
บทที ่ ๒ 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
 การวิจยัหลักสูตรท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดั
เชียงใหม่คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 ๑.   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 ๒.  ความส าคญัและลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 ๓.   ประเภทของความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาและสามารถน ามาเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 ๔.  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
 ๕.  เน้ือหาของหลกัสูตร 
 ๖.   การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๗.  ประวติัต าบลบา้นแหวนและโรงเรียนในต าบลบา้นแหวน 
 
๑.   พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
 “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย                       
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้ และ
ปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒) 
 ในมาตรา ๗, ๘, ๙ ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใ้ห้ความส าคญั
ในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นระบบการศึกษา (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 
๒๕๔๓. ไม่มีเลขหนา้) โดยระบุไวด้งัน้ี  
 มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขให้รู้จกัรักษาและส่งเสริม
สิทธิหนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น
สากล ตลอดตนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 



 ๑๓ 

 มาตรา  ๘   การจดัการศึกษาไดก้ าหนดใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
๑.  เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
๒.  ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
๓.  การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 มาตรา  ๙   การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ดงัน้ี 
๑.  มีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
๒. รัฐมีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
๓.  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและ

ประเภทการศึกษา 
๔. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและ              

การพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
๕. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
๖.  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน 
 ส่วนแนวการจดัการศึกษาในมาตรา ๒๓  ก าหนดการจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   
การ ศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัไวว้า่ ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวน การเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองต่อไปน้ี 

๑.  ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

๒.  ความรู้ และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์ด้านการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

๓.   ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกตใ์ช้
ภูมิปัญญา 

๔.  ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษาไทย เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
๕.  ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

 นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , ๒๕๔๑. หนา้ ๒๕ – ๑๑๖) ไดใ้ห้ความส าคญัในการจดั



 ๑๔ 

การศึกษาท่ีจะส่งเสริม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามความ
ในมาตรา ๘๑ และ ๒๘๙ ดงัน้ี 
 มาตรา ๘๑ รัฐบาลตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง 
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สนับสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ             
การพฒันาประเทศ พฒันาวชิาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

มาตรา ๒๘๙ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีหนา้ท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีสิทธิจดัการศึกษา 
อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ินนั้ น และเข้าไป                         
มีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้ งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 
 ปัจจุบนัหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจึงมีความเห็นตรงกนัว่าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็น
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการจดัการศึกษาตลอดชีวติ   และต่างก็สรุปวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ินควรหมายถึง
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาหรือครูหรือผูเ้รียนในท้องถ่ินร่วมกันพฒันาข้ึนเพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้
น าไปใชใ้นชีวิตจริง   เรียนแลว้เกิดการเรียนรู้   สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
มีความสุข และส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 
๒.  ความส าคัญและลกัษณะของหลกัสูตรท้องถิ่น 
 ๒.๑   ความส าคัญของหลกัสูตรท้องถิ่น 

ประเวศ วะสี (๒๕๔๓: ๖๐ – ๖๓) ไดก้ล่าวถึง เร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อแกค้วาม
ทุกขย์ากของคนทั้งแผน่ดิน โดยโรงเรียนควรมีความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดงัน้ี 

๑.  เรียนรู้จากชุมชน 
๑.๑  จากคนในชุมชน 
๑.๒ จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
๑.๓ จากเร่ืองของชุมชน 
๑.๔ จากการท างานในชุมชน 

๒.  สร้างความรู้เก่ียวกบัชุมชน 
๒.๑ เรียนรู้จากชุมชน 



 ๑๕ 

๒.๑.๑ เรียนรู้จากคนในชุมชน ในชุมชนมีผูรู้้ดา้นต่าง ๆ มากมาย มากกวา่ครู
ท่ีสอนท่องหนงัสือมากนกั เช่น ผูรู้้ทางเกษตรกรรม ทางช่าง ศิลปิน ผูรู้้ทางศาสนา หมอพื้นบา้น นกั
ธุรกิจรายยอ่ย ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ฯลฯ ผูน้ าชุมชนท่ีเป็นนกัคิด นกัศีลธรรม มีปัญญาและ
ความดีมากกวา่ใครต่อใครตั้งในระดบัสูงๆ เปิดโรงเรียนสู่ชุมชนโดยใหท้ั้งครูและนกัเรียนไดเ้รียนรู้
จากครูในชุมชน ก็จะมีครูมากมายหลากหลายกลายเป็นครูท่ีรู้จริงท าจริง จะส่งผลท าให้การเรียนรู้
เขา้ไปเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัจิรง การเรียนรู้จะสนุกไม่น่าเบ่ือหน่าย ท่ีส าคญัจะเป็นการปรับระบบ
คุณค่า เดิมการศึกษาของเราสอนให้ดูถูกคนท่ีมีค่าเหล่าน้ี ดงักล่าวแลว้ในตอนก่อน เม่ือผูรู้้ในชุมชน
เหล่าน้ีกลายเป็นครู ก็จะเป็นการยกระดบัคุณค่า ศกัด์ิศรีและความภูมิใจของชุมชนอยา่งแรงเป็นการ
ถกัทอทางสังคม 

๒.๑.๒   เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควรจะส ารวจและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนเพิ่มข้ึน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่วา่จะเป็นทุ่งนา ป่าเขา้ แหล่งน ้ าวดั แหล่งอนุรักษป่์า 
แหล่งอนุรักษส์ัตว ์กลุ่มอาชีพต่าง ๆ พิพิธภณัฑ์ต าบล ทุกต าบลควรสร้างพิพิธภณัฑ์ของตนเองเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม การสร้างความรู้หรือการวิจยั ซ่ึงจะกล่าวถึง
ถดัไปก็จะเพิ่มแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๒.๑.๓  เรียนรู้จากเร่ืองของชุมชน การเรียนควรจะเรียนเร่ืองของชุมชนให้
มากท่ีสุด เช่น ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ศาสนา การแพทยพ์ื้นบา้น 

๒.๑.๔  เรียนรู้จากการปฏิบติังานในชุมชน ครู และนักเรียน ควรจะเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบติังานจริงในชุมชน เช่น ท าการเกษตร หัตถกรรม แปรรูปอาหาร งานช่าง ธุรกิจ
ชุมชน การท่องเท่ียวชุมชน การแพทยแ์ผนไทย แบบท่ี ดร.โกวิท วรพฒัน์ เรียกวา่ “โรงเรียนท ามา
หากิน” จะไดท้ างานเป็น  จดัการเป็น  อยูร่่วมกนัเป็น มีอาชีพแกปั้ญหาเศรษฐกิจและเป็นการพฒันา
ศีลธรรมไปดว้ยในตวั     

๒.๒   สร้างความรู้เก่ียวกบัชุมชน ขอ้บกพร่องอนัฉกาจฉกรรจ์ของระบบการ 
ศึกษาไทย คือ เป็นระบบท่ีไม่สร้างความรู้ เป็นระบบท่ีท่องความรู้เก่าๆ จึงไม่มีปัญญามองเห็น
ปัจจุบนัและอนาคตสร้างคนท่ีไม่รู้ความจริงข้ึนมาเต็มประเทศ ซ่ึงย่อมถูกสถานการณ์และการ
รุกรานเขา้มากระแทกชดัจนฟุบและวิกฤต ฉะนั้นการปฏิรูประบบการศึกษาไทย จะตอ้งท าให้เป็น
ระบบการศึกษาท่ีสร้างความรู้ได ้
 นอกจากน้ี  ประเวศ วะสี  (๒๕๓๓ :ไม่มีเลขหนา้) กล่าวไวว้า่ ภูมิปัญญาของชุมชนเกิดจาก
การสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้มายาวนาน ความรู้ดา้นต่าง ๆ จะเช่ือมโยงกนัไปหมด ไม่ได้
แยกออกเป็นวชิาๆ ตามท่ีร ่ าเรียนกนั ดงันั้น ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู ่การใชจ่้าย 



 ๑๖ 

การศึกษาและวฒันธรรม มนัผสมกลมกลืนหรือเช่ือมโยงกนั บางทีแยกไม่ออกว่าเป็นวิชาอะไรไม่
วา่จะจบวชิาอะไร มนัจะเห็นความเช่ือมโยง  
 ส่วนสุชาดา  จกัรพิสุทธ์ิ  ได้กล่าว ในเวปไซด์ เร่ืองหลักสูตรท้องถ่ินว่า บทพิสูจน์ของ
กระบวนการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ช้ีชดัว่าผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อทั้งตวัผูเ้รียน ครูผูส้อนและชุมชน 
คุม้ค่าน่าลงแรงเป็นอยา่งยิง่ เหมือนเช่นท่ีครูคนหน่ึงบอกดว้ยความสุขใจวา่   
 “…ชาวบา้นมีความรู้ในเร่ืองของทอ้งถ่ินอยา่งน่าท่ึง ตวัเองเป็นลูกหลานของชุมชนน้ี แต่ไม่
เคยมีความรู้อยา่งน้ีเลย ดีใจท่ีไดเ้รียนไดรู้้ไปพร้อมๆ กบัเด็ก”   ขณะท่ีครูชาวบา้นคนหน่ึงถึงกบัหลัง่  
น ้ าตากลั้นสะอ้ืนในพิธีไหวค้รูของโรงเรียนแห่งหน่ึง  และกล่าวว่าในชีวิตน้ีเพิ่งจะได้รับเกียรติ
สูงสุดอยา่ง น้ี ภูมิใจมากท่ีโรงเรียนเป็นของชุมชน ให้ลูกหลานไดเ้รียนเร่ืองของชุมชน และจะ
ขอท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ใหลู้กหลานอยา่งสุดความสามารถชัว่ชีวติ”… 
 “…คุณค่าและความส าคญัของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จึงเป็นจุดเปล่ียนของการสร้างกระบวน
ทศัน์ใหม่ต่อการศึกษาของชาติ และมีผลผลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจริง อย่างน้อยท่ีสุด  
กระบวนการหลักสูตรท้องถ่ินก็มีผลท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเปล่ียนไป
ในทางท่ีดี  ผูค้นในวยัท่ีแตกต่างหลาก หลายทั้งเด็ก ผูสู้งอายุ และคนท่ีเคยยึดกุมอ านาจทางความรู้
อยา่งครูกลบัมาแนบแน่นและให้ความเคารพศรัทธากนัมากข้ึน ผูบ้ริหารโรงเรียนปรับเปล่ียนวิธีคิด
เม่ือโรงเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนก่อให้เกิดวฒันธรรมการถกเถียง การใช้ปัญญาหาทาง
ออกร่วมกนั ชาวบา้นเกิดความตระหนกัในตวัตน รู้ความหมายของความรู้พื้นบา้นและวฒันธรรมท่ี
ถูกละเลย น ามาซ่ึงอุดมการณ์ร่วมกนัท่ีจะขบัเคล่ือนการศึกษาของลูก หลานให้เป็นไปในทิศทาง 
“รู้จกัรากเหงา้ เท่าทนัโลกาภิวฒัน์”… 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เป้าหมายหลกัของหลกัสูตรทอ้งถ่ินคือ  การจดัให้ผูเ้รียน
ได้รับความรู้จากท้องถ่ินของตนเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งอารยธรรมไทย และเพื่อน าไปใช้ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลให้ดีข้ึนและเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตน และยงัสามารถน าความรู้ของ
ทอ้งถ่ินไปปรับประยกุตใ์ชใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย   
 
