภายในของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง       
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) สามารถแบํงออกได๎ 2.สํวนหลัก.คือ.กระบวนการเรียนรู๎จากปัญญา
ภายใน.และกระบวนการการเรียนรู๎จากปัญญาภายนอก 

 
 

ภาพที่ 4.7.ตัวอยํางตารางสอนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร). โดย ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถกีะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร), 2559. 
 

 4.3.1 การเรียนรู๎จากปัญญาภายใน 
  เป็นความเข๎าใจตํอตัวเอง ชีวิต โลกและจักรวาลการอยูํอยํางมีเจตจ านงอยําง            
มีความหมายทั้งตํอตัวเองและตํอสรรพสิ่ง เป็นทั้งความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual) และความ
ฉลาดทางด๎านอารมณ์ (Emotion) 
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  4.3.1.1 จิตศึกษา 
   จิตศึกษาทางศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) ได๎น ารูปแบบและกระบวนการมาจากโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา ซึ่งโรงเรียนล าปลาย
มาศพัฒนา ได๎พัฒนาขึ้นในปี.พ.ศ..2546.เพื่อใช๎เป็นแนวความคิดกระบวนการพัฒนาทั้งครูและ
นักเรียน ให๎เกิดการเรียนรู๎ในด๎านความฉลาดทางอารมณ์ภายของตนเอง กิจกรรมจิตศึกษาจัดขึ้น
เพื่อให๎นักเรียนสงบ ผํอนคลายและมีสมาธิรู๎ตัวเองกํอนเข๎าเรียน ซึ่งจะท าให๎นักเรียนพร๎อมในการเรียน
มากยิ่งขึ้น 
   จิตศึกษา หรือ การพัฒนาปัญญาภายใน เป็นวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง
คุณคําของวิชาการสอน เรื่องนอกตัว ได๎กลับเข๎ามาหางาน ดูจิตซึ่งเป็นเรื่องข๎างในตัวได๎อยําง
ผสมผสานกัน เพื่อน าไปสูํหนทางแหํงความจริงและชีวิต ต๎องอาศัยการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญ 
และการเปลี่ยนแปลงที่สร๎างอิสรภาพ ความสุข ความรักอันไพศาลทั้งกับตน ผู๎คนรอบข๎าง ตลอดจน
องค์กรและสังคมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของจักรวาล เพื่อบํมเพาะปัญญาภายในให๎กับ
นักเรียน ได๎พบค าตอบของการรับรู๎อารมณ์และความรู๎สึกของตนเอง และผู๎อื่น การเห็นคุณคําใน
ตัวเอง คนอื่น และสิ่งตําง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตอยํางมีเปูาหมายและมีความหมาย ยอมรับในความ
แตกตําง เคารพและให๎เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม อยูํอยํางพอดี
และพอใจได๎งําย การมีสติอยูํเสมอ รู๎เทําทันอารมณ์เพื่อให๎รู๎วําต๎องหยุด หรือไปตํอกับสิ่งที่ก าลังเป็นอยูํ 
มีความคิดสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได๎  แตํนั้นก็ไมํใชํเรื่องงํายเพราะในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ มี 8.กลุํมสาระการเรียนรู๎ นั้นมุํงสร๎างแตํปัญญาภายนอกเทํานั้น    
จึงควรมีจิตศึกษาเพ่ือพัฒนาปัญญาภายในเพื่อพัฒนาไปพร๎อมกับปัญญาภายนอกด๎วย 
   ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)               
น ากระบวนการจิตศึกษามาใช๎กับนักเรียนในชํวงเช๎าหลังจากท ากิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จ จะแยกท า
จิตศึกษาในแตํละชํวงชั้น โดยมีครูประจ าช้ันน าท าจิตศึกษา  
   ซึ่งจากการที่ผู๎ศึกษาได๎เข๎ารวมกระบวนการจิตศึกษา ได๎เห็นวําทั้งครู
และนักเรียนได๎รํวมกันเรียนร๎ูสิ่งตําง ๆ ที่น ามาเรียนรู๎รํวมกันในกิจกรรมจิตศึกษาได๎รับฟังความคิดเห็น
ที่แตกตําง มุมมองที่แตกตําง โดยที่ไมํมีการแสดงความคิดไหนที่ผิดแตํหากเป็นการยอมรับรับฟัง
เรียนรู๎ไปพร๎อมกันทั้งครูและนักเรียน ท าให๎เกิดความเข๎าใจตํอตนเอง ผู๎อื่น และถือเป็นการฝึกสมาธิ  
ที่ด ีเกิดการตั้งค าถาม กล๎าคิด กล๎าแสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง 
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ตารางที่ 4.3 

แสดงตัวอย่างกิจกรรมจิตศึกษา 
วัน ชื่อกิจกรรม เปูาหมาย สื่อ อุปกรณ ์

จันทร ์ วาดภาพฉันวาดภาพเธอ สต ิสมาธ ิ
กระดาษ A4 

ดินสอส ี

อังคาร ต๎นไม ๎ สต ิสมาธ ิ ไมํม ี

พุธ ความสุขของฉนั สต ิสมาธ ิรู๎ตัว 
กระดาษ A4 

ดินสอ ดินสอส ี

พฤหัสบด ี ออกก าลังกาย สต ิสมาธ ิ ไมํม ี

ศุกร ์ ล๎อมวงดนตรี สต ิสมาธ ิ กีต๎าร ์

หมายเหตุ..จาก.ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง .(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) .กิจกรรม     
จิตศึกษา,.โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 

 
 

ภาพที่ 4.8 กิจกรรมจิตศึกษาวาดภาพฉันวาดภาพเธอ. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
   กิจกรรม วาดภาพฉันวาดภาพเธอ 
   เปูาหมาย : เพื่อให๎นักเรียนได๎เคารพในผู๎อื่นและตนเอง ให๎นักเรียนได๎ฝึก
การใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ 
   ขั้นน า : ครูให๎นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยูํกับตัวเอง 
   ขั้นกิจกรรม :.นักเรียนนั่งเป็นวงกลมหลับตาลงอยูํกับตัวเองรับรู๎ลม
หายใจ และให๎ลืมตาจากนั้นครูให๎กระดาษนักเรียนคนละ 1 แผํน.ให๎วาดโครงหน๎าของตัวเองและสํง
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กระดาษให๎เพื่อนที่อยํูข๎าง ๆ วาดตํอเติมใบหน๎าให๎ครบทั้งวง สํงกระดาษจนกระดาษของตัวเองมาหยุด
ที่ตนเองเหมือนเดิม บอกความรู๎สึกที่ได๎เห็นใบหน๎าของเราในกระดาษที่เพื่อนได๎ตํอเติมกันรอบวง 
    ขั้นจบ : นักเรียนกลับมาอยูํกับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน 
    การให๎นักเรียนตํอเติมใบหน๎าให๎กับเพื่อน ๆ ในครั้งแรกจะสังเกตได๎
วํานักเรียนจะวาดให๎เพื่อนด๎วยการที่วาดออกมาให๎หน๎าตาเพื่อนออกมาดูตลก โดยที่อาจลืมมองในมุม
ของเพื่อนที่เป็นเจ๎าของภาพวําอาจไมํได๎รู๎สึกวําเป็นเรื่องตลก การตํอเติมใบหน๎าจนครบทุกคน ครูได๎ให๎
นักเรียนบอกถึงความรู๎สึกเมื่อได๎เห็นภาพ ซึ่งความรู๎สึกสํวนมากเป็นความรู๎สึกในทางด๎านลบ และครู
ได๎ให๎นักเรียนได๎ลองท ากิจกรรมนี้อีกครั้งแรก ผลคือรูปวาดที่ตํอเติมใบหน๎าเพื่อนในครั้งใหมํ นักเรียน
ตั้งใจที่จะตํอเติมใบหน๎าของเพื่อนให๎ออกมาดีกวําในครั้ง ซึ่งกิจกรรมนี้ท าให๎นักเรียนได๎คิดถึงการที่เอา
ใจเขามาใสํใจเรา.เข๎าใจผู๎อื่นมากขึ้นวําการกระท าของเราที่ท าไปด๎วยความสนุกในบางครั้งผู๎อื่นอาจ
ไมํได๎รู๎สึกสนุกด๎วย.แตํจะทางความรู๎สึกทางด๎านลบให๎กับผู๎อื่นมากกวํา 

 

 

ภาพที่ 4.9 กิจกรรมจิตศึกษาต๎นไม.๎ โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
   กิจกรรม ต๎นไม๎ 
   เปูาหมาย : เพื่อให๎นักเรียนได๎มีสมาธิจดจํอกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
และตั้งค าถามกับสิ่งรอบตัวถึงสิ่งที่เราปฏิบัติตํอสิ่งแหลํานั้น 
   ขั้นน า : ครูให๎นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยูํกับตัวเอง 
   ขั้นกิจกรรม : ครูให๎นักเรียนเดินเลือกต๎นไม๎ภายในโรงเรียน 1 ต๎น ครูให๎
นักเรียนใช๎เวลาพูดคุยกับต๎นไม๎ต๎นนั้น หลังจากนักเรียนคุยกับต๎นไม๎เสร็จแล๎วให๎เลําให๎เพื่อนฟังวําได๎คุย
อะไรกับต๎นไมม๎าบ๎าง 
   ขั้นจบ : นักเรียนกลับมาอยูํกับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน 
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    หลังจากในวิชา PBL ได๎มีการให๎นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวและให๎
นักเรียนรดน้ าผักทุกวันเช๎าเย็น แตํเป็นที่สังเกตได๎วํานักเรียนไมํคํอยให๎ความส าคัญกับการรดน้ าต๎นไม๎ 
รดน้ าผัก ครูจึงชวนให๎มาท ากิจกรรมต๎นไม๎ การได๎พูดคุยกับต๎นไม๎ได๎ท าให๎นักเรียนสามารถรับรู๎ได๎วํา 
ต๎นไม๎ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้เหมือนกับเรา และครูได๎สรุปให๎นักเรียนฟังวําเมื่อเรารู๎แล๎ววํา 
ต๎นไม๎เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเราก็ต๎องดูแลรักษาเอาใจใสํด๎วยการรดน้ าต๎นไม๎ทุกเช๎าเย็น การสรุป
ของครูท าให๎นักเรียนสามรถเข๎าใจได๎วําท าไมเราต๎องรดน้ าต๎นไม๎รดน้ าผัก.และท าให๎นักเรียนมองเห็นถึง
ความส าคัญของการรดน้ าผักมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 กิจกรรมจิตศึกษาความสุขของฉัน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
   กิจกรรม ความสุขของฉัน 
   เปูาหมาย : เพื่อให๎นักเรียนได๎กลับมารู๎ตัว เทําทันอารมณ์ของตัวเอง
ทบทวนตัวตนเอง และรู๎จักเชื่อมโยงเห็นความสุขของตนเองและผู๎อื่น 
   ขั้นน า : ครูให๎นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยูํกับตัวเอง 
   ขั้นกิจกรรม : ครูให๎นักเรียนถามและทบทวนตนเองวําความสุขของเรา
คืออะไร ให๎นักเรียนวาดภาพความสุขลงกระดาษ และอธิบายแลกเปลี่ยนกับนักเรียน 
   ขั้นจบ : นักเรียนกลับมาอยูํกับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน 
    วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเริ่มท ากิจกรรมจิตศึกษาหลังจากเคารพธง
ชาติหน๎าเสาธงเสร็จเรียบร๎อย นักเรียนหลาย ๆ คนดูหน๎าเหงาหงอยครูจึงเริ่มชวนนักเรียนพูดคุยจนใน
ที่สุดเราได๎หัวข๎อของจิตศึกษาวันนี้ด๎วยเรื่องของความสุขของฉัน ครูให๎กระดาษนักเรียนคนละแผํน 
และดินสอสีให๎นักเรียนคิดทบทวนวําที่ผํานมาความสุขในแบบของเราคืออะไร ซึ่งเมื่อวาดภาพเสร็จ
แล๎วครูได๎ให๎นักเรียนดูภาพของเพื่อน ๆ แตํละคนพร๎อมให๎เลําถึงความสุขที่ได๎วาดให๎เพื่อน ๆ ในวงฟัง       
ซึ่งความสุขทีเ่ราได๎เห็นในวงวันนี้ จะเป็นเรื่องของธรรมชาติ ครอบครัวและวิถีชีวิต เมื่อนักเรียนทุนคน
ได๎เลําถึงความสุขของตนเองแล๎วครูได๎สรุปให๎นักเรียนฟังวํา ความสุขเป็นสิ่งอยูํรอบตัวเราเป็นสิ่งที่
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เรียบงํายอยูํที่เราพอใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นและมีหรือไมํ การท าสิ่งที่ตัวเองรักมองให๎เห็นด๎านดีในเรื่อง
ตําง ๆ และรู๎จักชํวยเหลือผู๎อื่น เพียงเทํานี้ก็สร๎างความสุขให๎กับตนเองได๎ ท าให๎นักเรียนได๎คิดตามและ
ยอมรับเรื่องราวของความสุขได๎งํายขึ้น ในวันนี้นักเรียนได๎รู๎วําความสุขของตนเองคืออะไร และได๎รู๎วํา
ความสุขของเพื่อนคืออะไรซึ่งความสุขของแตํละคนไมํจ าเป็นจะต๎องเหมือนกัน 

 

 
 

ภาพที่ 4.11 กิจกรรมจิตศึกษาออกก าลังกาย. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
   กิจกรรม ออกก าลังกาย 
   เปูาหมาย : เพื่อให๎นักเรียนมสีมาธิจดจํออยูํกับการท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
   ขั้นน า : ครูให๎นักเรียนยืนเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยูํกับตัวเอง 
   ขั้นกิจกรรม : ครูให๎นักเรียนคิดทําออกก าลังกาย นักเรียนแตํละคน
น าเข๎าสูํแตํละทําทางในการออกก าลังกาย 
   ขั้นจบ : นักเรียนกลับมาอยูํกบัตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน 
    การที่นักเรียนทุกคนได๎ออกก าลังกายในตอนเช๎า ท าให๎รํางกายของ
นักเรียนน้ันสดชื่น ตื่นตัว มีสมาธพิร๎อมที่จะรับการเรียนรูใ๎นสิ่งใหมํที่เข๎ามาในวันใหมํ ทั้งได๎แลกเปลี่ยน
แสดงความคิด ความรู๎สึก ให๎กับนักเรียนคนอื่น ๆ ได๎รับรู๎หลังออกก าลังกายท าให๎นักเรียนทุกคนได๎รับ
รู๎ตัวเองและผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนได๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎กํอนที่จะเรียน และท าให๎
นักเรียนทกุคนได๎ปรับสมดุลของอารมณ์ของนักเรียนแตํละคนให๎อยํูในระดับเดียวกัน  
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ภาพที่ 4.12 กิจกรรมจิตศึกษาล๎อมวงดนตรี. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
   กิจกรรม ล๎อมวงดนตร ี
   เปูาหมาย : เพื่อให๎นักเรียนมีสมาธิจดจํออยูํกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   ขั้นน า : ครูให๎นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยูํกับตัวเอง 
   ขั้นกิจกรรม : ครูให๎นักเรียนร๎องเพลงที่จะต๎องร๎องในงานกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนชุมชน 
   ขั้นจบ : นักเรียนกลับมาอยูํกับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน 
    การได๎ร๎องเพลงรวมกันในตอนเช๎า ท าให๎นักเรียนปรับอารมณ์ให๎มา
อยูํในจุดเดียวกันด๎านอารมณ์รํวมกันในเนื้อหาของเพลงที่ร๎อง และท าให๎นักเรียนได๎มีสมาธิจิตใจ    
เบิกบานพร๎อมที่จะรบัการเรียนรู๎สิ่งใหมํในระหวํางวัน 
  4.3.1.2 บอดี้สแกน 
   เป็นกิจกรรมที่ท าให๎รับรู๎ความรู๎สึกทุกของสํวนรํางกาย เปูาหมายคือท า
ให๎นักเรียนรู๎สึกผํอนคลาย ซึ่งความรู๎สึกผํอนคลายจะชํวยในการเรียนรู๎ได๎ดีกวําความรู๎สึกเครียดหรือ
กังวลใจ การท าบอสดี้แกนจะท าให๎รู๎สึกสงบคลื่นสมองจากความถี่สูง ๆ จะกลายเป็นความถี่ที่ต่ าลง 
พอสงบคลื่นสมองต่ าก็ยิ่งเรียนรู๎และการความคิดในการเรียนรู๎สิ่งรอบตัวก็ดีมากยิ่งขึ้น สํวนเปูาหมายที่
สูงขึ้นมาอีกก็คือการใช๎บอดี้สแกนเพื่อเป็นการฝึกฝนสติให๎กับนักเรียน การฝึกฝนสติอยูํเสมอจะท าให๎
นักเรียน กลับมารู๎ตัวไว หรือรู๎วิธีการมากขึ้นในการกลับมารู๎ตัว ค าวําสติก็อาจจะเข๎าใจยากในการ
เข๎าใจของนักเรียนเราเรียกกวําการรู๎ตัว บอดี้สแกนสามารถท าได๎หลายแบบทั้งแบบยืนแบบนั่งแบบ
นอน หรือแบบบางสํวนของรํางกายก็ได๎ เชํน เฉพาะในหน๎ามือทั้งสองข๎าง หรือเฉพาะฝุาเท๎า เป็นต๎น 
   ในขณะท ากิจกรรมครูจะใช๎ค าพูดเหนี่ยวน าให๎รับรู๎ความรู๎สึกไปทีละจุด 
หากท ากิจกรรมนี้ลึกลงไปอีกจะถึงขั้นการฝึกวิปัสสนาส าหรับนักเรียนได๎เลย ด๎วยการให๎นักเรียนได๎
เห็นความรู๎สึกทางกายที่เกิดขึ้นตั้งอยูํและดับไป เชํน ถ๎ายืนนาน ๆ แรงกดที่ฝุาเท๎าก็เริ่มท าให๎เท๎าปวด  
เพียงเฝูาดูสักพักก็จะเห็นตัวการรับรู๎ความรู๎สึกนั้นเปลี่ยนไป หรือไมํวําความรู๎สึกทางกายอื่นใดก็
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เชํนกัน ไมํวําจะเป็นอาการคันที่ผิวหนังอาการเหน็บ อาการปวดที่ต๎นคอ เป็นต๎น การท าบอดี้สแกน
เป็นการดึงจิตกลับมาอยูํที่ความรู๎สึกทางกายไมํฟูุงซําน พอนักเรียนช านาญรู๎สึกทางกายแล๎ว ก็สามารถ
ฝึกฝนสูํการให๎เทําทันความคิดที่เกิดขึ้น รู๎เทําทันความรู๎สึกของอารมณ์อื่นที่เกิดขึ้น 
   ซึ่งการท าจิตศึกษาภายในศูนย์การเรียนยังอยูํชํวงของการเรียนรู๎ ซึ่งยัง
ไมํลึกลงไปถึงขั้นของการฝึกวิปัสสนา เป็นการอยูํในขั้นของการฝึกสมาธิของนักเรียนในเบื้องต๎น และ
ท าให๎รู๎สึกผํอนคลายในระหวํางวันเป็นการพักผํอนรํางการพักผํอนสมอง ในการที่จะต๎องเรียนรู๎มา
ในชํวงเช๎าแล๎วนั้นจึงจ าเป็นที่จะต๎องพัก เมื่อในการเตรียมพร๎อมในการเรียนรู๎ในชํวงบําย โดยผู๎ศึกษา
ได๎สังเกตวํานักเรียนของศูนย์การเรียนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).จะรู๎สึกผํอน
คลายและได๎พักผํอนกับกิจกรรมบอดี้สแกน ท าให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎ในการเรียนรู๎วิชาในชํวงบํายตํอไป 
มากกวําการที่เข๎าห๎องเรียนเลยโดยที่ไมํท ากิจกรรมบอด้ีสแกน 

 

ภาพที่ 4.13 กิจกรรมบอด้ีสแกน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
  4.3.1.3 โฮมรูม 
   เป็นกิจกรรมในชํวงเย็นเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ทบทวนตนเอง    
ตลอดในระยะเวลาที่ผํานกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งวันที่ผํานมา เพื่อให๎ได๎รู๎ตัวเองรู๎จักผู๎อื่น
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม การวางแผนตัดสินใจ ทักษะปรับตัว เป็นต๎น กิจกรรมนี้จะท าในห๎องเรียนหรือ
นอกห๎องเรียนก็ได๎ เพื่อให๎ครูได๎มาพูดคุยกับนักเรียนและได๎แลกเปลี่ยนกันในเรื่องตําง ๆ ตลอดทั้งวันที่
ผํานมาและสร๎างความใกล๎ชิดกันความสัมพันธ์อันดีตํอกันมากยิ่งขึ้น.ซึ่งจะน าไปสูํการรํวมกันคิด
วางแผนปรับปรุงในกิจกรรมตําง ๆ โดยที่ครูและนักเรียนมีสํวนรํวมด๎วยกันในเกือบทุกเรื่อง นักเรียน
ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).วํากิจกรรมนี้เป็นสํวนที่ท า
ให๎นักเรียนได๎ทบทวนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎มาตลอดทั้งวันโดยมีนักเรียนคนอ่ืนๆและครู เลําถึงสิ่งที่เรียนรู๎มาใน
ตลอดทั้งวันซึ่งอาจเป็นเรื่องที่นักเรียนจ าไมํได๎บ๎างไมํได๎บ๎างเป็นการทบทวนสิ่งตําง ๆ ระหวํางวันที่ดี
หากมีเรื่องที่นักเรียนคนอื่น ๆ หรือครูอาจตกหลํนในเรื่องไหน แตํนักเรียนจ าได๎วําเราเรียนรู๎สิ่งนี้ไป
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ด๎วยก็ถือเป็นการชํวยเติมในเรื่องที่ตกหลํนไปให๎นักเรียนคนอื่น ๆ และครูได๎ กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนา
และแก๎ปัญหารํวมกับผู๎อื่น 
 

 
ภาพที่ 4.14 กิจกรรมโฮมรูม. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
  4.3.1.4 กิจกรรมสาธารณะ 
   ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
ไมํเพียงแตํเน๎นเรื่องของการเรื่องการสอนภายในห๎องเรื่องเทํานั้น แตํยังให๎ความส าคัญกับกิจกรรม
ภายในชุมชนที่ตนเองอยูํและภายนอกชุมชนด๎วย เป็นการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ถึงการแสดงออกถึงการ
มีสํวนรํวมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท าให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎อื่น ชุมชน และสังคม ด๎วยความสมัคร
ใจ เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักเสียสละ มีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์สํวนรวมและสังคม พัฒนา
ผู๎เรียนได๎รู๎จักตนเองรู๎รักษ์สิ่งแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจคิดแก๎ปัญหาสามารถปรับตนเองได๎อยําง
เหมาะสมรวมถึงเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเป็นผู๎น า ผู๎ตามที่ดี ความรับผิดชอบ    
การท างานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปัน 
เอื้ออาทร และสมานฉันท์ อยํางไรก็ตามการจัดกิจกรรมตําง ๆ มุํงเน๎นให๎สอดคล๎องกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการน าพาผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน กิจกรรมท าความสะอาดวัด กิจกรรมท าความสะอาดหมูํบ๎าน กิจกรรมในพิธี 
ประเพณีส าคัญ.ของชาวกะเหรี่ยง เป็นต๎น เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนเข๎าถึงความรู๎ เข๎าใจ คุณคําวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนและธรรมชาตขิองชุมชนที่มีอยู ํ
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ภาพที่ 4.15 กจิกรรมสาธารณะ. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
  4.3.1.5 กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
   เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู๎น าผู๎ตามที่
ดี มีความรับผิดชอบ การท างานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล            
การชํวยเหลือแบํงปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู๎เรียนให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน๎นการท างานรํวมกันเป็นกลุํม ตามความเหมาะสม
และสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎ เรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด๎วย กิจกรรมชุมนุมและชมรม  

 
ภาพที่ 4.16 กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
 4.3.2 การเรียนรู๎จากปญัญาภายนอก 
  ความเข๎าใจตํอโลกภายนอก ทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เกี่ยวเนื่องกันการด าเนินชีวิต
ให๎อยูํได๎ หรืออยูํได๎อยํางมีคุณภาพ การเรียนรู๎จากปัญญาภายนอกจะแบํงได๎เป็น .2.กลุํมใหญํเป็น
หลักสูตรของชุมชนและหลักสูตรแกนกลาง 
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  4.3.2.1 ภาษากะเหรี่ยง 
   วิชาภาษากะเหรี่ยงจะมีครูชุมชนที่มีความรู๎ทางด๎านภาษากะเหรี่ยงมา
สอนนักเรียนในทุกวันศุกร์ ซึ่งจะเป็นวันที่เรียนภาษาและวิถีตําง ๆ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข๎องกับการด าเนิน
ชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ในการเรียนรู๎และสร๎างทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนภาษากะเหรี่ยง สร๎าง
ทักษะในการสื่อสาร เข๎าใจธรรมชาติของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เปลี่ยนไปในแตํละยุคสมัย 
และการเรียนการสอนในด๎านภาษากะเหรี่ยงจะท าให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงคุณคําความส าคัญของ
ภาษาและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไว๎เป็นสมบัติของชุมชนสะเนพํอง ผู๎ศึกษาสังเกตเห็นวํานักเรียนให๎ความ
สนใจและภูมิใจที่ได๎เรียนภาษากะเหรี่ยง เพราะถือวําคนสํวนมากในหมูํบ๎านจะเขียนภาษากะเหรี่ยง
ไมํได๎แล๎ว การที่มีวิชานี้และสอนเรื่องการเขียนการอํานท าให๎นักเรียนให๎ความสนใจเพราะเป็นภาษาที่
เขาใช๎ในการสนทนาอยูํทุกวัน 

 
ภาพที่ 4.17 ตัวหนังสือภาษากะเหรี่ยง. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 

 
ภาพที่ 4.18 การเรียนวิชาภาษากะเหรี่ยง. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2560. 

