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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา         
ที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มี
ความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย โดยในแผน
แม่บทด้านการเรียนรู ้ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย  มุ ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี 
กีฬา และการเคลื่อนไหวของร่างกาย และแผนแม่บทด้ำนการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ได้เน้น
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 

 คณะกรรมการสภาการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 
และภูมิปัญญา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา       
เพ่ือด าเนินการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา    
และจัดท าข้อเสนอการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญากับการศึกษา ทั้งข้อเสนอ      
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้ผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา และคณะท างานจัดท าข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาช่วยด าเนินการให้
รายงานฉบับนี้แล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบูรณาการการจัดการศึกษาให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้ง กาย ใจ และสติปัญญา มีพัฒนาการของสมองทั้งสองซีกที่สมดุล และได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป 

 

 
 
        (นายสุภัทร  จ าปาทอง) 
                                                                                   เลขาธิการสภาการศึกษา  
 
 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

กำรศึกษำเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำประเทศ เป็นเครื่องมือส ำคัญของกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของคนในสังคม กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำศักยภำพของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจส ำคัญของรั ฐและ   
ทุกภำคส่วนของสังคมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ สื ่อ แหล่งกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลของผู ้เรียนในทุกระดับ ประเภท
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำศักยภำพของตนได้สูงสุดเต็มควำมสำมำรถ 
ควำมถนัดและควำมสนใจ สำมำรถประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตอยู่ ได้อย่ำงเป็นสุขในสังคมไทย 

สังคมไทยมีลักษณะเป็นพลวัตร มีควำมเป็นพหุวัฒนธรรม กำรเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก    
ที่ผสมผสำนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงก้ำวกระโดดที่เข้ำมำมีผลกระทบ   
ต่อกำรด ำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งกำรก้ำวสู่ประเทศไทย 
๔.๐ จึงเป็นเรื่องท้ำทำยว่ำ สังคมไทยจะมีกำรเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้อย่ำงไร 
เพ่ือให้คงควำมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ที่เป็นก ำลังส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ
จ ำเป็นต้องมีทักษะในด้ำนวิชำควำมรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีสุขภำวะกำย ใจสมบูรณ์ ควบคู่กับกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมโดยน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นพลเมืองที่ดี          
มีคุณภำพ เป็นพลโลกที่สมบูรณ์พร้อม ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงจ ำเป็นยิ่งที่จะต้องน ำศำสตร์ในแขนง
ต่ำง ๆ มำบูรณำกำร จัดสำระวิชำอย่ำงสมดุล ให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะ ได้คิดอย่ำงมีเหตุผล ได้คิด
วิเครำะห์ ได้คิดสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรเพ่ือผลิตนวัตกรรมได้ทั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ  

ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ศึกษำคุณลักษณะของผู้เรียน
ทั้งในด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ำ 

   ๑) เด็กไทยมีควำมรู้ท่วมหัวเอำตัวไม่รอด คือ เรียนรู้เนื้อหำสำระจ ำนวนมำกแต่ไม่สำมำรถ
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตได ้

 ๒) หัวโต ตัวลีบ มีกำรเรียนรู้ที่ขำดควำมสมดุล เน้นด้ำนสติปัญญำควำมรู้ แต่ขำดกำรพัฒนำในด้ำน
อ่ืน ๆ เช่น กำรลงมือปฏิบัติ กำรพัฒนำลักษณะนิสัย เป็นต้น 

 ๓) รู้ธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ ขำดกำรฝึกฝนอย่ำงเพียงพอ และขำดประสบกำรณ์ที่ช่วยให้ทรำบซึ้ง     
ในคุณค่ำและควำมหมำยของสิ่งที่เรียน 

 ๔) นกแก้วนกขุนทอง จดจ ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับผิวเผินไม่รู้ลึกรู้จริง  
 ๕) เก่งแบบเป็ด ไม่มีควำมเชี่ยวชำญ ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง 
 ๖) เรียนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือให้ได้เกรดหรือให้สอบผ่ำน 
 ๗) เรียนแบบตัวใครตัวมัน 
 ๘) ไม่เห็นคุณค่ำของกำรเรียน 

นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ (ทีดีอำร์ไอ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องกำร
ปฏิรูประบบวัดและประเมินผลกำรเรียนได้ระบุว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนในปัจจุบันนั้น เน้นกำรทดสอบ
เป็นหลัก ไม่สำมำรถน ำพำนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ อันได้แก่ (๑) ทักษะกำรคิด ทั้งกำรสร้ำงสรรค์ 
กำรคิดแก้ปัญหำ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (๒) ทักษะกำรสื่อสำร ซึ่งคนในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีทักษะ    
ทำงภำษำอย่ำงน้อยสองภำษำขึ้นไป (๓) ทักษะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (๔) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม    
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(๕) ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
เนื่องจำกข้อสอบส่วนใหญ่มีลักษณะท่องจ ำและมุ่งเน้นเนื้อหำ ไม่เป็นไปเพ่ือส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ และไม่ช่วย
ส่งเสริมทักษะอ่ืนที่จ ำเป็น เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม ฯลฯ เป็นต้น รำยงำนฉบับดังกล่ำว       
ได้เสนอให้มีกำรปฏิรูประบบทดสอบมำตรฐำนในระดับประเทศ โดยปรับระบบ O – NET และอ่ืน ๆ ให้เป็น
กำรทดสอบเพือ่วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะ (Literacy – based test) ซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์
เนื้อหำเข้ำกับโจทย์ในชีวิตประจ ำวันได้ ส ำหรับกำรวัดและประเมินผลนั้นควรมีลักษณะที่หลำกหลำย เช่น    
กำรใช้ระบบแฟ้มงำน โครงงำน กำรสอบวัดควำมรู้ และกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง เป็นต้น 

ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว รัฐบำลโดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำย “ลดเวลำเรียน    
เพิ่มเวลำรู้” เพ่ือจัดกิจกรรมและเวลำให้เยำวชนไทยได้พัฒนำกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ นอกเหนือจำกวิชำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกครูผู้สอนภำยในชั้นเรียน มีกำรท ำกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับฝึกกระบวนกำรคิดอย่ำงมี
ระบบ เน้นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที ่ยึดผู ้เรียนเป็นส ำคัญ โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละ บุคคล 
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำสมองทั้ง ๒ ซีกซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำจิตใจ อำรมณ์ ทักษะ 
และควำมสำมำรถไปพร้อมกัน โดย สมองซีกซ้าย จะมีหน้ำที่ในกำรใช้ภำษำ (Language) กำรคิดเชิงตรรกะ 
(Logic) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ตัวเลข (Numbers) และควำมมีเหตุผล (Reasoning) และ 
สมองซีกขวา จะมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและควำมรู้สึกของมนุษย์ เช่น ควำมตระหนักรู้ในตนเอง (Self – 
Awareness) ควำมเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ควำมน่ำเชื่อถือ (Trust) อำรมณ์ (Emotion) กำรสื่อสำรไม่ใช้จิตส ำนึก 
(Nonconscious Communication) ควำมน่ำดึงดูด (Attachment) และกำรแสดงอำรมณ์ออกทำงสีหน้ำ 
(Recongnition of Emotional Faces) (ปัญจนำฎ วรวัฒนชัย, 2559) ผู ้สอนจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ ่งที ่จะต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้ เพื่อสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำม
ศักยภำพของแต่ละบุคคล 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรด ำเนินนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” พบว่ำ โรงเรียนหลำยแห่งใช้จัดกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำหลักเพ่ิมเติม เช่น กำรติวข้อสอบ NT, O - NET หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment) มำกกว่ำกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนำสมองในด้ำนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรคิด
วิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์หลักของนโยบำย และหำกได้ศึกษำถึงรำยละเอียดในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วจะเห็นว่ำได้มีกำรจัดหลักสูตรไว้ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระท่ีจ ำเป็น หำกแต่กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยชั่วโมง/สัปดำห์ พบว่ำ ในรำยวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ และกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นกำรพัฒนำสมองซีกขวำในเรื่องของควำมคิดสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร ควำมรู้สึก อำรมณ์นั้น    
ยังมีจ ำนวนรำยชั่วโมงน้อยกว่ำสมองซีกซ้ำย อันได้แก่ รำยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม และ
ภำษำต่ำงประเทศอยู่มำก สะท้อนให้เห็นควำมเป็นจริงว่ำผู้เรียนยังคงไม่ได้รับกำรพัฒนำสมองทั้ง ๒ ซีก       
อย่ำงสมดุล ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม เป็นคนดี มีควำมสุขและเก่งได้ 

ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ 
ศำสตร์ทุกศำสตร์ไม่อำจแยกกันได้โดยเด็ดขำด เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ต้องด ำรงอยู่อย่ำง

กลมกลืนเป็นองค์รวม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหำต่ำง ๆ ฝึกทักษะหลำย ๆ ทักษะอย่ำง
เชื่อมโยง จะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับชีวิตจริง เข้ำใจควำมคิดรวบยอด เรียนได้อย่ำงลึกซึ้ง  
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ได้เพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะ ได้คิดอย่ำงมีเหตุผล ได้คิดวิเครำะห์ ได้คิดสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรเพ่ือผลิตนวัตกรรม
ได้ทั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 

กำรจัดกำรศึกษำที่ท ำให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ควรเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำสมอง
ทั้ง ๒ ซีกของผู้เรียนให้ใช้ได้เต็มศักยภำพ ให้มีกำรพัฒนำสมองทั้งสองซีกไปด้วยกันในเวลำเดียวกัน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดสมดุลในกำรคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เอนเอียงไปในหลักกำรเหตุผลมำกจนติดอยู่ในกรอบของ
ควำมคิดแบบเดิม และไม่คิดด้วยจิตนำกำรเพ้อฝันมำกเกินไป จนไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมฝันกับควำม
สมเหตุสมผล จนไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้องมีกำรบูรณำกำรศำสตร์  
ทั้ง ๕ ด้ำนนี้ไว้เนื่องจำกแต่ละด้ำนมีควำมส ำคัญ ดังนี้ 

ด้ำนศำสนำ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิตให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
เป็นรำกฐำนกำรสร้ำงเสริมให้คนในชำติมีคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงำม ช่วยหล่อหลอม
กล่อมเกลำจิตใจของคนในชำติให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลเมืองโลก ผู้เรียนสำมำรถน ำหลักธรรมค ำสอน
ไปปฏิบัติในกำรพัฒนำตนเอง รู้จักปฏิบัติตนตำมหลักค ำสอนของตนและศำสนำอ่ืน เป็นกำรสร้ำงกำรยอมรับ        
ในควำมแตกต่ำงและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสันติสุขเป็นผู้กระท ำควำมดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและบ ำเพ็ญตน    
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ด้ำนศิลปะ เป็นสำระควำมรู้ที่ใช้ควำมรู้สึกเป็นฐำนกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล
ประกอบด้วย สำระทัศนศิลป์ ดนตรีและนำฏศิลป์ มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ศิลปศึกษำจึงเป็นวิชำที่มีบทบำทเป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรทัศนศิลป์ ดนตรีและนำฏศิลป์
กับรำยวิชำอ่ืน กำรเรียนรู้ศิลปะช่วยพัฒนำสมองทั้งสองซีกให้มีควำมสมดุล ช่วยแก้ปัญหำในกระบวนกำรเรียนรู้ 
ลดควำมซับซ้อนในเนื้อหำสำระ และสร้ำงควำมเข้ำใจได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดจินตนำกำร มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ คิดต่อยอดเชื่อมโยงสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ 

ด้ำนวัฒนธรรม ในสังคมที่จ ำเป็นต้องติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่น จึงจ ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้มรดก 
วัฒนธรรมของสังคมอ่ืน เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ และน ำควำมรู้ มรดกภูมิปัญญำของสังคมอ่ืน      
มำปรับประยุกต์เพื่อให้สังคมวัฒนธรรมไทยมีควำมก้ำวหน้ำ เพิ่มคุณค่ำให้กับมรดกวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่  
โดยไม่เสียเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ช่วยให้ผู ้เรียนเข้ำใจและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี         
มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ธ ำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรม ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้
อย่ำงสงบสุข 

ด้ำนกีฬำ มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำสุขภำพและสมรรถภำพของมนุษย์ให้มีควำมสมบูรณ์     
มีควำมสมดุลและมีคุณภำพ ให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และเกิดกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมมั่นใจในตนเอง 
ควำมสำมำรถของตนเอง เกิดวิธีกำรเรียนรู้ด้วยพลัง มีควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้และทักษะไปปรับ
ประยุกต์ใช้ เกิดควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยของตนเอง สำมำรถ
ตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติในกำรดูแลสุขภำพ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมมั่นใจในชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่ดีและควำมปลอดภัยของผู้อ่ืน ส่งเสริมให้คนมีระเบียบวินัย เคำรพกติกำ และเคำรพสิทธิผู้อ่ืน สร้ำง
ควำมสำมัคคี ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีให้แก่คนทุกช่วงวัย บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 

ด้ำนภูมิปัญญำ เป็นสำระควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์และควำมทรงจ ำน ำมำสู่กำรถ่ำยทอด สื่อสำร 
อนุรักษ์ และส่งเสริม ภูมิปัญญำนับเป็นมรดกที่สืบทอดกันมำจำกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ ่นหนึ่ง เป็นกำรน ำเอำ
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ทรัพยำกรในแต่ละท้องถิ ่นมำใช้ได้อย่ำงมีคุณค่ำ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ ่นและรู ้จักวิธีกำรดูและรักษำ
สิ ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้คงอยู ่กับชุมชน  ภูมิปัญญำท้องถิ ่นเป็นควำมรู ้ที ่ได้สั ่งสมจำก
ประสบกำรณ์ของคนในชุมชนมำเป็นระยะเวลำนำน มีกำรเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำง ๆ กำรจัดกำรศึกษำโดยน ำ
หลักสูตรภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำไทยเข้ำมำจัดกำรเรียนรู้ จะส่งเสริมเด็กและเยำวชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ รักษำ ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงสอดคล้องตรงกับสภำพสังคมปัจจุบัน ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สภำพปัญหำที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน 
     ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวิชำต่ำง ๆ อย่ำงสมดุลอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นยังไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกสำเหตุต่ำง ๆ สรุปไดด้ังนี้ 
     ๑. ระดับนโยบำยให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และ

ภูมิปัญญำน้อยกว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ท ำให้ระดับปฏิบัติกำรในสถำนศึกษำลดบทบำทของกลุ่มสำระ    
กำรเรียนรู้เหล่ำนี้ซึ่งเป็นวิชำสำมัญของกลุ่มวิชำแกนหลักในกำรพัฒนำศักยภำพสมองลง อันเป็นกำรขัดแย้ง   
กับกำรพัฒนำศักยภำพของสมองสองซีกตำมเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรศึกษำ 

๒. กำรจัดอัตรำก ำลังแก่ครู คณำจำรณ์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้ำน
ถูกละเลย สืบเนื่องจำกกำรก ำหนดสัดส่วนเวลำเรียนลดลง รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณได้ลดลงตำมไปด้วย 

๓. กำรบรรจุผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไมเ่หมำะสมกับโรงเรียนเฉพำะทำง 
๔. กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับผู้สอน ผู้บริหำร ให้เข้ำรับกำรอบรม ฝึกฝนทักษะ ควำมรู้เพ่ิมเติม     

ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
                     ๔.๑ ผู้สอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ ขำดกำรฝึกฝนทักษะกำรสอนและทักษะเฉพำะ        
ในแต่ละสำขำเพ่ิมเติมจำกสำระหลักสูตรกำรฝึกหัดครู  

     ๔.๒ ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย ขำดกำรฝึกฝนทักษะกำรสอนและ
ทักษะเฉพำะในแต่ละสำขำ เพ่ือเพ่ิมควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน รวมทั้งให้มีควำมสำมำรถในกำรแนะแนวกำร
ประกอบอำชีพต่ำง ๆ ตำมแต่ละสำขำอำชีพ 

     ๔.๓ ผู้บริหำรในระดับพ้ืนที่ สถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องควำมรู้
สำมัญและควำมรู้เฉพำะในด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำที่เน้นทักษะควำมรู้และสมรรถนะ
แตกต่ำงกัน จ ำเป็นต้องได้รับกำรอบรมและเข้ำร่วมกิจกรรม/มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมทั้ง ๕ ด้ำน เพ่ือให้เกิด
ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง รวมทั้งเข้ำใจบทบำทของตนเองว่ำเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำที่มี
คุณภำพของผู้เรียน ควรให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง ๕ ด้ำนในสถำนศึกษำ
และในพ้ืนที่ของตน  

๕. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรำคำแพง ในกรณีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ     
มีอัตรำภำษีสูงเพรำะถูกมองว่ำเป็นสินค้ำฟุ่มเฟือย เป็นอุปสรรคยำกแก่กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอันเป็นหัวใจส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ 