 ๒.๒   ลกัษณะของหลกัสูตรท้องถิ่น 

หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนจากปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน   
เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อแกปั้ญหาในทอ้งถ่ิน   จะเป็นทางดา้นอาชีพหรือสามญัก็ได ้  หรือปรับ
จากหลกัสูตรท่ีมีอยู่ก็ได้ แต่ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีตรงกับความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงครูและผูเ้รียนจะ
เป็นผูท่ีร่วมกนัพฒันา หรือสร้างหลกัสูตรส าหรับตนเองข้ึนมาตามสภาพของเหตุการณ์หรือปัญหา
ในขณะนั้น   ดงันั้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 



 ๑๗ 

๑.   เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองชีวิตจริงของผูเ้รียนท่ีเป็นปัจจุบนั   เพื่อน าไปสู่การ
เตรียมอนาคตรวมทั้งมีความเข้าใจในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนในโลก              
โลกาภิว ัตน์    ผู ้เรียนเกิดการเรียน รู้เพื่ อส ร้างองค์ความรู้  เรียนรู้เพื่ อพัฒนาความสามารถ                          
ในการปฏิบติัจริง   เรียนรู้เพื่ออยูร่่วมกนัและเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  

๒.   เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาจากความตอ้งการหรือส่ิงท่ีเป็นปัญหา  ท่ีสอนให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา 

๓.   เป็นหลกัสูตรระยะสั้นท่ีเป็นปัจจุบนัและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจุบนั 

๔.   เป็นหลกัสูตรท่ีบูรณาการกบัวชิาต่างๆ  และบูรณาการกบัชีวติจริงได ้
๕.   เป็นหลกัสูตรท่ีไดม้าจากสภาพปัญหาหรือความตอ้งการของผูเ้รียนหรือชุมชน

อยา่งแทจ้ริง 
๖.   เป็นหลกัสูตรท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามระดบัความสามารถ

และตรงกบัสภาพปัญหาของตนเอง   โดยครูเป็นเพียงผูร่้วมวางแผนใหค้ าแนะน าช้ีแนะ  และอ านวย
ความสะดวกเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งสูงสุด 

อยา่งไรก็ตาม  ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(๒๕๒๙ :  ๑๒๓) ไดก้ล่าววา่
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรใดๆก็ตามจะตอ้งมีขั้นตอนการพฒันา ๑๑ ขั้นตอน ดงัน้ี 

๑.   การจดัตั้งคณะท างานพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน 
๒.  การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
๓.   ก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน 
๔.   การก าหนดเน้ือหา 
๕.   ก าหนดกิจกรรม 
๖.   ก าหนดคาบเวลาเรียน 
๗.   ก าหนดเกณฑก์ารวดัประเมินผล 
๘.   การจดัท าเอกสารหลกัสูตร 
๙.   การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช ้
๑๐. การเสนอขออนุมติัหลดัสูตร 
๑๑. การประเมินหลกัสูตร 
ดงันั้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงควรไดมี้ขั้นตอนดงักล่าวเพื่อความน่าเช่ือถือของ

หลกัสูตร 
 



 ๑๘ 

๓.  ประเภทของความรู้ทีเ่ป็นภูมิปัญญาและสามารถน ามาเป็นหลกัสูตรท้องถิ่น 

 นกัการศึกษา และสถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (๒๕๔๑ : ไม่มีเลขหน้า) ไดก้  าหนดการศึกษาเก่ียวกบัความคิด
และภูมิปัญญาไทยออกเป็น ๗ โครงการ ดงัน้ี 

๑.   ความเช่ือ 
๒.  การศึกษา 
๓.  การเมืองการปกครอง 
๔. ความเป็นอยูแ่ละการท ามาหากิน 
๕. การดูแลสุขภาพ 
๖.  ดุริยางศิลป์ 
๗. นาฎศิลป์ 

 เอกวิทย ์ณ ถลาง และคณะ (๒๕๔๑ : ไม่มีเลขหน้า) ไดศึ้กษาภูมิปัญญาและกระบวนการ
เรียนรู้ของชาวบา้นไทยในโครงการ กิติ เมธี ไดก้ าหนดหวัขอ้ในการศึกษาภูมิปัญญาเป็น ๔ ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

๑.  ความเช่ือ โลกทศัน์ท่ีบ่งบอกความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติ  
เหนือธรรมชาติ และระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั 

๒. วถีิการด ารงชีวติ การแกปั้ญญา การปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม และกระแสการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๓.  ศิลปหตัถกรรม ประดิษฐกรรม ในรูปเคร่ืองมือของใช ้ศิลปวตัถุ  ท่ีมีแรงบนัดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมตามพื้นภูมิท่ีหลากหลายระหวา่งภูมิภาค 

๔.  กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ การใช้
ศึกษาอบรม และการแกปั้ญหาตามพื้นฐานวฒันธรรมและปรีชาญาณของชาวบา้น  

สุรเชษฐ ์เวชชพิทกัษ ์(อา้งอิงจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๑. ไม่มี
เลขหนา้) ไดก้ าหนดประเภทและลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

๑.  ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบการผลิต หรือการประกอบอาชีพ ซ่ึงมีลกัษณะประกอบอาชีพ
แบบพุทธเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะจดัความสมดุลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
มุ่งการพึ่งพาตนเองเป็นกระแสหลกัมากกว่าการพึ่งพอปัจจยัการผลิตจากภายนอก ได้แก่ การท า
การเกษตร การท าเกษตรผสมผสาน และการท าเกษตรแบบธรรมชาติ 



 ๑๙ 

๒.  ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบสังคม หรือการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ไดแ้ก่ 
ความเช่ือ ค าสอน ค่านิยม ประเพณี ท่ีแสดงออกในแบบแผนการด าเนินชีวติ 

๓. ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อม  
ไดแ้ก่ การรักษาป่าไมชุ้มชน การรักษาโรคร้ายดว้ยสมุนไพร 

จากการจ าแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาชาวบ้านของ               
นกัการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปเป็นองคค์วามรู้จ าแนกได ้  ๔  ประเภท คือ 

๑. องค์ความรู้ทางธรรมชาติ เช่น ดิน หินแร่ ป่าไม ้แม่น ้ า ล าคลอง น ้ าตก พืช สัตว  ์ฯลฯ 
๒. องค์ความรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น สถานท่ีราชการ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น ศูนยว์ฒันธรรม วดั 
โบสถ ์ มสัยดิ ฯลฯ 

๓. ทรัพยากรทางสัมคม เช่น ประเพณี วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องคนในชุมชน กิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ฯลฯ 

๔. ทรัพยากรทางบุคคล เช่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผูน้ าทอ้งถ่ินด้าน
ต่างๆ  ผู ้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ พ่อแม่  ผู ้ปกครอง  นักเรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถ อาจารย ์ครู นกัวชิาการ โรงเรียน อ่ืน ๆ ฯลฯ 
 
๔.  แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  
 ส าหรับแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของหลกัสูตรทอ้งถ่ินนั้น ได้มีการ
มุ่งเนน้ให้โรงเรียนประสานงานกบัชุมชนในการสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั ในการก าหนดเน้ือหาเพื่อ
พฒันาหลัก สูตรท้องถ่ิน ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สภาพการ
เปล่ียนแปลงในชุมชน เกิดความ-ตระหนกัและยอมรับส่ิงท่ีมีคุณค่า จนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
ในทอ้งถ่ินตนเองอนัจะน ามาซ่ึงความเขา้ใจในบทบาทของตน ท่ีควรมีต่อชุมชนและท าประโยชน์
ใหก้บัชุมชนต่อไป 
 กรมวชิาการไดเ้สนอ ๔  แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  คือ 

๑. ครูผูส้อนเป็นผูค้วบคุมการใช้หลกัสูตร  โดยพิจารณาน าหลกัสูตรไปใช้ให้สอดคล้อง 
กบักลุ่มประสบการณ์ ตามในหลกัสูตรแม่บท โดยใช้ระบบเวลาจ านวนคาบเรียนตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนการสอนของกลุ่มประสบการณ์นั้น ๆ 

๒. เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 
๓. น าบุคคลในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน 



 ๒๐ 

๔. สอดแทรกคุณธรรมค่านิยมต่าง ๆ ท่ีปรากฏตามเน้ือหาของสูตรให้กบัผูเ้รียนทั้งน้ีโดยมี
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เพื่อใหผู้เ้รียน 