 



Ref. code: 25595900080093WAB

68 
   

 

  4.3.2.2 นาฏศิลป์กะเหรี่ยง 
   ในหมูํบ๎านสะเนพํองมีศิลปวัฒนธรรมมากมายแตํที่ยังพอมีให๎ได๎เห็นอยูํ
บํอยครั้งคือนาฏศิลป์กะเหรี่ยงการร าตง ซึ่งครูนาฏศิลป์ได๎สอนให๎กับเด็กในหมูํบ๎าน แตํเมื่อเด็กรุํนใหมํ
ที่จ าเป็นต๎องออกไปเรียนภายนอกหมูํบ๎าน ท าให๎ผู๎สืบทอดการร าตง ลดน๎อยลง ศูนย์การเรียนชุมชน   
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎เห็นถึงความส าคัญของนาฏศิลป์กะเหรี่ยงการ 
ร าตง จึงให๎น าการร าตงมาอยูํในการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร).ท าให๎นักเรียนทุกคนที่นี่ร าตงเป็นกันเกือบหมดทุกคน เวลามีงานประเพณีทั้งภายใน
หมูํบ๎านหรือหมูํบ๎านที่อยูํใกล๎เคียง นักเรียนจะท าแสดงการร าตงด๎วยทุกครั้งที่เข๎ารํวมงานบุญ       
งานประเพณี ในการแสดงของนักเรียนได๎รับการชื่นชมจากผู๎เฒําผู๎แกํชาวกะเหรี่ยงวํารู๎สึกดีใจที่ยังคงมี
คนสืบทอดนาฏศิลป์กะเหรี่ยงในการร าตงนี้ไว๎อยู ํ

                     
ภาพที่ 4.19 กิจกรรมร าตง. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2560. 
  4.3.2.3 วัฒนธรรมประเพณ ี
   วัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยงเป็นไปตามการด าเนินวิถีชีวิตสังคมของ
ชาวกะเหรี่ยง สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นของคูํกันซึ่งในหนึ่งปีจะมีงานประเพณีวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยง ดังนี้เดือนมกราคมประเพณีกินข๎าวใหมํ เดือนกุมภาพันธ์ประเพณีถวายราหุล เดือนมีนาคม
ประเพณีการไหว๎เจดีย์ทราย เดือนเมษายนเป็นทั้งเดือนปีใหมํของคนกะเหรี่ยงและเป็นวันสงกรานต์ 
เดือนพฤษภาคมหลังจากผํานพ๎นเดือนขึ้นปีใหมํ เดือนกรกฎาคมประเพณีเข๎าพรรษาจะมีงานบุญ 
เดือนสิงหาคมประเพณีผูกข๎อมือไขํจู เดือนกันยายนงานบุญเรือและถวายน้ าผึ้งน้ าตาลทราย       
เดือนตุลาคมประเพณีออกพรรษา.ชาวบ๎านให๎ความส าคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี และควร
เป็นสิ่งที่สืบทอดตํอกันไป และได๎น ามาสอนในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร).เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญของชาวกะเหรี่ยง  
ในการรํวมงานแตํละครั้งนักเรียนจะได๎รับมอบหมายให๎ไปศึกษาเรียนรู๎ในพิธีตําง .ๆ.ในทุกขั้นตอนของ
การประกอบพิธีในงาน   
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ภาพที่ 4.20 กิจกรรมบุญข๎าวใหม.ํ โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2560. 
  4.3.2.4 การท าไรํข๎าวหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง 
   ชาวกะเหรี่ยงโผลํวมีการท าไรขํ๎าวหมุนเวียนมาเนิน่นาน ซึ่งการท าไรํข๎าว
หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงนั้นเป็นการท าไรํข๎าวหมุนเวียนปลูกพืชอยํางผสมผสาน ในไรํข๎าว
หมุนเวียนจะปลูกข๎าว พริก แตงเปรี้ยว กระเจี๊ยบ งา ถั่วฝักยาว ข๎าวโพด เป็นต๎น และพืชผักอีก
หลากหลายชนิดลงแปลง ซึ่งสืบทอดการท าไรํข๎าวหมุนเวียนมาตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษ จะมีวิธีท าไรํข๎าว
หมุนเวียนดังนี้ เดือนมกราคมจะเป็นประเพณีกินข๎าวใหมํ  เป็นการกินข๎าวที่ได๎จากการท าไรํข๎าว
หมุนเวียนในป ีมีการจัดงานฉลองข๎าวใหมใํนเดือนแรกของปี เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการเลือกพื้นที่ท า
ไรํข๎าวหมุนเวียนจะมีวิธีการเลือก กฎ ข๎อควรปฏิบัติ ข๎อห๎ามมากมากที่จ าเป็นต๎องศึกษาและสืบตํอคน
รุํนใหมํ เดือนมีนาคมเป็นการถํางไรํ เดือนเมษายน เผาไรํ หวํานพริก ผักชี รื้อไร และเผาไรํอีกครั้งเพื่อ
เก็บงาน เดือนพฤษภาคม ดายหญ๎าปลูกพืชเสริม และปลูกดอกไมํส าหรับประกอบพิธี เดือนมิถุนายน 
หยอดข๎าวไรํหมุนเวียน หยอดข๎าว 9 กํอแรก หวํานงา หาหนํอไม๎ เดือนกรกฎาคม ดายหญ๎าครั้งที่ 2 
หวํานพืชอื่น ๆ เดือนสิงหาคม ซํอมข๎าวไรํ ดายหญ๎าครั้งที่ 3 เดือนกันยายนถางหญ๎า เถาวัลย์ วัชพืช 
และเฝูาระวังนกหนู เดือนตุลาคม เกี่ยวข๎าว เดือนพฤศจิกายน เกี่ยวข๎าว ตากข๎าว กองข๎าว ท าลาน 
เฝูาระวัง นก หนู สัตว์อื่น ๆ เดือนธันวาคม ฟาดข๎าว แบกข๎าวขึ้นยุ๎ง กินข๎าวใหมํ จากที่กลําวมานั้นถือ
เป็นขั้นตอนในการท าไรํหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่สืบทอดตํอกันมาถึงปัจจุบัน และในวิธีการของ
การท าไรํหมุนเวียนนั้นยังสอดแทรกการอนุรักษ์พื้นที่ปุาไปในตัว ดังนั้นชาวบ๎านจึงได๎เห็นถึง
ความส าคัญของการท าไรํข๎าวหมุนเวียน และได๎น าการท าไรํข๎าวหมุนเวียนมาอยูํในวิชาภูมิปัญญา
กะเหรี่ ยงควบกับ .PBL.ในการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง             
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ภูมิปัญญาที่ส าคัญตํอการด าเนินชีวิตของชาว
กะเหรี่ยงโผลํว  
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   จากการเข๎ารํวมการเรียนการสอนของผู๎ศึกษาวิจัย ในวิชาภูมิปัญญา
กะเหรี่ยงในเรื่องของการท าไรํหมุนเวียนจะพบวํา นักเรียนให๎ความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู๎เรื่อง
การท าไรํข๎าวหมุนเวียน ซึ่งในแตํละขั้นของการท าข๎าวไรํหมุนเวียนนั้น บางอยํางนักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
พํอแมํแล๎วบ๎าง และอีกหลายเรื่อง เชํน วิธีการเลือกไรํ การเลือกพื้นที่จะปลูกในไรํข๎าวหมุนเวียน   
หรืออีกหลาย ๆ เรื่องของการท าไรํข๎าวหมุนเวียนที่นักเรียนได๎เรียนรู๎จากครูภูมิปัญญา 

 
ภาพที่ 4.21 การรือ้ไรขํ๎าวหมุนเวียน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2560. 

 
ภาพที่ 4.22 เกี่ยวข๎าว. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
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ภาพที่ 4.23 ฟาดข๎าว. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
  4.3.2.5 ทอผ๎าและจักสาน  
   การทอผ๎าของกะเหรี่ยงและการจักสานของชาวกะเหรี่ยง มีมาตั้งแตํ
สมัยอดีต.ซึ่งในการทอผ๎าจะเป็นผู๎หญิงทอผ๎าและผู๎ชายเป็นเรื่องของการจักสาน ภายในหมูํบ๎าน   
สะเนํพํอง เริ่มเหลือคนที่สามารถทํอผู๎และจักสานได๎น๎อยลง และได๎น าเรื่องของการทอผ๎าและการ   
จักสานมาสอนในวิชาภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งสอดคล๎องกับการด าเนินวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง          
จะแบํงเป็นนกัเรียนผู๎หญิงเรียนรู๎เรียนการทอผ๎า สํวนนักเรียนผู๎ชายจะเรียนรู๎ในเรื่องของการจักรสาน 
 

 
ภาพที่ 4.24 การจักสาน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
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ภาพที่ 4.25 การทอผ๎า. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
  4.3.2.6 การจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน.PBL 
   การจัดการเรียนการสอนด๎วย PBL.จะสอนชํวงบํายของวันจันทร์ถึงวัน
พฤหัสบด ีเป็นการเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน เน๎นในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู๎และสนใจ สิ่งที่อยากรู๎
จะต๎องเริ่มจากปัญหาที่นักเรียนสนใจหรือพบในชีวิตประจ าวัน และมีเนื้อหาสอดคล๎องเกี่ยวข๎องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ครูจะมีหน๎าที่ในการปรับแผนการสอนการเรียนรู๎ตามที่นักเรียนสนใจให๎เกิดความ
เหมาะสม ครูและนักเรียนรํวมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ โดยที่ศูนย์การเรียน
ชุมชนนั้นปัญหาที่น ามาใช๎ในการเรียนรู๎จะเป็นปัญญาที่อยูํใกล๎ตัวเกี่ยวข๎องกับสภาพสังคมภายใน
หมูํบ๎าน ซึ่งครูจะกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดตามกับสถานการณ์ตํางที่เกิดขึ้นภายในหมูํบ๎าน และจะเน๎นที่
กระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน เน๎นปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนในกลุํม การปฏิบัติและการเรียนรู๎
รํวมกัน น าไปสูํการค๎นคว๎าหาค าตอบหรือสร๎างความรู๎ใหมํบนฐานความรู๎เดิมที่ผู๎เรียนมีมากํอนหน๎านี ้

 
ภาพที่ 4.26 การจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน PBL. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
 



Ref. code: 25595900080093WAB

73 
   

 

  4.3.2.7 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
   ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
จะสอนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตสอน ในชํวงเช๎าของทุกวันวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 
เพราะจ าเป็นที่จะเน๎นทักษะด๎านภาษา การสื่อสาร การคิดค านวณ เพื่อให๎นักเรียนสามารถน าไปใช๎ได๎ 
  4.3.2.8 คนบันดาลใจ 
   วิชาคนบันดาลใจเป็นการน าบุคคลที่มีแนวคิดที่ดีในการด าเนินชีวิต หรือ
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิตมาให๎นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎ในตัวบุคคลนั้น ที่จะท าให๎นักเรียนมี
แรงบันดาลใจ ผลักดันความคิด ความฝันให๎เป็นจริง น าพานักเรียนให๎เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ชีวิตของตัวเราเองให๎ดียิ่งขึน้เรียนรู๎วิถีชีวิตของบุคคลตัวอยําง เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎พัฒนากับตัวเราเอง 
โดยการดูผํานสื่อตําง ๆ หนังสือ คลิปวิดีโอ เป็นต๎น  
 
4.4 พื้นที่ในการเรียนรู๎ 
 
 ส าหรับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)        
การเรียนรู ๎สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกสถานที่ไมํวําจะเป็นการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน การเรียนรู๎ภายในศูนย์
การเรียน การเรียนรู๎ภายในชุมชน และการเรียนรู๎ภายนอกชุมชน การเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกเวลา
เพราะความรู๎ตําง ๆ นั้นมีอยูํทุกสถานที่อยูํรอบตัวเราไมํวําจะเป็นสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากมนุษย์สร๎างขึ้น     
และสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ซึ่งในพื้นที่ชุมชนบ๎านสะเนพํองรวมทั้งต าบลไลํโวํ ถือวําเป็น
พื้นที่ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติของผู๎คน เต็มไปด๎วยเรื่องราวหลากหลาย
รูปแบบเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สังคม ส าหรับการเรียนรู๎ที่
เปิดกว๎าง การให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎นอกห๎องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนเปิดโลกกว๎าง    
และเรียนรู๎จากประสบการณ์การจริง การเรียนรู๎จากวิถีชีวิตในชุมชนเป็นการเรียนที่ถือวําสอดคล๎อง
กับชีวิตของนักเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนได๎เรียนรู๎และแลกเปลี่ยนความคิด กับบุคคลมากมาย
และที่แตกตํางกันทางด๎านความคิดอายุ หากเป็นการเรียนรู๎ภายนอกชุมชนก็จะได๎รับความรู๎ ที่
แตกตํางจากชุมชนของตนเองในเรื่องธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สังคม เป็นต๎น ท าให๎
การเรียนรู๎นั้นเป็นเหมือนการฝึกทักษะของนักเรียน ทั้งด๎านการคิด ด๎านการสื่อสาร ด๎านชีวิ ต       
และสร๎างการเรียนรู๎ที่มีสํวนรํวมกันกับคนในชุมชนสามารถเรียนรู๎ แก๎ไข สร๎างสรรค์ชุมชนและขยายสูํ
สังคมตํอไป 
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 4.4.1 การเรียนรู๎ในพื้นที่ภายในห๎องเรียน 
  พื้นที่การเรียนรู๎ภายในพื้นที่ห๎องเรียนสํวนใหญํแล๎วจะเป็นวิธีการที่ครูถํายทอด
ความรู๎ให๎นักเรียนจากหนังสือแบบเรียนหรือต าราตําง ๆ ที่มีตามที่หลักสูตรพื้นฐานและความรู๎ที่ครู
ค๎นหามาจากอินเตอร์เน็ต น ามาเป็นสื่อการสอนให๎นักเรียนได๎รํวมเรียนรู๎แลกเปลี่ยนกันภายใน
ห๎องเรยีน  

 
ภาพที่ 4.27 พื้นที่การเรียนรูภ๎ายในห๎องเรียน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
 4.4.2 การเรียนรู๎ในพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนชุมชน 
  ภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)   
มีพื้นที่บริเวณโดยรอบให๎นักได๎เรียนรู๎ ไมํวําจะเป็นการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางนักเรียนทุกระดับชั้น  
และการแบํงพื้นที่รับผิดชอบให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้นในเรื่องการดูแลรักษา การท าแปลงเกษตร    
เพราะจะต๎องปลูกผักน าผักที่ปลูกมาท าอาหารกลางวัน จัดเวรในการท าอาหารกลางวันในแตํละวัน 
กระบวนการทั้งหมดมีนักเรียนคอยรํวมวางแผนและตัดสินใจกับครู ถือวําในพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ก็เป็นแหลํงเรียนรู๎รํวมกันระหวํางนักเรียนกับครู 

 
ภาพที่ 4.28 พื้นที่การเรียนรูภ๎ายในศูนย์การเรียนชุมชน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
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 4.4.3 การเรียนรู๎ในพื้นที่ภายในชุมชน 
  การเรียนรู๎ในชุมชนบ๎านสะเนพํองและต าบลไลํโวํ เป็นพื้นที่เหมาะสมส าหรับการ
เรียนรู๎ที่ส าคัญตํอนักเรียน.มีผู๎คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ๎าน สภาพจริงของชุมชนท๎องถิ่น ทรัพยากร
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี มีความหลากหลายให๎ได๎รํวมเรียนรู๎ 
นักเรียนมีสํวนรํวมวางแผนในการได๎เรียนจากพื้นที่จริง รวบรวมข๎อมูล สร๎างการคิดวิเคราะห์ สรุป
ความรู๎ที่ได๎ มีทักษะความเป็นผู๎น าและผู๎ตามให๎กับนักเรียน ในสถานการณ์จริงการได๎เรียนรู๎ในพื้นจริง 

 
ภาพที่ 4.29 พื้นที่การเรียนรูภ๎ายในชุมชน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2560. 
 4.4.4 การเรียนรู๎พื้นในที่ภายนอกชุมชน 
  การเรียนรู๎พื้นที่ภายนอกชุมชนนักเรียนจะได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมที่แตกตํางจากเดิม 
จากสิ่งที่คุน๎เคย ได๎เรียนรู๎ผู๎คน สังคม วัฒนธรรม ชุมชน ประเพณี ที่ตํางจากถิ่นฐานที่ตนเองอยูํ เรียนรู๎
ผํานประสบการณ์ตรงเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให๎กว๎างไกล เป็นการสร๎างความเข๎าใจในความแตกตําง 
นักเรียนสามารถยอมรับความแตกตํางหลากหลายได๎ สร๎างภูมิคุ๎มกันในการรับวัฒนธรรมที่แตกตํางมา
ปฏิบัติโดยไมํหลงลืมความเป็นคนกะเหรี่ยงของตนเอง 
 

 
ภาพที่ 4.30 พื้นที่การเรียนรูภ๎ายนอกชุมชน. โดย สุชาดา ทรงบัญฑิต, 2559. 
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4.5 บทบาทผู๎สอน บทบาทผู๎เรียน 
 
 การเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยง            
ทุํงใหญํนเรศวร) เน๎นให๎ครูกับนักเรียนได๎รํวมเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน บทบาทของครูจะไมํเป็นบทบาทของ
ผู๎รู๎ แตํจะเป็นผู๎ที่จัดการเรียนรู๎และเรียนรู๎ไปพร๎อมกันกับนักเรียน และครูจะต๎องพัฒนาตนเองเสมอ 
เรียนรู๎จากการปฏิบัติ เรียนรู๎จากชีวิตจริง เรียนรู๎จากสังคม รวมทั้งสร๎างการเรียนรู๎ขึ้นรํวมกันกับ
นักเรียน.ภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ครูจะเรียก
นักเรียนวํา “พี่นักเรียน” สํวนนักเรียนด๎วยกันจะเรียกแทนกันวํา.“พี่”.ซึ่งการที่ครูเรียกนักเรียนวําพี่
นั้นเพื่อเป็นตัวอยํางให๎กับนักเรียนในการเรียกกันวําพี่ และการเรียกแทนกันวําพี่ส าหรับนักเรียน   
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) นั้นถือเป็นการให๎เกียรติซึ่งกัน   
ของนักเรียนทุกระดับชั้นให๎รู๎สึกวําทุกคนเทําเทียมกันไมํแบํงแยกรุํนพี่รุํนน๎อง ซึ่งจะน าไปสูํการกล๎าที่
จะแสดงความคิดเห็น กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจรํวมกันของนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนและกับครูผู๎สอน  
 
 4.5.1 บทบาทผู๎สอน 
  ครูมีบทบาทเป็นกระบวนกรเพราะปัจจุบันนั้นมีความรู๎มากมาย ครูควรสอน
เฉพาะสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นให๎กับนักเรียน และนักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในชีวิตจริงได๎   
ซึ่งในกระบวนการสอนนี้จะเน๎นที่นักเรียนเป็นหลักโดยให๎ความส าคัญกับนักเรียน ครูรู๎จักให๎นักเรียน
เรียนรู๎การท าโครงการ เรียนรู๎ในหัวข๎อที่นักเรียนต๎องการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความ
เหมาะสม ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการเรียนรู๎และท างานเป็นกลุํม ให๎นักเรียนได๎สืบค๎นหาข๎อมูลด๎วย
ตนเอง และประเมินผลนกัเรียนตลอดระหวํางการเรียนรู๎ เน๎นให๎นักเรียนได๎น าสิ่งที่เรียนรู๎มาปรับใช๎กับ
ชีวิตประจ าวันได๎ โดยที่กลําวมานั้นครูจะมีหน๎าที่เป็นกระบวนกรหรือคอยแนะน านักเรียนอยูํทุกชํวง
ขณะเวลาของการเรียนรู๎  
 4.5.2 บทบาทนักเรียน 
  การเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) จะให๎อิสระในการเรียนรู๎กับผู๎เรียน การแสดงความเห็นที่ไมํมีถูกและผิด สามารถใช๎ความคิด
ของตนเองอยํางเต็มที่เป็นไปด๎วยความเหมาะสม เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎กับกิจกรรมงานที่ได๎รับ
มอบหมายอยํางเต็มที่ทั้งสนุกไปกับกิจกรรมการเรียนรู๎ นักเรียนเรียนรู๎ที่จะรํวมมือกับเพื่อนและสังคม 
รู๎จักที่จะสื่อสาร หาข๎อมูล สรุปข๎อมูล และตอบค าถาม และรู๎จักสร๎างสรรค์สิ่งใหมํขึ้นมา 
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4.6 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
 4.6.1 การวัดและประเมินผล 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง .(วิถีกะเหรี่ยงทุํ งใหญํนเรศวร)           
ได๎ให๎อิสระกับครูและนักเรียน ได๎รํวมเรียนรู๎รํวมกันเพราะฉะนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงคํอนข๎างให๎อิสระ
กับครูในการออกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยหลักแล๎วจะมีการวัดผลด๎วยการสังเกตการณ์ การใช๎แฟูม
หลักฐานในการเก็บรวบรวมคะแนน การสอบถามด๎วยการพูดคุย การวัดประเมินการปฏิบัต ิ
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง  (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)          
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
โดยมีหลักการดังนี ้
  4.6.1.1.การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนานักเรียน    
และตัดสินผลการเรียน 
  4.6.1.2.การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ต๎องสอดคล๎องและครอบคลุมหลักสูตร 
หรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํง
ใหญํนเรศวร) 
  4.6.1.3.การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด าเนินการด๎วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
  4.6.1.4.การประเมินนักเรียนในการพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน            
ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู๎ การรํวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูํไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษา 
  4.6.1.5.เปิดโอกาสให๎นักเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตรวจสอบผลการวัด       
และประเมินผลการเรียนรู ๎
  4.6.1.6.ให๎มีการเทียบโอนผลการเรียนระหวํางศูนย์การเรียนและรูปแบบ
การศึกษา 
  ทั้งนี้ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)    
จัดให๎มีการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินการเรียนรู๎ปีละ 1 ครั้ง จัดท ารายงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน รายงานการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให๎
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยการวัดและประเมินผลครอบคลุมด๎านความรู๎ ทักษะ        
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตของศูนย์ การเรียนชุมชน        
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ดังนี ้
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  (1).ให๎ความส าคัญในการประเมินตามสภาพจริง 
  (2).ประเมินผลจากผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานหรอืประสบการณ์ของนักเรียน 
  (3).จัดให๎มีการประเมินผลโดยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
  (4).อื่น .ๆ .ตามความเหมาะสม .สอดคล๎องกับจุดหมายการจัดการศึกษา          
และกิจกรรมการเรียนรู ๎
 4.6.2 การให๎ระดับผลการเรียน 
ตารางที ่4.4 
 
ระบบการให้ระดับผลการเรียน  

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร๎อยละ 
ระบบที่ใช๎ค าส าคัญสะท๎อนมาตรฐาน 
5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A 80 – 100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 
 