๖. หน่วยงำนกลำงในระดับประเทศที่ท ำหน้ำที่จัดท ำ/เก็บรวบรวมข้อมูลของงำนด้ำนกำรศึกษำ   
ทั้ง ๕ ด้ำนอย่ำงเป็นระบบ ยังไม่ได้ถูกก ำหนด/ระบุไว้ชัดเจนท ำให้ข้อมูลกระจัดกระจำย ยำกแก่กำรค้นหำ   
และมีข้อมูลที่ล้ำสมัย 



จ 
 

๗. กำรกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรผลิตสื่อ เทคโนโยลีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เป็นสังคมดิจิทัลยังมีน้อย 

๘. กำรจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย รวมทั้งกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุน              
มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ กำรจัดหำตลำด กำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสมยังไม่ชัดเจน 

๙. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปใช้
จัดท ำคู่มือหลักสูตรที่บูรณำกำรท้ัง ๕ ด้ำนตำมบริบทของแต่ละแห่งนั้นต้องเร่งด ำเนินกำรทั่วประเทศ 

๑๐. กำรจัดกำรศึกษำในแหล่งกำรเรียนรู้ซึ่งเป็นกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ ช่วยคนไทยให้ 
มีอำชีพ มีงำนท ำ คุณภำพชีวิตดีขึ้นมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่ยังไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ควรมีกำรด ำเนินกำรให้
แหล่งเรียนรู้เหล่ำนี้ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยเร็ว พร้อมส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงครบวงจร 

ข้อเสนอสู่กำรบูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำกับกำรศึกษำ 
 กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ มีข้อเสนอเชิงนโยบำยและข้อเสนอ               
สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
    ระยะสั้น 

๑.๑ กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกอบรมให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของผู้เรียน โดยจัดสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
จริง/สถำนกำรณ์จริงในกำรศึกษำของแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนกีฬำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ เป็นต้น โดยควำม
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๑.๒ กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมกับกระทรวงที่ เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ              
ออกมำตรกำรพิเศษส ำหรับกำรยกเว้น/ลดหย่อนภำษีกำรน ำเข้ำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือกำรศึกษำ วิจัย และ
กำรพัฒนำทั้ง ๕ ด้ำน รวมทั้งติดตามการด าเนินงานตามมาตรการพิเศษให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ออกกฎระเบียบที่เอ้ือต่อกำรผลิตสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในปัจจุบันที่เป็นสังคมดิจิทัล 

๑.๔ ส่งเสริม/สนับสนุน/ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนเพ่ือร่วมในกำรจัดเวที บรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดควำมร่วมมือกำรท ำงำนระหว่ำงผู้ท ำงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และ  
ภูมิปัญญำกับนักวิจัย นักพัฒนำ นักลงทุน นักกำรตลำดเพ่ือประโยชน์ของกำรขับเคลื่อนงำนทั้ง ๕ ด้ำน          
สู่สำธำรณชนและสู่สำกล 

ระยะยำว 
๑.๕ รัฐบำลเห็นควำมส ำคัญ โดยมอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเจ้ำภำพหลักด ำเนินกำร

ร่วมกับกระทรวง ทบวง กรม และสถำบันผลิตครูที่เกี่ยวข้อง พัฒนำหลักสูตร/ปรับหลักสูตร กำรผลิตครู     
ที่บูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำผู้เรียนทั้งร่ำงกำย 
จิตใจ และสมองทั้ง ๒ ซีกได้อย่ำงสมดุล เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรศึกษำของชำติ   

    ๑.๖ กระทรวงศึกษำธิกำรควรพัฒนำปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแหล่งกำรเรียนรู้/ศูนย์กำรเรียนรู้ครูภูมิปัญญำไทย เป็นต้น ซึ่งเป็น “โรงเรียน      
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เพ่ือชีวิต” ของผู้ที่ไม่มีโอกำสได้เรียนในระบบในสถำนศึกษำให้ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นกลไกและช่องทำง
ขับเคลื่อน เปิดโอกำสให้คนไทยเข้ำถึงกำรศึกษำได้รู้หนังสือ มีอำชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นทัดเทียมกับ       
นำนำประเทศ 

    ๑.๗ รัฐบำลโดยกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญ ส่งเสริม สนับสนุน
งบประมำณ/บุคลำกรและ/ควำมเชี่ยวชำญแก่ผู้บริหำร ครู (ครูประจ ำกำรและครูนอกระบบ) และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในกำรวิจัย กำรจัดท ำสื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย  

    ๑.๘ กระทรวงศึกษำธิกำรเร่งส่งเสริมในกำรน ำควำมรู้ทั้ง ๕ ด้ำนที่มีกำรสั่งสมมำช้ำนำนสู่กำร      
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบรวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผลเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

    ๑.๙ กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด มีกลไกในกำรบริหำร
จัดกำร ประสำน ส่งเสริม รวมทั้งรวบรวมฐำนข้อมูลศำสตร์ทั้ง ๕ ด้ำน อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ของกำร
จัดท ำหลักสูตร บุคลำกร สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งกำรเรียนรู้ให้เข้ำถึงได้ง่ำย ข้อมูลทันสมัย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นปัจจุบัน ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ 

๑.๑๐  กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง น ำมำตรกำรลดหย่อนภำษีจำกกำรบริจำคเงินสนับสนุน
งำนทั้ง ๕ ด้ำน ส ำหรับผู้มีรำยได้พึงประเมินหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนเป็นจ ำนวนสองเท่ำ         
ของจ ำนวนที่บริจำคเช่นเดียวกับกำรบริจำคประเภทอ่ืน 

๑.๑๑ กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดให้
มีหน่วยงำนในกระทรวงฯ รับผิดชอบกำรจัดท ำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล  (Big Data) งำนกำรศึกษำ           
ทั้ง ๕ ด้ำนอย่ำงเป็นระบบ เป็นเอกภำพ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำงำนทั้ง ๕ ด้ำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำ ดังแผนภำพ (Mindmap) ต่อไปนี้ 
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๒. แนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ  
    ในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำทั้ง ๕ ด้ำนนั้นมี ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๒.๑  ด้ำนหลักสูตร 
 ๑) สถำนศึกษำจัดท ำคู่มือและหลักสูตรบูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และ  

ภูมิปัญญำกับกลุ่มสำระอ่ืน ๆ เพื่อให้น ำไปปฏิบัติได้จริง 
 ๒) กำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงควรมีภำคประชำสังคมในแต่ละพ้ืนที่ร่วมแสดงควำม

คิดเห็นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรชี้แจง แนะน ำ ชักจูงให้เห็น
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ ตำมควำมสำมำรถของผู้เรียนในระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนต้นนั้น จ ำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำนตำมสำระหลักสูตร ไม่ควร
ตัดสำระวิชำที่เป็นวิชำแกนกลำงออก เพรำะวิชำสำมัญเหล่ำนี้ล้วนเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้สำระอ่ืน ๆ ต่อไป 
และเป็นรำกฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ 

 ๓) เพ่ิมหลักสูตรศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำของกลุ่มประเทศอำเซียนเพ่ือเกิด   
กำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ๔) จัดให้มีระบบสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank System) เปิดโอกำสให้ผู้เรียน         
ได้เรียนรู้ ได้พัฒนำตนเองตำมโอกำส เวลำ และสถำนที่ได้ตำมศักยภำพ ตอบสนองเจตนำรมณ์ประเภทของกำร
จัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

 ๕) หน่วยงำนที่เกี่ยวของทำงกำรศึกษำเก็บข้อมูลทั้ง ๕ ด้ำนจัดท ำเป็น Big Data ส ำหรับกำร
น ำไปวิเครำะห์และจัดท ำหลักสูตรแนวใหม่ และน ำไปพัฒนำต่อยอด 

๒.๒  ด้ำนผู้บริหำร ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๑) บรรจุผู้บริหำรที่มีควำมเข้ำใจในศำสตร์และศิลป์ของแต่ละด้ำน (๕ ด้ำน) เห็นควำมส ำคัญ

ของกำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมสมดุลของสมองทั้ง ๒ ซีก มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรแผนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรในโรงเรียนเฉพำะทำง 

๒) หน่วยผลิตและใช้ครูต้องมีกำรคัดกรอง ผลิต พัฒนำ ธ ำรงรักษำครูเฉพำะทำงทุกระดับและ
ประเภทกำรศึกษำ โดยเน้นกำรปรับหลักสูตรกำรผลิตครูให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้สมรรถนะเป็นฐำน 

๓) ปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตครูปฐมวัยและประถมศึกษำ เช่น กำรเพ่ิมหน่วยกิต  รำยวิชำ   
พลศึกษำ ปรับหน่วยกิตเพ่ือเรียนพ้ืนฐำน กำรเสริมสร้ำงกำรออกก ำลังกำย เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีกำรสอน รวมทั้งมีควำมรู้พ้ืนฐำน เพ่ือแก้ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดแคลนครู        
พลศกึษำ เป็นต้น 

๔) ให้กำรฝึกอบรมและพัฒนำผู้บริหำรและครูเชิงลึก โดยเฉพำะครูประจ ำกำรที่ไม่มีวุฒิ
เฉพำะใน ๕ ด้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ส ำหรับครูที่ไม่ใช่ครูประจ ำกำร เช่น ครูภูมิปัญญำ ควรจัดให้มีกำรอบรม     
เพ่ือพัฒนำทักษะและต่อยอดองค์ควำมรู้สำมำรถยกระดับผลงำนให้เกิดคุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงรำยได้     
แก่ชุมชน ท้องถิ่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นต้น 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรและครูมีงำนวิจัย สร้ำงสรรค์นวัตกรรมสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่บูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ รวมทั้งเผยแพร่ให้เพ่ือนครูและผู้สนใจได้
น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๖) ยกย่อง ให้ขวัญก ำลังใจแก่ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่มีผลงำน
เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรศำสตร์ทั้ง ๕ ด้ำน      
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๒.๓  ด้ำนสื่อและอุปกรณก์ำรเรียนกำรสอน 
 ๑) ผลิตสื่อสร้ำงสรรค์โดยเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร

จัดกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรคิด มีสำระครบถ้วนและตรวจสอบได้ 
 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยทันสมัย มีเวที

เผยแพร่ผลงำนทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชำติ และนำนำชำติ  
 ๓) ผลิตสื่อโซเชียล เพ่ือเป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้อีกช่องทำงหนึ่งของผู้เรียนในสังคมดิจิทัล 
 ๔) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส ำหรับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต ซึ่งกำรเรียน

กำรสอนผ่ำนเครือข่ำย (Web - based Instruction) จะช่วยสนับสนุนกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
ที่ต้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน 

 ๕) มีกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ พัฒนำ ช่วยเหลือกำรจัดท ำสื่อให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน
อย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 

๒.๔  ด้ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 ๑) จัดให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ 

วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และระดับชำติ 
 ๒) แสวงหำควำมร่วมมือ กำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน โดยจัดกิจกรรม

กระตุ้นสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมที่ตอบสนองทำงสังคมและเศรษฐกิจ อำทิ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ  
วิถีพุทธ กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ 

 ๓) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งกำรระดมทุนและ
สนับสนุนทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ เพ่ือสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนในแต่ละระดับได้มีโอกำสฝึกอบรมในสถำนที่จริง 

 ๔) สนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำไทย เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยม
วัฒนธรรมไทย พัฒนำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสม 
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แนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ ดังแผนภำพ (Mindmap) ต่อไปนี้ 
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ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ เพ่ือท ำให้
ผู้เรียนป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี้จะสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยมีปัจจัยเอื้อต่อควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

๑. รัฐบำลเห็นควำมส ำคัญ น ำมำเป็นนโยบำยหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ผลักดันให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. รัฐบำลให้กำรสนับสนุนจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องงบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นและทันสมัย รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรที่เ อ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพของ
สถำนศึกษำ 

๓. กระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรกำรบูรณำกำร
กำรศึกษำกับศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พัฒนำเทคนิค     
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำทุกระดับ  

๔. กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเป็นเครือข่ำยพัฒนำต่อยอด
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในภำคสังคม ธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสมในงำนทั้ง ๕ ด้ำนต่อไป 
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บทน ำ 

กำรศึกษำเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ เป็นเครื่องมือส ำคัญของกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคน    
ในประเทศ รัฐบำลจึงได้ก ำหนดให้คนไทยทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำคบังคับที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิตและกำรประกอบสัมมำอำชีพ โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในมำตรำ ๕๔ ได้กล่ำวว่ำ “กำรศึกษำ
ทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของ
ตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ” ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 256๑ - 25๘๐) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ “คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อม
ส ำหรับวิถีชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอด
ช่วงชีวิต” คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน มีสุขภำวะ
ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และ
อ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

นอกจำกนี้ กำรก้ำวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ยังได้วำงรำกฐำนของประเทศโดยเสริมสร้ำงผ่ำนกำรศึกษำและ
ทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น ก้ำวสู่กำรเป็น “ประเทศที่มีรำยได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่มี    
กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ ลดกำรพ่ึงพำต่ำงชำติ ลดควำมเหลื่อมล้ ำต่ำง ๆ อันจะเป็นกำรสร้ำง    
ควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ซึ่งก ำหนด
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดเพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม เตรียมคนใน
สังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
และเพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอ้ือต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ         

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติระยะ   
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ไว้ด้วย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือน ำประเทศก้ำวสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำ มุ่งเน้น
พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีควำมรู้ คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรศึกษำไทย  

สังคมไทยมีลักษณะเป็นพลวัตร มีควำมเป็นพหุวัฒนธรรม กำรเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก        
ที่ผสมผสำนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำตลอดเวลำทั้งในด้ำนควำมรู้และกำรเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมต่ำง ๆ ของชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรทำงธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ล้วนเป็น
เรื่องท้ำทำยว่ำสังคมไทยจะรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ได้อย่ำงไร เพ่ือให้พลเมืองไทยคงควำมเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ที่เป็นก ำลังส ำคัญของกำร
พัฒนำประเทศ จ ำเป็นต้อง มีทักษะในด้ำนวิชำควำมรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม อันจะน ำไปสู่กำรเป็นพลเมืองที่ดี
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ของประเทศ และกำรเป็นพลเมืองโลกท่ีสมบูรณ์พร้อม อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข กำรจะก้ำวสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ได้นั้น จ ำเป็นต้องพัฒนำทักษะวิชำควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในด้ำนต่ำง ๆ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงจ ำเป็นที่จะต้องน ำเอำศำสตร์วิชำในแขนงต่ำง ๆ มำบูรณำกำร
ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะให้ผู้เรียนได้มีกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล คิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ เป็นนวัตกร
เพ่ือผลิตนวัตกรรมของประเทศ  

คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื ่อวันที ่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบมำตรฐำนกำรศึกษำ     
ของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำมที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเสนอ เพื่อใช้เป็นข้อก ำหนดเกี ่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ให้สถำนศึกษำทุกแห่งยึดเป็นกรอบส ำหรับกำรสร้ำงคนไทย ๔.๐ ตำม
บริบทของท้องถิ่นและสถำนศึกษำ โดยมีจุดหมำยร่วมกัน คือ กำร “ธ ำรงควำมเป็นไทยและแข่งขันได้ใน
เวทีโลก” (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ : ๒๕๖๒) ซึ่งได้ก ำหนดคุณลักษะไว้ ดังนี้ 

ผู้เรียน เป็นผู้มีควำมเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้ำวทันโลกยุคดิจิทัล
และโลกอนำคต และมีสมรรถนะที่เกิดจำกควำมรู้ ควำมรอบรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้        
ภูมิปัญญำไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้ำงงำนหรือสัมมำอำชีพ บนพ้ืนฐำนของควำมพอเพียง ควำมมั่นคงในชีวิต และ
คุณภำพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทำงปัญญำ ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ควำมฉลำด ดิจิทัล 
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะข้ำมวัฒนธรรม สมรรถนะกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์และมีคุณลักษะของควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร เพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกำสและมูลค่ำให้กับ
ตนเองและสังคม 

พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีควำมรักชำติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส ำนึกเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก มีจิตอำสำ มีอุดมกำรณ์และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชำติ บนหลักกำรประชำธิปไตย ควำมยุติธรรม ควำม
เท่ำเทียม เสมอภำค เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชำคมโลกอย่ำงสันติ 