๔.๑  มีความรู้ ความเขา้ใจในประวติัความเป็นมาของชุมชน 
๔.๒  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ของชุมชน 
๔.๓  สามารถพึ่งพาตนเองไดเ้ก่ียวกบัการรักษาโรคเบ้ืองตน้ 
๔.๔  ตระหนกัและยอมรับ ส่ิงท่ีมีคุณค่า ส่ิงท่ีดีใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน 
๔.๕  สามารถปรับปรุงและประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีมีคุณค่าใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน 
๔.๖   มีความรัก ความภาคภูมิใจ และเขา้ใจในบทบาทของตนท่ีมีต่อชุมชน 

รัตนะ บวัสนธ์ (๒๕๓๕ : ๙๘) ไดก้ล่าวถึง การถ่ายทอดภูมิปัญญาในรูปของการจดัการ
เรียนการสอน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  ๒  วธีิการใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

๑. ครูเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะกิจกรรมท่ีไดจ้ากการ
พฒันาหลักสูตรระดับท้องถ่ินนั้นคือ ครูเป็นตวัแทนของปราชญ์ท้องถ่ิน ท าหน้าท่ีถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงไดรั้บการก าหนดเป็นหลกัสูตรแลว้ 

๒. ปราชญ์ท้องถ่ินเป็นผู ้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทน รวมทั้ งให้ท าหน้าท่ี
ประเมิน ผลการเรียนของนกัเรียนดว้ย 

โดยสรุปก็คือการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้นในโรงเรียน มีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 
๑.  การถ่ายทอดความรู้โดยตรงต่อครูผูส้อน 
๒. การถ่ายทอดความรู้โดยตรงใหก้บันกัเรียน 
๓. ใหค้  าปรึกษาหารือ แนะน าใหก้บัครูผูส้อน 
๔. ถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียนร่วมกบัครูผูส้อน 
ในปี  ๒๕๓๙  กรมวิชาการได้เสนอแนวทางการด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้             

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดงัน้ี 
 ๑. ให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการจดัการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานและกิจกรรมให้
นกัเรียนไปท าท่ีบา้น ครูและชาวบา้นจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผล 
 ๒. ให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยน านักเรียน
ศึกษาจากแหล่งความรู้ในชุมชน 
 ๓. โรงเรียนและชุมชนประสานใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ในการ
จดัการเรียนการสอนตามแนวทางน้ี กรมวชิาการไดเ้สนอวธีิการ ดงัน้ี 

๓.๑   ควรมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งครูผูส้อน และปราชญท์อ้งถ่ิน 
๓.๒  เนน้การศึกษา วเิคราะห์ ท าความเขา้ใจวธีิคิด และความคิดของภูมิปัญญทอ้งถ่ิน 



 ๒๑ 

๓.๓  น ากระบวนการ หรือความคิด  ความเช่ือ แนวปฏิบติัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มา
จดัเป็นกระบวนการเรียนการสอน 

๓.๔  เสริมสร้างกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ เป็นวทิยาศาสตร์ 
๓.๕  ฝึกให้ผูเ้รียนคิดหลายด้านหลายมุม  คิดอย่างอิสระแล้วสรุปเป็นความรู้และ 

ประสบการณ์    ท่ีจะน าไปใชใ้นการด ารงชีวติ 
๓.๖  ผสมผสานระหวา่งความรู้สากลกบัความรู้ทอ้งถ่ิน 
๓.๗  เนน้ท่ีกระบวนการมากกวา่ผลผลิต 
๓.๘  ครูผูส้อนหรือปราชญท์อ้งถ่ินเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน  

 ส่วนแนวทางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจดัหลักสูตรท้องถ่ินได้นั้ นกรม
วิชาการเห็นวา่จะตอ้งมีการจดัหลกัสูตร   กิจกรรมการเรียนการสอน   และจดัเน้ือหาประสบการณ์
การเรียนให้กบักลุ่มบุคคลในทอ้งถ่ินตามสภาพและความตอ้งการของบุคคลแต่ทอ้งถ่ิน  ให้มีความ
สอดคลอ้งกนั   และจะตอ้งตอบสนองต่อหลกัการจดักิจกรรมให้เกิดกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต
ในชุมชน ดงัน้ี 
 ๑.  หลกัสูตรทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะหลากหลาย   มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิต
ให้เหมาะสมกบัเพศ วยั มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ความคิด และทกัษะ เนน้กระบวนการเรียนการ
สอนให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริง  จนเกิดทกัษะและสามารถน าไปปรับใช้กบัสถานการณ์อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๒.   หลกัสูตรทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะปรับ  พฒันาเพิ่มข้ึน หรือ ลดลง ไดต้ลอดเวลา   เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา   และเม่ือเร่ืองนั้นๆ ไม่เป็นท่ีสนใจและ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งลา้สมยัแลว้สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัที 
 ๓.   การเรียนการสอนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ินตอ้งเป็นการเรียนรู้อยา่งบูรณาการ  ไม่แยกส่วน
ตดัตอนเป็นท่อนๆ ของกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมทางวิชาการ   สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต
จริง  โดยผูเ้รียนเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการช้ีแนะของผูส้อน อนัจะน าไปสู่การ
คิดเป็น โดยกระบวนการคิดท่ีใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในสังคม ตนเองรวมกับข้อมูลทางวิชาการมา
ผสมผสานเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ หรือใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๔.   มีกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรของตนเอง   
เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้จากทอ้งถ่ินของตน   เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียน
กบัชีวิตจริงและชีวิตการท างาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรักและความผูกพนักบัทอ้งถ่ินของ
ตนเอง มีการส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 



 ๒๒ 

 ๕.   ส่งเสริมการเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม จริยธรรม 
สันติภาพ  จิตสาธารณะ การธ ารงไวซ่ึ้งสังคมประชาธิปไตย การร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิด
ศรัทธาเช่ือมัน่และการภูมิใจในภูมิปัญญาและวฒันธรรมของชุมชน ทอ้งถ่ิน ชาติ 
 สรุปก็คือ หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนจากสภาพปัญหา   ความตอ้งการหรือ
วิถีชีวิตของผูเ้รียน  เน้นการเรียนรู้ชีวิตของตนเอง  ปรับตนเองให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของ
วิทยาการ  การเทคโนโลยีและข่าวสารในการเรียนรู้ต่างๆ  บางคร้ังอาจพัฒนาจากหลักสูตร
แกนกลางท่ีปรับให้เขา้กบัสภาพชีวิตจริงของผูเ้รียนตามทอ้งถ่ินต่างๆ หรือพฒันาจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดในปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อผูเ้รียน โดยสถานศึกษา หรือครู หรือผูเ้รียนร่วมกนัพฒันาข้ึนเพื่อ
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้น าไปใช้ในชีวิตจริง   เม่ือเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้   สามารถน าไปใช้อย่างมี
คุณภาพ  มีความสุข  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมซ่ึง  สุชาดา  จกัรพิสุทธ์ิ  ได้กล่าวในเวปไซด ์
เร่ืองหลกัสูตรทอ้งถ่ินวา่เราอาจสังเคราะห์ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน วา่ มีแนวทางเน้ือหาและกระบวนการ
จดัการเป็น ๒  แบบ ดงัน้ี 

 แบบท่ี ๑  : เนน้ Process of learning   
  ๑. เร่ิมจากไม่มีหลกัสูตร  
  ๒. ระดมประเด็นจากชาวบา้น และผูเ้รียน 
  ๓. วางแผนการสอนร่วม   และเสาะหาครูชาวบา้น 
  ๔.  เรียนจากการปฏิบติั  การทดลอง และการจดักิจกรรม 
  ๕. ไม่จ  ากดัเวลาคาบเรียน 
  ๖. นกัเรียนไดบ้รรยากาศ   บริบทแวดลอ้ม และคุณค่าของชุมชน 
  ๗. ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหวา่งครู  ครูชาวบา้น และผูเ้รียน 

 แบบท่ี ๒  : เนน้ Product  of learning  
  ๑. เร่ิมจากคู่มือหลกัสูตร- ต าราท่ีขายส าเร็จรูป 
  ๒. ครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดประเด็น 
  ๓. ครูสอนเองตามต ารา และ/หรือ 
  ๔. เชิญครูชาวบา้นมาสาธิตในหอ้งเรียน 
  ๕. เรียนจากเทคนิค  และกิจกรรม 
  ๖. จ ากดัเวลาตามคาบเรียน 
  ๗. นกัเรียนเห็นคุณค่านอ้ย  เรียนเพื่อเอาคะแนน 
  ๘. ประเมินผลโดยครูผูส้อน 



 ๒๓ 

             อย่างไรก็ตาม การพฒันาและกระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินทั้ง ๒ แนวทาง ครูส่วน
ใหญ่เห็นว่าจ าเป็นตอ้งบูรณาการเขา้สู่ ๘ สาระแกนกลางเพราะครูจะตอ้งใช้แบบฟอร์มหรือแนว
ทางการให้คะแนนของกลุ่มหลกัสูตรแกนกลางเป็นตวัตั้ง ครูท่ีให้ความส าคญัแก่การท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (แบบท่ี ๑) เห็นวา่ไม่มีปัญหาในการบูรณาการและ
การประเมินผลหรือให้คะแนน  เพราะข้ึนอยู่กับข้ออธิบายประกอบการให้คะแนนเป็นส าคัญ  
อาทิเช่น หากเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองป่าชุมชน  ก็สามารถประเมินผลตามหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
ทอ้งถ่ิน หรือวิชาสังคม-วฒันธรรมได้อยู่แลว้ หรือหากหลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นเร่ือง ดนตรีพื้นเมือง               
ก็สามารถประเมินผลตามวิชาสังคม-วฒันธรรม  ศิลปะ  หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได ้ทั้งน้ีน่าจะ
ข้ึนอยูก่บัความแตกฉานของครูในความเขา้ใจหลกัสูตรทอ้งถ่ินเสียมากกวา่ 
 
๕.  เน้ือหาของหลกัสูตร 
 กรมวชิาการ ไดก้ าหนดประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 