ผําน 

3.5 B+ 75 – 79 
ดี 

 
ดี 3 B 70 – 74 

2.5 C+ 65 – 69 
พอใช ๎

2 C 60 – 64  
ผําน 1.5 D+ 55 – 59 

ผําน 
1 D 50 – 54 
0 F 0 – 49 ไมํผําน ไมํผําน ไมํผําน 

หมายเหตุ.จาก เอกสารกิจกรรมพัฒนานักเรียน..โดย.ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง            
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร), 2559. 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง  (วิถีกะเหรี่ยงทุํ งใหญํนเรศวร)    
สามารถก าหนดระดับผลการเรียน เป็นระดับคุณภาพ ระดับตัวเลข ระดับตัวอักษร ระบบร๎อยละ 
ระบบที่ใช๎ค าส าคัญสะท๎อนมาตรฐานตามความเหมาะสมโดยเป็นระบบเดียวกันตลอดหลักสูตร    
สํวนในระดับมัธยมควรใหร๎ะดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียง
กับรูปแบบการศึกษาอื่น หรือการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นตามตารางแสดงระบบการให๎ระดับผลการ
เรียน ดังนี ้
  4.6.2.1.ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาได๎ให๎ระดับผล 
การเรียน เป็นระบบตัวเลข 
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  4.6.2.2.การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์น้ัน ให๎ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผําน 
  4.6.2.3.การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน ได๎พิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการ
เข๎ารํวมกิจกรรมเป็น ผําน และ ไมํผําน 
 4.6.3 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนตามเปูาหมายคุณภาพนักเรียน สาระการ
เรียนรู๎หรือกลุํมประสบการณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน รวมถึง
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมพัฒนานักเรียนนั้นเป็นระยะตามที่เหมาะสม ครูผู๎สอนต๎อง
ค านึงถึงการพัฒนานักเรียนแตํละคนเป็นหลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของนักเรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอ
และตํอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ โดยตัดสินผลการเรียนเป็นรายปีและระดับชั้น รวมทั้ง
สอนซํอมเสริมนักเรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ โดยมีเกณฑต์ัดสินผลการเรียน ดังนี ้
  4.6.3.1 นักเรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  4.6.3.2 นักเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด .และผํานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
  4.6.3.3 นักเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  4.6.3.4.นักเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์      
ที่สถานศึกษาก าหนด .ครอบคลุม .ทั้งด๎านความรู๎ .ทักษะ .กระบวนการ .การอําน .คิดวิเคราะห์            
และการเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักเรียนและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 
 4.6.4 เกณฑ์การจบการศึกษา 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ก าหนด
เกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ในการเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี ้
  4.6.4.1.นักเรียนเรียนต๎องเรียนรู๎ตามสาระของการเรียน.กลุํมประสบการณ์        
และได๎รับการตัดสินผลการเรียนอยูํในระดับผํานขึ้นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.6.4.2.นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผําน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.6.4.3.นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.6.4.4.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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4.7 หลักสูตรของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
 
 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎แบํงการ
เรียนรู๎เป็น 2 หลักสูตรที่เห็นเดํนชัด การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลาง และการเรียนรู๎หลักสูตรชุมชน
ที่เกิดจากการคิดของคนในชุมชนที่เห็นถึงความส าคัญของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดตํอ
กันมาแตํอดีต แตํด๎วยการพัฒนาที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหมูํบ๎านท าให๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ที่สืบทอดตํอกันมาแตํอดีตเริ่มเลือนหายไปจากหมูํบ๎านทีละอยําง การเรียนรู๎หลักสูตรชุมชน
ก็ขึ้นอยูํกับชาวบ๎านต๎องการให๎ลูกหลานได๎เรียนรู๎ในเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี นั้นอยํางไร
และเพื่อคงไว๎ในเรื่องตําง ๆ ที่สืบทอดกันมาไว๎ซึ่งสิ่งที่ดีงาม และสอดคล๎องกับบริบทของชุมชนสังคม 
 
 4.7.1 หลักสูตรแกนกลาง 
  การเรียนรู๎ใน.8.กลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยแบํงเป็นเรียน .3.วิชาหลักชํวงเช๎ามี          
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และชํวงบํายเรียน PBL.ซึ่งเป็นการน าเอาวิชาใน 8 กลุํม
สาระมาบูรณาการให๎เป็นองค์ความรู๎ที่สามารถเรียนรู๎พร๎อมกันได๎ การเรียนรู๎หลักสูตรแกนกลาง
ภายในศูนย์การเรียนนั้นก็เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎เทําทันเหมือน ๆ กับคนภายนอก รับรู๎เรื่องราวของสังคม
ภายนอกและสามารถที่จะเลือกรับในเรื่องของสังคมภายนอกด๎วยตนเองได๎ วําสิ่งใดเหมาะสมในการ
รับมาปรับใช๎ให๎สอดคล๎องในการชีวิตประจ าวัน 
 4.7.2 หลักสูตรชุมชน 
  การเรียนรู๎หลักสูตรชุมชนโดยการเรียนรู๎ จากวิถีภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี    
ความเชื่อ ชุมชน จากครูภูมิปัญญาหรือจากการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชนและต าบลไลํโวํ 
เพื่อให๎นักเรียนได๎เห็นถึงความส าคัญของวิถีภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ภายในท๎องถิ่นของตนเอง 
ท าให๎นักเรียนเกิดความยากหรือความต๎องการที่จะรักษาอัตลักษณ์ของท๎องถิ่นตนเอง สืบสานวิถี 
วัฒนธรรม ประเพณี เกิดความศรัทธาในวิถีคนอยํูกับปุา 
 
4.8.ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง   
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
 
 ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ      
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ในพื้นที่ หมูํที่ 1 ต าบลไลํโวํ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งผลสะท๎อนความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ     
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ดังกลําวผู๎ศึกษาวิจัยแบํงออกเป็น 5 สํวนดังตํอไปนี ้
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 4.8.1 ผลสะทอ๎นความคิดเหน็จากนักเรียน 
  จากการสัมภาษณ์กลุํมนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยูํ ในระหวํางชั้น        
ม.1-ม.3.ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).ที่กลําวมาเบื้องต๎น
นั้นพบวํานักเรียนมีความรู๎สึกตํอศูนย์การเรียนชุมชนในทางด๎านบวก ซึ่งจะแบํงเป็น 2.สํวน (1) 
ความรู๎สึกตํอรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม (2) การเรียนรู๎ที่ได๎รับจากศูนย์การเรียนชุมชน 
ดังตํอไปนี ้
  (1).นักเรียนมีความรู๎สึกความภาคภูมิใจในเรื่องอัตลักษณ์และรูปแบบการเรียน
การสอนกิจกรรม โดยจากการสังเกตอยํางมีสํวนรํวมของผู๎ศึกษาวิจัยพบวําสิ่งที่ นักเรียนแสดงออก
อยํางมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองนั้น ได๎แกํ       
การอยากเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ มีความสนใจ มีความกระตือรือร๎น ความภูมิ ใจ การแสดงความ
คิดเห็น เป็นต๎น นั่นแสดงถึงนักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางภาคภูมิใจ โดยการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีเนื้อหาที่บูรณาการหลักสูตรชุมชนและหลัก
แกนกลางไว๎ในการเรียนรู๎รํวมกันได๎อยํางสอดคล๎อง ท าให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจตํอตัวเอง    
และเรื่องอัตลักษณ์.วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยวง.ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น.3.ประเด็นที่จะเห็นได๎จากบท
สัมภาษณ์ดังตํอไปนี ้
   (1.1).นักเรียนได๎พัฒนาตนเองในหลากหลายด๎านการพัฒนาตนเอง    
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวันภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) ไมํวําจะเป็นการท า จิตศึกษา บอดี้สแกน โฮมรูม กิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมเหลํานี้สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จักตอนเอง และผู๎อื่น กล๎าที่ที่จะคิด กล๎าที่จะเสดงความ
คิดเห็น กล๎าที่จะท า ซึ่งอยูํบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน อยูํบนความเหมาะสม และได๎
เรียนรู๎อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ชุมชน ความเชื่อ ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงโผลํว ท าให๎
นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจในวิถีดั้งเดิมของตนเอง ได๎เรียนรู๎ในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐก าหนด 
ท าให๎นักเรียนรู๎เรื่อง วิถีของตนเอง และเรียนรู๎วิชาพื้นฐานให๎เกิดความเทําทันการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมภายนอก 
    “ผมมาเรียนที่นี่วันแรกผมรู๎สึกวําผมไมํรู๎จักใคร ไมํกล๎าพูดกับใคร
และพอผมอยูํ ม.1 เรียนไปนาน ๆ ผมก็เริ่มที่จะกล๎าพูดคุยกับพี่ ม.2 ตอนนั้นมีแคํ 2 ชั้น ตอนเข๎าเรียน
แรก ๆ ไมํได๎เรียนมากนักแตํพวกเราสร๎างโรงเรียนมากกวํา และภูมิใจที่ได๎มาเรียนที่นี่ ตอน ม .1    
รู๎สึกวําท าไมต๎องท าจิตศึกษาทุกตอนเช๎า ท าบอดี้สแกนทุกตอนบําย และโฮมรูมทุกเย็นกํอนกลับบ๎าน 
ผมก็เบื่อบ๎างที่ต๎องท าทุกวัน และจะต๎องแสดงความคิดเห็นในทุกกิจกรรม ผมไมํกล๎าบอกเพราะผมไมํ
กล๎าพูดครับ แตํพอขึ้น ม.2 ผมก็เริ่มที่จะกล๎าพูดและแสดงความรู๎สึกในวงกิจกรรม ผมเรียนที่นี่ได๎เรียน
ภาษากะเหรี่ยงและภูมิใจที่ได๎เรียน การเรียนได๎เรียนหลายวิชาและท ากิจกรรม เชํน ท าความสะอาด
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วัด อีกอยํางได๎อยูํใกล๎พํอแมํด๎วยครับ ผมรู๎สึกได๎ชํวยพํอแมํท างานอีกด๎วยครับ พํอแมํผมท างานมาก
แล๎วผมอยากชํวยให๎ทํานได๎พักบ๎าง” สมยศ พลีเพื่อชาต.ิ (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “หนูรู๎สึกดีมากคํะที่หนูได๎มาเรียนศูนย์การเรียนชุมชนแหํงนี้     
ตอนแรกไมํคิดวําจะได๎มาเรียนที่นี่ และไมํคิดเลยคํะวําจะมาเรียนศูนย์การเรียนชุมชน เพราะตอนนั้น
หนูยังเรียนอยูํโรงเรียนกองมํองทะอยูํเลยคํะ ตอนนั้นหนูเรียน ม.1 และหนูได๎ยินเพื่อน ๆ ในห๎องบอก
กันวําจะย๎ายมาเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชน หนูก็เฉย ๆ ไมํได๎คิดอะไรพอปิดเทอมหนูกลับไปบ๎าน หนูก็
ได๎ยินขําววํา พี่ก๎อย พี่มะยุรี จะมาเรียนที่นี่หนูก็เลยอยากมาเรียนที่นี่คํะ พอเปิดเทมอหนูก็ลงมาเรียน   
พอมาเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนที่นี่สอนแบบวิถีกะเหรี่ยงด๎วยคํะ มีการทอผ๎า เย็บเสื้อ เรียนวิชา
กะเหรี่ยงด๎วย หนูดีใจมากที่มีวิชาที่หนูชอบ การสอนหรือกิจกรรมมันดีนะคะ กํอนจะเข๎าเรียนตอนเช๎า
เราต๎องท าจิตศึกษากํอนคํะ เพื่อเตรียมพร๎อมเข๎าเรียน ตอนเที่ยงท าบอดี้สแกน ตอนเย็นเลิกเรียนก็จะ
ท าโฮมรูม” เสาวภา คุณก๎องยืนยง. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “หนูรู๎สึกประทับใจมากคํะที่ได๎มาเรียนที่ศูนย์การเรียนนี้ ได๎เรียน
วิชากะเหรี่ยง การเรียนภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาประจ าเผําของหนู หนูดีใจที่ได๎เรียนภาษากะเหรี่ยง
ของตัวเอง”.จันทร์สุดา..(14.พฤษภาคม.2560)..สัมภาษณ.์ 
    “หนูรู๎สึกมีความสุขมากที่ได๎มาเรียนอยํางนี้ ได๎เรียนเรื่องภูมิปัญญา
และเรียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง ถ๎าไมํมีศูนย์การเรียนชุมชนนี้หนูก็คงไมํรู๎วําภูมิปัญญาและวิถีเป็น
อยํางไร และการเรียนการสอนก็สนุกคํะ” มะลิ กิตติมาสสดใส. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “หนูได๎มาเรียนทีศู่นย์การเรียนชุมชน เป็นการเรียนที่ดีมากท าให๎หนู
มีความคิดที่ตํางไปจากเดิมมาก หนูดีใจที่ได๎มีโอกาสมาเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนแหํงนี้ เป็นการเรียน
ที่ไมํต๎องไปตามวิถีข๎างนอก เรียนรู๎อยูํกับวิถีของเรา หนูรักในศูนย์การเรียนชุมชนแหํงนี้ เพราะท าให๎
หนูได๎มีเวลาอยูํกับพํอแมํ หนูภูมิใจที่วันนี้เรามีศูนย์การเรียนเป็นของชุมชนทุกคนด๎วยคํะ รูปแบบการ
สอนและกิจกรรมเราจะเรียนตามวิถีของคนกะเหรี่ยง เราจะมีการเรียนที่วําชํวงตอนเช๎าเรียนวิชาหลัก 
เชํน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ ชํวงบํายเราจะเรียน PBL.คือเรียนปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู๎ 
เรียนตามที่สิ่งที่เราอยากรู๎ ยกเว๎นวันศุกร์เราจะเรียนภาษากะเหรี่ยงและภูมิปัญญา และเราก็จะมีการ
ออกคํายเรียนรู๎ที่จะอยูํปุาออกไปท ากิจกรรมข๎างนอกด๎วย เรียนรู๎ชีวิตในเมืองใหญํ ท ากิจกรรมวัน
ส าคัญ เชํน วันประเพณีฟาดข๎าว วันประเพณีบุญข๎าวใหมํ เป็นการสร๎างสัมพันธ์ที่ดีนักเรียน ครู    
และผู๎ปกครองด๎วย” พรฤดี เจิดพงษ์กล๎า. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
    “หนูดีใจมากคํะที่นี่เรียนเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
เป็นศูนย์การเรียนชุมชนของคนในชุมชุนทุกคนคํะ ถ๎าเป็นงานประเพณีของกะเหรี่ยงนักเรียนและครู
จะไปรํวมกันท ากิจกรรม ดีใจอีกอยํางที่ศูนย์การเรียนชุมชนมีสอนร าตงของกะเหรี่ยง ถ๎าหนูไมํได๎มา
เรียนที่นี่หนูคงไมํได๎เรียนรู๎เรื่องของวิถีกะเหรี่ยง รู๎สึกชุมชนมีความส าคัญตํอพวกเราทุกคนคํะ และมี
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การสอนท าไรหมุนเวียนหนูรู๎สึกดีใจที่ได๎เรียนท าไรํหมุนเวียนของคนชุมชนทุกคน หนูดีใจอีกอยํางคือมี
ผู๎ใหญํที่ชุมชนมีความสามารถดีในการท างานคํะ หนูได๎เรียน PBL ที่ตอนแรกเราไมํรู๎ท าให๎เราเรียนรู๎ได๎
ทุกอยํางคํะ และได๎เรียนอาหารพ้ืนบ๎านของคนกะเหรี่ยงหลายอยํางเลยคํะ หนูมาเรียนที่ศูนย์การเรียน
ชุมชนนี้หนูมีความสุขทุกวันคํะ” มือบา. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
    “หนูรู๎สึกวําได๎เป็นตัวเองมากขึ้น และเข๎าใจในตัวเอง หนูรู๎สึกดีหนูมี
ความสุขที่ได๎มาเรียนที่นี่และหนูจะท าประโยชน์ให๎กับศูนย์การเรียนชุมชนที่หนูพอท าให๎ได๎ ถ๎าไมํมี
โรงเรียนนี้หนูคงไมํได๎เรียนหนูภูมิใจที่ได๎เรียนใจในศูนย์การเรียนชุมชนที่หนูเรียนคํะ และมีการสอนไมํ
เหมือนที่อื่นเพราะเรียนที่นี่ได๎เรียนวิชากะเหรี่ยงด๎วยได๎เรียนรู๎ภูมิปัญญาที่อื่นไมํมีวิชาแบบนี้ ครูจะถาม
เสมอวําหนูเข๎าใจไหมครูคํอย ๆ สอนและครูเข๎าใจในตัวพวกหนู พวกหนูเรียนที่นี่ก็ได๎ลงมือท า      
เชนํ การลงมือท าของพวกหนูคือการท าไรํหมุนเวียน และท าอะไรหลายอยํางหนูภูมิใจในศูนย์การเรียน
แหํงนี”้ วันพร. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์.  
   (1.2).ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) จะไมํใช๎วิธีการท าโทษนักเรียนด๎วยการตี หรือการดุดําวํากลําวแตํจะเป็นการพูดคุยระหวําง
ครูกับนักเรียน ให๎เกิดความเข๎าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในสํวนนี้ต๎องใช๎ความเข๎าใจ ความเมตตาของ
ครูผู๎สอน และหาทางแก๎ไขหาข๎อตกลงรํวมกันในปัญหาที่เกิดขึ้นรํวมกันระหวํางครูกับนักเรียน ซึ่งครู
ภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จะมคีรูชุมชน เป็นคนใน
ชุมชนเดียวกันกับนักเรียนท าให๎มีความเข๎าใจนักเรียนได๎งําย ด๎วยพื้นฐานทางสังคมที่เติบโตมา
คล๎ายกัน ครูจึงเป็นเหมือนพี่ที่ให๎ค าปรึกษา ถึงครูที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) บางคนจะจบ ม.6 แตํรักเรียนก็เชื่อมั่นในความรู๎ที่ครูสอน และเวลาที่
นักเรียนไมํเข๎าใจในการเรียนก็กล๎าที่จะถามครูในเรื่องที่ไมํเข๎าใจ สํงผลให๎นักเรียนมีความสุขและสนุก
กับการเรียน ในการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูกับนักเรียน 
    “ตอนแรกก็รู๎สึกกังวลกับศูนย์การเรียนนี้มาก เพราะครูก็ไมํรู๎เป็น
ใคร พอเรียนผํานไป 1 ปี ก็รู๎สึกมั่นใจมากขึ้นพอหนูเรียนถึง ม.3 หนูมั่นใจเลยวําการสอนแบบศูนย์การ
เรียนนี้ดีมาก เพราะเราไมํต๎องตามกรอบอะไรมาก และครูเป็นครูชุมชนคุยกันเหมือนพี่เหมือนน๎องมี
อะไรก็ปรึกษากันได๎ เรียนไมํรู๎เรือ่งก็ถามครูได”๎ สุนารี ขุนมณี. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “เรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนหนูรู๎สึกมีความสุขคํะ และก็รู๎สึกสนุก
กับการเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน ถ๎าหนูไปเรียนที่ข๎างนอกหนูก็จะไมํรู๎เกี่ยวกับเรื่องกะเหรี่ยงคํะ 
แล๎วหนูก็ไมํต๎องเรียนอยูํแตํในห๎องเรียน ชอบที่ศูนย์การเรียนชุมชนอยูํใกล๎บ๎านของหนูชํวยประหยัด
คําใช๎จํายในบ๎านอีกด๎วยคํะ ได๎เรียนกับครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นคนในหมูํบ๎านเอง และครูชุมชนก็เป็นคนใน
หมูํบ๎านคํะ หนูชอบครูสอน เวลาที่หนูไมํเข๎าใจหนูกล๎าถามแล๎วครูจะบอกให๎หนูเข๎าใจ ตํางจาก
โรงเรียนอื่นที่หนูเคยเรียนมาหนูจะไมํกล๎าที่จะถามมาเรียนที่นี่ท าให๎มีความกล๎าถาม กล๎าคิด กล๎าที่จะ
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พูดอะไรออกไป ท าให๎หนูกล๎าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และท าให๎หนูกล๎าไปอีกหลาย .ๆ.อยําง 
หนูรักศูนย์การเรียนชุมชนที่นี่มากคํะ” ดาริทา เจ็ดพงษ์กล๎า. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “ผมเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนแล๎วรู๎สึกดีครับ และยังได๎อยูํใกล๎พํอ 
แมํ พี่น๎อง และคนรอบข๎าง อีกทั้งยังได๎สัมผัสกับบรรยากาศของบ๎านเรา คนที่มาเรียนมีมาจากตําง
หมูํบ๎านบ๎างแตํก็ปรับกันได๎ไวเป็นเพื่อนกันไมํทะเลาะกัน และยังรักกันเหมือนพี่เหมือนน๎อง เพราะวํา
ครูเคยบอกเราควรรักกันมีอะไรก็ชํวยกัน ครูที่นี่เป็นครูในท๎องถิ่นบ๎านเกิดก็อยูํในหมูํบ๎าน และครูยัง
บอกอีกวําถ๎ามีอะไรให๎ปรึกษากับครูได๎ การสอนและกิจกรรมก็ดีครับเพราะวํามีทั้ง 8 กลุํมสาระวิชา
หลักและวิชาเสริม เชํน ภาษากะเหรี่ยง ภูมิปัญญา เป็นต๎น และกิจกรรมก็ดีครับได๎ลงภาคสนามหรือ
ลงมือท าเองโดยจะมีครูคอยดูแลเป็นคนสํงเสริม หรือคนคอยบอกวําเราต๎องท ายังไง เพื่อที่งานจะได๎
ออกมาดีอยํางที่เราตั้งใจท าครับ ผมรู๎สึกภูมิใจครับที่ได๎มาเรียนรู๎การเรียนการสอนอยํางนี้ ขอบคุณ
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนนี้ขึ้นมาครับ” อนันดา ไทรนิทัศน.์ (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   (1.3).ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) อยูํในพื้นที่บ๎านสะเนพํองพื้นที่หมูํบ๎านอยูํภายในหุบเขา วิธีเดินทางเข๎าออกหมูํบ๎านถือเป็น
เรื่องที่ยากล าบาก การเปิดศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองในระดับชั้นมัธยมศึกษา ถือเป็น
การเปิดโอกาสทางการศึกษาให๎กับลูกหลานภายในหมูํบ๎าน และหมูบ๎านใกล๎เคียงให๎ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น โดยที่ลูกหลานไมํต๎องออกไปเรียนไกลนอกหมูํบ๎านและพักอาศัยอยูํหอพักด๎านนอก
หมูํบ๎าน ท าให๎พํอแมํเกิดความเป็นหํวงวําลูกจะอยูํอยํางไร จะอยูํได๎หรือไมํในสังคมภายนอกที่หากไกล
ความดูแลของพํอแมํ หากเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองพํอแมํไมํต๎องเสียคําใช๎จํายใน
การเรียนของลูก เพราะที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองไมํเก็บคําเลําเรียน แตํจะเป็นเพียง
คําขนมเล็กน๎อยของนักเรียนบ๎างเทํานั้น ทั้งในวันหยุดนักเรียนยังสามารถชํวยเหลือพํอแมํเรื่องงาน
บ๎าน ในการหุงหาอาหาร ท าความสะอาดบ๎าน และยังชํวยงานภายในไรํภายในสวนอีกด๎วย ศูนย์การ
เรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ก าหนดวันหยุดตามวิถีการท าไรํ
หมุนเวียน ตามประเพณี ของชาวกะเหรี่ยงโผลํว สํงผลให๎นักเรียนได๎ชํวยเหลืองานภายในครอบครัวได๎
อยํางเต็มที่ และเรียนรู๎วิถีของชาวกะเหรี่ยง 
    “รู๎สึกดีที่ได๎มาเรียนครูใจดีไมํตี อีกอยํางใกล๎บ๎านพวกหนูด๎วย ไมํเสีย
คําเทอม ไมํมีคําใช๎จํายอะไร ได๎เรียนรู๎นอกห๎องเรียน เชํน ไปไรํวาบํ อง ไปปางสนุก ได๎ไปแสดง
ความสามารถที่เรามี พวกหนูมีความสุขที่ได๎แสดงวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงให๎คนอื่นดู ทุกวันพระเราจะ
ท าความสะอาดวัดกันหรือท าความสะอาดหมูํบ๎าน” มยุรี. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
    “ผมรู๎สึกดีใจมากครับที่ได๎เรียนที่นี่เพราะเป็นที่ผมเติบโต และท าให๎
ผมมีความรู๎ อีกอยํางผมได๎อยูํใกล๎พํอแมํและยังได๎ชํวยงานพํอแมํอีกครับ ครูที่สอนก็เป็นครูที่ดีเป็นคน
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ในหมูํบ๎าน วันศุกร์เราเรียนภาษากะเหรี่ยงครูภูมิปัญญามาสอน จันทร์ถึงพฤหัสบดีเรียนวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ และ PBL” โจํเอมุํย. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์  
    “รู๎สึกดีคํะไมํไกลบ๎านใกล๎ ๆ บ๎านได๎กลับบ๎านก็บํอย ดีใจมากคํะที่
ได๎มาเรียนที่สะเนพํองเพราะวําไมํเหมือนที่อื่น หนูชอบเพราะวําท าอะไรเป็นทุกอยําง ท าอาหาร
กลางวันก็ท ากันเอง ซึ่งไมํต๎องพึ่งพาคนอื่น การเรียนสํวนมากจะเรียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยง 
ท ามาหากินอยํางไร แตํงชุดอยํางไร หนูชอบการแตํงชุดกะเหรี่ยงมาก ๆ เพราะตามวิถีของเราเอง 
บางครั้งหนูก็อยากไปเรียนข๎างนอกบ๎าง แตํหนูอยากเรียนรู๎ชีวิตของคนกะเหรี่ยงกํอน เลยตัดสินใจจะ
เรียนไปกํอน 3.ปี ถ๎าจบก็จะไปเรียนข๎างนอกคํะ”.กัลยา พิทักษ์ชาติคีรี ..(14.พฤษภาคม.2560). 
สัมภาษณ.์ 
    “ประทับใจมากที่ได๎มาเรียน เพราะเริ่มแรกจะออกไปเรียนตํอใน 
ตัวเมือง และพํอแมํไมํมีเงินมากพอที่จะสํงให๎เรียน เลยจะไปเรียนที่เมืองกาญจนบุรี ไปอยูํเป็นเทอม
อาจเสียคําใช๎จํายน๎อยกวําที่สังขละบุรี แตํพํอกับแมํบอกมันไกลถ๎าเกิดอะไรกับเราพํอแมํจะไมํรู๎    
ตอนนั้นก็ใกล๎เปิดเทอมแล๎วพอดีมีศูนย์การเรียนชุมชนเกิดขึ้น พํอแมํจึงตัดสินใจให๎เรียนที่นี่ เรียนแล๎ว
ก็ได๎รู๎สิ่งที่ยังไมํรู๎ เชํน การร าตง ท าไรํหมุนเวียน ประวัติหมูํบ๎าน ถ๎าออกไปเรียนในตัวเมืองก็จะไมํได๎
เรียนสิ่งที่เป็นรากเหง๎าของตนเอง เป็นการเรียนที่ท าให๎รู๎สึกกล๎าคิด กล๎าถามครูมากขึ้น เมื่อเรากล๎า
ถามแล๎วก็ท าให๎เรามีกระบวนการด๎านความคิดมากขึ้น” ปาริชาติ คงนานดี..(14.พฤษภาคม.2560). 
สัมภาษณ.์ 
    “หนูรู๎สึกวําถ๎าไมํมีศูนย์การเรียนชุมชน หนูอาจจะไมํได๎เรียนก็ได๎
เพราะวําพํอแมํสํงหนูเรียนไมํได๎พํอแมํก็ไมํได๎มีรายได๎มาจากที่อื่น พํอแมํไมํมีเงินที่จะให๎เราไปเรียนข๎าง
นอกได๎เหมือนคนอื่น ๆ หนูดีใจมากเลยคํะที่มีศูนย์การเรียนชุมชนนี้ ท าให๎หนูมีโอกาสได๎เรียนตํอ ม .1 
ถึง ม.3 และหนูรู๎สึกดีมากถึงครูจะไมํได๎จบครูมาโดยตรง หนูก็มีความสุขกับการเรียนมากกวํา เพราะ
ได๎เรียนรู๎ในหมูํบ๎านของเราเองได๎ท าสิ่งใหมํ ๆ ที่เราไมํเคยท ามากํอน และได๎เรียนในสิ่งที่พํอแมํท ามา
นานแล๎วเราก็ควรท าในสิ่งที่เรามีอยูํกับพํอแมํ”.วิชานี กิจก๎องไพศาล..(4.พฤษภาคม.2560). สัมภาษณ.์ 
  (2).นักเรียนมีการเรียนรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุ วรรณ  
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จากการสังเกตอยํางมีสํวนรํวมของผู๎ศึกษาวิจัยพบวํานักเรียน
ได๎เรียนรู๎ในเรื่อง จิตศึกษา วิชา 8 กลุํมสาระ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต๎น จะเห็นได๎จากการ
สัมภาษณ์นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู๎ในเรื่องตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเรื่องของภายนอกหรือเรื่องของ
ภายในโดยแบํงได๎เป็น 2 ประเด็นดังตํอไปนี ้
   (2.1).การเรียนภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เน๎นในการเรียนรู๎เรื่องของวิถี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อภูมิปัญญา 
สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นการรักษาปุาของชาวกะเหรี่ยง เพราะคนกะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่เคารพศรัทธาตํอ
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ธรรมชาติการเรียนรู๎ในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนํพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จึงเป็น
การเรียนรู๎ความรู๎ท๎องถิ่นเพื่อถํายทอดถึงลูกหลานได๎สืบทอดตํอไป 
    “ผมได๎เรียนภาษากะเหรี่ยงเพราะวําตอนนี้ในหมูํบ๎าน สํวนใหญํคน
จะเขียนไมํคํอยถูกแล๎วครับ ผมอยากเขียนภาษากะเหรี่ยงได๎ครับ ผมได๎รู๎เพลงกะเหรี่ยง ภาษา
กะเหรี่ยงนั้นส าหรับผมมันมีความหมายมากครับ และพวกผมได๎ไปออกคํายที่ปุาด๎วยครับได๎รู๎ชื่อยารู๎
ชื่ออาหารการกินในปุาอีกมากมายด๎วยครับ ผมรู๎สึกวําการที่เราจะเขียนตัวภาษากะเหรี่ยงนั้นมันไมํใชํ
เรื่องงํายเลย” สมยศ พลีเพื่อชาต.ิ (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “ผมได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่ผมไมํเคยรู๎การ
ท าไรํหมุนเวียน เราจะต๎องเริ่มท าเดือนไหนและอีกอยํางผมได๎รู๎วําไรํหมุนเวียนชํ วยรักษาปุา         
และธรรมชาติอยํางไร ผมได๎รู๎วําภาษากะเหรี่ยงมีความส าคัญกับชีวิตเราอยํางไร ศูนย์การเรียนชุมชน
แหํงนี้ท าให๎ผมได๎เรียนรู๎เรื่องการท าจิตศึกษา เป็นการแชร์ความรู๎ให๎กับเพื่อนและเราจะมาแลกเปลี่ยน
ความรู๎กัน และได๎เรียนPBL” โจํเอมุํย. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “หนู ได๎ เรียนรู๎ วิ ธีการทอผ๎าและเย็บผ๎า  เรียนรู๎ วิถีการใช๎ ใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนวิธีการท าไรํ เรียนรู๎หลายอยําง โดยเฉพาะหนูเป็นเด็กบ๎านไกลได๎ท างานหลาย
อยํางที่ไมํเคยได๎ท า แตํบางครั้งหนูก็รู๎สึกเบ่ือคํะที่ได๎ท างานแตํดีอยํางหนึ่งคํะที่ท างานแบบนี้ จะได๎ไปใชํ
ในชีวิตประจ าวันได๎ด๎วยคํะ ตอนหนูไปไรํครูภูมิปัญญาเลําให๎พวกหนูเหลําให๎พวกหนูฟังวํา การมาที่ไรํ
เผาต๎องพูดอยํางไรต๎องปฏิบัติอยํางไร” เสาวภา คุณก๎องยืนยง. (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   2.2).การเรียนภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นการเรียนแบบบูรณาการวิชาตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เข๎าใจ ปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง ในการด าเนินวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโผลํว   
และเข๎าใจในวิถีการด าเนินชีวิตที่ตํางจากตนเองเลือกรับในวัฒนธรรมที่ตํางได๎อยํางเหมาะสม 
    “หนูได๎เรียนรู๎การท าจิตศึกษาตอนเช๎าเรามานั่งรวมกัน น าเอาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมาเพื่อศึกษาเข๎าใจในสิ่งนั้นเราจะมีการให๎พี่ ๆ ทุกคนได๎แสดงความคิดเห็นของตนไมํมีถูกไมํมี
ผิด และกล๎าที่จะตั้งค าถามหรือสิ่งที่ตนอยากรู๎ และสุ จิ ปุ ริ คือ ฟัง คิด ถาม เขียน ท าบอดี้สแกนคือ
ตอนเที่ยงเป็นการพักผํอนรํางกายของตัวเอง ท าโฮมรูมคือตอนเย็นเป็นการถามวําพี่  ๆ ท าอะไรบ๎าง
หรือมีการบ๎านอะไรบ๎างเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาด๎วย ได๎เรียนการร าตงเป็นภูมิปัญญาของคน
กะเหรี่ยงที่สืบทอดตํอกันมา เราได๎การน ากลับมาเรียนรู๎การร าตงอยํางจริงจัง ไมํใชํแคํเรียนอยํางเดียว
แตํเราได๎มีการซ๎อมร าตงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนด๎วย ได๎เรียนรู๎เรื่องผักพื้นบ๎านเราได๎ถามครูภูมิ
ปัญญาผักอะไรบ๎างที่เป็นยา เราไมํได๎แตํถามผู๎รู๎เทํานั้น เราได๎ลงมือท าเป็นการออกคํายเรียนรู๎ ใช๎ชีวิต
อยูํกับปุาหากินตามธรรมชาติของเรา” พรฤดี เจิดพงษ์กล๎า. (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์  
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    “ได๎เรียนวัฒนธรรมและประเพณีในหมูํบ๎านของเราเอง เราก็มี
ความสุขที่ได๎เรียนในหมูํบ๎านตัวเองและท าไรํนาที่พํอแมํคนในหมูํบ๎านท ามาตั้งแตํเกิด และเราได๎เรียนรู๎
ต าราเรียนข๎างนอกเหมือนคนข๎างนอก” วิชานี กิจก๎องไพศาล. (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง ประเพณีตําง ๆ ที่เรายัง
ไมํได๎เรียนรู๎อีกเยอะ แตํละปีมีประเพณีอะไรบ๎าง ประเพณีแตํละอยํางอยูํระหวํางเดือนไหน ได๎เรียน 
PBL.ไปหาวําผักอะไรขึ้นในชํวงไหน ผักอะไรกินได๎อะไรกินไมํได๎ สิ่งที่พวกหนูไมํรู๎แตํตอนนี้พวกหนูรู๎
แล๎ว ได๎ไปหาข๎อมูลเกี่ยวกับหมูํบ๎านสะเนพํอง” มยุรี. (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “ส าหรับหนูเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนหนูได๎ เรียนการท าไรํ
หมุนเวียน และได๎ท าจิตศึกษาได๎ถอดบทเรียนกับพี่ ๆ และครูทุกคนในศูนย์การเรียน หนูได๎รู๎วําการท า
ไรํหมุนเวียนต๎องท าอยํางไรมีขั้นตอนในการท าอยํางไร ในไรํหมุนเวียนปลูกอะไรได๎และอะไรที่ปลูก
ไมํได๎บ๎าง ได๎รู๎การอยูํในปุาควรท าอะไรและไมํควรท าอะไร ได๎เรียนภูมิปัญญากะเหรี่ยง ได๎เรียนรู๎เรื่อง
อาหารพื้นบ๎าน และได๎ลงมือท าคํะ” วันพร. (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
    “หนูได๎ท าอะไรหลายอยําง ไมํได๎เรียนอยูํแตํเพียงในห๎องเรียนอยําง
เดียว แตํพวกหนูได๎ไปทุกที่ที่อยากไป ได๎รู๎เรื่องที่เราอยากรู๎ เชํน ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงซึ่งหนู
ชอบมาก” กัลยา พิทักษ์ชาติคีร.ี (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
    “ผมได๎เรียนรู๎การที่เราได๎อยูํกับตัวเอง เชํน นั่งสมาธิ ตั่งสติ ท าใจให๎
นิ่ง เวลาเรียนไมํเลํนเวลาเลํนไมํเรียน ได๎เรียนรู๎การอยูํในเมือง การอยูํในเมืองผมรู๎สึกวํามีทั้งข๎อดีและ
ข๎อเสีย ข๎อดีคือมีสิ่งอ านวยความสะดวกให๎มากมาย ข๎อเสียคือสิ่งที่อ านวยความสะดวกเหลํานั้นอาจท า
ให๎โลกของเราเสื่อมสภาพ ได๎เรียนรู๎นอกห๎องเรียนสถานที่ตําง ๆ ได๎เรียนที่ริมน้ าอากาศเย็นสบายไมํ
ร๎อน เพราะวํามีต๎นไม๎ใบไม๎คอยกันแดดให๎ไมํร๎อน ได๎เรียนที่ไรํจะเป็นของพี่ ม.3.ครับเพราะวํา.ม.3   
จะมีไรํเป็นของตัวเอง ได๎รู๎วําการท าไรํต๎องท ายังไงเวลาไหนต๎องฟันไรํ  เวลาไหนต๎องหยอดข๎าว เวลา
ไหนต๎องเกี่ยวข๎าว ได๎เรียนรู๎ในหมูบ๎านการออกไปส ารวจในหมูํบ๎านวํามรการใช๎ยาฆําหญ๎าเยอะหรือไมํ 
เยอะแคํไหน ภาษากะเหรี่ยงและภูมิปัญญา ผมคิดวําเราสามารถอํานออกได๎เป็นบางสํวนแล๎วครับ ถึง
จะอํานไมํออกทั้งหมด เขียนได๎ไมํทั้งหมด ภูมิปัญญาก็สืบสานตํอจากรุํนเกํา เราเยาวชนรุํนใหมํจะต๎อง
สืบสานวิถีกะเหรี่ยงตํอไปครับ” อนันดา ไทรนิทัศน์. (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์. 
 4.8.2 ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากผู๎อ านวย 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎อ านวยการของศูนย์การเรียนชุมนศรีสุวรรณสะเนพํอง     
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) และเป็นคนในหมูํบ๎านสะเนพํองด๎วยนั้น ซึ่งพบวํามีความรู๎สึกในทางบวก           
เรื่องเปูาหมายของการเรียนชุมนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ของการจัดการ
เรียนการสอน ดังตํอไปน้ี 
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  (1).ผู๎อ านวยการมองเปูาหมายของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง    
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จะเน๎นด๎วยเรื่องอัตลักษณ์ และเรื่องทางด๎านวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 
การปฏิบัติจริงการน าไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน พบได๎จากการสัมภาษณ์ดังตํอไปนี ้
   “เราอยากให๎ได๎เรียนรู๎วิถชีีวิตของคนกะเหรี่ยง ซึ่งถ๎านักเรียนเรียนรู๎เรื่อง
วิถีชีวิตภูมิปัญญาท๎องท๎องถิ่นได๎ อยํางน๎อยเด็กเมื่อโตขึ้นได๎กลับมาอยูํที่บ๎าน ก็จะด ารงวิถีชีวิตเลี้ยง
ตัวเองได๎ในวิถีของชาวกะเหรียง ที่ส าคัญการศึกษาปัจจุบันเราอยากจะเน๎นเรื่องปฏิบัติจริง อยํางใน
เรื่องของประเพณีวัฒนธรรม ในเรื่องของภาษากะเหรี่ยงอยากจะให๎คงอยูํไว๎กับท๎องถิ่นก็เลยจัดตั้งศูนย์
การเรียนชุมชนนี้ขึ้นมา”.นันวิมล ไทรนิทัศน์..ผู๎อ านวยการ.ศูนย์การเรียนชุมนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
  4.8.3 ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากครูชุมชน 
  จากการสัมภาษณ์ครูชุมชนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง         
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) และเป็นคนในหมูํบ๎านสะเนพํอง ซึ่งพบวํามีความรู๎สึกในทางบวกตํอการ
วางแผนในการสอน และรวมถึงความคาดหวังตํอศูนย์การเรียนชุมชนและนักเรียน ดังตํอไปนี ้
  (1).ครูชุมชนอธิบายถึงศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองวํา (วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร) มีรูปแบบการเรียนการสอนมาจากโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา ที่เน๎นเรื่องของ
ปัญญาภายใน เรื่องจิตศึกษา บอดี้สแกรน โฮมรูม กิจกรรมสารณะ ที่ให๎นักเรียนเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น 
และปัญญาภายนอกความเข๎าใจตํอโลกภายนอก ทั้งศาสตร์และศิลป์ แตํทั้งนี้ไมํได๎น ามาใช๎ทั้งหมด
เพราะต๎องน ามาปรับใช๎ให๎เข๎ากับบริบทพื้นที่ วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง โดยเน๎นภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ ชุมชน และมีการเรียนที่เน๎นการบรูณาการเรื่องของท๎องถิ่นให๎เข๎ากับ 8 กลุํมสาระ
วิชา ซึ่งหลักสูตรกระบวนการสอนเป็นอยํางไร การเตรียมตัวสอนของครูชุมชน ความคาดหวังตํอศูนย์
การเรียนชุมชน ความคาดหวังตํอกับนักเรียน โดยการเรียนการสอนจะเน๎นในการบรูณาการหลักสูตร 
ระหวํางหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรชุมชนให๎สอดคล๎องกัน และความคาดหวังวําความรู๎ที่ให๎ไปนั้น
นักเรียนจะสามารถน าไปใช๎จริงได๎ในชีวิตประจ าวัน 
   “เรื่องหลักสูตรเราเน๎นภูมิปัญญาอยํางแรกเป็นหลัก และ 8.วิชาหลัก
ของรัฐตามที่ก าหนดเพื่อจะได๎สอดคล๎องกับภูมิปัญญาวิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร ซึ่งหลักสูตรภูมิ
ปัญญาเรามองเห็นความส าคัญวําปัจจุบันเรื่องภูมิปัญญาเริ่มหายไปในทุกที่บางที่ ก็ไมํเหลือแล๎ว      
พอเห็นอยํางนั้นปัจจุบันถา๎ไมํมีคนรักษาจะสูญหายไปเรื่อย ๆ อยากให๎คนในชุมชนหรือพี่นักเรียนยังคง
เติบโตมาได๎เรียนรู๎และรักษาภูมิปัญญานี้ไว๎อยูํ ส าหรับวิชาภูมิปัญญาที่ผํานมาเราเรียนในวันศุกร์    
เน๎นเรื่องภาษา ภูมิปัญญา การแตํงกาย เพ่ือให๎เขาเรียนรู๎ในสิ่งที่เขาเป็น และเกิดความภาคภูมิใจในสิ่ง
ที่เขาเป็นให๎รักตัวเองมากขึ้นและรักบ๎านเกิดมากขึ้น ชํวงเช๎าจะเป็นจิตศึกษาและตามด๎วยวิชาหลัก
ในชํวงเช๎าก็จะเป็น คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย ชํวงเช๎าจะเป็นจิตศึกษา ส าหรับตอนเที่ยงจะเป็น
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บอดี้สแกนอันนี้ก็จิตศึกษาแตํวําเป็นจิตศึกษาที่เกี่ยวกับส ารวจรํางกาย ให๎พี่  ๆ นักเรียนทบทวน
รํางกายเรียนรู๎รํางกายตัวเอง และชํวงบํายจะเป็นการเรียนรู๎เรื่อง PBL.จะเป็นเรื่องของการบูรณาการ
วิชาในวิชาตามกลุํมสาระ ซึ่งจะเรียนรู๎เป็นโครงงานหนึ่งเพื่อจะได๎เรียนรู๎ในเรื่องตําง ๆ ไปพร๎อม ๆ กัน
ได๎ ตอนเย็นจะเป็นโฮมรูมอยูํในชํวงจิตศึกษาซึ่งเป็นการทบทวนในหนึ่งวัน พี่นักเรียนเรียนท าอะไรบ๎าง   
จะได๎ไมํลืมวําในหนึ่งวันที่ผํานมาได๎เรียนรู๎อะไรไปบ๎าง และวันพรุํงนี้ต๎องเตรียมพร๎อมอยํางไรในการ
เรียนรู๎ การเตรียมตัวสอนในวิชาหลักกับวิชา PBL.วิชาหลักจะสอนตามเนื้อหาแบบทั่วไป แตํเราจะให๎
พี่นักเรียนค๎นหากํอนวําสิ่งที่เขาอยากรู๎คืออะไรกํอน สํวนครูมีหน๎าที่คอยสอนแนะน าตามเนื้อที่พี่
นักเรียนควรรู๎ด๎วย ส าหรับการเรียน PBL.จะเรียนเป็นโครงงานสิ่งที่ส าคัญก็คือสิ่งที่พี่นักเรียนอยากท า
ความเข๎าใจกันวําในเทอมนี้เราจะเรียนอะไรกันและสิ่งที่พี่นักเรียนอยากรู๎จริง ๆ คืออะไรเพื่อที่วําเรียน
ไปแล๎วสามารถน าไปปรับใช๎กับตัวเองได๎จริง ๆ สํวนตัวครูในการเตรียมตัวคือการท าความเข๎าใจกับ
เนื้อหาที่จะสอนกํอน ต๎องท าแผนการเรียนการสอนของตัวเองกํอน ให๎พอรู๎ไว๎กํอนวําจะมีเนื้อหา
อะไรบ๎างเพราะสุดท๎ายแล๎วต๎องไปสรุปเนื้อหาในการเรียนการสอนกับพี ่ๆ นักเรียนอีกทีกํ่อน หาข๎อมูล
ไว๎กํอนวําพี่นักเรียนควรจะรู๎สิ่งนี้นะ เราต๎องหาข๎อมูลสิ่งที่พี่นักเรียนต๎องรู๎มีอะไรบ๎าง และสิ่งที่พี่
นักเรียนอยากรู๎มีอะไรบ๎าง เพื่อพอเราวํางแผนการเรียนรํวมกับพี่นักเรียนเราจะได๎น า เนื้อหาที่เรา
เตรียมไว๎มาวางเนื้อหาการเรียนได๎ ตัวผมอยากให๎เด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาได๎มาเรียนที่นี่       
และอยากให๎ที่นี่เป็นที่เรียนรู๎ส าหรับคนที่สนใจในเรื่องวิถีของชาวกะเหรี่ ยงได๎มาเรียนรู๎จากที่นี้ได๎   
สํวนพี่นักเรียนอยากให๎พี่นักเรียนเข๎าใจตัวเองสามารถบอกตัวเองได๎วําสิ่งที่อยากท าคืออะไรเพราะวํา
อยากให๎เรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองมีและพัฒนาให๎ดีมากขึ้น” เพื่อชาติ เสตะพันธ์. ครูชุมชน ศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   “เริ่มแรกเรามีโรงเรียนต๎นแบบเป็นโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา     
ตอนแรกยังไมํเข๎าใจรูปแบบมากนักจนได๎ไปอบรมเรียนรู๎รูปแบบการสอนเพิ่มเติมที่โรงเรียนล าปลาย
มาศพัฒนา เราน ามาปรับใช๎กับศูนย์การเรียนชุมชนของเราอาจจะไมํได๎ใช๎ทั้งหมด เนื่องจากบริบทที่
นั่นกับที่นี่วิถีแตกตํางกัน เราจัดการสอนในชํวงเช๎าเรียนวิชาหลัก ชํวงบํายเรียน PBL.เรียนอิงกับ     
น้ า ปุา สังคมของเรา และวิถีชีวิตให๎สอดคล๎องกัน มีวิชากะเหรี่ยงที่เพิ่มเติมจาก 8.กลุํมสาระมาเป็น
วิชาหลักทุกวันศุกร์เราจะมเีรียนวิชาภูมิปัญญากะเหรี่ยง สิ่งที่น ามาเรียนเกิดขึ้นจากพื้นฐานวิถีชีวิตของ
คนกะเหรี่ยง เรียนภาษากะเหรี่ยง เลํานิทานกะเหรี่ยง จักสาน ท าไรํ ท านา ท าสวน การเตรียมตัวสอน
จะเริ่มท าแผนกํอนประมาณหนึ่ง เพราะต๎องให๎พี่นักเรียนมีสวนรํวมในการจัดการเรียนในสิ่งที่พี่
นักเรียนอยากเรียนรู๎ด๎วยและดูวําเนื้อหาเข๎ากับตัวชี้วัดตัวไหน สิ่งที่สอนต๎องใช๎สื่ออะไรในการสอน 
และหาข๎อมูล ส าหรับจิตศึกษา บอดี้สแกน โฮมรูม เราวํางแผนเป็นสัปดาห์ เราหวังวําศูนย์การเรียนนี้
จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ ท าให๎คนรู๎จักมากขึ้นในด๎าน ภูมิปัญญา ภาษากะเหรี่ยง วํายังมีสถานที่ที่สอนใน
เรื่องวิถีของกะเหรี่ยงและสอนตามหลักสูตรแกนกลางให๎สอดคล๎องกัน เด็กที่นี่ อาจจะได๎วิชาการ
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พอสมควรประมาณหนึ่ง แตํเรื่องของวิชาชีวิตนักเรียนที่นี่ได๎รับอยํางเต็มที่ ผมคิดวําสิ่งเหลํานี้จะหลํอ
หลอมให๎เป็นคนที่เข๎มแข็งและเป็นคนดี หวังวําสิ่งเหลําจะท าให๎เขาเป็นคนดีของสังคม น าความรู๎ที่ได๎
จากศูนย์การเรียนชุมชนไปใช๎ได๎ในชีวิตได๎อยํางมีความสุข และนักเรียนมีพัฒนาการจากเดิม มีความ
รับผิดชอบตํอสํวนรวม ปรับตัวที่จะเรียนรู๎มีน้ าใจมากขึ้น มีนิสัยรักการอํานเข๎าห๎องสมุดจากเดิมที่ไมํ
เข๎า นักเรียนกล๎าแสดงออกมีภาวการณ์เป็นผู๎น าสามารถน าจิตศึกษาแทนครูได๎ มีสมาธิสนุกกับการ
เรียนภาษากะเหรี่ยง นักเรียนปรับลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวของตนเองจากแตํกํอนลงมากผํานกิจกรรม
ตําง ๆ การให๎ก าลังใจความคิดในแงํบวก”.ชาญชัย สังขธิติ. ครูชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). (15 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
   “เราจะเรียนแบบบูรณาการจะเน๎นทางท๎องถิ่นของเราโดยที่มีเรื่องของ
ภูมิปัญญาเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วยคํะ แตํเราก็ไมํได๎ทิ้งหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงก าหนดเรายัง
เรียน 8 กลุํมสาระ เหมือนเดิมแตํเราเสริมเรื่องของท๎องถิ่นภูมิปัญญาของเราเข๎าไปคํะ ก็เป็นการเรียนรู๎
เชิงบูรณาการคํะ การเตรียมการสอนของเราจะเตรียมรํวงหน๎าในกํอนชํวงปิดเทอม เพื่อที่จะเป็นการ
เตรียมกํอนที่จะมาสอน และเราต๎องเตรียมแบบสอนมากํอนและมาเตรียมกับพี่นักเรียนอีกทีคํะ     
เราหวังอยากให๎ที่นี่เป็นที่ให๎โอกาสส าหรับพี่นักเรียนที่ยังขาดทุนในการศึกษาตํอข๎างนอก เราหวังให๎
ศูนย์การเรียนพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องการสอนทั้งทางวิชาการและภูมิปัญญาคํะ เราไมํได๎คาดหวังกับ
พี่นักเรียนมากเพราะเราไมํอยากไปกดดันเขา เพียงให๎ได๎เรียนรู๎และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของพี่
นักเรียนได๎.นักเรียนมีการพัฒนาตนเองจากแตํเดิมเริ่มที่จะเข๎ารํวมงานประเพณีตําง.ๆ.มากขึ้น         
มีความรู๎การท าไรํ และไปชํวยเหลืองานงานในไรํจากเดิมที่ไมํไป เริ่มเขียนภาษากะเหรี่ยงได๎จากเดิมที่
พูดได๎อยํางเดียว ชํวยเหลือผู๎อื่นยิ่งเรียนยิ่งเข๎าใจเข๎าใกล๎วิถีมากขึ้น”.ชิราภัทร.รํมไพรงาม..ครูชุมชน 
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). .(15.พฤษภาคม.2560). 
สัมภาษณ.์ 
 4.8.4 ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากครูภูมิปัญญา 
  จากการสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาการของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง        
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) และเป็นคนที่มีความรู๎ด๎านภูมิปัญญาในหมูํบ๎านสะเนพํอง ซึ่งพบวํามี
ความรู๎สึกในทางบวกมีการวางแผนในการสอนนักเรียน ในสํวนหลักจะเน๎นเรื่องของปัจจัย 4        
การด ารงชีวิตตามวิถีกะเหรี่ยง ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี ของชาวกะเหรี่ยง 
และรวมถึงความคาดหวังตํอศูนย์การเรียนชุมชนและนักเรียน ในเรื่องของการมีครูที่มีความสามารถใน
เรื่องวิชาการมาสอนภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง และมองวําที่นี่เปิดโอกาสให๎กับ
ลูกหลานในเรื่องของการศึกษาที่สูงขึ้น ดังตํอไปนี ้
  (1).ครูภูมปิัญญามีวางแผนการเรียนการสอนในวิชาภูมิปัญญา และความคาดหวัง
ตํอศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ความคาดหวังตํอนักเรียน     
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โดยในการสอนจะให๎ความส าคัญเรื่องของอัตลักษณ์ เรื่องการด าเนินวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง เพื่อให๎
นักเรียนได๎น าไปใช๎ได๎ในการด าเนินชีวิตจริง 
   “สํวนมากจะเน๎นเรื่องการอยูํการกิน เครื่องนุงหํม ยารักษาโรค ที่เรา
สามารถจะอยูํในพื้นที่ได๎ จะมีเพิ่มมาก็เป็นภาษากะเหรี่ยง ภาษาเขียน พูดได๎แล๎วก็ต๎องเขียนได๎ด๎วย 
นอกนั้นก็คืออยํางที่พูดในตอนแรกวําจะท ายังไงให๎อยูํกับธรรมชาติได๎ เรื่องเตรียมสอน กํอนสอนก็ท า
ความเข๎าใจ เตรียมเนื้อหาให๎พร๎อมวําวันนี้เราจะสอนอะไร และพรุํงนี้เราจะสอนอะไร รู๎สึกดีที่มีศูนย์
การเรียนเป็นการเปิดโอกาสให๎กับเด็กที่ขาดโอกาส ในเรื่องคําใช๎จํายในการเรียนอยากให๎ศูนย์การ
เรียนพัฒนามีระบบที่จะหาครูทางด๎านวิชาการ ด๎านภูมิปัญญาที่มาสอน อยากให๎พี่นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รู๎จักการอยูํกับปุา รู๎จักวัฒนธรรมในพื้นที่ตัวเองให๎พี่นักเรียนได๎ยอมรับสิ่งที่เป็นอยูํ สามารถ
ใช๎ชีวิตเข๎าใจวําเราอยูํรํวมกับปุาทุ๎งใหญํนเรศวร”.จี โฆสปญฺโญ. ครูภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). (10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
   “วันศุกร์เราจะมีเรียนวิชาภูมิปัญญากะเหรี่ยง เชํน จักรสาน ทอผ๎า 
ภาษากะเหรี่ยง เป็นต๎น เพื่อให๎ได๎ภาษากะเหรี่ยง ภูมิปัญญา ประเพณี  ให๎ได๎อยูํกับธรรมชาติปุาไม๎ได๎ 
อยากให๎รู๎หมดเรื่องของคนกะเหรีย่ง ดีใจที่มีศูนย์การเรียนเด็ก ๆ จะได๎ไมํออกไปเรียนที่ไหนไกล บางที่
จะไปเรียนข๎างนอกก็ไมํมีตังก็ไปเรียนไมํได๎ มีที่นี่ดีท าให๎คนไมํมีเรียนได๎ อยากให๎นักเรียนเข๎าใจในเรื่อง
ตําง ๆ มากขึ้น” สุวรรณ สังขธิต.ิ ครูภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยง
ทุํงใหญํนเรศวร). (10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   “เราสอนเรื่องที่เขาต๎องเรียนรู๎หลายอยํางสอนที่ละนิดเพื่อให๎เขาคํอย ๆ 
รู๎ให๎เริ่มอํานออกเขียนได๎กํอน และคํอยให๎ได๎มากขึ้นไปให๎รู๎ทุก ๆ อยํางเรื่องในปุา ที่จะสอนก็สอน
ตามที่เรามีความรู๎ เรามีเรารู๎อะไรเราก็อยากให๎เขาหมด คิดวําดีนะที่มีที่นี่เอาหนังสือกะเหรี่ยงมาสอน
ด๎วย ตอนนี้ไมํมีเรียนหนังสือกะเหรี่ยงที่วัดแล๎ว ก็คิดวํามีที่นี่ดี นักเรียนเรื่องความตั้งใจนักเรียนก็ตั้งใจ
ขึ้นเยอะดีขึ้นกวําแตํกํอน”.สุนทร พุํมพรวัลย์..ครูภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). (10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
   “ก็ตั้ งแตํ .ม. .1-3.ครับ .เราจะเริ่มที่  ม.1.ต๎นตัวพยัญชนะ .สระ .ม.2         
ก็ขึ้นมาอีกคืออํานได๎ ม.3 จะเรียน 10 สระของภาษากะเหรี่ยง ถ๎าจบ 10 สระแล๎วก็จะอํานออกเขียน
ได๎สามารถเขียนเพลงได๎เขียนได๎ทุกค าพูด นอกจากภาษาแล๎วจะมีเรื่องอาหาร เรื่องพืชผักที่เราจะปลูก
ที่ไรํหรือวําจะหาในปุา อีกอยํางหนึ่งก็คือเรื่องสมุนไพรที่รักษาโรคตั้งแตํสมัยโบราณ เรื่องดนตรี
กะเหรี่ยงสมัยกํอนจะมีเพลงที่เป็นแบบค าพูดที่ร๎องในพิธีฟาดข๎าว แตํกํอนเคยเรียนเรื่องพวกนี้ที่วัดพอ
มีความรู๎บ๎างเลยอยากจะมาสอนลูกหลานให๎อํานออกเขียนได๎ อยากให๎เด็กได๎นับถือปฏิบัติในประเพณี
ในหมูํบ๎านของเราตํอไปครับ”.สเนํหชัย.รํมไพรงาม..ครูภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ   
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร). (10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
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 4.8.5 ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากผู๎ปกครอง 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎ปกครองนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ      
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ซึ่งพบวํามีความรู๎สึกในทางบวกในตํอการจัดตั้งศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ดังตํอไปนี ้
  (1).ผู๎ ปกครองมีความรู๎ สึ กตํอศูนย์การ เรี ยนชุมชนศรีสุ วรรณสเนพํอง             
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นความรู๎สึกทางด๎านบวก ในเรื่องของลูกไมํต๎องออกไปเรียนไกล 
สามารถชํวยเหลืองานทางบ๎านได๎ และไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการเรียนนอกจากคําขนมบ๎าง เพราะพํอ
แมํไมํคํอยที่จะมีเงินในการสํงเสียคําเลําเรียนข๎างนอก และลูกได๎เรียนรู๎วิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
อีกด๎วย 
   “ที่นี่ก็ดีได๎เรียนภาษากะเหรี่ยง วิถีกะเหรี่ยงได๎อยูํบ๎าน เสาร์ อาทิตย์    
ได๎ชํวยงานทางบ๎านได ๎ถ๎าไปเรียนข๎างนอกเราก็ไมํมีเงินสํงเรียน ถ๎าไมํมีศูนย์การเรียนชุมชนเด็กที่นี่บาง
คนอยากเรียนก็ไมํได๎ไปเรียน เพราะพํอแมํไมํเงินสํงให๎เรียน” พลับพลึง กมลพิมานกุล. (18 พฤษภาคม 
2560). สัมภาษณ.์ 
   “รู๎สึกดีคํะ” นางวัชรีย์ ขุนมณี. (18 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   “ก็ดีใจที่มีศูนย์การเรียนชุมชน เพราะเราก็ไมํมีเงินจะสํงไปเรียนข๎าง
นอก มีศูนย์การเรียนชุมชนเราสํงเรียนที่นี่ได๎” มานียา สุนัน. (18 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   “มีศูนย์การเรียนชุนชนก็ดี เพราะเด็กในหมูํบ๎านจะได๎ไมํต๎องออกไปไกล 
เวลาวันเสาร์ อาทิตย์ จะได๎ชํวยพํอแมํท างาน” มะเซงจี.่ (18 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ.์ 
   “ดีนะเพราะเด็กไมํต๎องออกไปเรียนข๎างนอก อีกอยํางถนนก็ไมํคํอยดี
ออกไปข๎างนอก ไมํต๎องเสียตังอะไร” เพาะจี.่ (18 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 4.8.6 ผลสะท๎อนความคิดเห็นจากเจ๎าหน๎ามูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  จากการสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งคอย
เป็นพี่ เลี้ยงชํวยสนับสนุนวางแผนจัดการศึกษาให๎กับศูนย์การเรียนชุมนศรีสุวรรณสะเนพํอง          
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) รํวมกับชาวสะเนพํอง ซึ่งพบวํามีความรู๎สึกในทางบวกตํอการท างาน
พัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ดังตํอไปน้ี 
  (1).เจ๎าหน๎ามูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได๎มีความตั้งใจในการท า    
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) รํวมกับชาวชุมชนสะเนพํอง      
โดยอยากเห็นโรงเรียนที่ชาวบ๎านเป็นเจ๎าของ และจัดการศึกษาด๎วยชาวบ๎านเองจริง .ๆ.การจัด
กระบวนการศึกษาภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎
น าต๎นแบบมาจากโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนามาปรับใช ๎ซึ่งเจ๎าหน๎าที่มองเห็นถึงความส าคัญ วําต าบล
ไลํโวํที่ตั้งอยูํในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวรยังคงต๎องรักษาวัฒนธรรมไว๎กํอนที่จะสูญ
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หายไป แตํทั้งนี้ไมํได๎หมายความวํานักเรียนจะต๎องเรียนรู๎เพียงสิ่งที่ชุมชนเป็น เขาต๎องเรียนรู๎เรื่องราว
ภายนอกด๎วย และไมํลืมสิ่งที่บรรพบุรุษชาวกะเหรี่ยงสืบทอดกันมาแตํช๎านานด๎วยไมํทิ้งความเป็น
ตัวเอง แนวทางหรือนโยบายในอนาคตในการท างานของศูนย์การเรียนชุมชน โดยให๎ความส าคัญกับ
เรื่องอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นส าคัญ สํวนการพัฒนาบุคคลภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ    
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ถือเป็นการเรียนรู๎รํวมกันทั้งนักเรียน ครูผู๎สอน ชาวชุมชน   
ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เพื่อให๎พัฒนา
ตํอไป 
   “เราอยากเห็นโรงเรียนที่ เป็นของชาวบ๎านจริง  ๆ และพอดีกับมี
กฎกระทรวงวําด๎วยการศึกษาสิทธิองค์กรชุมชนออกมา 19 ตุลาคม 2555 อยากท าการศึกษาคืนให๎กับ
ชุมชนนั่นคือความยั่งยืน เพราะวัฒนธรรมคํอย ๆ หายไปด๎วยระบบการศึกษาอยํางช๎า.ๆ.และเราได๎มี
โอกาสไปที่โรงล าปลายมาศพัฒนา ได๎ฟังอาจารย์วิเชียร ไชยบัง บรรยายพอฟังแล๎วก็รู๎สึกวําสามารถ
เป็นแนวทางในการท าศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนได๎ ที่ท ารํวมกับชาวบ๎านที่สะเนพํอง เพราะมองวําเป็น
พื้นที่พิเศษทางวัฒนธรรมตามมติครม. 3 สิงหาคม 2553 ก็เลยมาผลักดันให๎เกิดศูนย์การเรียนชุมชน 
เพื่อให๎มีฐานที่มั่นคง สุดท๎ายที่นี่จะวัดความส าเร็จได๎ก็ที่เด็กแตํต๎องใช๎เวลา เราก าลังพูดถึงบริบททั้ง
ต าบลไลํโวํที่ยังคงต๎องรักษาด๎านวัฒนธรรมไว๎กํอนที่จะหายไป การพัฒนาศูนย์การเรียน ตอนนี้มอง
เรื่องของการสร๎างคนแล๎ว หยุดเรื่องสร๎างวัตถุคือกํอนหน๎านี้ 3 ปี ผํานมาท าแตํงานกํอสร๎าง และเรื่อง
ของระบบวําจะสอนแบบไหนจะเรียนแบบไหน แตํวําตอนนี้เราเชื่อวําระบบนิ่ งแล๎ว ก๎าวตํอไปตอนนี้
คือสร๎างคน ที่จะท าให๎ศูนย์การเรียนชุมชนนี้พัฒนาตํอไป”.วิฑิต.เติมผลบุญ..เลขานุการและกรรมการ 
มูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน..(2 มิถุนายน 2560). สัมภาษณ.์ 
   “ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความรู๎ถูกยอมรับมากขึ้น ลูกหลาน
เองได๎มีการศึกษามากขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปท าให๎เราเชื่อมั่นวําศักยภาพชุมชนสามารถจัดการ
การศึกษาได๎ เราท างานด๎านนี้มายิ่งท าให๎เห็นวําการศึกษาท าให๎คนเราท าอะไรไมํเป็น ไมํภาคภูมิใจใน
ตัวเองดูถูกคนอื่นหรือเห็นแกํตัวเพื่อที่จะไปข๎างหน๎าคนเดียว ถ๎าชุมชนมีการจัดการศึกษาได๎ด๎วยตัวเอง
ก็จะท าให๎ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล๎ชิดกันมากขึ้น เมื่อกฎหมายเปิดสังคมเปิดมากขึ้น 
ให๎พํอแมํจัดการศึกษาได๎ให๎ชุมชนจัดการศึกษาได๎ นั่นไมํได๎หมายความวําเขาจะต๎องเรียนเฉพาะสิ่งที่
ชุมชนเป็น เขาก็ต๎องเรียนรู๎ข๎างนอกด๎วยแตํก็ไมํได๎ทิ้งสิ่งเดิม แนํนอนการศึกษาเป็นเรื่องใหมํเมื่อชุมชน
กลับมาจัดการศึกษาเองเพราะฉะนั้นก็ต๎องมีพี่เลี้ยง ในการท ายังไงให๎สังคมเชื่อมั่น แม๎แตํชุมชนเองก็
เหมือนกันผู๎ปกครองเองก็เหมือนกันท าให๎เขาเชื่อมั่นวําลูกเขาไมํได๎ด๎อยกวําลูกคนอื่นที่เรียน ฉะนั้น
กระบวนการในการจัดการศึกษาเลยต๎องมีทีมที่อยากท าอะไรใหมํ ๆ แตํแนํนอนวําสํวนที่เป็นวิธีการ
ของเราเป็นหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักสูตรชุมชน สิ่งที่ชุมชนพยายามอยากบอกวําให๎ลูกหลานเขา
เป็นแบบนี้จะต๎องควบคูํกันไป คนท างานก็จะต๎องท าให๎มีมาตรฐานของตัวเราเอง ไมํใชํมาตรฐานที่
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จะต๎องเอาไปเทียบกับโรงเรียนอื่น เพราะเมื่อใดที่เทียบกับโรงเรียนอื่นเราก็จะด๎อยไปทันทีวําถ๎าเห็น
ความส าคัญในหลายจุด เด็กก็จะเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน ครูก็เรียนรู๎ไปพร๎อมกัน ชุมชนก็เรียนรู๎ไปพร๎อมกัน               
ขณะเดียวกันเขตการศึกษาเองเขาก็เรียนรู๎ไปพร๎อมกัน เรามีแผนที่จะต๎องฝึกคนข๎างในให๎ท าให๎เป็นทุก
อยํางอันนี้คือเปูาหมายสูงสุด เราก็จะพยายามท าให๎มีความต่ืนตัวที่จะสร๎างการเรียนรู๎ใหมํ เพราะวําถ๎า
ครูตื่นตัวตลอดเวลาก็จะท าให๎เด็กตื่นตัวเพราะมีต๎นแบบ การบริหารการจัดการเรียนการสอน      
เรื่องบุคลากร เรื่องระบบภายใน เรื่องการสื่อสารกับชุมชน เรื่องการสื่ อสารกับคนข๎างนอกกับเขต
การศึกษา หรือการบอกเลําผํานสื่อตําง ๆ วําคุณท าการศึกษายังไง แตํนั่นก็ไมํใชํปี 2 ปีแล๎วจะขยับได๎
เลยต๎องคํอย ๆ ครูไมํจ าเป็นต๎องเกํงทุกวิชาแตํคุณต๎องใช๎เครื่องมือให๎เป็น ครูท าหน๎าที่ใหมํไมํใชํคน
สอนแตํจะเป็นโค๎ชคอยแนะคอยบอก ถ๎าท าไปวันตํอวันก็จะไมํเห็นวําตัวเองจะเดินไปทางไหน      
เรื่องส าคัญคือเรื่องอนาคตเรื่องแผนการจัดการพัฒนา”.รวงทอง.จันดา..เหรัญญิกและกรรมการ
(2.มิถุนายน.2560). สัมภาษณ.์ 
 