นอกจำกนั้น ยังได้ก ำหนดแนวทำงกำรน ำมำตรฐำนสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ ตลอดจนแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนที่ และกำรประเมินระดับชำติไว้อย่ำง
ชัดเจน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งได้จัดกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระต่ำง ๆ ไว้ครอบคลุมทั้งควำมรู้พ้ืนฐำน
และกำรด ำรงชีวิต ส ำหรับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)        
ได้ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่มไว้ ดังนี้ 
  ๑) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ๒) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ๓) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  ๔) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  ๕) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  ๖) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  ๗) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  ๘) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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นอกจำกนี้ ยังได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักสูตร และเป็นแนวทำงให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจเป้ำหมำยของกำรพัฒนำผู้เรียน 
อีกด้วย 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปัญหำคุณภำพของผู้เรียนเป็น         
สิ่งส ำคัญชึ่งระบบกำรศึกษำไทยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติยังด้อยคุณภำพอยู่ในขั้นวิกฤติ รวมถึงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอยู่ในระดับต่ ำ ซึ่งสะท้อนได้จำกผลกำรทดสอบ O – NET ที่มีค่ำเฉลี่ยที่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ปี พ.ศ. 2561 ภำษำไทย ได้คะแนน 55.90 วิทยำศำสตร์ ได้คะแนน 
39.93 คณิตศำสตร์ ได้คะแนน 37.50) ผลกำรทดสอบวัดควำมรู้นักเรียนนำนำชำติ (Programme for 
International Student Assessment – PISA) ที่ใช้ประเมินเด็กอำยุ ๑๕ ปี ในเรื่องสมรรถนะเกี่ยวกับควำมรู้ 
และทักษะ ๓ ด้ำน คือ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และกำรอ่ำน ของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย โดยในปี 
2015 วิทยำศำสตร์ ได้คะแนน ๔๒๑ คณิตศำสตร์ ได้คะแนน ๔๑๕ และกำรอ่ำน ได้คะแนน ๔๐๙ จำกกำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ  พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนมีควำมสัมพันธ์กับด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำน
วิทยำศำสตร์ หำกควำมสำมำรถ ด้ำนกำรอ่ำนต่ ำ จะท ำให้ผลกำรประเมินด้ำนอ่ืนมีคะแนนต่ ำไปด้วย ดังนั้น ระบบ
กำรศึกษำไทยจึงต้องยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนอย่ำงเร่งด่วน และผลจำกกำรศึกษำ
คุณลักษณะของผู้เรียนทั้งในด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ, ๒๕๖๒) โดยภำพรวมพบว่ำ  

 ๑) เด็กไทยมีควำมรู้ท่วมหัวเอำตัวไม่รอด คือ เรียนรู้เนื้อหำสำระจ ำนวนมำกแต่ไม่สำมำรถ
ประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวติได้ 

 ๒) หัวโต ตัวลีบ มีกำรเรียนรู้ที่ขำดควำมสมดุล เน้นด้ำนสติปัญญำควำมรู้ แต่ขำดกำรพัฒนำ
ในด้ำนอ่ืน ๆ เช่น กำรลงมือปฏิบัติ กำรพัฒนำลักษณะนิสัย 

 ๓) รู้ธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ ขำดกำรฝึกฝนอย่ำงเพียงพอ และขำดประสบกำรณ์ที่ช่วยให้
ทรำบซึ้งในคุณค่ำและควำมหมำยของสิ่งที่เรียน 

 ๔) นกแก้วนกขุนทอง จดจ ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับผิวเผินไม่รู้ลึกรู้จริง  
 ๕) เก่งแบบเป็ด ไม่มีควำมเชี่ยวชำญ ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง 
 ๖) เรียนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือให้ไดเ้กรดหรือให้สอบผ่ำน 
 ๗) เรียนแบบตัวใครตัวมัน 
 ๘) ไม่เห็นคุณค่ำของกำรเรียน 

 นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ (ทีดีอำร์ไอ) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง         
กำรปฏิรูประบบวัดและประเมินผลกำรเรียนได้ระบุว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนในปัจจุบัน เน้นกำ ร
ทดสอบเป็นหลัก ไม่สำมำรถน ำพำนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้ เนื่องจำกข้อสอบส่วนใหญ่          
มีลักษณะท่องจ ำและมุ่งเน้นเนื้อหำ ไม่เป็นไปเพื่อส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ และไม่ช่วยส่งเสริมทักษะอ่ืนที่จ ำเป็น 
เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม เป็นต้น ซ่ึงรำยงำนฉบับดังกล่ำวได้เสนอให้มีกำรปฏิรูประบบ
ทดสอบมำตรฐำนในระดับประเทศ โดยปรับระบบ O – NET และอ่ืน ๆ เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้        
ควำมเข้ำใจและทักษะ (Literacy – based test) ซึ่งสำมำรถประยุกต์เนื้อหำเข้ำกับโจทย์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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กำรวัดและประเมินผลควรมีลักษณะที่หลำกหลำย เช่น กำรใช้ระบบแฟ้มงำน โครงงำน กำรสอบวัดควำมรู้ 
และกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง เป็นต้น (สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ : ๒๕๕๗)  

เพ่ือแก้ไขปัญหำดังที่กล่ำวมำแล้ว รัฐบำลจึงได้ก ำหนดนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เพ่ือให้เวลำ
กับเยำวชนไทยได้พัฒนำกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ นอกเหนือจำกวิชำควำมรู้ที่ได้จำกครูสอนในชั้นเรียน มีกำรท ำ
กิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือฝึกกระบวนคิดอย่ำงมีระบบ เน้นกำรจัดกระบงนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกัน
เพรำะควำมส ำคัญของสมองแต่ละซีกนั้นประกอบด้วย  

สมองซีกซ้าย (Left Hemisphere) หรือที่นักวิทยำศำสตร์เรียกว่ำ “สมองแห่งเหตุผล” (Rational Brain) 
จะท ำหน้ำที่ควบคุมกำรคิดกำรหำเหตุผลกำรแสดงออกเชิงนำมธรรมที่เน้นรำยละเอียด เช่น กำรนับจ ำนวนเลข 
กำรบอกเวลำ และควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงถ้อยค ำที่เหมำะสม เป็นต้น กล่ำวได้ว่ำสมองซีกซ้ำยจะมีหน้ำที่ใน
กำรใช้ภำษำ (Language) กำรคิดเชิงตรรกะ (Logic) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ตัวเลข 
(Numbers) และควำมมีเหตุผล (Reasoning)  

สมองซีกขวา (Right Hemisphere) หรือที่นักวิทยำศำสตร์เรียกว่ำ “สมองแห่งสหัชญำณ” (Intuitive 
Brain) จะท ำหน้ำที่เกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรจินตนำกำร กำรสังเครำะห์ ควำมซำบซึ้งในดนตรีและศิลปะ 
ควำมสำมำรถในกำรหยั่งหำมิติต่ำง ๆ และกำรใช้ประโยชน์จำกรูปแบบและรูปทรงเรขำคณิต กล่ำวได้ว่ำสมอง    
ซีกขวำจะมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและควำมรู้สึกของมนุษย์ เช่น ควำมตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) 
ควำมเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy) ควำมน่ำเชื่อถือ (Trust) อำรมณ์ (Emotion) กำรสื่อสำรไม่ใช้จิตส ำนึก 
(Nonconscious Communication) ควำมน่ำดึงดูด (Attachment) และกำรแสดงอำรมณ์ออกทำงสีหน้ำ 
(Recongnition of Emational Faces) เป็นต้น (Elkhononet al., ๑๙๙๔ : ๓๗๑ – ๓๗๔ ; สรวงมนฑ์ สิทธิสมำน
, ๒๕๔๒ : ๓๙ – ๔๒ ; พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์, ๒๕๔๔ : ๒๓ – ๒๗ 

 อย่ำงไรก็ดี จำกกำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำวมำได้ระยะหนึ่งพบว่ำ โรงเรียนหลำยแห่งได้น ำนโยบำย
ดังกล่ำวไปใช้ในจัดกำรเรียนสอนในรำยวิชำหลักเพ่ิมเติม เช่น กำรติวข้อสอบ NT, O - NET หรือ PISA 
(Programme for International Student Assessment) มำกกว่ำกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนำสมองในด้ำน
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ กำรคิดวิเครำะห์ที่จะท ำให้ผู้เรียนมีควำมสมบูรณ์ทำงร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์
และสังคม มีวินัยมุ่งมั่นในกำรท ำงำน สำมัคคีรักใคร่กลมเกลียว เอ้ืออำทร ด ำรงตนตำมครรลองของศำสนำ รู้จัก
แสวงหำควำมรู้เพ่ือแก้ปัญหำและจัดกำรชีวิตของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุข เมื่อพิจำรณำถึงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 แม้จะมีกำรจัดหลักสูตรไว้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระที่จ ำเป็น เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็ตำม แต่กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยชั่วโมง/สัปดำห์ พบว่ำ ในรำยวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี      
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำสมองในเรื่องของควำมคิดสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร ควำมรู้สึก อำรมณ์ มีจ ำนวนรำยชั่วโมงน้อย
กว่ำรำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม และภำษำต่ำงประเทศอยู่มำก ท ำให้สมองของเด็กไม่ได้
รับกำรพัฒนำทั้ง ๒ ด้ำนอย่ำงสมดุล เหล่ำนี้สะท้อนถึงรูปแบบสถำนศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน หลักสูตร รวมทั้งศักยภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้สอนและแนวนโยบำยต่ำง ๆ ที่สะท้อนภำพอนำคต
กำรศึกษำของประเทศ  

จำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนไปสู่โลกไร้พรมแดนผ่ำนกำรสื่อสำรที่ทันสมัย จำกระบบท ำด้วยมือสู่ระบบ
ดิจิทัล จำกรุ่น Baby Boomer ที่มีชีวิตเพ่ือกำรท ำงำน ประหยัด อดออม รอบคอบ สู่รุ่นลูก Generation X      



๕ 
 

ที่เริ่มมีชีวิตมั่งคั่ง โตมำกับวิดีโอเกมและคอมพิวเตอร์ เป็นตัวของตัวเองสูง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สู่ Generation 
Y ยุคเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตรุดหน้ำ คนรุ่นนี้ชอบท ำงำนกับอินเทอร์เน็ต มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มองโลก       
ในแง่ดี ไม่ค่อยมีควำมอดทน สู่ Generation Z เติบโตพร้อมกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี เรียนรู้เร็ว และ Generation C รุ่นดิจิทัล มีพฤติกรรมกำรเสพติดกำรเชื่อมต่อและแชร์ คนรุ่นใหม่ที่
สภำพแวดล้อมมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต จะสื่อสำรผ่ำนสื่อที่ทันสมัย รวดเร็ว เรียนรู้ทันทีที่สงสัยหรือไม่เข้ำใจโดย
ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ จะชอบเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจและไม่อดทนกับกำรรอคอย  

ดังนั้น ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงจ ำเป็นต้องปรับระบบกำรเรียนรู้ เปลี่ยนโฉมครูเป็นครูยุคใหม่ 
เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในทุกระดับและประเภท เน้นกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร          
ที่เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมคิดรวบยอดหรือทักษะเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้โดยองค์รวมทั้งด้ำนพุทธฺพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย ให้ผู้เรียนได้เข้ำถึงกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง มีประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์และต่อเนื่อง
กับประสบกำรณ์ตรง น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่ำงเหมำะสม ส ำหรับผู้สอนเอง 
ต้องเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) เป็นผู้จุดประกำยควำมคิด ให้ค ำปรึกษำ จัดหำสื่อกำรเรียน      
กำรสอนที่น่ำสนใจเอ้ือให้ผู้เรียนได้ท ำกิจกรรมหลำกหลำย มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน รวมทั้งในข้อจ ำกัด
ของเวลำในห้องเรียนที่ไม่เพียงพอที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด ผู้สอนที่ไม่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในบำงสำระกลุ่มวิชำ ควรเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ แนวกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ ๒๓ กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต้องเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้และ   
บูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ (3) ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ 
และภูมิปัญญำไทย และกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ 
 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงมีควำมจ ำเป็นที่ผู้สอนจะได้รู้ถึงควำมส ำคัญของด้ำนศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ เพ่ือน ำไปจัดท ำหลักสูตร จัดเตรียมรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรจัดเตรียม
ผู้บริหำร ผู้สอน และอ่ืน ๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
สมองทั้งสองซีกของผู้เรียนได้อย่ำงสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีควำมรู้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สังคม ชุมชน ควำมรู้
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของสังคมไทย ระบอบกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม คณิตศำสตร์ 
ภำษำ ทักษะในกำรประกอบอำชีพ และควำมรู้ที่เกี่ยวกับ ศาสนา เพ่ือให้รู้ลึก รู้เข้ม เกิดศรัทธำ จนเข้ำใจชีวิต
ตนเองและผู้อ่ืน ศิลปะ เพ่ือให้เกิดควำมซำบซึ้ง สุนทรียะ และสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม เพ่ือให้เข้ำใจ ซำบซึ้งถึง     
อัตลักษณอั์นแสดงถึงวิถีชีวิตของคนและชุมชนที่สั่งสมสืบเนื่องจนกลำยเป็นลักษณะจ ำเพำะ กีฬา เพ่ือให้สำมำรถฝึก
เคลื่อนไหวด้ำนร่ำงกำยในสถำนกำรณ์แข่งขันที่มีกฎกติกำ รู้แพ้ – รู้ชนะ และภูมิปัญญา เพ่ือตระหนักรู้ถึง    
องค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่และน ำองค์ควำมรู้นั้นมำลงมือท ำผ่ำนประสบกำรณ์ที่สั่งสม ถ่ำยทอดจำก
รุ่นสู่รุ่น ควำมรู้เหล่ำนี้ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง เข้ำใจควำมคิดรวบยอด เป็นระบบ    
ถ่ำยโอนควำมเข้ำใจจำกเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งได้ดี รวมทั้งผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ๕ ประกำร ได้แก่          
(ก) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร (ข)  ควำมสำมำรถในกำรคิด (ค)  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ                     



๖ 
 

(ง) ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และ (จ) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี อันเป็นเป้ำหมำยหลักของ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
 
ควำมส ำคัญของศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ  
๑. ด้ำนศำสนำ 
    ๑.๑ สถำนกำรณ์/สภำพปัจจุบัน และควำมส ำคัญของศำสนำ 

 ประเทศไทยให้เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ มีกำรเผยแพร่ศำสนำได้อย่ำงเสร ีจึงมีศำสนำ ลัทธิ นิกำย 
ควำมเชื่อต่ำง ๆ มำกมำยพยำยำมเผยแพร่ให้คนไทยยอมรับนับเอำเป็นควำมเชื่อควำมศรัทธำ เปลี่ยนไปนับถือ
ศำสนำนั้น ๆ ควำมพยำยำมนี้มีมำนำนตั้งแต่สมัยอยุธยำจนถึงปัจจุบัน ในอดีตจะพบเห็นเป็นชำวยุโรปหรือ
อเมริกันแต่งกำยเรียบร้อย สวมเสื้อขำว กำงเกงสีเข้ม ผูกเน็คไท ขี่จักรยำนหรือเดินไปตำมชุมชนหมู่บ้ำน       
เพ่ือแจกเอกสำรอธิบำยศำสนำของตนเป็นภำษำไทยด้วยส ำเนียงตะวันตก แต่ปัจจุบันมีผู้เผยแพร่ศำสนำมำกขึ้น
และหลำยเชื้อชำติ อำทิ จีน และแอฟริกัน ออกเดินเท้ำชักชวนคนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ด้วยรูปแบบและกลวิธี
หลำกหลำย มีกำรใช้สื่อนำนำประเภทให้คนไทยเป็นสมำชิก รวมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำของตน กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมงดงำมและแสดงถึงกำรให้เสรีภำพกำรนับถือศำสนำในประเทศ
ไทยและช่วยให้บุคคลที่ขำดสิ่งยึดเหนี่ยวทำงจิตใจได้พบกับสิ่งที่เหมำะสมกับตนเอง 

 จำกกำรส ำรวจของส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักสถิติแห่งชำติ 2561 ได้ท ำกำรส ำรวจสภำวะทำงสังคม 
วัฒนธรรม และสุขภำพจิต (ควำมสุข) คนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ำ ประชำกรของประเทศไทยส่วนใหญ่   
นับถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ ๙๓.๕) รองลงมำคือ ศำสนำอิสลำม (ร้อยละ ๕.๔) ศำสนำคริสต์ (ร้อยละ ๑.๑) และ
ผู้ที่นับถือศำสนำอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศำสนำ (ร้อยละ ๐.๑)  

๑.๑.๑ ศำสนำเป็นตัวหล่อหลอมจิตใจคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและพลเมืองโลก  
           ศำสนำมีควำมส ำคัญต่อสังคมไทย เพรำะศำสนำเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิต  แต่ละศำสนำ     

มีควำมส ำคัญในวิถีชีวิตของชำวไทยที่เห็นเด่นชัดคือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ ด้ำนสังคมศำสนำเป็น
เครื่องมือของคนในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข ศำสนำเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม จริยธรรม นอกจำกนั้น ศำสนำ
ยังเป็นที่มำของประเพณีต่ำง ๆ ในสังคมไทยอีกด้วย ศำสนำในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรอง ประกอบด้วย     
๕ ศำสนำ ได้แก่ พุทธ อิสลำม คริสต์ พรำหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ และมีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนทุกศำสนำ 
ส ำหรับมหำวิทยำลัยสงฆ์จะมีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย     
มีครูพระสอนศีลธรรม มีพระธรรมวิทยำกร ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ ส ำหรับเครือข่ำยศำสนสถำน    
มีศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์จ ำนวน ๓,๗๐๐ แห่ง มีชุมชนคุณธรรม จ ำนวน ๓,๐๑๑ แห่ง ลำนธรรม
ลำนวิถีไทย จ ำนวน ๑,๐๑๑ แห่ง  

 กำรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องมีหลักธรรมทำงศำสนำ ทุกศำสนำสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ซึ่งคุณธรรมส ำคัญทีด่ ำรงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้แก่ (๑) ไม่เอำเปรียบคนอ่ืน (๒) ไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน 
(๓) ไมก่้ำวร้ำว ไม่เสียดสีคนอ่ืน และ (๔) ประกอบสัมมำชีพสร้ำงควำมเจริญให้สังคม โดยประพฤติตนตำมหลัก
ค ำสอนของศำสนำ อำทิ ศาสนาพุทธ สอนให้ละเว้นควำมชั่ว ท ำควำมดี ท ำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยกำรเจริญสมำธิ 
จนเกิดปัญญำหรือจิตที่หลุดพ้นจำกควำมโลภ ควำมโกรธ และควำมหลง กำรเป็นคนมีจิตที่เมตตำ กรุณำ มุทิตำ 
และอุเบกขำ รวมถึงกำรมี “หิริ โอตัปปะ” ที่หมำยถึง กำรละอำยชั่ว กลัวบำป ศาสนาอิสลาม สอนให้เชื่อมั่น  
ในพระเจ้ำ ท ำควำมดีละเว้นควำมชั่ว ไม่ฉ้อโกงผู้อ่ืน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใส่ร้ำยส่อเสียดผู้อ่ืน ประกอบอำชีพ
สุจริตและปฏิบัติตำมพิธีในศำสนำ ศาสนาคริสต์ สอนให้เชื่อมั่นในพระเจ้ำท ำควำมดี รักและปรำรถนำให้คนอ่ืน
มีควำมสุข ท ำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู สอนให้รู้จักควำมละอำยต่อกำรท ำชั่ว



๗ 
 

และยึดหลักสำมำนยธรรมหรือมนุษยธรรม ๑๐ ข้อ คือ อดทน สันโดษ อภัยผู้ อ่ืน ข่มใจ ท ำใจให้บริสุทธิ์         
ไม่ลักขโมย อดกลั้น มีปัญญำหำทำงหลุดพ้น มีสัจจะ ไม่โกรธ และท ำจิตให้สงบ ส่วน ศาสนาซิกข์ สอนให้มีขันติ      
มีเมตตำต่อเพ่ือนมนุษย์ บ ำเพ็ญภำวนำและช ำระล้ำงจิตใจให้สะอำดอยู่เสมอ 

  ๑.๑.๒ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำในมุมมองของศำสนำ 
   กำรศึกษำวิถีพุทธเป็นกำรศึกษำที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษำเข้ำใจธรรมชำติของโลกและชีวิตที่แท้จริง 

และฝึกให้ผู้ศึกษำสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตั้งแต่ระดับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของคน
ทั่วไป คือ กำรกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับกำรด ำเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับ
ยังผลให้ผู้ศึกษำเองมีควำมสุขพร้อม ๆ กับช่วยให้คนรอบข้ำงและสังคมมีควำมสุขพร้อมกันไปด้วยอย่ำงชัดเจน 

  โดยทั่วไปแล้วคนไทยน ำค ำว่ำ ศิกษำ (รำกศัพท์มำจำกภำษำสันสกฤต) มำใช้แต่ก็มีควำมหมำย
เดียวกันกับค ำว่ำ สิกขำ (รำกศัพท์มำจำกภำษำบำลีหรือมคธ) ในที่นี้จะให้ควำมหมำยของค ำว่ำ สิกขำ ที่มำจำก
ภำษำบำลี แต่ให้เข้ำใจว่ำมีควำมหมำยเดียวกันกับค ำว่ำ ศึกษำเช่นเดียวกันค ำว่ำ  ศึกษำ (สิกขำ) ก็จะ
หมำยถึง กำรศึกษำเล่ำเรียนหรือกำรเรียนรู้  ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ อันเกิดจำกกำรเห็นเอง  เห็น
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดควำมรู้ที่เป็นควำมรู้ที่ดีที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธศำสนำ จึงมีหลักกำรของ
กำรศึกษำไว้ ๓ ประกำร เรียกว่ำ “ไตรสิกขำ” ประกอบด้วย ศีล สมำธิ ปัญญำ เป็นกระบวนกำรศึกษำ           
ที่สำมำรถพัฒนำชีวิตได้อย่ำงครบวงจร หมำยถึงว่ำ สำมำรถพัฒนำศักยภำพทำงกำย จิต และสมองไป       
พร้อม ๆ กัน และยังเป็นกระบวนกำรศึกษำที่ใช้ได้ทั้งทำงโลกและทำงธรรม ก่อนจะท ำควำมเข้ำใจเรื่อง
ไตรสิกขำ ซึ่งเป็นหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำ ต้องมองให้เห็นก่อนว่ำ กำรศึกษำทุกอย่ำงมีจุดประสงค์
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ เข้ำใจในองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งทำงโลกและทำงธรรม เมื่อรู้และเข้ำใจแล้ว สำมำรถ       
น ำเอำไปปฏิบัติจริงได้ นั่นคือ เป้ำหมำยหรือควำมส ำเร็จ  

  พุทธศำสนำได้กล่ำวเป้ำหมำยหรือควำมส ำเร็จที่เกิดจำกกระบวนกำรเรียนของไตรสิกขำ     
อย่ำงครอบคลุมไว้ ๒ ประกำร คือ 

  ๑) เป้ำหมำยทำงโลกหรือโลกิยะ หรือเป้ำหมำยของชำวโลก คือ กำรได้ท ำงำนดี มีควำมสุข    
มีรำยไดท้ี่เหมำะสม เพ่ือหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ควำมล ำบำกตำมวิสัยของชำวโลก  

  ๒) เป้ำหมำยทำงธรรมหรือโลกุตตระ หรือเป้ำหมำยที่สูงกว่ำชำวโลก คือ กำรบรรลุธรรม     
หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ท้ังปวง  

  ดังนั้น พุทธศำสนำจึงมองกระบวนกำรนี้ว่ำเป็นกำรศึกษำเพ่ือเอำชนะควำมทุกข์ เพ่ือที่จะ  
หลุดพ้นจำกควำมล ำบำกในชีวิตประจ ำวันหรือเอำชนะควำมทุกข์ในสังสำรวัฎด้วยกำรบรรลุธรรม เพ่ือหลุดพ้น
จำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ควำมรู้ทุกอย่ำงจึงเป็นเครื่องมือที่จะเอำไปต่อสู้เพ่ือชนะควำมทุกข์ต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำ
ทั้งหมด ไตรสิกขำ หรือกำรศึกษำ ๓ อย่ำง คือ  

  ๑. ศีลสิกขำ คือกำรศึกษำในกำรควบคุมหรือรักษำกำย วำจำให้เรียบร้อย ไม่ให้ล่วงละเมิดศีล
โดยเฉพำะศีลที่เป็นพ้ืนฐำนของมนุษย์หรือนิจศีล คือ ไม่ฆ่ำผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนให้เจ็บ ไม่ลัก
ทรัพย์ ไม่เป็นชู้กับลูก – เมีย - สำมีคนอ่ืน ไม่พูดโกหก พูดส่อเสียด พูดค ำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ ไม่ดื่มสุรำและเสพ
สิ่งมึนเมำทุกอย่ำง กำรควบคุมกำยและวำจำนั้นถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะกำรล่วงละเมิดสิกขำบททุกอย่ำง  
ล้วนมำจำกพฤติกรรมทำงกำยและวำจำทั้งสิ้น กำยและวำจำเป็นอำกำรอยู่ในร่ำงกำยของเรำ ซึ่งร่ำงกำย      
ของเรำนั้นมีช่องทำงในกำรท ำให้ผิดศีลอยู่ ๖ ช่อง ท่ำนเรียกว่ำทวำร ๖ คือ ทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำง
กำยและทำงใจ ดังนั้นหำกรู้จักกำรควบคุมอินทรีย์ทั้ง ๖ อย่ำงในตัวเรำก็ถือว่ำเป็นผู้ส ำรวมกำย วำจำ และใจ 
คือ กำรรักษำศีลนั่นเอง 



๘ 
 

  ศีลอีกประกำรหนึ่ง คือ ปำริสุทธิศีล แปลว่ำ ศีลเป็นเครื่องท ำให้บริสุทธิ์ ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ 
หรือควำมประพฤติบริสุทธิ์มี ๔ อย่ำง คือ 

๑) ปำฏิโมกขสังวรศีล หมำยถึง ศีลคือกำรส ำรวมในปำฏิโมกขห์รือส ำรวมในพระวินัย 
๒) อินทรียสังวรศีล หมำยถึง ศีลคือกำรส ำรวมในอินทรีย์ ๖ คือ ส ำรวมในตำ หู จมูก   
     ลิ้น กำย ใจ 
๓) อำชีวปำริสุทธิศีล หมำยถึง ศีลคือกำรประกอบอำชีพที่บริสุทธิ์หรือชอบธรรม 
๔) ปัจจัยสันนิสิตศีล หมำยถึง ศีลคือกำรพิจำรณำก่อนจึงบริโภคปัจจัยสี่ 

๒. จิตตสิกขำ หมำยถึง ฝึกท ำสมำธิกรรมฐำนไปตำมล ำดับหรือเจริญสมถะ ฝึกก ำหนด
อำรมณ์ของกรรมฐำน (๔๐ อย่ำง) ฝึกตั้งแต่สมำธิที่เป็นพ้ืนฐำนหรือขณิกสมำธิ คือ สมำธินิ่งชั่วขณะ ฝึกขั้น
อุปจำรสมำธิ คือ สมำธิที่สูงขึ้น มีภำวะจิตที่นิ่งบ้ำงไม่นิ่งบ้ำง ถ้ำเจริญสติมั่นคงก็จะนิ่งนำน หำกฝึกสม่ ำเสมอจิต
ก็เข้ำสู่อัปปนำสมำธิ คือ สมำธินิ่งแน่วแน่ จิตตั้งมั่น มีอำรมณ์เป็นหนึ่ง อยู่กับควำมว่ำงปรำศจำกกิเลส ผลของ
กำรฝึกสมำธิมีผลตั้งแต่ระดับโลกิยะ คือ มีสมำธิในกำรท ำงำน เรียนหนังสือ มีจิตจดจ่อกับกำรงำนนั้น ๆ มีจิตใจ
มั่งคงไม่ลุ่มหลงอบำยมุข และระดับโลกุตตระ คือ มีจิตสูงถึงข้ันบรรลุฌำน 

๓. ปัญญำสิกขำ คือ ควำมรอบรู้ในหลักวิชำกำรต่ำง ๆ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑) ปัญญำ หมำยถึง มีควำมรอบรู้ในหลักวิชำกำรต่ำง  ๆ ที่ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนให้รู้         

ทั้งทำงโลกและทำงธรรม 
  ๒) ปัญญำ หมำยถึง ควำมรู้แจ้งเห็นจริง พิจำรณำตัวเรำเป็นขันธ์ ๕ มองเห็นขันธ์ ๕      

เป็นไตรลักษณ์ เจริญสติปัฎฐำนให้เห็นอย่ำงชัดเจน 
  กำรจะให้ประสบควำมส ำเร็จ ต้องฝึกให้ครบทั้ง ๓ กระบวนกำร เพรำะทุกขั้นตอนเป็น

ปัจจัยที่ส ำคัญทั้งสิ้น ต้องท ำควำมเข้ำใจทั้งหลักทฤษฎี คือ ควำมหมำยของแต่ละอย่ำงและเข้ำใจหลักของกำร
ปฏิบัติ คือ ฝึกปฏิบัติให้เป็นผลว่ำเป็นไปตำมควำมหมำยหรือไม่ 

      ปัญญำ คือ ควำมรอบรู้หรือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่ำงชัดเจน รู้สิ่งใดควรท ำสิ่งใดควรเว้น     
รู้บำปบุญคุณโทษ ถือว่ำเป็นที่สุดของควำมคิดและควำมส ำเร็จของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของควำมรู้ จึงกล่ำว
แยกให้เห็นปัญญำเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

      (๑) ปัญญำทำงโลก หมำยถึง ควำมรอบรู้ในหลักวิชำกำรต่ำง ๆ ที่ได้ศึกษำเล่ำเรียน       
เพ่ือน ำไปประกอบสัมมำอำชีพจนประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชีวิตตำม “โลกิยวิสัย กำรอยู่อย่ำงชำวโลก” 

      (๒) ปัญญำทำงธรรม เป็นปัญญำชั้นสูง หมำยถึง ควำมรอบรู้ควำมจริงของชีวิต ควำมรู้        
อย่ำงแจ่มแจ้งน ำไปสู่ควำมกำรรู้ธรรมเป็นเครื่องพ้นทุกข์ตำม “โลกุตตรวิสัย กำรอยู่อย่ำงผู้ปฏิบัติธรรม” ปัญญำ
ทั้งสองทำงนี้เกิดข้ึนและพัฒนำกำรจำกเหตุ ๓ วิธีคือ 

    (๒.๑) สุตมยปัญญำ ปัญญำเกิดข้ึนจำกกำรฟังหรือกำรศึกษำเล่ำเรียนจำกครูบำอำจำรย์   
    (๒.๒) จินตำมยปัญญำ ปัญญำเกิดขึ้นจำกกำรคิด พิจำรณำ ตรึกตรองสิ่งที่ได้ฟังหรือ   

ได้ศึกษำมำแล้ว  
    (๒.๓) ภำวนำมยปัญญำ ปัญญำเกิดขึ้นจำกกำรลงมือท ำหรือลงมือปฏิบัติให้เห็นผลจริง ๆ 

สรุปว่ำ “ปัญญำ” นั้น หมำยถึง กำรศึกษำท ำให้เกิดกำรพัฒนำปัญญำเพรำะปัญญำเป็น        
ตัวน ำทำงและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ปัญญำที่ได้รับกำรศึกษำจะเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทำงออกแก่จิตใจ  
อันได้แก่ ปัญญำที่ได้รับกำรศึกษำย่อมช่วยให้ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพประสบควำมส ำ เร็จผลกำรศึกษำ
ท ำให้เกิดปัญญำด ำเนินชีวิตเข้ำสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงำมสำมำรถบรรลุจุดหมำยสูงสุดของชีวิตที่ดีงำมได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88


๙ 
 

ไตรสิกขำ เมื่อเปรียบกับกลไกกำรศึกษำของโลกอยู่ที่ศีล สมำธิ ปัญญำ ควรมองในมิติของกำร
ประยุกต์ สำมำรถยกตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

๑) ศีล กำรศึกษำเพ่ือควำมไม่ประพฤติชั่วทำงกำยและวำจำ เช่น ครูผู้สอนวิชำใดก็ตำม
สำมำรถให้ศีลกับผู้เรียนได้ โดยควบคุมไม่ให้นักเรียนทะเลำะวิวำทกัน ลักขโมย ไม่ทุจริตในกำรสอบ เป็นต้น 

๒) สมำธิ เป็นเรื่องของกำรพัฒนำจิตใจ เช่น ครูผู้สอนสำมำรถฝึกให้ผู้เรียนมีควำมตั้งใจ
เรียน มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน 

๓) ปัญญำ คือ หลักวิชำกำรควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนในวิชำนั้น ๆ 
    กำรศึกษำนับว่ำมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรพัฒนำบุคลำกรตลอดจนไปถึงเป็นพ้ืนฐำนของ       

กำรพัฒนำส่วนอื่น ๆ ด้วย เพรำะไม่ว่ำจะท ำกำรพัฒนำส่วนใดต้องเริ่มมำจำกกำรพัฒนำคนเสียก่อน  
ดังนั้น กำรพัฒนำคนสำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ ที่ส ำคัญที่สุดของกำรพัฒนำคน คือ กำรให้

กำรศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่นต้องพัฒนำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคนโดยต้องค ำนึงถึงกำรศึกษำเป็นส ำคัญ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรศึกษำวิถีพุทธ เป็นกำรศึกษำที่มุ่ งเน้นให้ผู้ศึกษำเข้ำใจธรรมชำติของโลกและชีวิต         
ที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษำสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตั้งแต่ระดับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน
ของคนท่ัวไป คือ กำรกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับกำรด ำเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับ
ยังผลให้ผู้ศึกษำเองมีควำมสุขพร้อม ๆ กับช่วยให้คนรอบข้ำงและสังคมมีควำมสุขพร้อมกันไปด้วยอย่ำงชัดเจน 

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มองเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคน   
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทุกด้ำนไปพร้อม ๆ กัน จึงได้กล่ำวย้ ำหลักกำรศึกษำตำมแนวทำง
แห่งไตรสิกขำอยู่เป็นประจ ำว่ำ “มนุษย์เกิดมำแล้วต้องมีสิกขำ เพรำะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษำหรือเป็นสัตว์  
ที่ต้องฝึก คือ ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนพัฒนำ ถ้ำไม่ศึกษำ มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องธรรมชำติของ
มนุษย์” เป็นกำรตระหนักถึงแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนในสังคมให้มีคุณภำพเพรำะคุณภำพ     
ของคนอยู่ที่กำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนั้นคนหรือประชำกรที่ได้รับกำรศึกษำที่ถูกต้องดีงำมมีคุณธรรมย่อมเป็น
เครื่องมือของกำรพัฒนำประเทศที่มั่นคง ซึ่งพระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ยังได้กล่ำวเน้นหลักกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำคนในฐำนะเป็นทรัพยำกรมนุษย์ไว้ว่ำ 

“มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก” หมำยถึง กำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่ำงมีควำมสุขแทบไม่มี
อะไรที่ได้มำเปล่ำ ๆ ล้วนแล้วแต่ได้มำจำกกำรศึกษำเรียนรู้  มีกำรฝึกหัดพัฒนำขึ้นมำทั้งสิ้น ต่ำงจำกสัตว์         
ที่ด ำเนินชีวิตอยู่ด้วยสัญชำตญำณไม่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนำเหมือนมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ หมำยถึง
กำรศึกษำเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนำได้ถือเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์  ท ำให้มนุษย์ด ำเนินชีวิตอยู่ด้วยควำมดีงำม
ประเสริฐเลิศล้ ำจนแทบเป็นอะไรได้ทุกอย่ำง อย่ำงที่กล่ำวไว้ว่ำฝึกตนจนเป็นมนุษย์ประเสริฐเลิศกว่ำเทวดำ
แม้แต่พรหมก็ยังเคำรพนบนอบต่ำงจำกสัตว์ที่เกิดมำด้วยสัญชำตญำณตำยไปก็ด้วยสัญชำตญำณด้วยเหมือนกัน 

ผลผลิตของกำรศึกษำวิถีพุทธ คือ กำรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ “กิน อยู่ ดู ฟังเป็น เก่ง ดี มีสุข
และพึ่งตนเองได้” สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรมุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพเป็นคนดีคนเก่งมีควำมสุขมีภูมิคุ้มกันรู้เท่ำทันในเวทีโลก 

๑.๒  ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนศำสนำในประเทศไทย 
          ปัจจุบันคนไทยพูดถึงเรื ่องของเศรษฐกิจตลอดเวลำว่ำ เศรษฐกิจของประเทศ นั ้นก ำลังเติบโต     
แซงหน้ำประเทศต่ำง ๆ หำกแต่มำวิเครำะห์ในด้ำนสังคมและวัฒนธรรมแล้ว ประเทศไทยก ำลังอยู่ในสภำวะ     
ที ่น ่ำเป็นห่วงยิ ่ง ขณะที ่ประเทศก ำลังพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ แต่มิต ิทำงสังคม ว ัฒนธรรม คุณธรรม 
สิ่งแวดล้อม กลับถอยหลังไปมำกกว่ำเดิม ซึ่งขัดจำกหลักกำรทำงพุทธศำสนำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ในทุกมิติ เพรำะสุขภำวะที่ดีในทำงพุทธศำสนำ ต้องประกอบไปด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) สุขภำวะทำงกำย



๑๐ 
 

หรือกำยภำวนำ คือ มีปัจจัยสี่ ๒) สุขภำวะทำงสังคมหรือศีลภำวนำ คือ กำรเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่เอำรัด    
เอำเปรียบ ๓) สุขภำวะทำงจิตหรือจิตภำวนำ คือ กำรมีจิตที่ผำสุกมีสมรรถภำพและคุณภำพที่ดี รวมถึง     
มีจริยธรรมและ ๔) สุขภำวะทำงปัญญำหรือปัญญำภำวนำ คือ กำรมีปัญญำที่พัฒนำ คิดเป็นและคิดชอบ 
สำมำรถแก้ทุกข์ได้ 

    ชีวิตและสังคมที่ดีงำมต้องประกอบไปด้วยควำมเจริญทั้ง ๔ ส่วนนี้อย่ำงสมดุล แต่ขณะนี้ก ำลังพุ่ง
เป้ำไปเพียงแค่เศรษฐกิจอย่ำงสุดโต่ง จึงต้องให้กำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนำไปอย่ำงสมดุล    
หรือพัฒนำอย่ำงเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งมิติทำงกำย ศีล จิต และปัญญำ กำรศึกษำที่มีคุณค่ำจะต้อง
เป็นไปเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงครบทั้ง ๔ ส่วน ประเทศไทยมีพุทธศำสนำเป็นพื้นฐำน สำมำรถที่จะเป็น        
แรงบันดำลใจหรือขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำเดินไปสู่แนวทำงที่ว่ำได้ หรือท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญำและคุณธรรม เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยควำมเจริญในทุกมิติกำรพัฒนำ  แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้
ขับเคลื่อนด้วยปัญญำและคุณธรรม หำกแต่ยึดควำมส ำเร็จทำงเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง กระตุ้น ให้เกิดโลภะ 
อำศัยโลภะเป็นแรงดึงและอำศัยควำมทุกข์เป็นแรงผลัก สถำบันกำรศึกษำโดยเฉพำะระดับอุดมศึกษำ        
จึงควรเป็นสถำบันทำงสติปัญญำ กระตุ้นให้ผู้คนเกิดปัญญำเพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
มิใช่กระตุ้นเพ่ือให้ผู้คนเกิดควำมโลภหรือเอำควำมโลภมำเป็นแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

กระบวนกำรทำงปัญญำนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยกำรสร้ำงสรรค์ปัญญำแบบพุทธ กระบวนกำร
เรียนรู้ที่ถูกต้อง พุทธศำสนำเน้นในเรื่องกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักพุทธศำสนำ เริ่มต้นตั้งแต่กำรได้ใกล้ชิด
กับกัลยำณมิตรหรือสัตบุรุษ เมื่อใกล้ชิดได้สดับฟังสิ่งที่ดีงำม จนเกิดโยนิโสมนสิกำรตำมมำและน ำไปสู่ธรรม
มำนุปฏิบัติหรือกำรปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมมี ๔ ขั้นตอน คือ ประกำรแรก เริ ่มต้นด้วยกำรได้ใกล้ชิด
บุคคลที่ดีงำมแล้วเกิดสุตะ คือ กำรฟังรวมทั้งกำรอ่ำน แล้วจึงเกิดประกำรที่สอง คือ กำรคิดที ่ถูกต้อง 
จำกนั้นจึงน ำไปสู่กำรปฏิบัติเป็นประกำรที่สำม เมื่อได้ปฏิบัติก็จะเกิดประกำรที่สี่ คือ กำรเรียนรู้เพ่ิมมำกขึ้น 
หัวใจของกำรศึกษำนั้นไม่ได้อยู่ที่กำรสอนแต่อยู่ที่กำรเรียนรู้ ขอให้สังเกตว่ำพระพุทธองค์มิได้ทรงเทศนำ
เพียงอย่ำงเดียว บ่อยครั ้งพระองค์ใช้วิธีกระตุ้นให้คนคิดด้วยกำรตั้ง ค ำถำมหรือย้อนถำมกลับ บำงครั้ง        
ก็ทรงชี้แนะให้คิดจำกประสบกำรณ์จริง  

กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง เป็นกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงหนึ่งที่พระพุทธองค์ใช้เพื่อน ำไปสู่      
กำรบรรลุธรรม ในสมัยพุทธกำลมีตัวอย่ำงแบบนี้อยู่มำกมำย ที่กล่ำวมำนี้มิได้ปฏิเสธกำรสอน เพียงแ ต่
ต้องกำรกล่ำวว่ำ กำรสอนเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ แต่ไม่ใช่ส่วนส ำคัญที่สุดของกำรศึกษำ ส่วนที่ส ำคัญ
ที่สุดของกำรศึกษำ คือ กำรเรียนรู้ ซึ่งกำรสอนอำจไม่ได้ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ก็ได้ ในขณะที่กำรเรียนรู้นั้น
สำมำรถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีผู้สอน เด็กในปัจจุบันมีควำมเชี่ยวชำญเรื่องโทรศัพท์มือถือหรือเกมโดยไม่ต้อง
สอนแต่เรียนรู้โดยอำศัยข้อมูลที่ป้อนจำกสื่อหรือโฆษณำ เพรำะสื่อในปัจจุบันมีบทบำทมำกในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของเด็ก แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องนัก เพรำะเป็นกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกิเลสหรือ
บริโภคนิยม ท ำอย่ำงไรจึงจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีงำม  โดยมีปัญญำ
เป็นตัวขับเคลื่อนเห่ำนี้ล้วนเป็นโจทย์ส ำคัญ 

พุทธศำสนำให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรเรียนรู้ กล่ำวคือ เห็นว่ำกำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ      
และสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทุกสรรพสิ่ง สำมำรถสอนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ท่ำนพุทธทำสได้ย้ ำว่ำควรรู้จัก
ฟังเสียงต้นไม้พูด ฟังก้อนหินสอนธรรมะ แม้กระท่ังควำมเจ็บไข้ก็สำมำรถท ำให้เกิดปัญญำได้ ท่ำนจึงมักกล่ำวว่ำ 
“ควำมเจ็บไข้มำเตือนให้เรำฉลำดขึ้น” จะเห็นได้ว่ำทุกสิ่งรอบตัวและที่เกิดขึ้นสำมำรถสอนธรรมได้ทั้งสิ้น หำก
เข้ำใจและมีวิธีกำรเรียนรู้อย่ำงถูกต้อง เช่น มีโยนิโสมนสิกำร คือ กำรรู้จักคิดจะสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 
แม้กระทั่งจำกควำมทุกข์ ควำมล้มเหลว ทุกอย่ำงสำมำรถเป็นครูได้  ไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือแมลงตัวเล็ก ๆ 



๑๑ 
 

กระบวนกำรเรียนรู้ของไทยปัจจุบัน เป็นกำรกระตุ้นตัณหำ ส่งเสริมบริโภคนิยมในทำงสนองกิเลส 
คนฉลำดมำกในเรื ่องกำรท ำทุจริต ไม่ว่ำในวงรำชกำร ธุรกิจ หรือในวงกำรศึกษำ ตั้งแต่โรงเรียนประถม      
ไปจนถึงระดับมหำวิทยำลัย มีกำรโกงข้อสอบกันอย่ำงแพร่หลำย และก ำลังแทรกซึมไปถึงวงกำรสงฆ์ ค ำว่ำ 
“คอรัปชั ่น” ยังเป็นค ำที ่แคบ เพรำะมีควำมหมำยเพียงฉ้อรำษฎร์บังหลวง เป็นกำรทุจริตเฉพำะเรื ่อง       
เงินทองหรือทรัพย์สิน แต่ค ำว่ำ “ทุจริต” เป็นค ำที่กว้ำงกว่ำ เพรำะกินควำมไปถึงกำรโกงข้อสอบหรือกำร
โกงในลักษณะอย่ำงอ่ืนที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน ขณะนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่ทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะว่ำ
เก่งในเรื่องกำรเรียนรู้เพื่อสนองกิเลสด้วยวิธีที่เหนื่อยน้อยที่สุด ฉะนั้นหากจะกล่าวถึงการศึกษา จึงต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีฉันทะ
เป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่โลภะหรือตัณหา เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งศึกษาจากความจริงโดยไม่จ ากัดที่ต ารา เป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งจากความส าเร็จและความล้มเหลว โดยมีเป้าหมาย คือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จำกกำรศึกษำปัญหำของศำสนำที่พบในสังคมไทยนั้น สรุปได้ว่ำ มี ๑๑ ประกำร คือ 
๑) กำรเหินห่ำงจำกศำสนำของประชำชน เด็ก และเยำวชน  
๒) กำรมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศำสนำ  
๓) กำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องศำสนำ ศีลธรรมเสื่อม 
๔) กำรไม่ประพฤตปิฏิบัติตำมหลักศำสนำที่ตนเคำรพนับถือ  
๕) กำรขำดนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนของรัฐบำลที่จะส่งเสริมงำนด้ำนศำสนำ 
๖) กำรขำดควำมเชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์ ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงศำสนำ  
๗) กำรขำดจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
๘) กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
๙) หลักสูตรกำรสอน ข้อจ ำกัดของเวลำ กำรขำดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ่ึงของผู้สอนในค ำสอน  

ของแต่ละศำสนำ ไม่สำมำรถเข้ำใจและตีควำมได้อย่ำงลึกซ้ึง ถูกต้อง ถ่องแท้ รวมทั้งกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ส ำหรับกำรสอนในทุกระบบ 

๑๐) ระบบ/รูปแบบ/วิธีกำร/ข้อจ ำกัดของเวลำหรือหน่วยกิตที่น้อย ในกำรจัดกำรเรียน       
กำรสอนกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 

๑๑) ผลกระทบจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก อันได้แก่ หลักสูตร ครูผู้สอน โซเชียล สังคม   
ที่ส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของศำสนำ 

๑.๒.๑ กำรจัดกำรศึกษำเรื่องศำสนำในและนอกสถำนศึกษำ ด้วยควำมส ำคัญของศำสนำจะเห็น 
ได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องศำสนำนั้น ได้ถูกบรรจุไว้ในกำรศึกษำทุกระบบ/ประเภท และมีกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันในหลำยกระทรวง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

๑) โรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษำธิกำร 
โรงเรียนวิถีพุทธ เกิดขึ้นปลำยปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกำรด ำเนินกำรส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียน

กำรสอนโดยใช้ระบบสมัครใจของแต่ละสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรตำมบริบทของโรงเรียนตนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
มุ่งพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน โดยน ำหลักพุทธธรรมหรือองค์ควำมรู้ที่เป็นค ำสอนในพระพุทธศำสนำมำ
ประยุกต์ใช้ในระบบกำรพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำให้ผู้เรียนสำมำรถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือ           
ใช้ปัญญำและเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต สถำนศึกษำจะจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็น
กัลยำณมิตรเอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนรอบด้ำนด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญำ กำรพัฒนำผู้เรียนดังกล่ำวจัดผ่ำน
ระบบ “ไตรสิกขำ” ที่ผู้เรียนได้ศึกษำปฏิบัติอบรม ทั้งศีล หรือพฤติกรรม หรือวินัยในกำรด ำเนินชีวิตที่ดีงำม



๑๒ 
 

ส ำหรับตนและสังคม สมาธิ หรือด้ำนกำรพัฒนำจิตใจที่มีคุณภำพ มีสมรรถภำพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็งและ  
สงบสุข และปัญญา ที่มีควำมรู้ที่ถูกต้อง มีศักยภำพในกำรคิด กำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม (โยนิโสมนสิกำร) โดยมี
ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกัลยำณมิตรส ำคัญที่รักและปรำรถนำดี ที่จะพัฒนำผู้เรียนอย่ำงดีที่สุดด้วยควำม
เพียรพยำยำม ระบบพัฒนำผู้เรียนด้วยไตรสิกขำ โรงเรียนควรจัดสภำพในทุก ๆ ด้ำน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนำตำมหลักพุทธธรรมอย่ำงบูรณำกำร ปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๒๒,๗๘๕ โรง โรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน ำ จ ำนวน ๙๓๒ โรง และโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน จ ำนวน ๕๙ โรง (ข้อมูล ณ วันที่            
๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒) 

๒) โรงเรียนสัตยำไส 
ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสัตยำไส ได้กล่ำวถึงปลำยทำงกำรศึกษำ      

ของเยำวชน คือ กำรมีอุปนิสัยที่ดีงำม ในปัจจุบันกำรศึกษำก ำลังเฟ่ืองฟู สถำบันกำรศึกษำเกิดขึ้นมำกมำยแต่
คุณภำพควำมเป็นมนุษย์ห่ำงไกลจำกค ำว่ำ “คุณธรรมควำมดีงำม”  สำเหตุอำจเนื่องมำจำกปัจจุบันสังคมมีกำร
แข่งขันกันแทบทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรค้ำ เศรษฐกิจ กำรเมือง เทคโนโลยี ไม่ใช่แข่งขันกันเฉพำะผู้ใหญ่เท่ำนั้น      
แต่รวมไปถึงเยำวชน ในวงกำรศึกษำซึ่งปกติแล้วเยำวชนที่อยู่ในวงกำรศึกษำควรจะบ่มเพำะควำมดีงำม     
ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ควำมเมตตำช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หำกกลับพบว่ำมีกำรแข่งขันแทรกอยู่ในโรงเรียนซึ่ง 
มุ่งสร้ำงแต่นักเรียนเก่งเพ่ือแข่งขันทักษะทำงด้ำนวิชำกำร นักเรียนที่ไปแข่งขันแล้วชนะได้รับมอบรำงวัลและ
กำรยกย่อง เด็กที่ท ำคะแนนได้สูงสอบแข่งขันเข้ำโรงเรียนและมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงได้ นักเรียนเริ่มห่ำงไกล
ควำมเป็นมนุษยท์ี่มคีุณธรรม มีควำมดีงำมท่ีควรจะมีอยู่ในจิตส ำนึกของเด็ก   

โรงเรียนสัตยำไสจึงมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบวิถีพุทธ โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรมกับกิจกรรมของหลักสูตรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เชื่อมโยงสมำธิเข้ำกับชีวิต   
ให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญ กิจวัตรแบบวิถีพุทธที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติเป็นประจ ำทุกวัน คือ กิจกรรม   
สวดมนต์ นั่งสมำธิด้วยแสงสว่ำง รับประทำนอำหำรมังสวิรัติ เรียนวิชำคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ ซึ่งจะเน้นให้
นักเรียนเกิดคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ทั้ง ๕ ประกำร เรียนวิชำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่จัดไว้ในตำรำงสอน 
นอกจำกนี้ยังได้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินชีวิตในโรงเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน มีกำรพัฒนำทั้งทำงร่ำงกำย ใจ และจิต
วิญญำณ รวมทั้งสร้ำงอุปนิสัยที่ดีงำมให้กับผู้เรียน  

โรงเรียนมีรูปแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นโรงเรียนแห่งกำรเรียนรู้ตำมแนววิถีพุทธ
โดยน ำหลักกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชำติของโรงเรียน ผู้บริหำรมีบทบำท
ในกำรเป็นผู้น ำด้ำนองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใหม่ ๆ เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งชีวิตกำรท ำงำนและ
ชีวิตส่วนตัวให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ครูมีบทบำทในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมีกำรพัฒนำตนเอง  
อย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนสัตยำไสและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลำเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ปกครอง   
มีบทบำทมีควำมส ำคัญในกระบวนกำรเรียนรู้ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนในลักษณะของชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมีบรรยำกำศที่เต็มไปด้วยควำมสงบ ควำมรักควำมเมตตำ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้แบบ
คุณธรรมน ำควำมรู้โรงเรียนสัตยำไสจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลัก “Educare” ในกำรสร้ำง        
แรงบันดำล 

ดังนั้น สิ่งที่กำรศึกษำควรมอบให้แก่เด็ก ๆ คือ กำรศึกษำไม่ควรมุ่งเน้นให้เด็กแข่งขันช่วงชิง 
เพ่ือเป็นคนเก่ง ในทำงตรงกันข้ำมกำรศึกษำจะต้องช่วยให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีชีวิตที่ เต็มไปด้วยควำม               
สงบสุข กำรศึกษำไม่ใช่แค่สอนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพ่ือประกอบอำชีพเท่ำนั้น แต่ควรสอน     
ให้ผู้เรียนรู้จักเส้นทำงน ำไปสู่กำรมีชีวิตที่สมบูรณ์ กำรเห็นถึงคุณค่ำควำมดีงำมมำกกว่ำควำมเก่งและมี



๑๓ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำมำรถออกสู่สังคมได้ ผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลจึงควรตอบค ำถำมประเด็นต่อไปนี้ ได้
ว่ำ เรำอยำกให้เด็กของเรำเป็นคนแบบไหน ? เรำได้สอนอะไรให้แก่เด็กบ้ำง ? ค ำตอบคือ เรำควรน ำคุณค่ำหลัก
ทั้ง ๕ ประกำร  ซึ่งได้แก่ ควำมประพฤติชอบ ควำมสงบ ควำมจริง ควำมรักควำมเมตตำ กำรไม่เบียดเบียน ไป
บูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็นกำรบ่มเพำะยกระดับจิตส ำนึกของเด็กให้ถึงระดับสูงสุดเป็นกำร
พัฒนำเด็กในทุกด้ำน อีกท้ังเป็นโอกำสดีที่ครูและเด็กจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่ดีงำมไปพร้อมกันอีกด้วย 

อุปนิสัยที่ดีงำมทั้ง ๕ ประกำร เมื่อหล่อหลอมรวมกันเป็นสมรรถนะที่ส ำคัญเกิดกำร
พัฒนำศักยภำพอย่ำงสมบูรณ์ในตัวและหัวใจของเด็ก คุณครูและพ่อแม่ควรสอนให้เด็กรู้จักใช้มือของเขำ
ท ำแต่สิ ่งที ่ดี ช่วยเหลือผู ้อื ่น  และท ำหน้ำที ่ของตนเองให้ดีที ่สุดเท่ำที ่จะท ำได้ รู ้จักใช้ลิ ้นและปำกพูด      
แต่ควำมจริง พูดแต่สิ ่งที ่ด ีมีประโยชน์ และใช้ค ำพูดที ่มีควำมอ่อนหวำนเต็มไปด้วยควำมรักควำม
เมตตำ สอนให้ใช้หูฟังแต่สิ่งที่ดี ใช้ตำมองแต่สิ่งที่ดี และเห็นบทเรียนจำกสิ่งที่อยู่รอบตัว  กำรประพฤติ
ชอบจึง เป ็นกำรป้อนข ้อมูลที ่จ ำ เป ็นและส ำค ัญให้ก ับจ ิตส ำน ึก  เ พื ่อที ่จะยกระด ับจ ิตใจให ้ส ูงขึ ้น             
ในขณะเดียวกันควำมประพฤติชอบจะสร้ำงโปรแกรมที่ส ำคัญให้กับชีวิตและทุกสิ่งจะถูกบันทึกไว้ในจิต
ใต้ส ำนึก นอกจำกนี้เด็ก ๆ ควรได้รับกำรสอน กำรพัฒนำเรื่องควำมสงบ ให้เขำรู้จักป้องกันตนเอง ไม่ให้
เกิดควำมโกรธควำมต้องกำรควำมอิจฉำริษยำ  ควำมยึดมั่นถือมั่น ควำมหยิ่งยโส และอำรมณ์ในด้ำนลบ
จำกจิตส ำนึกของตนเอง ซึ่งกำรกระท ำเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้ำงควำมรักควำมเมตตำให้เกิดขึ้นใน
หัวใจของตนเองเสียก่อน เพรำะควำมรักจะช่วยให้เกิดควำมสงบเรำต้องสอนเด็กให้รู้จักควบคุมตนเอง
และจิตใจของเขำด้วย 

๓) โครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน        

มำตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณให้จ ำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยถวำยพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้ำไปสอนในสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำ และระดับอำชีวศึกษำ ทั้งในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค ประมำณ ๖๐๐ รูป ต่อมำภำยหลังพบว่ำ
กระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมต้องกำรครูพระไปสอนในโรงเรียนเฉพำะส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่ำ ๕๘,๐๗๓ รูป โดยเฉพำะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จ ำนวนมำกกว่ำ ๑๐,๐๐๐ แห่ง 

 ในปีงบประมำณ ๒๕๕๑ กรมกำรศำสนำได้เปลี่ยนบทบำทกำรบริหำรโครงกำรพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ที่ด ำเนินกำรมำแต่เดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอ่ืนๆ โดยได้โอนภำระงำนพร้อม
งบประมำณให้กระทรวงศึกษำธิกำรรับด ำเนินกำร และได้มอบให้มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   
รับโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มำด ำเนินกำรจัดเข้ำในพันธกิจประเภทงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน โดยได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ๕ หน่วยงำน ดังนี้ ๑. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย มีพระสงฆ์ที่มีควำมพร้อมและมีพระที่สอนอยู่ในสถำนศึกษำ
ต่ำง ๆ อยู่แล้ว ๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีศึกษำนิเทศก์และ
สถำนศึกษำ/โรงเรียนที่มีควำมต้องกำรพระสอนฯ ๓. กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงกำร ฯ มำแต่เริ่มแรก ๔. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีผู้อ ำนวยกำรพระพุทธศำสนำ
จังหวัดเป็นผู้ส่งเสริมพระสอนฯ ที่เข้ำไปท ำกำรสอนในโรงเรียน ๕. ภำคคณะสงฆ์ทั้ง ๑๘ ภำค มีเจ้ำคณะภำค 
เจ้ำคณะจังหวัดซึ่งปกครองดูแลพระสอน ฯ ทั่วประเทศ 
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๔) คลินิกคุณธรรมในสถำนศึกษำ  
ด ำเนินกำรโดยกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม เน้นเรื่องกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 

ในสถำนศึกษำในกลุ่มอำชีวศึกษำ มีกำรส่งพระธรรมวิทยำกรไปประสำนยังสถำบันกำรศึกษำให้จัดห้องเรียน
คลินิกคุณธรรม ให้ค ำปรึกษำแก่ของเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำ รวมทั้งบ่มเพำะควำมรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ปัจจุบันมีอยู่เป็นจ ำนวน ๓๑ แห่งทั่วประเทศ โดยในส่วนกลำงมีจ ำนวน ๔ แห่ง ส่วนภูมิภำค        
มีจ ำนวน ๒๗ แห่ง กระจำยอยู่ในส่วนของสถำบันอำชีวศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน 

๕) ลำนธรรมวิถีไทยและชุมชนคุณธรรม  
เป็นโครงกำรส ำคัญของกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม เน้นเรื่องพลังบวร (บ้ำน วัด 

โรงเรียน) และกลไกประชำรัฐ เป็นเรื่องกำรส่งเสริมและควำมร่วมมือระหว่ำง ๕ ศำสนำ ทั้งพุทธ อิสลำม คริสต์ 
พรำหมณ ์- ฮินดู ซิกข์ ในกำรที่จะร่วมขับเคลื่อนโดยใช้ศำสนสถำนเป็นฐำน เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องหลักธรรม 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่องกำรน ำวิถีวัฒนธรรมในท้องถิ่นมำ
พัฒนำกำรเรื่องเสริมสร้ำงรำยได้ อำชีพ ให้กับคนในชุมชน  

๖) โครงกำรศำสนิกสัมพันธ์ 
กรมกำรศำสนำด ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง ๕ ศำสนำ ด ำเนินงำนด้ำนศำสนิก

สัมพันธ์และงำนค่ำยเยำวชนสมำนฉันท์ ส ำหรับงำนศำสนิกสัมพันธ์เป็นกำรจัดประชุมสัญจรกับกรมกำรศำสนำ 
เพ่ือหำรือกำรท ำกิจกรรรม กำรส่งเสริมคุณธรรม และงำนศำสนิกสัมพันธ์ หำกมีข้อขัดแย้ งด้ำนศำสนำ เวทีนี้ 
จะเป็นเวทีส ำคัญส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหำร่วมกัน กำรด ำเนินงำนมีทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค ส ำหรับในส่วนภูมิภำคมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรศำสนิกสัมพันธ์จังหวัดขึ้นครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ในส่วน
ของค่ำยเยำวชนสมำนฉันท์ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเรื่องหลักธรรม เรื่องกำรด ำเนินชีวิตว่ำควรปฏิบัติตน
อย่ำงไร โดยน ำเยำวชนทั้ง ๕ ศำสนำ มำอยู่ในค่ำยร่วมกันจ ำนวน ๕ วัน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรท ำกิจกรรม
ร่วมกัน มีกำรละลำยพฤติกรรมเพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นสุขในสังคม 
   ๑.๒.๒ ตัวอย่ำงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กรณีศกึษำโรงเรียนวิถีพุทธ 

           โรงเรียนวิถีพุทธเป็น ๑ ใน ๕ ของโครงกำรโรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(โครงกำรโรงเรียนรูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนในก ำกับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภำษำ 
โรงเรียนใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ และโครงกำรน ำร่องสรรหำ พัฒนำ และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน     
ต่ำง ๆ) กำรศึกษำแนวพุทธอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดมำ เมื่อริเริ่มโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธได้ศึกษำแนวทำงของ  
๓ โรงเรียนที่ได้ใช้แนวพุทธเป็นหลักในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย โรงเรียนทอสี โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียน
อนุบำลหนูน้อย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสยำมสำมไตร) และได้เชิญบุคลำกรทั้งสำมโรงเรียนมำร่วมเป็น
คณะท ำงำน โดยมีพระพรหมคุณำภรณ์ ฉำยำในขณะด ำเนินโครงกำร คือ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็น
ประธำน รวมเรียกชื่อโรงเรียนจัดกำรศึกษำแนวพุทธว่ำ “โรงเรียนวิถีพุทธ” นับแต่นั้นมำ คณะท ำงำนนี้มีกำร
ประชุมหลำยครั้งต่อเนื่อง เพ่ือเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ต่อมำมีกำรเปิดรับโรงเรียน
วิถีพุทธรุ่นแรกของโครงกำรด้วยกำรประกำศรับสมัครและมีโรงเรียนเข้ำร่วม จ ำนวน ๘๙ โรงเรียน  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน สพฐ. ได้ขอควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ        
รำชวิทยำลัย จัดกำรเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ เพ่ือกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำและโรงเรียนวิถีพุทธใน   
๒ ปีงบประมำณจ ำนวนเกือบ ๔,๐๐๐ โรงเรียน อีกท้ังได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ จ ำนวน ๑๐๐ โรงเรียน 
โดยคัดเลือกมำถึงปีที่ ๓ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโอกำสเฉลิมฉลอง ๑๐๐ พระชันษำ 
สมเด็จพระสังฆรำชฯ จึงได้คัดเลือก ๒๓๐ โรงเรียน รับมอบทุนกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำรุ่น ๔ รุ่น ๕ 



๑๕ 
 

(๑๐๐ โรงเรียน) เป็นควำมร่วมมือของโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ  
รำชวิทยำลัยและวัดประยุรวงศำวำส ซึ่งได้จัดท ำข้อมูลเป็นเอกสำรและแผ่น CD เผยแพร่แก่สถำนศึกษำอ่ืน  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน สพฐ.ร่วมกับส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล . สสส.)       
จัดกิจกรรมหลำกหลำยเพ่ือรณรงค์ให้นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเห็นพิษภัยของกำรดื่มเหล้ำ ควำมทุกข์ของ
นักเรียนที่มีผู้ปกครองดื่มเหล้ำ โดยจัดท ำโครงงำนคุณธรรมเพ่ือให้ทุกภำคส่วนบ้ำน วัด โรงเรียน ลด ละ เลิก
อบำยมุขเหล้ำ บุหรี่ สิ่งเสพติด คืนควำมสุขมำสู่นักเรียน ตัวอย่ำงกิจกรรมเหล่ำนี้ เช่น โรงเรียนปลอดเหล้ำด้วย
ค ำพ่อสอน โครงกำรโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อ โครงกำรแม่เลิกเหล้ำ โครงกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำในโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยมีกำรให้ก ำลังใจ ยกย่องมอบโล่และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบำยมุข เป็นต้น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและมูลนิธิยุวสถิรคุณ พัฒนำโรงเรียน
เสริมสร้ำงคุณธรรมทั้งระบบ ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสบปรำบวิทยำคม โรงเรียนปรำงค์กู่ โรงเรียนชลบุรี   
สุขบท โรงเรียนนรำสิกขำลัย และโรงเรียนตะเครียะวิทยำคม คณะด ำเนินงำนได้สังเครำะห์ควำมรู้กำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องได้เป็นบทสรุปว่ำ เงื่อนไขส ำคัญที่โรงเรียนจะด ำเนินกำร
โรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงเป็นรูปธรรมมี ๒๙ ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ ได้แก่ 1) มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 2) มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน
3) มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน 4) มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมที่ต่ำง ๆ 5) มี
ควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น 6) มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม 7) ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 % 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ ได้แก่ 1) ใส่เสื้อขำวทุกคน 2) ท ำบุญใส่บำตร 
ฟังเทศน์ 3) รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน 4) สวดมนต์แปล 

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ ได้แก่ 1) บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน     
เช้ำ บ่ำย ทั้งครูและนักเรียน 2) บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 3) ครู 
พำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 4) ครู ผู้บริหำรและนักเรียนทุกคนไป
ปฏิบัติศำสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 5) ครู ผู้บริหำร และนักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติ
ธรรมอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ 1) รักษำศีล 5 
2) ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม 3) ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง 
ไม่หก ไม่เหลือ 4) ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ 5) มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการได้แก่ 1) ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน 2) ไม่ดุด่ำ 
นักเรียน 3) ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน 4) โฮมรูมเพ่ือสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกที่ได้ท ำควำม
ดี5) ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี 6) ครู ผู้บริหำร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษำตรีเป็น
อย่ำงน้อย 7) บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง 8) มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

โดยได้สื่อสำรเผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๓ เป็นต้นมำและด ำเนินกำรเยี่ยม
ประเมินกำรด ำเนินกำร ดูควำมพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม  
น ำเป็นคะแนนในตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะด ำเนินงำนได้ขอพระรำชทำนรำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำนจำก
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และได้ทรงตอบรับในกำร
พระรำชทำนรำงวัลดังกล่ำว จ ำนวน ๓ ปีต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ นับเป็นรุ่นที่ ๑ จ ำนวน ๒๗ โรงเรียน และ
ได้ขอควำมอนุเครำะห์โรงเรียนรุ่งอรุณในกำรให้มีคุณภำพและยั่งยืนสืบไป 

 



๑๖ 
 

โดยสรุปโรงเรียนวิถีพุทธมีสำมระดับ คือ 
ระดับที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน รวม ๒๑,๕๗๔ โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. 