๑.   คติ   ความคิด  ความเช่ือ  หลกัการพื้นฐานขององคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการสืบทอดกนัมา 
๒.  ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม  ประเพณี  แบบแผนการด าเนินการท่ีปฏิบัติ        

สืบทอด 
๓.   การประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินท่ียึดหลกัการพึ่งตนเองและไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะกบั

กาลสมยั 
๔.   แนวความคิดหลกัปฏิบติั และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีชาวบา้นน ามาดดัแปลงในชุมชน 

อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู ่
 ส่วนส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (อา้งอิงจาก ส านกังานคณะกรรมการการ 
ศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๑. ไม่มีเลขหนา้) ไดก้ าหนดสาขายอ่ยของภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีท าการคดัเลือก
และเชิดชูเกียรติ ผูมี้ผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรม ๕ สาขา ดงัน้ี 
 ๑. ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการเกษตร  เช่น  การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปั้ญหา
การ เกษตร  ดา้นการตลาด  การแกปั้ญหาดา้นการผลิต  (เช่น การแก้ไขโรคและแมลง) และรู้จกั
ปรับใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ 
 ๒. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านส่ิงแวดล้อม  เช่น  การอนุรักษ์ป่าไม ้ตน้น ้ าล าธาร การรักษา           
การถ่าย ทอดความรู้ดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ ์ เช่น การเคารพแม่น ้ า แผน่ดิน พืชพนัธ์ธัญญาหาร และ
โบราณสถานโบราณวตัถุ ฯลฯ 
 ๓.  ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการจดัการสวสัดิการและธุรกิจชุมชน  ไดแ้ก่ 



 ๒๔ 

๓.๑  กองทุนต่างๆ ในชุมชน เช่น สหบาลข้าว  (ธนาคารข้าว) สหกรณ์  ร้านค้า                  
กลุ่มสัจจะ  ออมทรัพย ์ฯลฯ 

๓.๒  กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 
๔. ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการรักษาโรค และการป้องกนั เช่น หมดพื้นบา้น หมอธรรม 

และผูร้อบรู้เร่ืองสมุนไพร 
๕. ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการผลิตและการบริโภค เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ใหส้ามารถบริโภคไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองสีมือ และครกต าขา้ว การรู้จกัประยกุตเ์ทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใชแ้ปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการน าเขา้ตลาด 
 นอกจากน้ีคณะผูศึ้กษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต าบลนาขมุ อ าเภอเมืองบา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ ์
ไดก้ าหนดหวัขอ้ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลนาขมุออกเป็นหมวดหมู่ได ้๓ หวัขอ้ ดงัน้ี 

๑. สภาพทัว่ไปของต าบลนาขมุ 
๑.๑    สภาพทางภูมิศาสตร์ 
๑.๒   การเมืองการปกครอง 
๑.๓   สถานท่ีส าคญั 
๑.๔   การศาสนา 
๑.๕   เศรษฐกิจ 
๑.๖   การศึกษา 

๒. ประวติัและความเป็นมาของหมู่บา้น 
๓. ความรู้ทอ้งถ่ินของต าบลนาขมุ 

๓.๑   ประเพณีพื้นบา้น 
๓.๒   ความเช่ือพื้นบา้น 
๓.๓   อาหารพื้นบา้น 
๓.๔   สมุนไพรพื้นบา้น 
๓.๕   นิทานพื้นบา้น 
๓.๖    การละเล่นพื้นบา้น 
๓.๗    ดนตรีและเพลงพื้นบา้น 
๓.๘    หตัถกรรมพื้นบา้น 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการศึกษาไทย 
กบัภูมิปัญญาไทยมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัมาแต่ช้านานอยา่งแยกกนัไม่ออก การจะพฒันาคน
ไทยให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เหมาะสม  และสอดคล้องกับ



 ๒๕ 

สภาวะการณ์ปัจจุบนั ควรจดัการเรียนรู้อยูบ่นพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยโดยบูรณาการกบัภูมิปัญญา
สากลอย่างเหมาะสม ตาม ท่ีได้ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และรัฐธรรมนูญแห่งราช-อาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดี ดงัน้ี 

๑. ช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความหมายและเรียนรู้ไดเ้ร็วเพราะเรียนรู้จากชีวติจริงใกลต้วั มีอยูใ่น
ทอ้งถ่ินท่ีมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
 ๒. ช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประโยชน์ เกิดความรู้ความเขา้ใจในสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
นิทานพื้นเมือง  ศิลปะ  อาชีพ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

๓. ช่วยท าให้เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของดีของมีค่าในท้องถ่ิน              
รักทอ้งถ่ินพอใจอยากช่วยพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่ทิ้งทอ้งถ่ิน 

๔. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนองความสนใจและความตอ้งการของทอ้งถ่ินและ
ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีดี สนองความอยากรู้อยากเห็น 

๕. ช่วยท าให้หลกัสูตรการเรียนการสอนปรับเปล่ียนได้ ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
และสังคม เพราะในยุคขอ้มูลข่าวสาร สังคมเปล่ียนเร็ว ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมีใหม่ทุกวนั 
หลกัสูตรแม่บทมกัจะเก่าลา้สมยัไม่ทนัเหตุการณ์ ส่วนหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจดัท าโดยโรงเรียนจะช่วย
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัตลอดเวลา 

๖. ช่วยท าให้มีผลต่อการน าไปใชใ้นชีวติจริง เช่น หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพการท า
ศิลปะ หตัถกรรมในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเรียนแลว้น าไปประกอบอาชีพไดท้นัที เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
มีงานท า 

๗.   ตอบสนองการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนตามสภาพปัญหาท่ีเป็น
จริงมีความสมดุลทั้งดา้นชุมขนและความเป็นสากล   

๘.   ผู ้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ในชุมชนเพื่อท่ีจะมาใช้เป็นข้อมูลในการ
แกปั้ญหาในชีวติของตนเองในวนัขา้งหนา้ 

๙.   ชุมชนเป็นภูมิปัญญาเบ้ืองตน้   และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนซ่ึงเป็น
สมาชิกในชุมชนเอง 

๑๐.   เป็นการส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรของตนเอง  เพื่อให้
ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้จากทอ้งถ่ินของตน  เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียนกบัชีวิต
จริงและการท างาน   รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรักและความผูกพนักบัทอ้งถ่ินของตน  มีการ
ส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 



 ๒๖ 

๑๑. ส่งเสริมความเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม จริยธรรม 
การธ ารงไวซ่ึ้งสังคมประชาธิปไตย   การร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม  ก่อให้เกิดศรัทธาเช่ือมัน่ภูมิใจ               
ในภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  ชุมชนและชาติ 

๑๒.  สามารถพฒันาเพิ่มข้ึนไดต้ลอดเวลา  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปได้ตลอดเวลา  และเม่ือเร่ืองนั้นๆไม่เป็นท่ีสนใจและตอ้งการของท้องถ่ินรวมทั้งล้าสมยัแล้ว  
สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัที 
 
๖.   การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวห้ลายท่านดงัน้ี 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในปัจจุบนัจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้ชุมชนมี
ความเข็มแข็งและมีศกัยภาพในการปรับตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงัท่ีมีผูรู้้ให้ค  า

จ  ากดัความไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น  McGregor  (๑๙๖๐ : ๙  อา้งถึงใน  เชาวนี  แกว้ตาปี   ๒๕๔๓  : 
๒๐)   อธิบายวา่การมีส่วนร่วมประกอบดว้ยสภาวะเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  ท่ีบุคคลใชส้ าหรับให้บุคคลมี

โอกาสเขา้ไปมีอิทธิพล (Influence)  ในการตดัสินใจในส่ิงท่ีจะเป็น  ผลกระทบต่อตนเองโดยระดบั
ของการมีอิทธิพลมีมากและนอ้ยต่างกนัไป   บุคคลจะมีเสรีภาพในการเลือกกระท าในส่ิงท่ีบุคคลนั้นๆ 
รับผิดชอบ  การมีส่วนร่วม   ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอิทธิพล  การปฏิสังสรรค ์ (Interaction)  

และการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร (Information  Sharing) 
 วชัระ  สกุล ณ มรรคา (๒๕๔๑: ๑๘) ไดก้ล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ
ท างานท่ีบุคลากรในองคก์ารมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์รทุกขั้นตอนดว้ยความเต็ม
ใจ และสบายใจ เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีกลุ่มตอ้งการ และท าให้บุคลากรเหล่านั้น เกิด
ความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่ม 

Likert  (๑๙๖๔: ๓) ไดใ้ห้แนวคิดพื้นฐานของการมีส่วนร่วมว่า  ในการพฒันาองค์กรทุก
องค์กรสมาชิกในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา  แนวโน้มในการเปล่ียนแปลงในด้าน
เทคโนโลยี   เพิ่มข้ึน   ดงันั้น  ระดบัความตอ้งการในการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
และไม่มีใครท่ีจะรู้ทุกเร่ือง  หรือตัดสินใจแก้ปัญหาทุกปัญหาเพียงล าพังได้  จ  าเป็นต้องหา
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ มามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจดัการแกปั้ญหา  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ 



 ๒๗ 

Futti (๑๙๙๘  : ๓๘๕)  ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นการกระตุ้นคนงานและผูท่ี้เป็น
หุ้นส่วนท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อเจา้ของและคนงาน มีการยอมรับ การเปล่ียนแปลง ดา้นเทคโนโลย ี
ท าให้เกิดทศันคติท่ีดีข้ึน  มีการท างานท่ีเป็นทีม  พยายามหลีกเล่ียงความล่าช้าและบรรยากาศท่ีดี 
ในองคก์ร 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วม  ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่  การมีส่วนร่วม  
หมายถึง   กระบวนการท่ีประชาชน หรือสมาชิกในองค์กร  ได้มีโอกาสตดัสินใจหรือ เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างจริงจัง  มีเสรีภาพทุกขั้นตอน และรับผิดชอบผลผลิตของกิจกรรม ท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
 รูปแบบ  ข้ันตอนและลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