 กลําวโดยสรุป  
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นการ
รํวมมือกันระหวํางชาวชุมชนสะเนพํองกับมูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน ได๎ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557  
ในลักษณะการจัดการเรียนแบบบ๎านเรียน (Home.school) โดยมูลนิธิมูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน
ชํวยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกระบวนการศึกษา และระดมทุนในการสนับสนุนให๎กับศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยที่นักเรียนไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการเลําเรียน 
ซึ่งกระบวนการภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ถือวํามี
ความยืดหยุํนคํอนข๎างสูงในด๎านสาระการเรียน เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นการ    
บูรณาการเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต ความแตกตํางระหวํางบุคคล ชุมชน และสังคม เนื่องจาก
เป็นการจัดการศึกษาโดยชุมชนครั้งแรก กระบวนการของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง           
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามวิถีวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ภูมิปัญญา สังคมของชาวกะเหรี่ยง และได๎น าโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนามาเป็นต๎นแบบมา
ปรับใช๎ให๎เข๎ากับอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นการ บูรณาการหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรของชุมชน 
ซึ่งยังอยูํในชํวงเริ่มต๎นในการที่จะพัฒนาระบบภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง       
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยการเรียนรู๎ไปรํวมกันทั้ง ครู นักเรียน คนในชุม 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จัดตั้งจาก
ความต๎องการของชาวชุมชนสะเนพํอง ที่ไมํต๎องการให๎ลูกหลานอยูํไกลสายตาของพํอแมํกํอนวัยอัน
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ควร และชาวชุมชนสะเนพํองหวังให๎การศึกษาที่ชุมชนจัดขึ้นเอง เป็นการสอนให๎ลูกหลานรู๎วิถี
วัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ฝึกทักษะพื้นฐานการใช๎ชีวิตควบคูํกับการเรียนรู๎เทําทันสังคมนอกชุมชน 
และได๎มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพื่อสามารถอาศัยอยูํในชุมชนและสังคมได๎
อยํางมีความสุข รวมทั้งใช๎ศักยภาพที่ได๎เรียนรู๎มาพัฒนาชุมชนและสังคมให๎ยั่งยืน เน๎นในการพัฒนา
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช๎กระบวนการจิตศึกษาเป็นการเรียนรู๎ปัญญาภายในตนเองในด๎าน          
จิตวิญญาณ และสุจิปุลิ การฟัง คิด ถาม เขียน เป็นการรู๎ตัวตนจากภายในรู๎จักการตั้งค าถามพยายาม
ที่จะค๎นหาค าตอบ ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น เห็นความเชื่อมโยง
ของสิ่งตําง ๆ มองเป็นองค์รวมจนเกิดความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตเป็นไปตามความมุํงหวังของชุมชน 
  ทั้งนี้ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร)      
ได๎มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่หลากหลายเป็นไป ตามปัญหาและความต๎องการพัฒนา
ตามสภาพของนักเรียน โดยเน๎นเรื่องของปัญญาภายในและปัญญาภายนอก สอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย
ที่ตั้งไว๎ของศูนย์การเรียนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).และสภาพของชุมชน
ท๎องถิ่น มีการพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียนอยูํเสมอ ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและเขียน       
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง ความสามารถในการคิดคิดเคราะห์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ด ีความสามารถในการท างานพื้นบ๎านกะเหรี่ยง ได๎แกํ จักสาน 
ทอผ๎า ท าข๎าวไรํหมุนเวียน ท าเกษตรกรรม ความสามารถในการสืบสานปะเพณีการแสดงนาฏศิลป์
และดนตรีพื้นบ๎านของชนกะเหรี่ยง มีความภาคภูมิใจในวิถีกะเหรี่ยงและความเป็นไทย สามารถอยูํ
รํวมกันบนความแตกตํางหลากหลายได๎อยํางเข๎าใจ และมีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม  
ที่ด ีและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมสีํวนรํวมจากกรรมการศูนย์การเรียน ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข๎อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ศึกษากระบวนการเรียนรู๎ของ   
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองม(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) และศึกษาผลของกระบวนการ
เรียนรูข๎องศูนยก์ารเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยผู๎ศึกษาสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปลายผล และน าเสนอข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เป็นการรํวมมือ
กันระหวํางชาวชุมชนสะเนพํองกับมูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน ชาวชุมชนสะเนพํองไมํต๎องการให๎
ลูกหลานอยูํไกลสายตาของพํอแมํกํอนวัยอันควร และชาวชุมชนสะเนพํองหวังให๎การศึกษาที่ชุมชน
จัดการเอง เปิดการสอนให๎ลูกหลานเรียนรู๎วิถีวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ได๎ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ในลักษณะการจัดการเรียนแบบ 
บ๎านเรียน.(Homes.chool).โดยมูลนิธิมูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชนชํวยเป็นพี่เลี้ยงในการจัด
กระบวนการศึกษา และหาทุนในการสนับสนุนให๎กับศูนย์การเรียนศรีสุวรรณสะเนพํอง โดยที่นักเรียน
ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการเลําเรียน ซึ่งกระบวนการภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ถือวํามีความยืดหยุํนคํอนข๎างสูง เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาโดย
ชุมชนครั้งแรก กระบวนการของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) เน๎นในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ได๎น าแบบ
แผนการเรียนการสอนจากโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนามาเป็นต๎นแบบมาปรับใช๎ให๎เข๎ากับอัตลักษณ์
ของชุมชน และเป็นการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรของชุมชน ซึ่งยังอยูํในชํวงเริ่มต๎นใน
การพัฒนาการเรียนรู๎ไปรํวมกันทั้ง ครู นักเรียน คนในชุมชน 
 โดยมีการจัดรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอัธยาศัย พร๎อมเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพจิตใจและความคิด สร๎างระบบการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการมีหลักสูตรชุมชนควบคูํกับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน มีการเรียนรู๎จากสถานที่จริง หรือตามแหลํงเรียนรู๎ในเขตพื้นที่           
ที่เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งมีโครงสร๎างหลักสูตรที่ยืดหยุํนด๎านสาระการเรียน เวลาเรียน 
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และการจัดการเรียนรู๎ ตามความแตกตํางระหวํางบุคคล ตามวิถีชุมชน และสังคม ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมการพัฒนา ที่เสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมอยํางมีคุณภาพและคุณธรรม เกื้อหนุนให๎
ผู๎เรียนทุกคนได๎มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จและงอกงามได๎ตามศักยภาพตามความถนัดและตาม
ความปรารถนาของตน รวมถึงสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ความสุข เน๎นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อเรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี    
ความเชื่อ ภูมิปัญญา และสังคมควบคูํไปกับการเรียนรู๎หลักสูตรแกนกลาง เป็นไปอยํางมีความสุข 
รวมทั้งดึงศักยภาพที่ได๎เรียนรู๎มาพัฒนาชุมชนและสังคมให๎ยั่งยืน เน๎นการพัฒนา ด๎านคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช๎กระบวนการจิตศึกษาและสุจิปุลิซึ่งเป็นการตื่นรู๎จากภายในท าให๎นักเรียนเข๎าใจ เห็น
คุณคําในตนเองและผู๎อื่น เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตําง ๆ จนเกิดความเข๎าใจแกํนแท๎ของการใช๎ชีวิต 
เป็นไปตาม ทิศทางของชุมชน มุํงให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข เต็มศักยภาพ สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
กะเหรี่ยงและกลมกลืนกับวิทยาการสมัยใหมํ โดยมีส านึกที่ดีตํอชุมชนและสังคมในความเป็นพลเมืองดี 
 กระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) สํงเสริมให๎นักเรียนมีการเรียนรู๎ที่ค๎นหาข๎อมูลด๎วยต๎นเองสํงผลให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
และการเขียน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู๎ กล๎าคิด กล๎าที่จะตั้งค าถาม กล๎าแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกตํางได๎ และกล๎าแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ชาว
กะเหรี่ยงด๎วยความภาคภูมิใจ นักเรียนมีทักษะด๎านวิถีภูมิปัญญา สามารถด ารงชีวิตด๎วยตนเองได๎จริง
ในสภาพบริบทของชุมชนด๎วยความศรัทธาเคารพตํอธรรมชาติ ทั้งนี้นักเรียนยังด๎านพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ทางด๎านวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางให๎มีคุณภาพที่สูงขึ้น โดยมีครูเป็นผู๎
สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎นักเรียนพร๎อมที่จะพัฒนาศักยภาพในด๎านวิชาพื้นฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางให๎ดียิ่งขึ้น และสํงเสริมให๎ชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน มีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็นและวางแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู๎  
 ครูผู๎สอนเป็นกระบวนกรสร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ ที่เอื้อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
ได๎อยํางมีคุณภาพ ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการคิด วิเคราะห์ วางแผน แก๎ปัญหา ผํานการ
ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัด บรรยากาศ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ การน าภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมาจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมพร๎อมเกิดทักษะในการด าเนินชีวิต ให๎นักเรียนเข๎า
รํวมงานบุญประเพณี เพื่อเป็นการเรียนรู๎ความเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและเข๎าใจในประเพณีของ
ชาวกะเหรี่ยง การถอดบทเรียนรํวมกันระหวํางครู และนักเรียนทุกครั้งหลังจากท ากิจกรรม         
เพื่อสะท๎อนข๎อดีและข๎อผิดพลาดเพื่อให๎นักเรียนได๎น าไปใช๎พัฒนาตนเอง และครูมีความตั้งใจมุํงมั่นใน
การพัฒนาการสอนอยูํเสมอ.ทั้งได๎ให๎อิสระกับครูและนักเรียน ได๎รํวมเรียนรู๎รํวมกันเพราะฉะนั้นการ
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วัดผลสัมฤทธิ์ จึงคํอนข๎างให๎อิสระกับครูในการออกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยหลักแล๎วจะมีการวัดผล
ด๎วยการ การสังเกตการณ์ การใช๎แฟูมหลักฐานในการเก็บรวบรวมคะแนน การสอบถามด๎วยการ
พูดคุย การวัดประเมินการปฏิบัต ิ
 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎แบํงการ
เรียนรู๎เป็น 2 หลักสูตรที่เห็นเดํนชัด การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลาง และการเรียนรู๎หลักสูตรชุมชน
ที่เกิดจากการคิดของคนในชุมชนที่เห็นถึงความส าคัญของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดตํอ
กันมาแตํอดีต แตํด๎วยการพัฒนาที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหมูํบ๎านท าให๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ที่สืบทอดตํอกันมาแตํอดีตเริ่มเลือนหายไปจากหมูํบ๎านทีละอยําง การเรียนรู๎หลักสูตรชุมชน
ก็ขึ้นอยูํกับชาวบ๎านต๎องการให๎ลูกหลานได๎เรียนรู๎ในเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี นั้นอยํางไร
และเพื่อคงไว๎ในเรื่องตํางๆที่สืบทอดกันมาไว๎ซึ่งสิ่งที่ดีงาม และสอดคล๎องกับบริบทของชุมชนสังคม 
  