๒๕๕๘) ตัวชี้วัด อัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ ประจ ำ สพม. สพป.ทั่วประเทศ 

ระดับที่ ๒ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ ๖ รุ่น จ ำนวน รวม ๖๐๐ โรงเรียน ตัวชี้วัด อัตลักษณ์    
๒๙ ประกำร ที่เป็นผล ผู้รับผิดชอบ พระนิเทศก์วิถีพุทธ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ
แห่งประเทศไทย (คขวท.) และมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) 

ระดับท่ี ๓ โรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน จ ำนวน รวม ๒๗ โรงเรียน ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้โรงเรียน
วิถีพุทธพระรำชทำน ๕ มำตรฐำน ๕๔ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ มจร.โรงเรียนรุ่งอรุณ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรศึกษำ (สนก.) สังกัด สพฐ. และพระนิเทศก์วิถีพุทธ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ (2545 – 255๘) เชิงปริมำณ 
พ.ศ. 2546  มีจ ำนวน        89 โรงเรียน 
พ.ศ. 2549  มีจ ำนวน 20,475 โรงเรียน 
พ.ศ. 2550  มีจ ำนวน  21,764 โรงเรียน 
พ.ศ. 2551  มีจ ำนวน  22,190 โรงเรียน 

   พ.ศ. 2552  มีจ ำนวน  23,337 โรงเรียน 
   พ.ศ. 2554  มีจ ำนวน 24,212 โรงเรียน 
   พ.ศ. 2555  มีจ ำนวน  12,159 โรงเรียน 
            พ.ศ. 2556  มีจ ำนวน  18,555 โรงเรียน (ข้อมูลตุลำคม ๒๕๕๖) 

  พ.ศ. 2557  มีจ ำนวน 19,382 โรงเรียน (ข้อมูลมิถุนำยน ๒๕๕๗) 
พ.ศ. 2558  มีจ ำนวน 20,310 โรงเรียน (ข้อมูลมีนำคม ๒๕๕๘) 
พ.ศ. 2558  มีจ ำนวน  21,574 โรงเรียน (ข้อมูล ณ 13 ก.ย. 2558) 

ผลควำมส ำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ (2545 - 2558) เชิงคุณภำพ  
๑. พระภิกษุสงฆ์ มหำเถรสมำคม กรมกำรศำสนำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

มหำวิทยำลัยสงฆ์ และองค์กรภำคเอกชนหลำยแห่งเช่นมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ กลุ่มกัลยำณมิตรเพ่ือกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำยวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธสำมประสำน (โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยำม
สำมไตร) ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ฯลฯ ให้กำรสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ เพรำะเห็นว่ำเป็นทำงรอด
ของสังคมไทย 

๒. ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต เกิดกำรตื่นตัวที่จะ
เยี่ยมเยียน นิเทศก์ โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้โรงเรียนสำมำรถน ำหลักพุทธธรรมไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร        
ในโรงเรียนทั้งระบบ 

๓. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนตระหนักถึงควำมส ำคัญ เริ่มปรับตัวน ำหลักพุทธธรรมเข้ำไป
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งระบบโรงเรียน รวมทั้งในกำรด ำเนินชีวิตตนเอง ลด ละ เลิก อบำยมุข  

๔. นักเรียนได้เรียนรู้และเริ่มปรับตัว น ำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเน้นกำรกิน 
อยู่ ดู ฟังเป็นตำมหลักไตรสิกขำ เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข นักเรียนมีมำรยำท เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ รู้จักบำป 
บุญ คุณ โทษ และช่วยกับสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๕. ผู้ปกครอง ชุมชนชื่นชมยินดีให้กำรสนับสนุนงำนของโรงเรียนมำกขึ้นเกิดควำม
สมำนฉันท์ ของ บ้ำน วัด โรงเรียน (บวร) น ำสู่ควำมสงบและสันติสุขของสังคม 



๑๗ 
 

พุทธธรรมเพื่อกำรศึกษำพัฒนำคนด้วยไตรสิกขำ 
     ๑. ศีล ฝึกฝนพัฒนำในด้ำนระเบียบวินัย 
     ๒. สมำธิ ฝึกฝนอบรมใจให้สุขสงบร่มเย็น 
     ๓. ปัญญำฝึกฝนพัฒนำกระบวนกำรคิดให้รู้เท่ำทันโลกและชีวิตตำมควำมเป็นจริง

วัดผลกำรพัฒนำด้วยภำวนำ ๔ ได้แก่ ๑) กำยภำวนำ มีควำมสัมพันธ์ด้ำนภำยภำพที่ดีกับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
ส ำรวมอำยนตะ ๒) ศีลภำวนำ มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ดีกับผู้อ่ืนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ศีลดีงำม ๓) จิตตภำวนำ 
มีจิตแน่วแน่ สุข สงบร่มเย็นในกำรศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่และรู้จักเจริญภำวนำและ ๔) ปัญญำภำวนำ มีควำม
เข้ำใจ รู้ทันปรกฎกำรณ์ตำมควำมเป็นจริง มีสัมผัสบริสุทธ์ ปล่อยวำงได้ 
   

        

 ๑.๓ ข้อเสนอกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ 
  ในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนศำสนำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลให้ผู้เรียน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะ ๓ ด้ำนของคนไทยที่คำดหวัง เป็นผู้เรียนรู้เพื่อสร้ำงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 
เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน และท้ำยสุดเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุขจึงได้
มีข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฎิบัติใน ๒ ประเด็นได้แก่ ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์และ
กำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำ และแนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำ 
 ๑. รัฐให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมโดยเน้นพลังควำมร่วมมือประชำรัฐ 

บ้ำน วัด และโรงเรียน (บวร) 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทุกศำสนำในกำรขับเคลื่อน

หลักธรรมสู่ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๓. ส่งเสริมให้มีชุมชนคุณธรรมในระดบัจังหวัดเพ่ิมมำกข้ึนโดยจัดลำนธรรมวิถีไทยและชุมชน

คุณธรรม เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำพุทธ อิสลำม คริสต์ พรำหมณ ์- ฮินดู ซิกข์ โดยใช้ศำสนสถำน 
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องหลักธรรม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่อง
กำรน ำวิถีวัฒนธรรมในท้องถิ่นมำพัฒนำกำรเรื่องเสริมสร้ำงรำยได้ อำชีพ ให้กับคนในชุมชน เน้นกำรใช้วัด
และศำสนสถำนเป็นฐำน  

๔. วำงระบบและกลไกในกำรได้มำของศำสนทำยำทในเรื่องของกำรสรรหำ กำรผลิต พัฒนำ 
และรักษำไว้ 

๕. ส่งเสริมสนับสนุน ระดมทุนในกำรท ำวิจัยเกี่ยวกับศำสนำกับกำรศึกษำ 



๑๘ 
 

๖. มีกำรบูรณำกำรนโยบำย ยุทธศำสตร์ ของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องด้ำนศำสนำ
เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีเอกภำพและเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๗. สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศำสนำระหว่ำงรัฐ เอกชน และองค์กรต่ำง ๆ 
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

๘. สนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรทำงศำสนำเพ่ือกำรพัฒนำสังคม 
๙ .ส่ ง เสริ ม สนับสนุนให้ มี กำรน ำศำสนำมำเป็ นจุ ด เชื่ อมในประชำคมอำเซี ยน 

(Empowerment) 
    ๑.๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ 

  ๑. ด้ำนหลักสูตร 
๑) จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องศำสนสัมพันธ์  
๒) ส่งเสริมคุณธรรม และงำนศำสนิกสัมพันธ์/ศำสนสัมพันธ์ เพ่ือควำมเข้ำใจในหลักค ำ

สอนของศำสนำอ่ืนอย่ำงถ่องแท้ 
๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับ

สภำพปัจจุบัน 
๔) ให้สถำนศึกษำจัดท ำคู่มือและหลักสูตรบูรณำกำรระหว่ำงศำสนำเข้ำกับกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้อื่น ๆ 
๕) สร้ำงภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมกำรน ำพุทธศำสนำให้อยู่ในวิถีปฏิบัติ พุทธศำสนำเพ่ือสังคม 

(Engaged Buddhism) ให้สำมำรถเข้ำถึงไดอ้ย่ำงแท้จริง 
๒. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๑) จัดให้มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำผู้สอน ส ำหรับครูที่ไม่มีวุฒิทำงศำสนำแต่ต้อง
รับผิดชอบกำรสอน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมทำงศำสนำที่เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวกับศำสนำ  
๓) จัดกำรอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

บูรณำกำรอย่ำงเข้มข้น โดยศึกษำนิเทศก์ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล
เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

๔) สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้บริหำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เห็น
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับสำระด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม 

๕) ส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนในกำรเลือกใช้สื่อที่น่ำสนใจ ทันสมัยและเหมำะสม
เพ่ือกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ๓. ด้ำนสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
๑) จัดท ำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยทันสมัย ผู้เรียนเข้ำถึงได้รวดเร็ว 

อำทิ สื่อโซเชียล สื่อดิจิทัลต่ำงๆ 
๒) สร้ำง ส่งเสริม และพัฒนำกำรเข้ำถึงศำสนำ ด้วยสื่อที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงควำม

เข้ำใจและเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงทุกศำสนำ 
๓) สนับสนุนครูสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนศำสนำทีบู่รณำกำรกับวิชำอ่ืน ๆ 

  ๔. ด้ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
๑) แสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนโดยจัดกิจกรรมกระตุ้น

กิจกรรมสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมที่ตอบสนองทำงเศรษฐกิจ อำทิ กำรท่องเที่ยววิถีพุทธ กำรท่องเที่ยว



๑๙ 
 

เชิงสุขภำพวิถีพุทธ เป็นต้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ และกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติ 

๒) ระดมทรัพยำกรจำกศำสนำต่ำง ๆ จัดท ำกิจกรรมเพ่ือให้เกิดควำมสมำนฉันท์ ร่วมมือ
กันพัฒนำสังคมไทย  

๓) ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้ศำสนสถำนเป็นแหล่ง/อุทยำนกำรเรียนรู้  
(กระตุ้นควำมคิด) ต่อยอดภูมิปัญญำด้ำนศำสนำ 

๔) ประสำน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกับสื่อมวลชนในกำรน ำเสนอเรื่องศำสนำ        
ให้น ำเสนอภำพลักษณ์เรื่องศำสนำที่ดีแก่สังคมมำกกว่ำน ำเสนอเพียงควำมสนุกสนำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับศำสนำสำมำรถสรุปโดยกำรใช้แผนภำพแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำด้ำนศำสนำ (Mindmap) ดังต่อไปนี้ 

 



๒๑ 
 

๒. ด้ำนศิลปะ 
     ๒.1 สถำนกำรณ์/สภำพปัจจุบัน และควำมส ำคัญด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ 

ควำมรู้ศิลปกรรมศำสตร์ถือเป็นควำมรู้สำมัญทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ที่มนุษย์มีต่อธรรมชำติ     
วิถีชีวิต และควำมเชื่อซึ่งเป็นสำยธำรของมรดกทำงวัฒนธรรมในฐำนะภำษำสำกลของโลกและจักรวำลโดยไม่ต้อง
ผ่ำนกำรแปลควำม แต่ผ่ำนกำรตีควำมเชิงคุณค่ำทำงจิตใจที่สำมำรถสื่อสำรถึงกันได้ โดยใช้รูปแบบงำนศิลปกรรม
เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรได้ในระดับสำกลและระดับจักรวำลตำมกฏของธรรมชำติกำรเรียนรู้ศิลปกรรมใน
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยในระยะแรกได้แยกเนื้อหำสำระวิชำไว้ใน 4 กลุ่มวิชำ คือ วำดเขียน    
ขับร้องและดนตรี งำนช่ำงและฝีมือ อุตสำหกรรมศิลป์ ส ำหรับงำนช่ำงพ้ืนบ้ำนอ่ืน ๆ ก็จัดให้มีโรงเรียนช่ำงเฉพำะ
สำขำในแต่ละท้องถิ่น ในแง่มุมภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ระบุไว้ว่ำ ให้เรียนรู้เพ่ือกำรสื่อสำรกับช่ำงว่ำมีควำมต้องกำร
งำนแบบ และใช้เป็นกำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือควำมบันเทิง  

ศิลปกรรมศำสตร์ในฐำนะฑูตทำงด้ำนวัฒนธรรมของเผ่ำพันธุ์งำนศิลปกรรมเป็นภำษำสำกลที่แสดงถึง
มรดกเชิงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมของชนชำติที่แสดงถึงกำรมีอำรยธรรมทำงควำมคิดที่ใช้สืบทอดต่อกันจำกชนรุ่น
ก่อนสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นกำรแสดงถึงควำมเป็นตัวตน ควำมโดดเด่นและแตกต่ำงของตนเองอย่ำงผู้มีอำรยธรรม
ของเผ่ำพันธุ์ตนเองในยุคสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจของผู้มีอำรยธรรมของตนเอง 

นอกจำกนี ้ ศิลปกรรมศำสตร์ยังมีส่วนส ำคัญในกำรกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและกำรพัฒนำ
นวัตกรรม โดยมนุษย์สร้ำงอำรยธรรมและวัฒนธรรมโดยใช้ควำมรู้และควำมเชื่อในกำรด ำรงชีวิตเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในแต่ละงำนและกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ นั้นท ำให้เกิดแนวคิด
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน ในวิถีปฏิบัติ (ขนบ) ธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม และเป็นกำรใช้ควำมรู ้เพื่อกำรแก้ไขปัญหำเป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมในเชิงควำมรู้และ
พัฒนำขึ้นเป็นวงรอบตำมกระบวนกำรพัฒนำควำมรู้จำกควำมรู้ที่สร้ำงสรรค์ใหม่ก็ จะกลำยเป็นกำรปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนจนเป็นประเพณีในกำรปฏิบัติและมีกำรคิดปรับแก้ไขกระบวนกำรใหม่  ทบทวนกระบวนกำร
ใหม่จนสำมำรถค้นหำวิธีกำรใหม่ กระบวนกำรพัฒนำควำมรู้ที่ซับซ้อนเช่นนี้เรียกรวม ๆ กันว่ำ “เทคโนโลยี” 
ซึ่งมีหลำยระดับ เช่น เทคโนโลยีขั้นต้น เทคโนโลยีขั้นกลำง และเทคโนโลยีชั้นสูง  

   ศิลปกรรมศำสตร์กับกำรจัดกำรศึกษำ 
  1. ที่มำของควำมรู้ศิลปกรรมศำสตร์ 

   ธรรมชำติเป็นแหล่งเกิดศิลปกรรมได้อย่ำงไร ด้วยศักยภำพทำงปัญญำจำกกำรรู้คิด ท ำให้มนุษย์บำง
คนเป็นผู้ช่ำงสังเกตปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติแล้วสรุปควำมได้ว่ำ ในธรรมชำติมีควำมเป็นธรรมชำติ 3 ลักษณะ 
คือในธรรมชำติมีรูปลักษณ์ (ภำพลักษณ์) ในธรรมชำติมีกำรเคลื่อนไหวในธรรมชำติมีเสียงธรรมชำติจึงเป็นบ่อ
เกิดของงำนศิลปกรรม โดยมีชื่อเรียก ดังนี้ 

   ทัศนศิลป์ (Visual Art ) เป็นค ำที่ใช้เรียกกระบวนกำรศิลปกรรมทำงภำพลักษณ์ (The Art of 
Imagery) รวมไปด้วยศำสตร์ทำงกำรเห็นหรือทัศนศิลป์ (Visual Arts) กำรรับรู้และกำรแปลควำมหมำย กำรปฏิบัติ 
ทักษะวัสดุและสื่อของกำรแสดงออกรูปแบบของทัศนศิลป์  (Visual Form) และแบบอย่ำง (Styles) ผลิตภัณฑ์
ผลงำนทัศนศิลป์และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องผลงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์มีงำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ 
ภำพถ่ำย ภำพกำรออกแบบ สื่อผสม และสถำปัตยกรรม ทั้งในระดับสำกล ระดับชำติ และระดับพ้ืนบ้ำน 

   ดนตรี (Music) เป็นค ำที่ใช้เรียกกระบวนกำรศิลปะทำงเสียง (The Art of Sound) รวมไปด้วย
ศำสตร์ทำงกำรได้ยินและองค์ควำมรู้ที่ครอบคลุมบรรดำเสียงที่น ำมำสร้ำงสรรค์ ซึ่งอำจเป็นเสียงร้องของคนและ
บทเพลง (Song) หรือกลุ่มเสียงที่เกิดจำกเครื่องดนตรี (Music) แยกกันหรือประสำนกัน เป็นรูปแบบของดนตรี 
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(Form of Music) สู่แบบอย่ำง (Styles) จำกกำรจัดวง (Band) ออกมำเป็นผลงำนเพลงหรือดนตรีและสื่ออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลงำนศิลปะด้ำนดนตรีมี กำรประพันธ์เพลง กำรเรียบเรียงเสียงประสำน กำรแสดงดนตรี และ
กำรขับร้องทั้งในระดับพ้ืนบ้ำนระดับชำติและระดับสำกล 

   ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) เป็นค ำที่ใช้เรียกกระบวนกำรศิลปะทำงกำรเคลื่อนไหว
(The Art of Movement)ครอบคลุมศำสตร์ทำงกำรเห็น กำรได้ยินและกำรเคลื่อนไหวพร้อมกันในบท(Script) 
รูปแบบ : ร้อง – ร ำและแสดง (Performative forms) แบบอย่ำง (Styles) แสดงบนเวที (Performing on 
stage) หรือผ่ำนเทคโนโลยีอัดลงบนแผ่นฟิล์มหรือวีดิทัศน์ หรือวีซีดี หรือดิจิตอล อินเตอร์เฟสอ่ืน ๆ หรือน ำเข้ำ
สู่ศิลปะกำรสร้ำงภำพยนตร์ (Cinematography) เป็นผลิตภัณฑ์ของกำรแสดงหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องผลงำน
ศิลปะด้ำนกำรแสดงมี กำรฟ้อนร ำ (Dance) กำรละคร (Theatre) ทั้งในระดับสำกล ระดับชำติ และระดับ
พ้ืนบ้ำน 