ไดมี้บุคคลกล่าวถึงรูปแบบ  ขั้นตอน  และลกัษณะของการมีส่วนร่วมไวห้ลายท่าน    ดงัน้ี 
เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง  (๒๕๒๗ : ๑๙,  อา้งถึงใน วชัระ  สกุล ณ มรรคา ๒๕๔๑ : ๒๒) ไดแ้บ่ง

ขั้นตอนท่ีควรมีส่วนร่วมไว ้ ๔  ขั้นตอน  คือ 
๑.  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และความตอ้งการ 
๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมและแกปั้ญหา 
๓. การมีส่วนร่วมในการลงทุน  และปฏิบติัตามแผน  หรือวธีิการท่ีไดต้ดัสินใจร่วมกนั 
๔.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

  ม.ร.ว. อคิน  รพีพฒัน์  (๒๕๒๕ : ๓๘) ไดเ้สนอความคิดวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
จะมีอยา่งนอ้ย  ๔ – ๕  ระดบัดงัน้ีคือ 

๑.  มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและจดัล าดบัความส าคญั 
๒.  มีส่วนร่วมในการคิดวเิคราะห์ถึงสาเหตุและท่ีมาของปัญหา 
๓.  มีส่วนร่วมในการเลือกวธีิการและการวางแผนในการแกปั้ญหา 
๔.  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
๕.  มีส่วนร่วมในการประเมินผล  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจยัท่ีมีส่วนร่วมท าให้

เกิดความส าเร็จ 
 กรรณิกา  ชมดี  (๒๕๒๔ :๑๓) ไดส้รุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น ๑๐ รูปแบบ คือ 

๑.   การมีส่วนร่วมประชุม 
๒. การมีส่วนร่วมออกเงิน 
๓.  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
๔.  การมีส่วนร่วมเป็นผูน้ า 



 ๒๘ 

๕.  การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
๖.  การมีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน 
๗.  การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้ริโภค 
๘.  การมีส่วนร่วมเป็นผูริ้เร่ิม 
๙.  การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงานหรือลูกจา้ง 
๑๐.การมีส่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ์  (๒๕๒๘ : ๒๐  อา้งถึงใน  ภทัรนนัท์  คล่ืนแก้ว  ๒๕๔๔  : ๒๒)   

เห็นวา่ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันาต่าง ๆ ดงัน้ี 
๑.  ประชาชนตระหนักในปัญหาของตนเอง     และตระหนัก ถึงการมี ส่วนร่วม                      

ในการ แกปั้ญหา 
๒.  ประชาชนมีโอกาสท่ีจะไดใ้ชแ้ละพฒันาความสามารถของตนเอง 
๓.  เป็นการระดมทรัพยากรบุคคลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
๔.  ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ   ท าใหก้ารพฒันามีความมัน่คงถาวร   และต่อเน่ือง 
๕.  เป็นกระบวนการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  ท าให้ประชาชนมีความคิดอิสระ               

ในการตดัสินใจ 
๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ และมีอ านาจสูงสุดในการพฒันา 

 จากแนวคิดของการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งต้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง  การท่ี
บุคคลหรือกลุ่มคนไดเ้ขา้ไปมีโอกาสตดัสินใจในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ในสภาวะท่ีเกิดจากการ
กระตุน้ใหเ้กิด  การยอมรับหรือเตม็ใจ   โดยด าเนินการตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการอยา่งเป็น
อิสระ  และมีเสรีภาพจะช่วยแกปั้ญหา  เพิ่มผลผลิต  เปล่ียนแปลง  พฒันาองคก์รหรือบุคคล  โดยมี
ลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสถานการณ์ และโอกาสในการมีส่วนร่วม 
 
๗.  ประวตัิต าบลบ้านแหวนและโรงเรียนในต าบลบ้านแหวน 

 ๗.๑  ประวัติต าบลบ้านแหวน   ข้อมูลจากแผนสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านแหวนบันทึกไวว้่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน เดิมเป็นสภาต าบล ตามประกาศ
คณะปฎิวติั ฉบบั ๓๒๖  ลงวนัท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๑๕  ซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ต่อมากระทรวงมหาดไทย ไดป้ระกาศจดัตั้งสภาต าบลบา้นแหวน เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน มีฐานะเป็น นิติบุคคล  และเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเป็นตาม



 ๒๙ 

ความใน มาตรา  ๔๓ แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัทัว่ไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ว. อว. ๒๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๓๙   
มีผลใช้บงัคบัตัง่แต่  ๒๓  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๐ เป็นตน้มา  บ้านแหวนเดิมเป็นหมู่บ้าน   มีช่ือว่า  
บา้นหนองแหวน เพราะมีหนองน ้ าหน่ึงแห่งในหมู่บา้น หนองน ้ าน้ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของหมู่บา้น มีความลึกและความกวา้งเป็นอย่างมาก เป็นท่ีอยู่อาศยัและท ามาหากินของชาวบา้น 
และไดมี้ผูน้ าหมู่บา้นซ่ึงมีศกัด์ิเทียบกบัปัจจุบนัคือก านนั มีช่ือวา่ พญามโน ไดป้กครองดูแลลูกบา้น
ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเส็กๆ ซ่ึงมีอยู่ไม่ก่ีหลังคาเรือน  พญามโนปกครองลูกบ้านด้วยคุณธรรม  อยู่มา 
วนัหน่ึง แม่ป๋ัน เป็นชาวบา้นในหมู่บา้นน้ีไดอ้อกไปหาปลาท่ีหนองน ้ าแห่งน้ีดงัเช่นทุกวนัและได้
พบแหวนโบราณสวยงามมากติดมากบัสวิงหาปลา  จึงน าเอาแหวนวงนั้นไปให้พญามโน  และเม่ือ
ชาวบา้นไดท้ราบข่าวนั้นเขา้ก็พากนัไปดูเป็นจ านวนมาก ต่างก็แปลกใจและวิพากษ์วิจารณ์กนัไป
ต่าง ๆ นานา ต่อมาชาวบา้นในแถบนั้นไดพ้บกบัส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนในหมู่บา้น ต่างก็ลงความเห็นวา่
ส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะแหวนวงนั้น และเช่ือกันว่าแหวนวงนั้นถ้าไปอยู่กบัใครหรือผูใ้ด
ครอบครองแหวนวงนั้นก็มกัจะเกิดเร่ืองกบัคนๆนั้นเสมอ  นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาก็ไม่มีใครอยาก
ครอบครองแหวนวงนั้น  จึงตกลงกนัวา่แหวนวงนั้นควรเป็นสมบติัของหมู่บา้น และตั้งช่ือหมู่บา้นน้ี
วา่  “บา้นแหวน”   ซ่ึงต่อมาจึงไดรั้บการยกฐานะเป็นต าบลบา้นแหวนจนมาถึงปัจจุบนัและมีค าขวญั
ประจ าต าบลบา้นแหวนวา่  “ประเพณีล ้าเลิศ  วฒันธรรมงามเด่น  ประชาอยูร่่มเยน็ บา้นแหวนเน้น
พฒันา” 
 ๗.๒  บริบทชุมชน 

          ๑.  สภาพทัว่ไป 
  ทีต้ั่ง     อยูห่่างจากอ าเภอหางดง ประมาณ ๒ กิโลเมตร 
  เน้ือที ่   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน มีเน้ือท่ีรวม ๑๑.๗๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๗,๓๒๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลหนองควาย และ ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง  
 ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลหนองแก๋ว และ ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง  
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลหางดง และ ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง  

  ภูมิประเทศ ต าบลบา้นแหวนมีลกัษณะรูปร่างเป็นแนวยาวกวา้งจากทางทิศ
ตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก มีความลาดชนัไม่เกิน ๒ เปอร์เซ็นต ์ลาดเอียงจากทางทิศตะวนัตกไป
ทางทิศตะวนัออก พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะส าหรับการเพาะปลูก มีทางหลวงหมายเลข 
๑๐๘ (สายเชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผา่นเขตต าบลทางทิศตะวนัตกของต าบล 



 ๓๐ 

  ต าบลบ้านแหวนมีหน่วยปกครอง  แบ่งเป็นหมู่บา้น ๑๓ หมู่บา้น 
  หมู่ท่ี ๑         บา้นไร่ - กองขิง     
  หมู่ท่ี ๒         บา้นแหวน - โขงขาว     
  หมู่ท่ี ๓         บา้นทา้วบุญเรือง   
  หมู่ท่ี ๔         บา้นช่างค านอ้ย 
  หมู่ท่ี ๕         บา้นช่างค าหลวง 
  หมู่ท่ี ๖         บา้นปากกอง   
  หมู่ท่ี ๗         บา้นป่าหมาก, ดอนคา, เหมืองง่า 
  หมู่ท่ี ๘         บา้นตน้เฮือด 
  หมู่ท่ี ๙         บา้นเด่ือ   
  หมู่ท่ี ๑๐       บา้นจอมทอง - สวนหลวง 
  หมู่ท่ี ๑๑       บา้นดู่ 
  หมู่ท่ี ๑๒       บา้นดอนไฟ 
  หมู่ท่ี ๑๓       บา้นทา้วบุญเรืองนอ้ย  
 

ภาพที ่ ๒.๑   แผนท่ีการแบ่งเขตการปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 

 