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ผู๎ศึกษาวิจัยจะอภิปลายผลตามวัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง       
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ศึกษากระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) และศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ
สะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ผู๎ศึกษาวิจัยได๎อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็น 3.สํวน 
ดังนี ้
 
 สํวนที่ 1 แนวทางการน าหลักสูตรโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนามาใช๎ในศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
  ผลการศึกษาพบวํา แนวทางการจดักระบวนการเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎น าเอาต๎นแบบการเรียนการสอนมาจาก โรงเรียนล า
ปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไมํแสวงหาผลก าไร ในสังกัดของ       
กลุํมสํงเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ตั้งอยูํในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยน า PBL.(Problem 
based Learning) มาเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดภายนอก เป็นการเรียนแบบบูรณา
การที่ท าให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎จากปัญหาสูํปัญญา และมีจิตศึกษา เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่
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พัฒนาขึ้นในโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา  ตั้ งแตํปีการศึกษา 2546 เพื่ อ ให๎ เป็นแนวคิด                
และกระบวนการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และงอกงามด๎านในจิตใจ       
หรือความฉลาดด๎านจิตวิญญาณ ปัญญาภายในซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง            
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ได๎น าเอาการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา            
มาบูรณาการให๎เข๎ากับอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง 
และสภาพท๎องถิ่นของตนเอง.และบูรณาการในเน้ือหาของวิชาหลักสูตรแกนกลาง ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) นั้นได๎น าอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นจุดเดํน
ในการจัดศึกษาการเรียนรู๎ของนักเรียน (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) โดยสอดคล๎องกับเรื่อง           
A holistic and integrated approach to values educationfor human development    
ของ UNESCO (2002) การให๎การศึกษาจึงเป็น กลยุทธ์หลักที่ใช๎เพื่อสร๎าง ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
ซึ่งนอกจากการศึกษาในระบบแล๎วศูนย์เรียนรู๎ชุมชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร๎างโอกาสด๎าน
การศึกษา รวมทั้งให๎เพิ่มบริการสารสนเทศ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกัน ศูนย์เรียนรู๎ชุมชนจึงเป็นศูนย์กลางรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ของชุมชนที่จะน าไปสูํการ
สํงเสริม กระบวนการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหลํงเสริมสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ การ
ถํายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม คํานิยม และเอกลักษณ์ของ
ชุมชน อีกทั้งเป็นแหลํง บริการชุมชนด๎านตําง ๆ เชํน การจัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
เรียนรู๎ของชุมชน โดยเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม กํอให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ และมุํงการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์
เรียนรู๎ของประชาชนที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชนที่จะกํอให๎ เกิดความเข๎มแข็งของ
ชุมชนอยํางยั่งยืน 
  เนื่องจากผลการศึกษาพบวํา นักเรียนได๎เรียนรู๎เรื่องอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง และสภาพท๎องถิ่นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง ถือเป็นกระบวนการเรียนรู๎ชุมชน และเป็นการให๎ชาวสะเนพํองได๎
ถํายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์  สํงผํานการสืบทอด ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความเชื่อ            
และเอกลักษณ์ของชุมชนให๎กับลูกหลาน อีกทั้งลูกหลานยังสามารถเรียนรู๎หลักสูตรขั้นพื้นฐานควบคูํ
รํวมไปกับการเรียนรู๎หลักสูตรของชุมชน เป็นการสอนให๎ลูกหลานรู๎วิถีวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง   
ฝึกทักษะพื้นฐานการใช๎ชีวิตควบคูํกับการเรียนรู๎เทําทันสังคมนอกชุมชน และได๎มีการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพื่อสามารถอาศัยอยูํในชุมชนและสังคมได๎อยํางมีความสุข ท าให๎ผู๎เรียน
เกิดความเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตําง ๆ มองเป็นองค์รวม
จนเกิดความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตเป็นไปตามความมุํงหวังของชุมชน 
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 สํวนที่ 2.ศักยภาพของชุมชนสะเนพํองในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง 
  บ๎านสะเนํพํองซึ่งเป็นหนึ่งในหมูํบ๎านในเขต ต าบลไลํโวํ อยูํในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร และยังเป็นหมูํบ๎านที่มีระยะทางหํางจากตัวเมืองสังขละบุรี 15 กิโลเมตร    
เมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน อาจท าให๎เรื่องทางด๎านกายภาพของชุมชน
บ๎านสะเนพํองเปลี่ยนไปบ๎างจากเดิม แตํด๎วยวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่สืบ
สานตํอกันมาตั้งแตํสมัยอดีตอันยาวนานของชาวกะเหรี่ยง ท าให๎จิตวิญญาณความเป็นคนไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง ยังด ารงอยูํ ตามวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่อาศัยอยูํกับปุาทุํงใหญํนเรศวร ด๎วยความผูกพัน
ความหวงแหนในการด ารงวิถีชีวิตพึ่งพิงผืนปุา และรักษาผืนปุาคล๎ายเป็นมรดกที่บรรพบุรุษสืบสานตํอ
กันมารุํนตํอรุํน ชาวกะเหรี่ยงบ๎านสะเนพํอง ยังคงอยากที่จะให๎ลูกหลานได๎สืบสานวิถีวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ และภูมิปัญญา การพึ่งพิงผืนปุาทุํงใหญํนเรศวรนี้ตํอไป 
  เมื่อตระหนักได๎ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอยํางที่ เกิดขึ้น และที่ไมํอยากให๎
ลูกหลานอยูํไกลสายตาของพํอแมํกํอนวัยอันควร ชาวชุมชนสะเนพํองหวังให๎การศึกษาที่ชุมชนจัดการ
เอง เป็นการสอนให๎ลูกหลานรู๎วิถีวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ฝึกทักษะพื้นฐานการใช๎ชีวิตควบคูํกับ
การเรียนรู๎เทําทันสังคมภายนอกชุมชน ให๎ลูกหลานได๎สืบทอดวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ   
และภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง ชาวชุมชนสะเนพํองได๎รํวมกับมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ได๎ยื่นขอจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) เพื่อเปิดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3.กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
เมื่อวันที่ 6.มีนาคม 2557.ในลักษณะการจัดการเรียนรู๎แบบบ๎านเรียน (Home.school) อีกทั้งมี
โครงสร๎างหลักสูตรที่ยืดหยุํนด๎านสาระการเรียน ภายในเวลาเรียนและการจัดการเรียนรู๎ ตามความ
แตกตํางระหวํางบุคคลตามวิถีชุมชนและสังคม โดยสอดคล๎องกับแนวคิดการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ของ มูลนิธิเครือขํายครอบครัว (2551).การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ก าหนดหลักการ
และความมุํงหมายการจัดสาระการเรียนรู๎ที่น าไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู๎เรียน การก าหนด
เนื้อหาสาระการเรียนรู๎จึงมีความยืดหยุํน การด าเนินงานในชํวงเริ่มต๎นใช๎เนื้อหาสาระหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ควบคูํไปกับหลักสูตรโรงเรียนสาธิต โรงเรียนนานาชาติ หรือตํางประเทศ โดย
ยืดหยุํนเป็นไปตามความพร๎อมและความสนใจของลูกเป็นส าคัญ .ตํอมาได๎มีการพัฒนา ด๎วยการสร๎าง
หลักสูตรของครอบครัว มีการก าหนดกรอบกว๎าง ๆ ที่เป็นความตกลงและเตรียมการรํวมกันระหวําง
พํอแมํและลูก โดยให๎ความส าคัญกับองค์ความรู๎ หรือกระบวนการเรียนรู๎หลาย ๆ สายผสมผสานกัน  
ที่สามารถหลํอหลอมคุณลักษณะการเรียนรู๎ของเด็กมากกวําตัวความรู๎ ให๎ใฝุรักการเรียนรู๎และวิธีการ
เรียนรู๎ให๎สามารถสร๎างเสริมความรู๎ได๎ตลอดชีวิต มากกวําความรู๎อยํางเป็นสํวน ๆ 
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  น ามาซึ่งความรํวมมือรํวมใจกันของคนในชุมชนกับมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในการวางแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ทั้งการรํวม
แรงในสร๎างศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) รํวมกันระหวําง
ชาวบ๎าน นักเรียน ครู เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิ และคนภายนอก ที่รํวมกันใช๎แรงในการสร๎างศูนย์การเรียน
ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ให๎ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงได๎มีที่เรียนหนังสือ
ภายในหมูํบ๎านสะเนพํอง ชาวบ๎านได๎รํวมกันวางแผนกระบวนการเรียนรู๎ภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) รํวมกับมูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู๎
เรื่องราววิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงรํวมไปกับการเรียนรู๎หลักสูตรแกนกลาง และหากมีกิจกรรม
ภายใน ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ชาวบ๎านจะพร๎อมใจมา
ชํวยในการจัดกิจกรรม ด๎วยความคิดที่วําศูนย์การเรียนชุมชนสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
น้ันเป็นของทุกคนในชุมชน  
  กระบวนเรียนรู๎ภายในครูไมํจ าเป็นต๎องเกํงทุกวิชาแตํครูจ าเป็นใช๎เครื่องมือให๎ถูก
ตามเปูาหมาย ครูท าหน๎าที่ใหมํไมํใชํคนสอนแตํจะเป็น กระบวนกรคอยแนะน าคอยบอก ให๎กับ
นักเรียนได๎ทั้งนี้ต๎องใช๎การรํวมมือระหวํางครูกับนักเรียน ซึ่งทางศูนย์การเรียนมีกิจกรรมที่เอื้อตํอการ
เกิดความรํวมมือกันระหวํางครูกับนักเรียน เพราะด๎วยการสอนที่ ไมํได๎มาจากการตัดสินใจของ
ครูผู๎สอนอยํางเดียว แตํในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรรสะเนพํอง   
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) จะต๎องเกิดจากความรํวมคิด รํวมตัดสินใจจากนักเรียนด๎วย แตํทั้งนี้ใน
การด าเนินกระบวนการกิจกรรม ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) จะมีมูลนิธิสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนด าเนินการ ซึ่งทาง
มูลนิธิหวังให๎ชุมชนสามารถสร๎างกระบวนการตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเองเพื่อให๎เป็นจัดการศึกษาของชุมชน
เองได๎อยํางแท๎จริง เรื่องการสื่อสารกับคนภายนอกศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง          
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) หรือการบอกเลําผํานสื่อตําง ๆ วําชุมชนท าการศึกษาอยํางไร แตํนั่น
ไมํใชํเรื่องที่จะใช๎เวลาเพียงไมํกี่ปีที่จะส าเร็จจะต๎องคํอย ๆ พัฒนาไปพร๎อมรํวมกันในทุกด๎าน ไมํวําจะ
เป็นกระบวนการ ครู นักเรียน ชุมชน เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิ  โดยทุกคนมีการรํวมคิดรํวมตัดสินใจในการ
ด าเนินกระบวนการตํางๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํองได๎ และสามารถเป็นต๎นแบบ
ให๎กับชุมชนอื่น ๆ ที่สอนใจการจัดการศึกษาโดยชุมชนเองได๎มาศึกษารูปแบบจากศูนย์การเรียนชุมชน 
โดยสอดคล๎องกับเรื่อง ระบบทวิภาคีกับการแก๎ปัญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ ของ วันชัย วัฒนศัพท์ 
(2546).การท างานแบบมีสํวนรํวมนั้นไมํวําจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับ
องค์กร หรือระดับประเทศนั้นวํามีความส าคัญอยํางยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะชํวยให๎ ผู๎มี
สํวนรํวมเกิดความรู๎สึกความเป็นเจ๎าของ (ownership).และจะท าให๎ผู๎มีสํวนรํวมหรือผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม.(compliance).และรวมถึงตกลงยอมรับ.(commitment).ได๎อยํางสมัครใจ 
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เต็มใจ และสบายใจ ได๎มีการด าเนินการแก๎ปัญหาความไมํเรียบร๎อยในห๎องเรียนโดยกระบวนการมีสํวน
รํวม หลังจากพยายามด๎วยวิธีการใช๎ไม๎เรียว ใช๎กฎกติกาที่ครูอาจารย์ออกกฎ หรือวางระเบียบให๎
นักเรียนปฏิบัติ แตํการยอมรับก็ยังไมํได๎ผลดีนัก ครูประจ าชั้นได๎ชวนนักเรียนในห๎องให๎รํวมกัน 
“ตระหนัก”.ถึงปัญหาในห๎องเรียน เชํน ความสกปรก การแตํงกายของนักเรียน การไมํมีระเบียบใน
ห๎องเรียน ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได๎ระเบียบปฏิบัติประจ าห๎องที่ครู
รับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว๎ในห๎อง ปรากฏวําได๎รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอยํางดีกวํากฎกติกาที่
ครูก าหนดกติกานั้น ตัวอยํางเชํนนี้ เป็นตัวอยํางที่สามารถจะน าไปใช๎ในองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่จะ
สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมที่จะเป็นเครื่องมือของการมีสํวนรํวมอยํางมีคุณภาพตํอไป                 
  ทั้งยังสอดคล๎องกับเรื่อง สื่อสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา           
ของ กาญจนา แก๎วเทพ (2552) การสื่อสารแบบมีสํวนรํวมเพื่อกระตุ๎นให๎ชุมชนมองเห็นคุณคําของ
ตนเอง.สร๎างความมั่นใจให๎กับชาวบ๎านที่เข๎ามามีสํวนรํวม .พิสูจน์วําชาวบ๎านสามารถใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํได๎หากมีโอกาส สร๎างทักษะในการสร๎างสื่อให๎กับชุมชน เพื่อเป็นชํองทางที่ชุมชนจะสํงขําวสาร
ออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง ให๎ชุมชนได๎แสดงความรู๎สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์
ปัญหา รวมทั้ง วิธีการแก๎ปัญหาจากทัศนะของชุมชน ผลจากการสื่อ สารจะชํวยยกระดับความมีสติ
และความรับผิดชอบให๎กับชุมชน เพื่อรํวมกันแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น .เพื่อชํวยเพิ่มสัดสํวนของการสร๎าง
สื่อ ที่มีสาระให๎กับชุมชนให๎มีปริมาณเพิ่มมาก 
  เนื่องจากผลการศึกษาพบวํา การรํวมมือรํวมใจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน
ศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน
ตามแผนจากการมีสํวนรํวมจาก ครู  นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน .การพัฒนาตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุง แก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ.ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ ใช๎สื่อการเรียนรู๎ติดตาม และชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อพัฒนาและแก๎ปัญหา.ท าให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีความ มั่นใจตํอการจัดกระบวนการศึกษาและการ
จัดการของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
    
 สํวนที่ 3 กระบวนการเรียนรู๎แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาของศูนย์การเรียนชุมชนศรี
สุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีความ
ตั้งใจให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข เต็มศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ผสมผสานระหวํางวิถีชีวิตกะเหรี่ยงควบคูํกับหลักสูตรแกนกลาง พร๎อมด๎วยคุณธรรม ภูมิปัญญา    
และส านึกในความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นหลัก การสอนที่ให๎ความส าคัญกับผู๎เรียนให๎
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ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความสามารถและความต๎องการของตนเอง 
พัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางเต็มที่ โดยผู๎เรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ได๎ใช๎ความคิดตนเอง 
ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สามารถสร๎างความรู๎ที่เกิดขึ้นด๎วย
ตนเองและน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎ โดยมีครูเป็นผู๎วางแผนรํวมกับผู๎เรียน    
และยังตระหนักได๎ถึงคุณคําของชุมชนท๎องถิ่นและสังคมซึ่งเน๎นหลักวิชาการควบคูํกับหลักการ
ด ารงชีวิต เรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์และมีความสุขเป็นหลักสูตรที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพทั้งจิตใจ
และความคิด เป็นผู๎คุณธรรม มีจิตใจสาธารณะรู๎จักชํวยเหลือสังคมและชุมชน มุํงเรียนรู๎ จากสถานที่
จริง แหลํงเรียนรู๎ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนด๎าน
สาระการเรียน เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นการบูรณาการเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต 
ความแตกตํางระหวํางบุคคล ชุมชน และสังคม โดยสอดคล๎องกับการศึกษาเรื่องพัฒนารูปแบบศูนย์
การเรียนรู๎ชุมชนเพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ของ พจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ (2550) กลุํมเปูาหมายต๎องเป็นทุก
คนในชุมชน เชํน เด็ก เยาวชน กลุํมอาชีพตําง ๆ ผู๎น าชุมชน และผู๎สูงอายุ เพื่อวําแตํละกลุํมมีสมาชิกที่
หลากหลายจะท าให๎เกิดการบํมเพาะตน๎กล๎ารักในอาชีพ ศิลปะ รักท๎องถิ่นของชุมชน และยังท าให๎ไมํมี
ชํองวํางระหวํางวัยเชื่อมสายใยซึ่งกันและกันของคนในชุมชน นอกจากนี้กลุํมเยาวชนยังสามารถ
ชํวยเหลือกลุํมในการจัดท าบัญชี การใช๎เทคโนโลยี ท าให๎ทุกคนในศูนย์การเรียนรู๎ตลอดชีวิตมีความสุข
ในการท างาน มีคุณคําในกลุํม ชีวิตมีความหมาย ครูผู๎ให๎ค าแนะน า (Facilitator).ซึ่งท าหน๎าที่ให๎
ค าแนะน าในทุกเรื่องของผู๎เรียน มีความคุ๎นเคย เข๎าใจผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด ดูแลและชํวยเหลือผู๎เรียนใน
ทุกค าตอบที่อยากรู๎ กระตุ๎นให๎เกิดการใฝุรู๎ใฝุเรียน พร๎อมทั้งต๎องมีบทเรียนรํวมกับทุกคน ทุก
กลุํมเปูาหมาย การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมีขั้นตอนที่ชัดเจน กลุํมมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ครูประสานตํอยอด และมีการเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งกิจกรรมต๎องหลากหลาย ไมํยึดติดกับ
อาคารสถานที่ กิจกรรมที่ดีต๎องเป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ได๎ในวิถีชี วิต.ครูจัด
กระบวนการเรียนรู๎ในกลุํมและสํงเสริมการพัฒนาไปสูํแหลํงการเรียนรู๎ของชุมชน หนํวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการท างานเชิงบูรณาการ .(Intergration).ทุกภารกิจเป็นหน๎าที่ของทุกหนํวยงาน    
ซึ่งอาจไมํใชํหน๎าที่โดยตรง แตํควรมีการประสานสํงตํอกิจกรรมใดก็ตามที่เกินก าลังความสามารถ      
มีประสานภาคีเครือขํายรํวมด๎วยชํวยกันพัฒนากลุํมให๎มีการเรียนรู๎.ซึ่งไมํต๎องรอวําไมํใชํหน๎าที่ของ
หนํวยงานของตนเอง.แตํท าอยํางไรจึงจะประสานประโยชน์ตํอชาวบ๎านให๎เกิดประโยชนส์ูงสุด 
  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีการ
จัดการเรียนการสอน PBL ในชํวงบํายของวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งจะเป็นการเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหา
เป็นฐานจัดการเรียนการสอน เน๎นในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู๎และสนใจ สิ่งที่อยากรู๎จะต๎องเริ่มจาก
ปัญหาที่นักเรียนสนใจหรือพบในชีวิตประจ าวันที่มีเนื้อหาสอดคล๎องเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับหลักสูตร
แกนกลาง ครูจะมีหน๎าที่ในการปรับแผนการสอนการเรียนรู๎ตามที่นักเรียนสนใจให๎เกิดความเหมาะสม 
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ครูและนักเรียนรํวมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ โดยที่ศูนย์การเรียนชุมชนนั้น
ปัญหาที่น ามาใช๎ในการเรียนรู๎จะเป็นปัญหาที่อยูํใกล๎ตัวเกี่ยวข๎องกับสภาพสังคมภายในหมูํบ๎าน ซึ่งครู
จะกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดตามกับสถานการณ์ตํางที่เกิดขึ้นภายในหมูํบ๎าน และจะเน๎นที่กระบวนการ
เรียนรู๎ของนักเรียน เน๎นปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนในกลุํม การปฏิบัติและการเรียนรู๎รํวมกัน น าไปสูํ
การค๎นคว๎าหาค าตอบหรือสร๎างความรู๎ใหมํบนฐานความรู๎เดิมที่ผู๎เรียนมีมากํอนหน๎าน้ี 
  ภายในศูนย์การเรียนครูมีบทบาทเป็นกระบวนกร เพราะปัจจุบันมีความรู๎
มากมาย ครูควรสอนเฉพาะสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นให๎กับนักเรียน และนักเรียนสามารถน าความรู๎ที่
ได๎มาใช๎ในชีวิตจริงได๎ ซึ่งในกระบวนการสอนนี้จะเน๎นที่นักเรียนเป็นหลักโดยให๎ความส าคัญกับ
นักเรียน ครูรู๎จักให๎นักเรียนเรียนรู๎การท าโครงการ เรียนรู๎ในหัวข๎อที่นักเรียนต๎องการเรียนรู๎           
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความเหมาะสม ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการเรียนรู๎และท างานเป็นกลุํม        
ให๎นักเรียนได๎สืบค๎นหาข๎อมูลด๎วยตนเอง และประเมินผลนักเรียนตลอดระหวํางการเรียนรู๎ และเน๎นให๎
นักเรียนได๎น าสิ่งที่เรียนรู๎มาปรับใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎ โดยที่กลําวมานั้นครูจะมีหน๎าที่เป็นโค๎ชหรือ
คอยแนะน านักเรียนอยูํทุกชํวงเวลาของการเรียนรู๎โดยสอดคล๎องกับเรื่องถีสร๎างการเรียนรู๎เพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของ วิจารณ์ วิจารณ์ พานิช (2555) ครูจึงต๎องยึดหลัก.“สอนน๎อย.เรียนมาก”.คือ.ใน
การจัดกิจกรรมตําง.ๆ.ของเด็ก.ครูต๎องตอบได๎วําศิษย์ได๎เรียนอะไร.และเพื่อให๎ศิษย์ได๎เรียนสิ่งเหลํานั้น       
ครูต๎องท าอะไรไมํท าอะไรในสภาพเชํนนี้ครูยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น.และท๎าทายครูทุกคนอยํางที่สุดที่
จะไมํท าหน๎าที่ครูผิดทาง.คือ.ท าให๎ศิษย์เรียนไมํสนุก.หรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญ.การเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 ต๎อง.“ก๎าวข๎ามสาระวิชา”.ไปสูํการเรียนรู๎.“ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” 
ที่ครูสอนไมํได๎นักเรียนต๎องเรียนเอง .หรือพูดใหมํวําครูต๎องไมํสอนแตํต๎องออกแบบการเรียนรู๎       
และอ านวยความสะดวก.(facilitate).ในการเรียนรู๎.ให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการเรียนแบบลงมือท า   
แล๎วการเรียนรู๎ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง .การเรียนรู๎แบบนี้เรียกวํา.PBL.(Project-
Based Learning) 
  ทั้งยังสอดคล๎องกับทฤษฏี Professional Learning Community (PLC) ชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (2560).การมีเปูาหมายหรือฉันทะ
รํวมกันในด๎านการเรียนการสอน เป็นจุดเริ่มต๎นส าคัญของการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของครู     
โดยผู๎บริหารโรงเรียนจะต๎องมีบทบาทส าคัญในการให๎ครูทั้งโรงเรียนได๎รํวมทบทวนและก าหนดทิศทาง
หรือเปูาหมายเหลํานั้นอยํางแท๎จริง กรณีตัวอยําง เชํน โรงเรียนสุขภาวะ มีฉันทะรํวมกันในการเรียนรู๎
ของนักเรียนโดยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาปัญญาภายนอก 
และการใช๎กิจกรรมจิตศึกษาเป็นฐานพัฒนาปัญญาภายใน PLC.จึงเน๎นไปที่เปูาหมายการเรียนรู๎ของ
เด็กเป็นหลัก กิจกรรมหรือโครงการ ที่แคบตื้นและใช๎เวลาสั้น ๆ มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน จึงไมํใชํ
จุดเริ่มต๎น PLC ที่แท๎จริง 
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  แตํแนํนอนวําการศึกษาก็เป็นเรื่องใหมํเมื่อชุมชนกลับมาจัดการศึกษาเอง
เพราะฉะนั้นก็ต๎องมีพี่เลี้ยง ในการที่จะท าอยํางไรให๎สังคมเชื่อมั่น แม๎แตํชุมชนเองก็เหมือนกัน
ผู๎ปกครองเองก็เหมือนกันท าให๎เขาเชื่อมั่นวําลูกเขาไมํได๎ด๎อยกวําลูกคนอื่นที่เรียน ฉะนั้นกระบวนการ
ในการจัดการศึกษาเลยต๎องมีทีมที่อยากท าอะไรใหมํ ๆ แตํแนํนอนวําสํวนที่เป็นวิธีการของเราเป็น
หลักสูตรแกนกลางเป็นหลักสูตรที่ชุมชน สิ่งที่ชุมชนพยายามอยากบอกวําให๎ลูกหลานเขาเป็นแบบนี้
มันจะต๎องควบคูํ กันไป โดยสอดคล๎องกับ เรื่ อง .Scientific.and.Cultural.Organization.ของ 
UNESCO.(2003).การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู๎ชุมชนควรค านึงถึงความส าเร็จและความยั่งยืนใน
ระยะยาว องค์กรยูเนสโก เสนอแนะวําการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู๎ชุมชนในชํวงของการเริ่มต๎น
จ าเป็นจะต๎องได๎รับการสนับสนุนจาก หนํวยงานภายนอก นอกจากนี้เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไป
อยํางยั่งยืนควรสร๎างความรํวมมือในการด าเนินงานกับ ภาคสํวนตําง ๆ การมีสํวนรํวมและให๎การ
สนับสนุนจากชุมชน และความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ 
  เนื่องจากผลการศึกษาพบวํา ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง          
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร).แหํงนี้สามารถจัดการศึกษาได๎ด๎วยชุมชน อันจะท าให๎ชุมชนสามารถสืบ
สานการเรียนรู๎เกี่ยวกับ วิถีวัฒนธรรมชุมชน ให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํ พร๎อมไปกับการเรียนรู๎ฝึกทักษะ
พื้นฐานการใช๎ชีวิตในครอบครัว ควบคูํไปกับการเรียนรู๎หลักวิชาพื้นฐานที่เสริมการเรียนรู๎และเทําทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นหลัก การสอนที่ให๎ความส าคัญกับ
ผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความสามารถและความต๎องการ
ของตนเอง พัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางเต็มที่ โดยผู๎เรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ได๎ใช๎
ความคิดตนเอง ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สามารถสร๎าง
ความรู๎ที่เกิดขึ้นด๎วยตนเองและน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎ โดยมีครูเป็นผู๎วางแผน
รํวมกับผู๎เรียน และยังตระหนักได๎ถึงคุณคําของชุมชนท๎องถิ่น และสังคมซึ่งเน๎นหลักวิชาการควบคูํกับ
หลักการด ารงชีวิต  
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5.3 ข๎อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาแนวทางกระบวนการเรียนรู๎ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง  
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 5.3.1.ข๎อเสนอแนะตํอศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํ
นเรศวร) 
  5.3.1.1.ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
ควรสร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชน 
  5.3.1.2.ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง.(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) 
ควรจัดพื้นที่ให๎ผู๎เรียนได๎หาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่มีข๎อมูลที่หลากหลาย.และพร๎อมในด๎านตําง.ๆ   
ในการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน  
 5.3.2 ข๎อเสนอแนะตํอการค๎นคว๎าวิจัย 
  5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู๎ 
ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง (วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ไปปรับใช๎ในพื้นที่อื่น ๆ 
เพื่อน าผลที่ได๎ไปพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพํอง      
(วิถีกะเหรี่ยงทุํงใหญํนเรศวร) ตํอไป 
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ภาคผนวก ก 
ข๎อมูลกลุํม ประเภทของผู๎ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัวประชาชนประเภทตําง ๆ 

 
1.1 ประเภทของผู๎ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัวประชาชนประเภทตําง ๆ 
 
 กิติวรญา รัตนมณี.(2551).ได๎สรุปประเภทของผู๎ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัว

ประชาชนประเภทตําง ๆ ไว๎ดังนี ้

ตารางที ่ก.1 
 
ข้อมูลกลุ่ม ประเภทของผู้ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัวประชาชนประเภทต่าง ๆ 
 

ที่ กลุํม ประเภท สีของบัตรเดิม กํอนก าหนดสถานะบุคคล 
หลังก าหนด
สถานะบุคคล 

1. บุคคลบนพื้นทีสู่ง ฟูา 6- จจออ -50xxx-xx-x 
8- จจออ -84xxx-

xx-x 

2. 
อดีตทหารจีนคณะ
ชาติ (อดีต ทจช.) 

ขาว 6- จจออ -51xxx-xx-x 
8- จจออ -87xxx-

xx-x 

3 จีนฮํออพยพพลเรือน เหลือง 6- จจออ -52xxx-xx-x 
8- จจออ -86xxx-

xx-x 

4. จีนฮํออิสสระ ส๎ม 6- จจออ -53xxx-xx-x 
8- จจออ -77xxx-

xx-x 

5. 
ผู๎พลัดถิ่นสญัชาติ

พมํา 
ชมพ ู 6- จจออ -54xxx-xx-x 

8- จจออ -78xxx-
xx-x 

6. 
ผู๎หลบหนีเข๎าเมือง

จากพมํา (มีถิ่นที่อยูํ) 
ส๎ม 6- จจออ -55xxx-xx-x 

อยูํระหวํางการ
ก าหนดเงื่อนไข / 

รอมติ ครม . 

7. 
ผู๎หลบหนีเข๎าเมือง

จากพมํา (ใช๎แรงงาน) 
มํวง 6- จจออ -56xxx-xx-x 

อยูํระหวํางการ
ก าหนดเงื่อนไข / 

รอมติ ครม . 
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ตารางที ่ก.1 (ตํอ) 
 
ข้อมูลกลุ่ม ประเภทของผู้ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัวประชาชนประเภทต่าง ๆ 

 

ที่ กลุํม ประเภท สีของบัตรเดิม กํอนก าหนดสถานะบุคคล หลังก าหนด
สถานะบุคคล 

8. ญวนอพยพ ขาวขอบน้ าเงิน 6- จจออ -57xxx-xx-x 
8- จจออ -88xxx-

xx-x 

9. ลาวอพยพ ฟูาขอบน้ าเงิน 6- จจออ -58xxx-xx-x 
อยูํระหวํางการ

ก าหนดเงื่อนไข / 
รอมติ ครม . 

10. เนปาลอพยพ เขียว 6- จจออ -59xxx-xx-x 
8- จจออ -79xxx-

xx-x 

15 
ผู๎หลบหนีเชื้อสาย

ไทย 
- 6- จจออ -64xxx-xx-x 

อยูํระหวํางการ
ก าหนดเงื่อนไข / 

รอมติ ครม . 

16 
ผู๎หลบหนีเข๎าเมือง

กัมพูชา 
ขาวขอบแดง 6- จจออ -65xxx-xx-x 

อยูรํะหวํางการ
ก าหนดเงื่อนไข / 

รอมติ ครม . 

17 

ผู๎พลัดถิ่นสญัชาติ
พมําเช้ือสายไทย      

( เข๎ามากํอน 9 มี.ค. 
2519) 

เหลืองขอบน้ าเงิน 6- จจออ -66xxx-xx-x 
8- จจออ -xxxxx-

xx-x 

18 

ผู๎พลัดถิ่นสญัชาติ
พมําเช้ือสายไทย      

( เข๎ามาหลัง 9 มี.ค. 
2519) 

เหลืองขอบน้ าเงิน 6- จจออ -67xxx-xx-x 
อยูํระหวํางการ

ก าหนดเงื่อนไข / 
รอมติ ครม . 
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ตารางที ่ก.1 (ตํอ) 
 
ข้อมูลกลุ่ม ประเภทของผู้ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัวประชาชนประเภทต่าง ๆ 
 

ข๎อ กลุํม ประเภท สีของบัตรเดิม กํอนก าหนดสถานะบุคคล 
หลังก าหนด
สถานะบุคคล 

19 
ชุมชนบนพื้นที่สูง     
( ชาวเขา 9 เผํา ) 

เขียวขอบแดง 6- จจออ -71xxx-xx-x 
8- จจออ -76xxx-
xx-x 8- จจออ -

84xxx-xx-x 

20 
ชุมชนบนพื้นที่สูง      

( ไมํใชํชาวเขา 9 เผํา) 
เขียวขอบแดง 6- จจออ -72xxx-xx-x 

8- จจออ -76xxx-
xx-x 

21 
บุตรของคนตํางด๎าว2 
ที่เกิดหลังจากการ

ส ารวจ 
- 7- จจออ -xxxxx-xx-x 

อยูํระหวํางการ
ก าหนดเงื่อนไข / 

รอมติ ครม . 

22 
บุคคลที่ไมํมีสถานะ

ทางทะเบียน3 
ขาว-ชมพ ู 0- จจออ -89xxx-xx-x 

อยูํระหวํางการ
ก าหนดเงื่อนไข / 

รอมติ ครม . 

23 
แรงงานตํางด๎าว 3 

สัญชาติ4 ที่ขึ้น
ทะเบียนฯ 

ชมพ-ูชมพ ู 00- จจออ -xxx-xx-x 
ไมํมีนโยบายการ
ก าหนดสถานะ

บุคคล 
หมายเหตุ. จาก เอกสารข้อมูล กลุ่ม ประเภทของผู้ถือบัตรประจ าตัวและเลขประจ าตัวประชาชน
ประเภทต่าง ๆ, โดย กิติวรญา รัตนมณ,ี 2551. 
 
1.2 หมายเหตุข๎อมูล   
 
 1.2.1.บุคคลกลุํมที่ 1-20 มีบัตรประจ าตัวจากเดิมที่มีหลายหลากสี ปัจจุบันได๎มีการ
เปลี่ยนรูปแบบและสีของบัตรใหมํ เป็นบัตรแบบพลาสติกแข็ง (คล๎ายบัตร ATM) สีชมพูทั้งสองด๎าน           
มีภาพถํายด๎วยกล๎องระบบดิจิตอลของส านักทะเบียน ชื่อของผู๎ถือบัตรกลุํมนี้คือ.“ บัตรประจ าตัวคน
ซึ่งไมํมีสัญชาติไทย”.โดยยังคงเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักเดิมและระบุช่ือกลุํม ประเภทเดิมไว๎ 
 1.2.2.บุคคลกลุํมที่ 21 ยังไมํได๎ก าหนดรูปแบบของบัตรประจ าตัว แตํมีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร (ท.ร.13) และสูติบัตร 
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 1.2.3.บุคคลกลุํมที่ 22 เป็นบัตรฯ คล๎ายบัตรของกลุํมที่ 1-20 ระบุกลุํม “บัตรประจ าตัว
บุคคลที่ไมํมีสถานะทางทะเบียน ” 
 1.2.4 บุคคลกลุํมที่ 23 เป็นบัตรฯ คล๎ายบัตรของกลุํมที่ 1-20 ระบุกลุํม “บัตรประจ าตัว
คนซึ่งไมํมีสัญชาติไทย ” 
 1.2.5 บุคคลประเภท 6,7 ยังไมํมีสัญชาติไทย สํวนบุคคลประเภท 8 เป็นผู๎มีสัญชาติไทย 
หรือได๎รับอนุญาตอยูํถาวรแล๎ว    
 1.2.6 ความหมายของเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักในหมวดตําง ๆ 
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ภาคผนวก ข 
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 

 
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 
 
 มูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน (2550) ได๎รวบรวมข๎อมูลความเป็นมาของชาวไทยเชื้อ
สายกะเหรี่ยง วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ความเชื่อ ภูมิปัญญา ในการจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงรํวมกับองค์การสํวนบริหารต าบลไลํโว.ํไว๎ดังตํอไปน้ี 
 
2.1  ในความจริงแหํงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ 
 
 ค าวํากะเหรี่ยงเป็นค าเรียกรวมของกลุํมชนเผําที่อาศัยอยูํอยํางหนาแนํนบริเวณ
ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของไทย มิชชันนารี และนักมานุษยวิทยา.แบํงกลุํมกะเหรี่ยงออกเป็น    
4 กลุํม ได๎แกํ 
  (1) กะเหรี่ยงสะกอ หรือ สํอง เรียกตัวเองวํา “ปกากะญอ” 
  (2) กะเหรี่ยงโป หรือ โผลํว เรียกตัวเองวํา “ซู” 
  (3) กะเหรี่ยงบะเว หรือ คะยา 
  (4) กะเหรี่ยงตองตู หรือ ปาโอ 
 ข๎อมูลทางวิชาการจัดให๎กะเหรี่ยงที่อยูํในทุํงใหญํนเรศวรฝั่งตะวันตก เป็นกลุํมกะเหรี่ยง
โปซึ่งคนทั่วไปเรียกชนเผํานี้วํา “กะเหรี่ยงโป” หรือ “กะเหรี่ยงโผลํว” ไปด๎วย แตํความจริงแล๎วทั้งค า
วํา “กะเหรี่ยง” หรือ “โผลํว” ตํางแปลวํา “คน” ค าสองค านี้จึงยังมิได๎บํงบอกลักษณะเฉพาะกลุํมแตํ
อยํางใด ชาวบ๎านเรียกเผําของตัวเองวํา “ซู”.ดังนั้น หากจะเรียกชนเผําตามแบบชาวบ๎านนั้นก็ต๎อง
เรียกวํา “กะเหรี่ยงซู” หรือ “โผลํวซู” ซึ่งแปลวํา คนซู นั่นเอง (มูลนิธิสํงเสริมเด็กและเยาวชน, 2550) 
 
2.2 ต านานแหํงการอพยพอันยาวไกล 
 
 แตํครั้งบรรพกาลนับนานกวําพันปี ที่บรรพบุรุษของชนชาวกะเหรี่ยงได๎เริ่มต๎นขึ้น       
ณ บริเวณที่ราบสูงของทิเบต จากนั้นจึงอพยพเข๎ามาตั้งอาณาจักรในแผํนดินจีน แตํภายหลังเมื่อถูก
กษัตริย์จีนรุกรานจนเกิดการแตกพําย จึงมาอยูํบริเวณลุํมน้ าแยงซีเกียง และรํวมอพยพลงมาพร๎อมกับ
ชนชาติไทย ลงมาตามลุํมแมํน้ าพวกโขง และสาละวินเข๎าตั้งถิ่นฐานในประเทศพมํา จากความเชื่อสํวน
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หนึ่งทีเ่ลําขานวํากลุํมที่ลํองมาตามล าน้ าโขงนั้น คือบรรพชนที่เข๎ามาอยูํตามสํวนตําง ๆ ทางภาคเหนือ
ของไทย สํวนกลุํมที่ลํองมาตามล าน้ าสาละวิน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันวําชนกะเหรี่ยง
ได๎เข๎ามาอยูํในดินแดนแหํงนี้กํอนที่พมําจะเข๎าครอบครอง โดยอาศัยอยูํกับมอญทางตอนลํางของพมํา 
หรือเรียกวําหัวเมืองมอญ จนลํวงสูํปี พ.ศ. 2300 ภายหลังที่พระเจ๎าอลองพญา กษัตริย์ของพมํา     
ท าศึกชนะฝุายมอญชนชาติมอญถูกกองทัพพมํารุกไลํ เขํนฆํา อยํางล๎างผลาญ ชนกะเหรี่ยงผู๎เป็นมิตร
กับมอญจงึต๎องพลอยถูกขํมเหงรังแกไปด๎วย จากสาเหตุดังกลําวคือจุดเริ่มต๎นของการอพยพครั้งส าคัญ
เพื่อเข๎าสูํประเทศสยาม การเดินทางจากเขตมะละแหมํงประเทศพมํา สูํผืนปุาย๎อนล าน้ าแมํกษัตริย์ขึ้น
สูํพื้นที่ราบกลางปุาใหญํ แหํงภาคตะวันตกของไทย และเรียกขานดินแดนแหํงนี้วํา “เวียจาทิโพ๎       
ภี่เซอโปวํ หรือ เวียผะดู”.ที่ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการสร๎างหลักปักฐานท ามาหากินรํองรอยทาง
ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นยังปรากฏอยูํ ณ. ชุมชนเกําแกํบ๎านทิไลํปูา 
 การเข๎าสูํพื้นที่ทุํงใหญํของกลุํมชนในครั้งตํอมาโดยการตัดล าน้ าแมํกษัตริย์ขึ้นชํองเขาสัน
ปันน้ าเข๎าทางดํานเจดีย์สามองค์ เดินทางสูํล าน้ าซองกาเลียแล๎วย๎อนล าน้ าไปตั้งถิ่นฐานอยูํตามล าห๎วย
โรคี่ อันเป็นต๎นน้ าของล าน้ าซองกาเลีย และนับเป็นชุมชนใหญํของชาวกะเหรี่ยงที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็น
เมืองหน๎าดํานส าคัญในยุคนั้นนามวํา “สังขละบุร”ี.ปัจจุบันคือ “บ๎านสะเนํพํอง”.จากสองชุมชนดั้งเดิม
เมื่อครั้งอดีตที่คํอย ๆ เพิ่มจ านวนประชากรขึ้น และจากการอพยพเข๎ามาเพิ่มเติมในระยะหลัง ท าให๎
ชนชาวกะเหรี่ยงเกิดการขยายตัว และสร๎างชุมชนใหมํขึ้นในพื้นที่ของทุํงใหญํตามล าดับ จนปัจจุบันได๎
ประกอบไปด๎วย 6 หมูํบ๎าน อันได๎แกํ  
  (1).บ๎านไลํโวํ-ซาลาวะ ที่หมายถึง ผาหินแดงอันโดดเดํนในพื้นที่  
  (2).บ๎านกํองมํองทะ ที่หมายถึง การไหลบรรจบของสองสายน้ า แล๎วไหลผําน
หมูํบ๎าน คือ ล าห๎วยกํองมํอง และแมํน้ ารันต ี
  (3).บ๎านเกาะสะเดิ่ง  ที่หมายถึง พื้นที่ที่มีพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นแพรํหลายอยูํเป็น
จ านวนมาก  อันหมายถึง ต๎นสะเดิ่ง หรือพญาไม๎น้ า 
  (4).บ๎านจะแก ที่หมายถึง ผาหินตั้งในหมูํบ๎าน 
  (5).บ๎านทิไลํปูา ที่หมายถึงพื้นลานหินขนาดใหญํที่มีน้ าไหลผําน 
  (6).บ๎านสะเนํพํอง ที่หมายถึง เมืองทําแพแตํครั้งอดีต 
 