 ๓๑ 

  จ านวนประชากร  ประชากรทั้งส้ิน ๘,๐๘๐  คน แยกเป็นชาย ๔,๐๑๖ คน เป็นหญิง                 
๔,๐๖๔ คน  มีความหนาแน่เฉล่ีย ๖๘๙  คน/ตารางกิโลเมตร (องคก์ารบริหารส่วนต าบล. ๒๕๔๒ : 
๒-๑๔) 
        ๒.  กลุ่มองค์กรทีส่ าคัญในต าบลบ้านแหวนมีดังน้ี 
  ๒.๑  กลุ่มแม่บ้าน  มีหนา้ท่ีหลกัคือ ท าอาหารในงานต่างๆ ท่ีหมู่บา้นจะตอ้งช่วยกนั 
โดยมีแต่พวกผูห้ญิงท่ีคอยไปช่วยเหลือ เช่น งานข้ึนบา้นใหม่ งานวดั งานศพ เป็นตน้ นอกจากนั้นมี
การรวบรวมเงินของสมาชิกเพื่อไปจดัสรรหาส่ิงของต่างๆ คือ วสัดุ อุปกรณ์การท าอาหาร และช่วย
ซ่อมแซมอาคาร ท่ีเก็บวสัดุ อุปกรณ์ หากมีความช ารุด 
  ๒.๒  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  มีวตัถุประสงคใ์ห้สมาชิกมีเงิน สร้างลกัษณะ
นิสัยให้แก่สมาชิกในกลุ่มองคก์ร โดยสมาชิกกลุ่มจะเก็บเดือนละ ๓๐ บาท ทาง อ.บ.ต. จะออกเงิน
ตน้ทุน ๑ แสนบาท เพื่อน ามาประกอบกิจกรรม สามารถกูเ้งินได ้มีรายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว 
  ๒.๓  กลุ่มเงินล้าน   มีหนา้ท่ีหลกั คือ ใหส้มาชิกกลุ่มในองคก์รท่ีขากแคลนเงินทุน
ไดม้ายืมเงินเพื่อน าไปท างานเกษตรกรรมต่อไป และมีแนวคิดคลา้ยๆกบัออมทรัพย ์ก็คือ ทุกเดือน
จะต้องน าเงินมาฝาก จึงจะสามารถยืมเงินได้ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้สมาชิกทุกคนมีเงิน  
ออมทรัพย ์
  ๒.๔  กลุ่มผู้ สูงอายุ  มีหน้าท่ีหลัก คือ ผูสู้งอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต จะมีเงินใน
องค์กรจ านวน ๕๐๐  บาท โดยเงินส่วนใหญ่ได้มาจากอ.บ.ต. หลงัจากเงิน อ.บ.ต.หมด ผูสู้งอายุท่ี
เป็นสมาชิกก็หาเงินให้แก่องคก์ร มีวธีิการเผยแพร่จกัสานให้แก่ประชาชนทัว่ไป การจดัน้ีไดม้าจาก
การส ารวจของอาสาสมคัรท่ีรวบรวมได ้ก็จดัตั้ง องคก์รผูสู้งอาย ุ
  ๒.๕  ประชาคมหมู่บ้าน จดัตามมติของ ครม. ๔๒ ให้หมู่บา้นทุกบา้น มีประชาคม 
ห้ามให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้นเป็นประชาคม และให้มีสมาชิก ๕ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคนในหมู่บา้น 
โดยจะตอ้งมีทุกแขนง เช่น ผูใ้หญ่บา้น อบต. พ่อคา้ ประชาชน ต ารวจ ผูสู้งอายุ เจา้อาวาส เป็นตน้ 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตการบริหารทอ้งถ่ิน ถา้ไม่มีประชาคม จะไม่เกิดความสอดคลอ้ง เพราะ
ทุกแขนงจะตอ้งใชป้ระชาคม 
  ๒.๖ คณะกรรมการหมู่ บ้าน เป็นองค์กรดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้งผูใ้หญ่บา้น โดยอาศยั
พระราชบญัญติัการปกครองทอ้งท่ี ๒๕๔๗ การจะเรียกประชุม จะตอ้งผา่นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ไม่งั้น
ไม่มีการประชุมเกิดข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการมีหนา้ท่ีตรวจสอบ ดูแล ผูช่้วย 
  ๒.๗  อาสาสมัครสาธารณะสุข  จดัเป็นองคก์รของสาธารณะสุข จดัเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในด้านสุขภาพอนามยั จะมีกลุ่มอาสาสมัครมาเป็นผูใ้ห้บริการแก่ประชาชนใน
หมู่บา้น ซ่ึงอาสาสมคัรก็จะเป็นคนของหมู่บา้นเอง 



 ๓๒ 

 ๗.๓   โรงเรียนในต าบลบ้านแหวน 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  มีทั้งหมด  
๔ แห่งคือ 

๗. ๓.๑.  โรงเรียนวัดบ้านไร่   
โรงเรียนวดับา้นไร่ มีบุคลากรดงัน้ี 
-  ครูประจ าการ         ๘   คน 
-  ครูจา้ง  อบต.         ๒   คน 
-   นกัเรียน    ๑๔๕   คน 

โรงเรียนบา้นไร่  จดัตั้งข้ึนเม่ือ  พ.ศ.  ๒๔๘๐  เปิดท าการสอนท่ีวดับา้นไร่โดยใช้ศาลาวดั
จดัเป็นท่ีเรียน ท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี  ๑  ต่อมาไดย้า้ยท่ีเรียนชัว่คราวข้ึนธรณีสงฆ์  ซ่ึงมี
เน้ือท่ี ๒ ไร่ ๘ ตาราวา  โดยใช้ช่ือโรงเรียนว่า  “โรงเรียนประชาบาล  ต าบลบ้านแหวน ๓ ”  ใช้
อาคารเรียนชั่วคราวประมาณ  ๓  ปี  ได้ถูกพายุพดัลงมาหมดจึงได้กลับไปอาศยัเรียนท่ีศาลาวดั
ตามเดิม  ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๓  นายสิงห์ไชย  ไชยรังสี  ครูใหญ่    ไดป้ระชุมขอความร่วมือจากก านนั  
ผูใ้หญ่บา้น  หมู่  ๑  , หมู่ ๒  ต าบลบา้นแหวน  หมู่ท่ี  ๓  ต าบลบา้นหนองควายและหมู่  ๑๑  ต าบล
หางดง  พร้อมทั้งเจา้อาวาสวดัชยัวุฒิ  วดัโขงขาว  วดัศรีโพธ์ิทอง  และวดัศาลา  พร้อมกบัราษฎรทั้ง  
๔  หมู่บ้าน  โดยมี  นายเฮือน  จินะวนั  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี  ๑  เป็นประธานด าเนินการปลูกสร้าง
อาคารเรียนถาวร  ๑  หลงัมีขนาดกวา้ง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  มีทั้งระเบียบและมุขกลางกวา้ง  
๕.๕  เมตร  ยาว  ๖  เมตร  พื้นเทคอนกรีตใชไ้มเ้น้ือแข็งมุงดว้ยกระเบ้ือง  โดยใชง้บประมาณในการ
สร้างทั้งหมด  เป็นเงิน  ๕๒,๙๘๙.๘๐  บาท  (หา้หม่ืนสองพนัเกา้ร้อยแปดสิบเกา้บาทห้าสิบสตางค)์
และได้ท าพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  พร้อมทั้งท าบุญเม่ือวนัท่ี  ๑๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๒ ปัจจุบนั
อาคารหลงัน้ีไดร้ื้อถอนไปแลว้เพราะช ารุด 

ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๗  กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้โรงเรียนทัว่ประเทศเปล่ียนช่ือตามหมู่บา้น  
ทางอ าเภอไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียนวา่  “โรงเรียนบา้นไร่”  เน่ืองจากมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี  ทาง
คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน  และคณะครูไดป้ระชุมตกลงสร้างอาคารเรียนอีกหน่ึงหลงั  โดยมีนาย
ตัน๋  สายน าพล  ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี  ๒  ต าบลบา้นแหวนเป็นประธานกรรมการ  นายแก้ว  อินชุม  
เป็นรองประธานพร้อมทั้งคณะกรรมการศึกษาและครู  ไดร่้วมกนัจดัหาเงินสร้างอาคารเรียนข้ึนอีก  
๑ หลงัรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งส้ิน   ๒๑,๗๕๐.๒๕  บาท  (สองหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ยีสิ่บหา้สตางค)์  ไดท้  าพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  เม่ือวนัท่ี  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นไร่  มีอาคารเรียนถาวร  ๒  หลงั  อาคารอเนกประสงค ์ ๑ หลงั  อาคาร
ประกอบอ่ืน ๆ  ๑  หลงั  อาคารห้องสมุด  ๑  หลงั  มีครูประจ าการ  ๙  คน  นกัการภารโรง  ๑  คน  



 ๓๓ 

ครูจา้งสอน (อบต. สนบัสนุน)  ๒  คน  ครูจา้งสอน  (โรงเรียนจา้ง)  ๑  คน  เปิดท าการสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีท่ี  ๖  มีนกัเรียนทั้งส้ิน  ๑๓๙  คน  โดยมีผูบ้ริหารช่ือ  นายสุชาติ  
นาคา  ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  โรงเรียน   บา้นไร่ 

 
ภาพท่ี  ๒.๒  แผนท่ีโรงเรียนบา้นไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  อาคารศรีราชินี 2. อาคารศรีดรุณ 
3. อาคารศรีกาญจนา 4. อาคารศรีสุมิตร 
5. โรงจอดรถ 6. ส้วม สปช.601/26 
7.  เรือนเพาะช า 8. อาคารศรีสมัพนัธ์ 
9.  ประตูทางเขา้ 10 ประตูทางออก 

11. เสาธง 12. สนามเด็กเล่น 

13.  ประปา 14. อาตารศรีมหาราช 

  
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านไร่   ภายในปี  ๒๕๔๙  โรงเรียนบา้นไร่จะพฒันา
นักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ตลอดจนการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสาร  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  และการน าไปใช้อย่างเป็น
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กระบวนการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ศิลปวฒันธรรม
ไทย  ประชาธิปไตย  มีสุขภาพและพลานามยัท่ีสมบูรณ์ตามเกณฑม์าตรฐาน 
 ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  คือ  ๑)  เร่งรัดยกระดบัคุณภาพนกัเรียนโรงเรียน
บา้นไร่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา ๒) พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ๓) เพิ่มศกัยภาพสถาน 
ศึกษา  ใหจ้ดับริการการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพ  และ  ๔)  สร้างความเป็นผูน้ าทางการ
บริการจดัการศึกษา 
 

๗ .๓.๒.  โรงเรียนวัดช่างค า  
โรงเรียนวดัช่างค า มีบุคลากรดงัน้ี 
-  ครูประจ าการ         ๖   คน 
-  ครูจา้ง  อบต.           ๒   คน 
-  นกัเรียน         ๘๕   คน 