2.3 สัมพันธภาพ แหํงผืนไพรสายนที และชีวิต 
                        
 ผืนปุาระดับต านานอันกว๎างใหญํไพศาล ที่มีเรื่องราวเลํ าขานอยํางไมํรู๎จบ ชนชาว
กะเหรี่ยงยกยํองดินแดนแหํงนี้วําเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแตํครั้งบรรพกาล ความสัมพันธ์อันยาวนาน
ของเผําชนคนกะเหรี่ยง กับปุาทุํงใหญํจึงเปรียบคล๎ายดั่งผู๎พิทักษ์ไพรอยํางเสือที่มีวิถีแหํงการด ารงอยูํ
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อยํางทรนงองอาจ และสงํางาม ในความสันโดษและเสรี รักศักดิ์ศรี และไมํสะสม การอยูํกันเป็นชุมชน
เล็ก ๆ บนวิถีทางของการดูแล พึ่งพิงตนเองในปุาใหญํ ภายใต๎กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และค าสั่งสอน
ของบรรพบุรุษ ด๎วยความตระหนักรู๎ของการรํวมอยูํอยํางพึ่งพา น ามาซึ่งความผูกพันอันเหนี่ยวแนํน  
มั่นคง ระหวํางคนกับปุา และความเคารพศรัทธาในภูมิปัญญาของฟูาดิน คนกะเหรี่ยงมักเปรียบเปรย
ตนเองเป็นคนบ๎านปุาอาศัยอยูํกับธรรมชาติ พึ่งพาปุาไม๎ ไมํตํางไปจากลิงหรือคําง ชุมชนกะเหรี่ยงแม๎
ไมํมีความสะดวก สบาย ทางด๎านวัตถุแตํถือวํามีความเจริญทางด๎านจิตใจ เพราะเน๎นตระหนักในบาป
บุญคุณโทษ การมีคุณธรรม เคารพในธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่อยูํรอบตัวพร๎อมกับการเรียนรู๎ เพราะ
คิดวํา ต๎นไม๎ สายน้ า ภูเขา แผํนดิน แผํนฟูา ตํางเป็นครูให๎กับมนุษย์และไมํอาจแยกย๎ายความสัมพันธ์
ออกจากกันได๎บนอาณาจักรอันอุดมสมบูรณ์ เนื้อที่ 6,222 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,888,875 ไรํ       
ที่พรั่งพร๎อมหลากหลายไปด๎วย .พันธุ์พืชพรรณไม๎และพันธุ์สัตว์ปุาที่ดีที่สุดแหํงหนึ่งของโลกใบนี้       
จึงเปรียบเสมือนมรดกทางธรรมชาติอันนําอัศจรรย์ ที่ยังประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ตํอระบบนิเวศน์ 
สิ่งแวดล๎อมทั้งทางตรงและทางอ๎อม ด๎วยเหตุดังกลําวจึงได๎รับการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ในรูปแบบ
ของ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุํงใหญํนเรศวร”.เมื่อปี พ.ศ. 2517 และด๎วยความพิเศษเป็นเลิศหลาย
ประการ องค์การวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการศึกษา แหํงสหประชาชาติ หรือ UNESCO.ยังได๎
คัดเลือกประกาศให๎ดินแดนแหํงนี้เป็นแหลํงมรดกโลกทางธรรมชาติด๎วยเชํนกัน 
 
2.4 ความเชื่อ  ความสมดุล  สูํความรักษ์ 
 
 จากความนับนานที่ชนชาวกะเหรี่ยงได๎เข๎ามาอยูํอาศัยในพื้นที่ของทุํงใหญํ และเรียกยก
ยํองวําเป็นผืนปุาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี.จิตวิญญาณแหํงปุารักษาดูแล ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ       
ความชาญฉลาดในการเรียนรู๎ ความหยัดยืนเพื่อการด ารงอยูํ ได๎รํวมผสานสูํความศรัทธา กํอเกิด
รูปแบบจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ที่ลึกล้ าไปด๎วยภูมิปราชญ์แหํงบรรพชน จนได๎รับการสืบสานปฏิบัติ
ผํานรุํนแล๎วรุํนเลําอยํางไมเํสื่อมคลายซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
 
 2.4.1 หลักการปกครอง หรือราชาวัตร  
  ในครั้งประวัติศาสตร์แหํงความสัมพันธ์ กับสยามประเทศนั้น กะเหรี่ยงทางภาค
ตะวันตกถือวํามีความใกล๎ชิด และได๎รับการยอมรับจากรัฐสํวนกลางมากเป็นพิเศษ เมืองหน๎าดําน
ส าคัญทางด๎านตะวันตก ตํางได๎รับการแตํงตั้งให๎ชาวกะเหรี่ยง ขึ้นเป็นเจ๎าเมืองปกครองอยํางสมฐานะ
กับคุณงามความดี เจ๎าเมืองกะเหรี่ยงซึ่งถือเป็นผู๎น าทั้งทางการปกครองและทางวัฒนธรรมตํางได๎รับ
การเคารพนับถือ เพราะผู๎ที่เป็นเจ๎าเมืองนั้น คือผู๎ที่มีศีล มีธรรม เป็นแมํแบบที่ดีของชาวกะเหรี่ยง    
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ซึ่งเจ๎าเมืองสมัยนั้นล๎วนแตํเป็นลูกศิษย์ของฤาษี ผู๎น าบางคนได๎กลายเป็นสัญลักษณ์ ของความมี
ประวัติศาสตร์รํวมกันของชุมชนชาวกะเหรี่ยง เชํนพระศรีสุวรรณ เจ๎าเมืองสังขละบุรีในอดีต 
 2.4.2 ธรรมวัตร หลักปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา และศีลธรรม 
  ในประวัติศาสตร์แหํงความเช่ือของชนชาวกะเหรี่ยงนั้นมีความผสมผสานระหวําง
กันถึง 3 ลักษณะ คือ.ความเชื่อแบบดั้งเดิมในเรื่อง ผี และธรรมชาติ ความเชื่อในค าสอนของฤาษี   
และความเชื่อในพุทธศาสนา ศรัทธาในค าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎าอันประกอบมีด๎วย พรหมวิหาร 4 
เป็นต๎น การตระหนักรู๎เพื่อพร่ าสอนลูกหลานให๎ระมัดระวังคิดแบํงแยกสิ่งดีและชั่วให๎ออกถือตั้งมั่นอยูํ
ในกรอบประเพณี และศีลธรรมให๎เชื่อมั่นในค าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า และ บรรพบุรุษ เพราะการ
เป็นกะเหรี่ยงที่แท๎นั้น คือการมีศีล มีธรรม ซึ่งสาระอันนี้เป็นผลพวงจากการตํอสู๎อันยาวนานของชน
ชาติกะเหรี่ยง เพื่อการเป็นชนชาติที่มีศาสนา และพ๎นจากการดูถูกโดยคนพมําและมอญ 
 1.4.3 โลกาวัตร หลักปฏบิัติเกี่ยวกับการด ารงชีวิต 
  ความสืบเน่ืองจากความเชื่อศรัทธาในศาสนา และค าสอนของบรรพบุรุษ สะท๎อน
สูํวิถีชีวิตของชนชาวกะเหรี่ยงอยํางเครํงครัดเสมอมา เชํนการไมํฆํา หรือเบียดเบียนสัตว์ใหญํ      
เพราะเช่ือวําบาปหนัก จะท าให๎เกิดไมํทันพระศรีอาริย์การท ามาหากินก็แคํเพื่อยังชีพ มิให๎บุกรุกต๎นไมํ
ใหญํในต๎นน้ าล าธาร ห๎ามเหยียบน้ าพุ ห๎ามท าไรํใจกลางห๎วยสองสาย ห๎ามท าการเบื่อปลา และจุดไฟ
ปุา เพราะสิ่งเหลํานี้ท าไปแล๎วก็เกิดประโยชน์แตํเฉพาะหน๎า เพราะสิ่งที่ตามมาจะเป็นโทษอยํางมหันต์ 
ดังนั้นหลักการส าคัญของการด ารงอยูํที่บรรพบุรุษพร่ าบอกเราไว๎อยํางหํวงใย คือการไมํให๎เกิดความ
โลภหลงในสิ่งที่ท าให๎ธรรมชาติสูญเสีย 
 
2.5 สัมพันธภาพแหํงวัฒนธรรมข๎าว แมํโพสพแหํงชีวิต 
 
 ธัญพืชที่มีเรียวรวงอํอนน๎อมงดงามมีขวัญชีวิต และเทพผู๎ศักดิ์สิทธิ์คุ๎มครองนามวํา           
“ภี่บือโหยํ” เทวีแหํงข๎าวที่สถิตอยูํ ณ. สรวงสวรรค์ เมื่อฝนแรกพรํางพรมน าความชุํมชื้นสูํผืนดิน 
จุดเริ่มต๎นของวงจรชีวิต แหํงการท าไรํข๎าวก็เริ่มขึ้น พิธีกรรมอันอํอนโยนที่สุดของชนเผํา ก็จะปรากฏ
ขึ้นอยํางงดงามด๎วยความเคารพบูชา เพื่อให๎ “ภี่บือโหยํ”.ได๎ลงมาท าหน๎าที่คุ๎มครองต๎นข๎าวในไรํให๎
เจริญงอกงามและมีความสมบูรณ์ดี 
 นับร๎อยปีที่วิถีชนคนกะเหรี่ยงหยัดยืนผูกพันอยูํกับการท าไรํข๎าว หรือไรํซาก แบบระบบ
หมุนเวียนเพื่อยังความสมดุลในการใช๎ประโยชน์จากผืนดินอยํางยั่งยืนที่สุด โดยไมํต๎องใช๎ปุ๋ยปรับปรุง
ดิน ภายใต๎วงจรของการท าไรํที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต๎นของวงจรชีวิต ชนเผําผู๎รักสันโดษตํางมีขั้นตอน
ตําง ๆ มากมายที่แสดงออกถึงความเคารพ และอํอนน๎อมถํอมตนตํอธรรมชาติแบบแผนประเพณี     
อันดีงาม ที่สืบทอดปฏิบัติโดยผํานพิธีกรรมนั้น ล๎วนตํางเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงการขอใช๎และ
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การขอบคุณเสมอมา ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่แฝงเร๎นไปด๎วยภูมิปัญญา และความรู๎รอบในการ
ด ารงชีวิตในปุาน ามาซึ่งความสุขสงบของชุมชน การปลูกข๎าวให๎พอกิน จึงถือเป็นความรู๎หลัก       
และส าคัญที่สุดในชีวิตคนกะเหรี่ยงเพราะคุณคําแหํงข๎าว ส าคัญตํอการด ารงอยูํของพงพันธ์ จนกลําว
ได๎วํา “ไรํคือชีวิต ข๎าวดั่งจิตวิญญาณ”.การเริ่มต๎นฤดูกาลเพาะปลูกในชํวงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 
ที่ถือวําส าคัญที่สุด เพราะเป็นการเลือกพื้นที่ และ มีพิธีกรรมตีปุาอันมีความหมายวําเป็นการบอก
กลําวเพื่อขอใช๎  ดังนั้นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเพื่อใช๎ประกอบในการเลือกพื้นที่ท าไรํ จึงมี
ความส าคัญ เชํน ไมํเลือกพื้นที่ที่มีตาน้ า มีน้ าผุด บริเวณปุาต๎นน้ า หรือที่มีน้ าห๎วยสองสายอยูํใกล๎กัน 
พื้นที่ลักษณะนูนเหมือนหลังเตํา  พื้นที่รูปหลังช๎างเป็นสันเขาลักษณะยาว ๆ เป็นต๎น ภายหลังที่ได๎
พื้ นที่ ที่ เหมาะสมแล๎ ว  การฟันไรํ  เผาไรํ  หรือ  การ เตรี ยมพื้ นที่ ให๎ ดี  ก็ จ ะ เริ่ มขึ้ น ในชํ วง             
มีนาคม-พฤษภาคม จากนั้นการหยอดข๎าวก็จะปรากฏขึ้นในราวเดือนมิถุนายน และสิ่งส าคัญที่ต๎อง
ปลูกรํวมลงไปในไรํข๎าว คือพันธุ์พืช ธัญญาหารตําง ๆ ที่จ าเป็นในวิถีชีวิต เชํน ถั่ว.มะเขือ.ข๎าวโพด  
แตงเปรี้ยว ฟักทอง พริก ยาสูบ เผือกมัน ดอกดาวเรืองเป็นต๎นพอถึงเดือนตุลาคมหรือชํวงออกพรรษา 
ข๎าวออกรวงใหมํ ๆ ก็จะมีพิธีท าบุญนมข๎าว ครั้นถึงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ลมหนาวพัดโชย ไรํข๎าว
เหลืองอรํามเต็มท๎องทุํงการรอคอยสิ้นสุดลงแล๎ว การเก็บเกี่ยวเริ่มต๎นขึ้นจากนั้นพิธีกรรมฟาดข๎าวอัน
ส าคัญและยิ่งใหญํประจ าปีของชนเผําก็จะถูกจัดขึ้นในชํวงกลาง ๆ เดือนธันวาคมหลังการฟาดข๎าว
เสร็จสิ้น พิธีกรรมการขนข๎าวขึ้นยุ๎งก็ส าคัญไมํน๎อยและถือเป็นการสิ้นสุดลงของฤดูกาลท าไรํ อัน
ยาวนาน ทั้งยังได๎แสดงความขอบคุณตํอ “ภี่บือโหยํ”.เทพผู๎เหน็ดเหนื่อยไมํแพ๎มนุษย์ ในการคุ๎มครอง
ดูแลต๎นข๎าว .และเพื่อชื่นชมผลผลิตที่ท ามาตลอดปี.การสิ้นสุดคือการเริ่มต๎น .12.เดือนผํานไป        
การเริ่มต๎นแล๎วยํอมสิ้นสุดลงแล๎วเริ่มต๎นใหมํ เฉกเชํนการหมุนเวียนกลับคืนของดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ เมื่อน าข๎าวขึ้นยุ๎งเสร็จแล๎วจึงท าพิธีกินข๎าวหัวยุ๎ง หรือการกินข๎าวใหมํเป็นครั้งแรกซึ่งกํอนที่จะลง
มือกินจะมีการบูชา เครื่องมือท ามาหากิน เชํน มีด พร๎า จอบเสียม เพื่อแสดงความขอบคุณ จากนั้นไมํ
นานจึงเข๎าสูํบรรยากาศงานบุญส าคัญสํงท๎ายปลายฤดูกาล คืองานบุญข๎าวใหมํ หรือ “โบวบือ สํองคู”      
ที่แปลวํา งานบุญที่เกี่ยวกับการเริ่มต๎น การปลูกข๎าวครั้งใหมํ เพื่อเป็นการอุทิศสํวนบุญสํวนกุศลให๎แกํ
สรรพสัตว์ที่ตายไปในชํวงของการเผาไรํ ท าไรํ  จะเห็นได๎วําในทุกขั้นตอนและทุกเรื่องราวของ
วัฒนธรรมแหํงข๎าว ชนชาวกะเหรี่ยงมิได๎ท าลายธรรมชาติ หากกลับปกปูอง และเฝูาร าลึกถึงบุญคุณ
ของธรรมชาติเสมอมา การด ารงอยูํอยํางพึ่งพิงคํอยเป็นคํอยไปถ๎อยทีถ๎อยอาศัยก็เพียงเพื่อใช๎ประโยชน์
แคํพอสมควร เพื่อจะยังความสมดุลธรรมชาติไว๎อยํางยั่งยืน 
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2.6 อัตลักษณ์ในความงามของความเป็นชนเผํา 
 

 ประวัติศาสตร์แหํงการด ารงอยูํอันยาวนานที่สืบผํานคนรุํนแล๎วรุํนเลํา ชุมชนกะเหรี่ยงใน
ปุาทุํงใหญํจึงเปรียบเสมือนตัวแทนภาพลักษณ์ ของชุมชนเกษตรกรรมเมื่อครั้งอดีต ความรู๎เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ภูมิปราชญ์จากบรรพชนที่คิดค๎นสั่งสมถํายทอดโดยไมํจ าเป็นต๎องมีระบบโรงเรียน ชนชาว
กะเหรี่ยงมีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเองตั้งแตํดั้งเดิม ที่เรียกวํา “ภาษาไลํชํองวิ” แตํเพราะความ
ที่ถูกปกครองโดยมอญและพมําในครั้งอดีตท าให๎มิได๎รับการเผยแพรํมากนัก แตํกลับถูกบังคับให๎ต๎อง
เรียนภาษามอญ และพมําที่เรียกวํา “ไล๎ตะหละยา”.ในกาลตํอมารูปแบบของภาษาถูกพัฒนาโดย
ปราชญ์ชาวมอญ และกะเหรี่ยง ที่ชํวยประดิษฐ์คิดค๎นตัวหนังสือกะเหรี่ยงขึ้น โดยใช๎อักษรมอญเป็น
บรรทัดฐาน แตํค าส าเนียงและความหมายยังคงไว๎ซึ่งความเป็นกะเหรี่ยง เรียกวํา.“ภาษาไลํทิยํง” 
จากนั้นจึงเกิดการแพรํหลายและสืบใช๎มาจนปัจจุบัน    
 จากความที่มีวัฒนธรรมทางสื่อภาษาเป็นของตนเอง ท าให๎สามารถจารึกประวัติศาสตร์
แหํงชนเผําได๎รับการสืบทอดเพื่อยังความเป็นคุณคําผํานวันเวลามาได๎โดยไมํเสื่อมคลาย ดั่งบันทึก
ปริศนาค าเตือนจากบรรพบุรุษที่วํา ให๎ลูกหลานเฝูาระวังอันตราย 4 อยําง.จะคืบคลานเข๎ามาสร๎าง
ความเปลี่ยนแปลงจนเป็นเหตใุห๎ต๎องเดือดร๎อน วุํนวาย ในชุมชนชาวกะเหรี่ยงคือ 
  (1) จงระวังงูใหญํเลื้อยผํานหมูํบ๎าน 
  (2) จงระวังต๎นเสาออกดอก  
  (3) จงระวังคนเสียงดังเข๎าหมูํบ๎าน 
  (4) จงระวังม๎ามีเขาเข๎าหมูํบ๎าน 
 ปริศนา 4 อยํางที่บรรพชนได๎เคยกลําวเตือนไว๎ ด๎วยความหํวงใยนั้น ปัจจุบันมันคือ
สัญลักษณ์ของความเจริญทางด๎านวัตถุ  
ซึ่งสิ่งดังกลําวได๎เกิดขึ้นและก าลังคืบคลานผํานยุคสมัยของโลกยุคใหมํ ด๎วยความรวดเร็วซึ่งได๎แกํ 
  (1).งูใหญํ หมายถึง ถนนที่ตัดผํานหมูํบ๎านอันเป็นเหตุแหํงความแหลกลาญของ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  (2).ต๎นเสาออกดอก หมายถึง เสาไฟฟูาที่จะน ามาซึ่งความทันสมัยอื่น ๆ อันเป็น
เหตุแหํงความสุขสบายจนอาจหลงลืมวิถีชีวิตเดิม 
  (3).คนเสียงดัง หมายถึง รถขายสินค๎าตําง ๆ ที่จะชักน าให๎เกิดการใช๎จํายอยําง
ฟุุมเฟือย 
  (4).ม๎ามีเขา หมายถึง รถมอเตอร์ไซด์เสียงดัง ที่คอยสร๎างความวุํนวาย ท าลาย
ความสุขสงบของชุมชน 
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 จากมโนทัศน์ ดังกลําวท าให๎รู๎สึกสัมผัสได๎วําชุมชนกะเหรี่ยงที่แท๎นั้น มักซํอนตัวอยูํอยําง
สงบเสง่ียม เจียมตน.และไมํประสงค์จะสะสมความมั่งคั่ง ร่ ารวย ดังเชํนสังคมภายนอก วิถีอันเรียบงําย 
ชีวิตอันไมํเรํงร๎อน น ามาซึ่งความสุขสงบของชุมชน และคือความงดงามในจิตใจของผู๎คนด๎วยเชํนกัน 
 
2.7 กวําจะมาเป็น.“สังขละบุรี” 
 
 บันทึกประวัติศาสตร์เมืองหน๎าดํานทางชายแดนตะวันตกของไทย ตั้งอยูํในบริเวณชํอง
เขาของเทือกเขาตะนาวศรี ดินแดนที่มีพื้นที่ปุาทุํงใหญํฯเป็นอาณาบริเวณกว๎างไกลไพศาล เป็นชัยภูมิ
แหํงการเดินทัพของพมํา และไทยมาต้ังแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และตอนต๎นกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ในตอนปลายกรุงศรีอยุธยามีสาเหตุอันเนื่องมาจากพมําได๎ท าสงครามกับมอญท าให๎ชาว
กะเหรี่ยงได๎ถูกกวาดต๎อนเข๎าสูํสมรภูมิรบไปด๎วย ชนชาวกะเหรี่ยงกลุํมหนึ่งได๎เดินทางเข๎ามาที่เมือง 
สังขละบุรี และได๎สํงตัวแทนไปเจรจาขอพึ่งพระโพธ์ิสมภารกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา กับเจ๎าเมือง 
 กาญจนบุรี และได๎อาสาตั้งกองก าลังสอดแนมขึ้นชํวยฝุายกรุงศรีอยุธยาในการรบกับ
พมํา ซึ่งในชํวงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และต๎นรัตนโกสินทร์ ดํานเจดีย์สามองค์ เมืองสังขละบุรี 
ได๎กลายเป็นสมรภูมิรบที่ส าคัญตํอเนื่องมาอยํางยาวนานและหนักหนํวง จนลํวงสูํ ยุคสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต๎นราว พ.ศ. 2369 ในแผํนดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว              
(รัชกาลที่3) ได๎ยกฐานะเมืองสังขละบุรีขึ้นเป็นเมืองตามระเบียบการปกครองใหมํ และแตํงตั้ง ภูวะโพํ 
เจ๎านายกะเหรี่ยงที่เคยเป็นหัวหน๎ากองก าลังสอดแนมปูองกันการรุกรานจากพมําขึ้นเป็นเจ๎าเมือง 
พระราชทานนามวํา “พระศรีสุวรรณคีรี”.ท าการปกครองเมืองสังขละบุรีสืบมาและมีทายาทสืบทอด
ต าแหนํงตํอมาอีก 4 คน คือ 
  (1) พระศรีสุวรรณคีรี (ภูวะโพํ) 
  (2) พระศรีสุวรรณคีรี (กรมเมะจะ) 
  (3) พระศรีสุวรรณคีรี (ยังตะมุ)  
  (4) พระศรีสุวรรณคีรี (ปวยตังภ)ู 
  (5) พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) 
 อันเป็นต๎นตระกูลเสตะพันธุ์ จนปัจจุบัน และเป็นนายอ าเภอคนแรกแหํงสังขละบุรี       
เมื่อ พ.ศ. 2445-2467 
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2.8 พระคูํบ๎านคูํเมืองสังขละบุรี 
 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และค าบอกกลําวของบรรพบุรุษ ในครั้ งที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่3) ได๎ด าเนินสัมพันธ์ไมตรีตํอเจ๎าเมืองสังขละบุรีด๎วย
สืบเนื่องจากภัยการลําอาณานิคมของพวกฝรั่งชาติตะวันตก ที่แผํอิทธิพลขยายดินแดนรอบ  ๆ 
ประเทศสยาม พระองค์ทรงพระราชทานมอบพระแก๎วขาว เป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองสังขละบุรีแดํพระศรี
สุวรรณคีรี โดยหวังมิให๎เจ๎าเมืองได๎ขึ้นตํอฝุายนักลําอาณานิคมตํางชาติเมื่อครั้งที่ รํวมถือน้ าพิพัฒน์   
สัจจา.(ดื่มน้ าสาบาน) ณ. เมืองกาญจนบุรี โดยฐานขององค์พระนั้นประกอบไปด๎วย ทองค าขาว       
นาก และเงิน เรื่องราวของพระแก๎วขาวนั้นชนชาวกะเหรี่ยงได๎เก็บเป็นความลับมาอยํางยาวนาน   
และเพิ่งได๎รับการเปิดเผยเมื่อราวปี พ.ศ. 2540 บางครั้งพระแก๎วขาวก็ได๎แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดย
การเปลํงรัศมีหลากสีให๎เป็นที่ปรากฏแกํชาวบ๎าน  ชาวกะเหรี่ยงเชื่อวําไมํควรน าพระแก๎วขาวออกจาก
พื้นที่ เพราะจะเกิดความไมํเป็นมงคลตํอหมูํบ๎านจากนั้นพระแก๎วจึงได๎ประดิษฐานอยูํ บ๎านสะเนํพํอง
สืบมาจนปัจจุบัน 
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ประวตัิผู๎เขียน 
 

ชื่อ       นางสาวสุชาดา ทรงบัญฑิต 
วันเดือนปีเกิด      26 มิถุนายน 2536 
วุฒิการศึกษา      ปีการศึกษา 2559: วิทยาศาสตรบัณฑิต 
      (สิ่งแวดล๎อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