โรงเรียนวดัช่างค าไดรั้บอนุญาตให้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เม่ือวนัท่ี ๓  มิถุนายน 
๒๔๙๙  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  กรรมการการศึกษา และราษฎร  จึงร่วมกนับริจาคเงิน และทรัพยสิ์น
ก่อสร้างอาคารชัว่คราว ข้ึนเม่ือ วนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๙  โดยให้ตั้งอยู่หมู่ท่ี ๕  มีนายถนัด  ไม้
รินทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก  ด ารงต าแหน่ง ระหว่างวนัท่ี  ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๙  ถึง วนัท่ี  ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๐๔  ต่อมาไดรั้บการพฒันาปรับปรุงอาคารในปี พ.ศ.  ๒๕๒๐  เป็นอาคารเรียนแบบ  
๐๑๗  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอีก ๑ หลัง ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสมยั นายณรงค ์ 
ไชยวรณ์  และนายไฉน  จกัรค ามา  เป็นครูใหญ่ ปัจจุบนัตั้ งอยู่หมู่ท่ี ๕  ต าบลบ้านแหวน มีเขต
รับผิดชอบบริหารการศึกษา  ๔ หมู่บ้าน คือ  หมู่ ๔ บ้านช่างค าน้อย  หมู่ ๕ บ้านช่างค าหลวง                 
หมู่ ๗  บา้นป่าหมาก  และ  หมู่ ๘  บา้นตน้เฮือด  

โรงเรียนวดัช่างค ามีภาระหนา้ท่ีในการส่งเสริม  สนบัสนุน  พฒันา  การจดัการศึกษา  โดย
การจดัการศึกษาให้กบัประชากรในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง  ๒  ระดบั  คือ  
ระดบัก่อนประถมศึกษา  และระดบัประถมศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะ  เจตคติ  ตาม
เป้าประสงค์ของหลักสูตร  รวมทั้ งพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  อนามัย  
ศิลปวฒันธรรม  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  นอกจากนั้นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัช่างค า
ยงัได้เน้นการส่งเสริมในเร่ืองการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  สร้างความเข้มแข็งแก่
โรงเรียน  ให้ความเช่ือมัน่ในระบบการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อชุมชน  สร้างเครือข่าย



 ๓๕ 

การเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการสร้างโอกาสทางการศึกษา  ปัจจุบนัมีนายชานนท ์ นนัไชย  
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ตั้งแต่ วนัท่ี  ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบนั 

วิสัยทัศน์    “พฒันาสถานศึกษาและบุคลากร  โดยมุ่งเน้นการจดัการศึกษาท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นไทย  ก้าวทนัเทคโนโลยี  ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  รู้รักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง” 

พนัธกจิ 
๑.  พฒันาสถานศึกษา/จดัองคก์ร/โครงสร้าง  และการบริหารงานการศึกษาอยา่ง

เป็นระบบ  ครบวงจร 
๒. ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศึกษาและ

ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
๓.  ส่งเสริม  สนบัสนุนการใชร้ะบบ  ICT ในการจดัการศึกษา 
๔.  จดักระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มุ่งสู่การปฏิบติั  ฝึกทกัษะอ่าน  

คิดวเิคราะห์  และเขียนส่ือความอยา่งมีวจิารณญาณ  ตามเกณฑม์าตรฐาน 
๕.  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นผู ้มี คุณธรรม  

จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียน  และรู้รักษพ์ลงังาน  ส่ิงแวดลอ้ม 
๖.  ส่งเสริมความสัมพนัธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน/องคก์รในการ

พฒันาการศึกษา 
 
  เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑.   นกัเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคน ไดรั้บการเตรียมพร้อมและมีพฒันาการทุก
ดา้นเหมาะสมตามวยั 

๒.   นักเรียนประถมศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถ  มีทกัษะ และเจตคติ 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนฉบบัปัจจุบนั 

๓.   นกัเรียนทุกคนมีสุขพลานามยั  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถด ารงตนอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔.   การวดัผล ประเมินผลด าเนินการตรามสภาพปัจจุบนั  โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๕.   โรงเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  คือ ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านบุคลากร   

ดา้นหลกัสูตร  ดา้นกระบวนการเรียนการสอน  และดา้นบริหารจดัการ 



 ๓๖ 

๖.   ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ไดรั้บการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

๗.   ชุมชน และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 

ภาพท่ี  ๒.๓   แผนท่ีโรงเรียนวดัช่างค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗. ๓.๓.  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง  
            โรงเรียนบา้นทา้วบุญเรือง มีบุคลากรดงัน้ี 

-  ครูประจ าการ      ๖   คน 
 -  ครูจา้ง  อบต.     ๒   คน 
 -  พี่เล้ียงเด็ก   ๑   คน 
 -  นกัเรียน            ๑๓๒    คน 

โรงเรียนบา้นทา้วบุญเรือง  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3  บา้นท้าวบุญเรือง  ต าบลบ้านแหวน  
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกของ  ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ห่างจาก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ไปทางทิศใตป้ระมาณ ๑๒ กิโลเมตร  มีเน้ือท่ี ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา   
ตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๖๕  ณ  วดัช่างค าหลวง  ต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 



 ๓๗ 

พ.ศ. ๒๔๗๑  โรงเรียนยา้ยไปท าการเรียนการสอนท่ีวดัช่างค านอ้ย (วดัสุพรรณ
ประดิษฐ)์  หมู่ ๔  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๔๘๒  ทางราชการไดซ้ื้อท่ีดินฝากตะวนัตก  ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด  
และสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ (อาคารไม)้  สร้างเสร็จเม่ือวนัท่ี  ๒๐  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๔๘๒  
ตั้งช่ือโรงเรียนวา่  “โรงเรียนประชาบาล  ต าบลบา้นแหวน ๑ (ทา้วบุญเรืองวทิยา)” 

วนัท่ี  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๔๙๙  นายสมบูรณ์  จนัทรมานนท ์ อดีตครูใหญ่ได้
วางโครงการกบัคณะกรรมการศึกษา  โดยมีเจา้อธิการจนัทร์  วิรัฏฐิโก  อดีตเจา้อาวาสวดัทา้วบุญ
เรือง  เป็นประธานสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมข้ึน  ๑  หลัง  เม่ือวนัท่ี  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐   
ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  คณะครู  
คณะกรรมการศึกษาไดป้ระชุมปรึกษาหารือหาเงินสมทบโดยการจดังานท าบุญทอดผา้ป่าข้ึนไดเ้งิน
สมทบอีก  ๑๑,๐๐๐  บาท  และไดย้า้ยอาคารเรียนท่ีช ารุด (อาคารไม)้  มาปลูกไวท้างดา้นทิศใตแ้ลว้
สร้างอาคารเรียนหลงัใหม่แบบ  ป.1 ก (ชนิดตึก)  แทนอาคารเรียนหลงัเดิม  สร้างเสร็จแล้วเป็น
สมบติัของทางราชการ  เม่ือวนัท่ี  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒  ส้ินเงินทั้งส้ิน  ๑๑๑,๐๐๐  บาท 

ภารกิจ   โรงเรียนบา้นทา้วบุญเรือง  สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   
การด าเนินงานแบ่งเป็น  ๖  งานไดแ้ก่  งานวิชาการ  งานกิจการนกัเรียน  งานบุคลากร  งานธุรการ  
งานอาคารสถานท่ี  และงานสัมพนัธ์ชุมชน 
 
  ๗. ๓. ๔.  โรงเรียนวัดจอมทอง    
   โรงเรียนวดัจอมทอง   มีบุคลากรดงัน้ี 

 -  ครูประจ าการ      ๗   คน 
 -  ครูจา้ง  อบต.     ๔   คน 
 -  นกัเรียน            ๑๑๑   คน 
โรงเรียนวดัจอมทอง  ตั้งอยู่  หมู่ท่ี  10  ต.บา้นแหวน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  

โรงเรียนน้ีเร่ิมท าการสอน  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๔๗๖  โดยมีพระเตจ๊ะรองเจา้อาวาสวดั
จอมทอง  พร้อมด้วยผู ้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่ท่ี ๑๐  ได้ช่วยกันจัดท าโต๊ะ และม้านั่งข้ึน   
และอาศยัศาลาวดัจอมทองเป็นสถานท่ีเรียนมีพระเตจ๊ะเป็นครูสอนนกัเรียนทั้งหมด  ๒๐  คน 

ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๘๐  นายต๊ิบ  ฟองมูล  เป็นครูใหญ่และได้ลาออก  
นายทองอินทร์  เตจ๊ะวงั  ได้มาด ารงต าแหน่งแทน  ปี  พ.ศ. ๒๔๘๖  นายทองอินทร์  เตจ๊ะวงั  
ไดล้าออกจากราชการและไดมี้นายตัน๋  เขียวฟู   มาเป็นครูใหญ่แทน 



 ๓๘ 

นายตัน๋   เขียวฟู  พร้อมดว้ยเจา้อาวาส  ผูใ้หญ่บา้นและราษฎรไดย้า้ยสถานท่ี
เรียน  มาจดัสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  ในท่ีดินธรณีสงฆ์ติดกับวดัด้านทิศเหนือของวดัจอมทอง                 
มีพื้นท่ีขนาดกวา้ง  ๒๓  เมตร  ยาว  ๖๒  เมตร  เป็นสถานท่ีเล่าเรียน  ต่อมานายตัน๋  เขียวฟู  ไดย้า้ย
ไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ท่ีโรงเรียนบ้านต้นแก้ว  ทางการจึงได้แต่งตั้ งนายมา  หน่อแก้ว   
มารักษาการแทนครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๙๑  นายมา  หน่อแก้ว  ได้ย ้ายไป  ทางการจึงได้แต่งตั้ ง                       
นายจนัทร์ตะ๊  อินถาเขียว  มาด ารงต าแหน่งแทนครูใหญ่ 

ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๔  ครูใหญ่  คณะครู  เจา้อาวาส  ผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นได้
ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  มีขนาด  ๒  ห้องเรียน  กวา้ง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๙  เมตร   
ก่อดว้ยอิฐฉาบปูน  โดยเร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี  ๑  ธนัวาคม  ๒๔๙๔  สร้างเสร็จในปี  ๒๔๙๗  โดยใช้
ทุนทรัพยใ์นการก่อสร้างซ่ึงเป็นเงินบริจาคของราษฎรจ านวน  ๑,๑๐๐  บาท  และทางราชการใหเ้งิน
สนบัสนุน  ๑,๐๐๐  บาท  และท าพิธีเปิดในวนัท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๔๙๗  เม่ือนายจนัทร์ต๊ะ  อินถา
เขียว  ลาออกจากราชการ  ทางราชการจึงไดแ้ต่งตั้ง    นายสุภาพ  สมบูรณ์  มารักษาการแทนครูใหญ่  
เม่ือนายสุภาพ  สมบูรณ์  ยา้ยไป  ทางราชการ  ไดแ้ต่งตั้ง    นายทา  ปัญญาวโร  มาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่แทน  ต่อมา  นายทา  ปัญญาวโร  ไดย้า้ยไป  จึงไดแ้ต่งตั้งนายแกว้  ค  าไชย  มาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่แทน  ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๕  นายแกว้  ค  าไชย  ไดล้าออกจากราชการจึงไดแ้ต่งตั้ง  นายมานพ  
จินะนา  รักษาการแทน 
  ในช่วงท่ีนายมานพ  จินะนา  รักษาการแทนครูใหญ่  ได้เห็นว่าสถานท่ีของ
โรงเรียนคบัแคบและสภาพอาคารเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรม  จึงได้ขออนุญาตร้ืออาคารเรียน 
หลงัเก่า  แลว้สร้างอาคารเรียนชัว่คราวข้ึน พร้อมกนันั้นก็ร่วมกบัเจา้อาวาสวดัจอมทอง พระอธิการ
ค าตัน๋  ธมฺมทินโน  นายสีมา  แปงจนัทร์เขียว  กรรมการการศึกษา  และราษฎรไดช่้วยกนัปรับพื้นท่ี
ธรณีสงฆ์ซ่ึงเป็นวดัร้าง  เน้ือท่ีประมาณ  ๓  ไร่  ๒  งาน  อยู่ทางทิศเหนือของวดัจอมทอง โดยใช้
แรงงานของราษฎร   
  ในปี  ๒๕๒๕  เดือน  กรกฎาคม  กรรมการศึกษาแลผูป้กครองนกัเรียนไดม้าขอ
สร้างอาคารเรียนเตรียมอนุบาล  เพื่อเป็นสถานท่ีรับเล้ียงและอบรมเด็กก่อนวยัเรียน  โดยขอให ้
ทางโรงเรียนช่วยดูแลดา้นวชิาการใหค้  าปรึกษาแก่ครูพี่เล้ียง 
  วนัท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๓๓  คณะกรรมการศึกษาผูป้กครองนกัเรียนไดไ้ปร้ือ
อาคารเรียนเก่าโรงเรียนบา้นป่าเป้าเทพกุญชร  โดยท่านพระครูสุวรรณ  ธรรมานุรักษ ์ เจา้อาวาสวดั
จอมทอง  รองเจา้คณะอ าเภอในสมยันั้น  เพื่อน ามาสร้างอาคารเรียนอนุบาล  และไดร้ื้ออาคารเรียน
เตรียมอนุบาลหลงัเก่าท่ีช ารุดไปสร้างเลา้ไก่ในบริเวณแปลงเกษตร 



 ๓๙ 

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  ๓  ขวบ  ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและไดรั้บการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ศูนยเ์ด็ก
ด่อนเกณฑ์ในวดั  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๐  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีท่านพระครูสุวรรณ 
ธรรมานุรักษ ์ เจา้คณะอ าเภอหางดง  เป็นผูค้วบคุมดูแล 
  ผูบ้ริหารโรงเรียนตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งโรงเรียน  จนถึงปัจจุบนัมี  จ  านวนทั้งส้ิน ๑๔  
คน ส าหรับผู ้บ ริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ นายสุชาติ  วิ ชิตพัน ธ์ุ  ย ้ายมาด ารงต าแหน่ง  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัจอมทอง  เม่ือวนัท่ี  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปัจจุบันโรงเรียนวดัจอมทอง  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ของต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลขวดนม  
อนุบาล ๑  ถึงประถมศึกษาปีท่ี ๖  จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช  
๒๕๒๑  (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๓)  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน ๔ ไร่  มีอาคารเรียน  ๒  หลงั  ๑๐  หอ้งเรียน  
อาคารเอนกประสงค ์ ๑ หลงั  ส้วม  ๓  หลงั  ๖  ท่ี  ห้องสมุด  ๑  หลงั (สร้างเอง)  สนามเด็กเล่น  ๒  
แห่ง (สร้างเอง)  เรือนเพาะช า  ๑  หลงั  โรงเรือนเล้ียงไก่  ๑  หลงั (สร้างเอง)  จ  านวนนกัเรียนทั้งส้ิน  
๑๑๑  คน  จ านวนห้องเรียน  ๘  ห้องเรียน  จ านวนครู  ๗  คน  ครูพี่เล้ียง อบต. บา้นแหวน ๔ คน   
ครูผูช่้วย  ๑  คน  นกัการภารโรง  ๑  คน 
  ค าขวัญของโรงเรียน   รู้หนา้ท่ี   มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้    
  นโยบายโรงเรียน โรงเรียนวดัจอมทองไดจ้ดัท าแผนพฒันาโรงเรียนข้ึนใช ้ โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครู  และกรรมการโรงเรียนวดัจอมทอง  ช่วงร่างนโยบายจดัการศึกษา
ในโรงเรียน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินท่ีมีต่อโรงเรียน  ดงัน้ี 

๑. เร่งรัดปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีตอ้งการปฏิรูปการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

๒.  จดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนให้มาก
ท่ีสุด 

๓.  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
๔.  จดังานธุรการและการเงิน  การพสัดุ  ใหเ้ป็นระบบ  ถูกตอ้ง  เป็นปัจจุบนั 
๕.  จดัส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนกัเรียนใหม้ากท่ีสุด 
๖.  ส่งเสริมใหมี้การร่วมมือกบัชุมชนทุกดา้น 

 
 
 



 ๔๐ 

 ภาพท่ี  ๒.๔  แผนท่ีโรงเรียนวดัจอมทองแสดงเขตชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
    
 
 
 
 

๘.     การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 

         แหวน 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนมีโรงเรียนในการดูแลดงัน้ี 
                           - โรงเรียนระดบัอนุบาล                         ๔   แห่ง 
                           - โรงเรียนระดบัประถมศึกษา                ๔   แห่ง 
                           - โรงเรียนระดบัมธัยม                            -   แห่ง 

 ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีวิถีการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกบัชาวลา้นนาทัว่ไป  
กล่าวคือเม่ือถึงวนัพระและวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสต์ ประชาชนจะท าบุญตกั
บาตรหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีหรือความเช่ือตามหลกัศาสนาของตน เช่น

ร.ร.บา้นตน้
ง้ิว ร.ร.วงัศรี 

วดัชา้งหมอ้ หมู่ที่ 10 บ้านแหวน 
ร.ร.วดัจอมทอง 

วดัจอมทอง 

วดับา้นกลาง 
ร.ร.วดัไชย

สถาน 

สะพานพระเจา้

พรหมฯ 

ถนนสายท่าข้ีเหล็ก  หางดง - สารภี 

เม
่ ปิง

 

เหนือ
อ 



 ๔๑ 

อดีตกาล  ภาษาพูดท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมืองท่ีเรียกว่า “ ค าเมือง ”   ประเพณีวฒันธรรมท่ี
ส าคัญได้แก่ การลอยกระทง การเล่นสงกรานต์ การรดน ้ าด าหัวผู ้สูงอายุหรือผู ้ใหญ่ท่ีนับถือ                     
การถวายสลากภตัต์ การมีปอยหลวง  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่ิงปลูกสร้างในวดั เป็นตน้   ในการ
การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านแหวนนั้ นได้ก าหนดให้ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการบริหารการศึกษาและพฒันาการศึกษา ทั้งศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอก
ระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา  
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาและอาชีวะศึกษาโดยให้มีงานธุรการ  งานการเจา้หน้าท่ี  งานบริหาร
วิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักศึกษา  งานการศึกษาปฐมวยั  งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานกีฬาและนนัทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
และการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  และได้ก าหนด
ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

๑.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(มาตรา ๖๗(๘)) 

๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
๓.  การจดัการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
๔. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี วฒันธรรมอนัดีงานของทอ้งถ่ิน (มาตรา ๑๗(๑๘)) 

 

 จากภารกิจและและการก าหนดบทบาทหน้าท่ีดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนดังกล่าวข้างตน้แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
บา้นแหวนไดส้นบัสนุนดา้นการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั ยงัมิไดมี้แนวทางในการ
สนับสนุนดา้นการศึกษาโดยการน าศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถ่ิน เขา้ไปบรรจุในหลกัสูตรของสถานศึกษา ยงัคงเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการ
ในด้านน้ีตามศกัยภาพเอง อย่างไรก็ตามในช่วงสามปีท่ีผ่านมาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล 
บา้นแหวน  ได้ส่งเสริมการศึกษาระดบัก่อนวยัเรียน คือการสนับสนุนให้มีศูนยเ์ด็กเล็กในทั้ง  ๔ 
โรงเรียนของต าบลบา้นแหวนโดยการสนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี และครูพี่เล้ียงเด็ก แต่ไม่พบการ
สนบัสนุนดา้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ
จะตอ้งช่วยกนัสนบัสนุนดา้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชน เพื่อให้เกิดการจดัการศึกษา
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความเป็นชุมชน ความภาคภูมิใจในชุมชนของตน และการน าภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน
มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อความเขม็แขง็ของชุมชนต่อไป 
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