2. ฐำนกำรเรียนรู้ศิลปกรรมศำสตร์ 
ธรรมชำติของควำมรู้ศิลปกรรมศำสตร์มีพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้มำจำกฐำนเดียวกัน กล่ำวคือ เป็นกำร

สัมผัสรับรู้จำกประสบกำรณ์ภำยนอก แล้วแปรค่ำเข้ำสู่จิตภำยในท ำให้จิตดื่มด่ ำ ซำบซึ้ง ปิติเลิศลอย ลักษณะกำร
แปรค่ำควำมงำมเข้ำสู่จิตมี 2 แบบ คือ กำรน ำเข้ำสู่จิตโดยทำงตรง (สุนทรียศำสตร์แบบตะวันตก) และน ำเข้ำสู่จิต
โดยทำงอ้อม (สุนทรียศำสตร์แบบตะวันออก) ฐำนกำรเรียนรู้ศิลปกรรมศำสตร์ในแต่ละด้ำนมี 6 ฐำน ดังนี้ 

1) ฐำนกำรรับรู้ เป็นกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกฝนกำรรับรู้แบบต่ำง ๆ ของแต่ละสำขำวิชำเพ่ือเป็นข้อมูล
ในกำรแปรค่ำเข้ำสู่จิตและน ำไปสู่ควำมรู้แบบต่ำง ๆ ของแต่ละสำขำวิชำ 

2) ฐำนกำรรู้จำกประวัติศำสตร์ เป็นกำรเรียนรู้ด้วยกำรสืบค้นที่มำของผลงำนศิลปกรรมแต่ละ
สำขำวิชำที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศำสตร์ว่ำ ผลงำนศิลปกรรมชิ้นนั้นสร้ำงขึ้นมำท ำไม สร้ำงเมื่อใดที่ใดและใคร
เป็นผู้สร้ำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรหำคุณค่ำต่ำง ๆ 

3) ฐำนกำรรู้จำกหลักกำรและทฤษฎี เป็นกำรเรียนรู้เชิงเกณฑ์และทฤษฎีแบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ถ่ำยทอดเป็นผลงำนศิลปกรรมของแต่ละสำขำวิชำ และใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินคุณค่ำของควำมงำม 

4) ฐำนกำรรู้จำกกำรแปลควำมหมำย เป็นกำรเรียนรู้กำรแปรค่ำกำรรับรู้จำกรูปลักษณ์ กำร
เคลื่อนไหวและเสียง เข้ำสู่ควำมรู้สึกเพื่อกำรรู้คุณค่ำของควำมงำมหรือควำมไพเรำะ หรือกำรแปรค่ำเข้ำสู่
ควำมรู้สึกแล้วถ่ำยทอดควำมรู้สึกนั้นออกเป็นผลงำนศิลปกรรม หรือกำรเรียนรู้กำรแปลควำมหมำยจำกผล
ศิลปกรรมในแต่ละสำขำ 

5) ฐำนกำรรู้จำกกำรวิจำรณ์ เป็นกำรเรียนรู้วิธีกำรวิเครำะห์ สืบหำคุณค่ำของควำมงดงำม      
ในผลงำนศิลปกรรมที่น ำไปสู่กำรสังเครำะห์เพ่ือกำรตัดสินคุณค่ำ มำก น้อย ในผลงำนศิลปกรรมแต่ละชิ้นใน    
แต่ละสำขำวิชำ 

6) ฐำนกำรรู้จำกกำรปฏิบัติกำร เป็นกำรเรียนรู้เชิงกำรคิดสร้ำงสรรค์ กระบวนกำร เทคนิค 
วิธีกำร วัสดุที่น ำมำใช้เป็นสื่อของกำรแสดงออกของผลงำนศิลปกรรมแต่ละชิ้นงำนในแต่ละสำขำวิชำ 

ฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 6 ฐำน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้แบบต่ำง ๆ ได้ตำม
ควำมถนัดของแต่ละบุคคล ส ำหรับผู้เรียนที่ไม่มีควำมถนัดด้ำนศิลปกรรมก็เป็นผู้เสพศิลปกรรมที่สำมำรถรับรู้ 
เข้ำใจ และเสพศิลปกรรมอย่ำงซำบซึ้งสุนทรีย์ รู้คุณค่ำและมีรสนิยม ผู้เรียนที่มีควำมถนัดก็สำมำรถสร้ำงสรรค์
งำนที่มีคุณภำพและมีรสนิยมที่ดีงำม ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรปรับประยุกต์ใช้งำนศิลปกรรม      
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ในแต่ละสำขำก็สำมำรถสร้ำงสรรค์งำนให้สอดคล้องกับศำสตร์สำขำอ่ืนๆ ที่ตนเองต้องกำรได้อย่ำงเป็นผู้มี
รสนิยมทำงศิลปกรรมชั้นสูง 

๓. ศิลปกรรมศำสตร์ในหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำไทย 
กำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้มกีำรศึกษำ 3 รูปแบบ คือ กำรศึกษำ
ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำในระบบมี 2 ระดับ คือ กำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำนและกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งระดับและประเภทของกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2546 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

กำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ โดยปกติเป็นกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กที่มีอำยุสำมปีถึงหกปี      
เพ่ือเป็นกำรวำงรำกฐำนชีวิตและกำรเตรียมควำมพร้อมของเด็กทั้งร่ำ งกำยและจิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ 
บุคลิกภำพ และกำรอยู่ร่วมในสังคม 

กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ เป็นกำรศึกษำที่มุ่งวำงรำกฐำนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ทั้งในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้และควำมสำมำรถข้ันพื้นฐำน โดยปกติใช้เวลำเรียนหกปี 

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ แบ่งเป็น ๒ ระดับ 
  (ก) กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นกำรศึกษำที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำคุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ในด้ำนต่ำง ๆ ต่อจำกระดับประถมศึกษำ เพ่ือให้รู้ควำมต้องกำร ควำมสนใจและควำมถนัด       
ของตนเองทั้งในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรประกอบกำรงำนและอำชีพตำมสมควร
แก่วัย โดยปกติใช้เวลำเรียนสำมปี 
  (ข) กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นกำรศึกษำที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำตำม
ควำมถนัดและควำมสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะทำงสังคมที่จ ำเป็น โดยปกติใช้เวลำเรียนสำมปี 

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
  (1) ประเภทสำมัญศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมควำมถนัดควำมสนใจ 
ศักยภำพ และควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะด้ำน เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
  (2) ประเภทอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรประกอบ
อำชีพให้เป็นก ำลังแรงงำนที่มีฝีมือ หรือศึกษำต่อในระดับอำชีพชั้นสูงต่อไป 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำศิลปะเป็นกลุ่มสำระวิชำที่มี 3 รูปแบบแตกต่ำงกันและต่ำงก็เป็นสำระ
วิชำที่มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่เป็นแกนกลำงซึ่งสำมำรถพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำย      
ตำมควำมถนัดของผู้เรียน หำกแตก่ำรเรียนรู้วิชำศิลปะถูกลดควำมส ำคัญลงและถูกจัดวำงให้เป็นเพียงสำระวิชำ
หนึ่งในกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงให้ครบองค์ประกอบของกำรเรียนรู้ 

ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพกำรรับรู้ กำรรู้จักคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และแยกแยะแบบต่ำง  ๆ     
ซึ่งมีรำกฐำนกำรพัฒนำจำกฐำนศำสตร์ 6 ฐำนของศิลปกรรมทั้ง 3 สำขำ จึงถูกละเลยไป  

หำกยึดตำมกรอบค ำนิยำมและฐำนศำสตร์กำรเรียนรู้ศิลปกรรมรูปแบบในกำรออกแบบหลักสูตร
แกนกลำง ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เส้นเฉียง แสดงการจัดวางเนื้อหาระหว่างศาสตร์กับศิลป์ 
     เส้นประเฉียง แสดงเนื้อหาศิลป์ หากเด็กเลือก  
     เส้นจุดประ แสดงเนื้อหาระหว่างศาสตร์กับศิลป์ 
  พ้ืนที่สีขาว หมายถึง การจัดเนื้อหาที่เน้นเก่ียวข้องกับศิลป์ 
  พ้ืนที่สีเหลือง หมายถึง การจัดเนื้อหาที่เน้นเก่ียวข้องกับศาสตร์ 

แผนภำพทีแ่สดงกำรจัดเนื้อหำกำรเรียนรู้แต่ละระดับชั้นเรียนที่มีควำมสมดุลกับสมองมนุษย์ 

๓.๑ สัดส่วนกำรจัดกำรเรียนรู้ในหลักสูตร 
(๑) กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สัดส่วนสำระกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนด

สำระวิชำแกนไว้สอดคล้องตำมกรอบที่ได้วิเครำะห์ไว้ในแผนภำพที่ 3 ซึ่งวำงสัดส่วนสำระวิชำแกนกลำงไว้ดังนี้ 
ปฐมวัย ไม่ได้ก ำหนด แต่วำงเกณฑ์กำรพัฒนำควำมพร้อมตำมศักยภำพของผู้เรียนตำม    

ช่วงวัยและช่วยส่งเสริมพัฒนำให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐำนในกำรรับรู้ที่ดีพร้อมได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษำ 

ประถมศึกษา เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้รู้และเข้ำใจในวิธีกำรเรียนรู้แบบต่ำง ๆ โดยใช้สำระ
วิชำเป็นเครื่องมือฝึกทักษะและวิธีกำรในระดับเบื้องต้น 
        ช่วงชั้น ป. 1 - 3 วิชำแกน 80 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 20 
        ช่วงชั้น ป. 4 - 6 วิชำแกน 75 เลือกเสรี 5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 20 

มัธยมศึกษา เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้รู้และเข้ำใจในวิธีกำรเรียนรู้แบบต่ำง ๆ โดยใช้สำระ
วิชำเป็นเครื่องมือฝึกทักษะและวิธีกำรในระดับกลำง รวมทั้งสำมำรถค้นหำควำมถนัดของตนเองได้ และพร้อม     
ทีจ่ะพัฒนำเข้ำสู่วิชำชีพตำมควำมถนัด 
        ช่วงชั้น ม. 1 - 3 วิชำแกน 50 เลือกแกน 30 เลือกเสรี 5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 15 
        ช่วงชั้น ม. 4 - 6 วิชำแกน 30 เลือกแกน 55 เลือกเสรี 5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 10 

โดยให้สถำนศึกษำออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมสภำพของสถำนศึกษำแต่ละโรง 

 

 

 

 

 

องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัศลิป ์องค์ความรูท้ีเ่กีย่วกับศาสตร ์

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนต้น 

ก่อนประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

อดุมศึกษา 



๒๕ 
 

สภำพปัญหำที่พบคือ สถำนศึกษำไม่ได้ออกแบบหลักสูตรตำมสภำพจริงในแต่ละท้องถิ่น   
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ลอกเลียนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำ   
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไว้ให้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ก ำหนดให้สำระกำรเรียนรู้ที่เน้นไปทำงกำรพัฒนำ       
ในดำ้นวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นทิศทำงท่ีแตกต่ำงไปจำกกำรพัฒนำที่เน้นไปทำง มนุษย์ศำสตร์  

(๒) อุดมศึกษำ สัดส่วนของหลักสูตร ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนไปตำมสำระวิชำที่เป็นสำขำวิชำ
หลักในแต่ละศำสตร์ เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำของตนเอง พร้อมเข้ำสู่กำรประกอบอำชีพในแต่ละสำขำ 
      ๓.๒ ครูผู้สอนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
   (๑) ระดับเขตพื้นที่ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพ้ืนที่ ใช้กิจกรรมทำงศิลปกรรม       
เป็นกิจกรรมที่แสดงออกเพ่ือกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรที่ตัดสินด้วยผลผลิตที่เกิดขึ้นในระยะเวลำที่จัดกำร
แข่งขัน แต่เกณฑ์กำรตัดสินไม่ได้ประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนว่ำมีศักยภำพตำมที่ต้องกำรหรือไม่ หรือมีทักษะ
และพัฒนำกำรที่สูงกว่ำเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
   (๒) ระดับสถำนศึกษำ ครูก่อนประถมศึกษำ ควรมีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม            
ที่ผสมผสำนกันระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรเล่น กำรเล่นเพ่ือกำรพัฒนำส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่บกพร่อง         
ให้สมบูรณ์พร้อมในกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรคัดกรองและประเมินศักยภำพขั้นพ้ืนฐำนในเบื้องต้น
ของเด็กได้ในระดับต ำบล อ ำเภอและจังหวัดจังหวัดควรมีหน่วยคัดกรองศักยภำพผู้เรียนในวัยก่อนประถมศึกษำ 
ทั้งนีเ้พ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้รับรู้ว่ำเด็กเล็ก เด็กวัยปฐมที่ตนเองดูแลอยู่นั้นมีพัฒนำกำรที่สมวัยหรือไม่ เพรำะ
เด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรที่แตกต่ำงกัน ต้องส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนพัฒนำตำมศักยภำพของตน ซึ่งภำระส่วนนี้
เป็นภำระท่ีพ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องให้ร่วมมือเพ่ือพัฒนำให้เด็กมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ 
    ครูประถมศึกษำ ควรมีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรสำระวิชำกำรเรียนรู้ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งมีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ใช้ฝึกฝนทักษะต่ำง  ๆ ขั้นพ้ืนฐำนที่ใช้
ส ำหรับกำรเรียนรู้ในแต่สำระวิชำได้ตำมที่สำระวิชำนั้นต้องกำรในแต่ละสำขำวิชำ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรฝึกทักษะ     
ขั้นเบื้องต้นและมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในระดับกลำงต่อไป 
    ครูมัธยมศึกษำตอนต้น ควรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนศิลปศึกษำที่หลำกหลำยด้ำน          
ที่เชื่อมโยงและใกล้เคียงกัน เพรำะต้องท ำหน้ำที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนเข้ำใจตนเองและสำมำรถค้นหำศักยภำพของ
ตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองบนพ้ืนฐำนควำมสำมำรถและควำมถนัดของตน และสำมำรถใช้
เป็นวิชำพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประกอบอำชีพในขั้นเบื้องต้นได้ 
    ครูมัธยมศึกษำตอนปลำย ควรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนศิลปกรรมสำขำใด สำขำหนึ่ง
เฉพำะด้ำนเพรำะผู้เรียนที่เลือกสำขำนี้ ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นผู้ที่ต้องกำรฝึกฝนทักษะควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำนตำมควำมถนัดของตนเอง และพร้อมฝึกให้มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพในสำขำวิชำ
ที่ตนเองเลือกเรียนรู้ได ้
      ๓.๓ วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อำคำร สถำนที่ ศิลปกรรมเป็นสำระวิชำ      
ที่ต้องใช้พ้ืนที่เรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน ทั้งสำมสำระวิชำกลุ่มวิชำทัศนศิลป์ งำนวำดภำพใช้พ้ืนที่ห้องเรียนทั่วไปได้ 
แต่วิชำกำรปั้น แกะสลัก กำรหล่อ ภำพพิมพ์ต้องมีพ้ืนที่เฉพำะ เพรำะมีเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงกัน กลุ่มดนตรี และนำฎศิลป์ อำจใช้พ้ืนที่รวมกันได้ เพรำะอุปกรณ์บำงอย่ำงใช้ร่วมกัน   
แต่สำระวิชำทั้งสองใช้พื้นที่ในกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน เช่น ห้องดนตรี อำจเป็นห้องที่สำมำรถเก็บเสียงได้เพรำะ
เมื่อเรียนรู้ต้องใช้เสียงจำกเครื่องดนตรีที่แตกต่ำงกัน   



๒๖ 
 

    สถำนศึกษำที่กำรจัดกำรห้องเรียนเฉพำะสำขำวิชำพร้อมทุกสำขำวิชำมีไม่มำกนัก แต่หำก
สถำนศึกษำใดจัดได้พร้อมก็สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มำกขึ้น 
    ส ำหรับผู้เรียน สื่อกำรเรียนกำรสอน เอกสำรแบบเรียน ใช้เอกสำรจำกส่วนกลำงได้ แต่วัสดุ
และอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุฝึก เป็นภำระที่ผู้เรียนต้องจัดเตรียมเอง วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนรู้บำงรำยกำร    
มีรำคำแพง เพรำะถูกจัดให้เป็นสินค้ำประเภทที่ไม่จ ำเป็นหรือฟุ่มเฟือย ต้องเสียภำษีน ำเข้ำรำคำสูง ท ำให้วัสดุ
และอุปกรณ์มีรำคำสูงไปด้วย 
    ส ำหรับครู ผู้สอน เอกสำรคู่มือครู เอกสำรแบบเรียนส ำหรับครู และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
สถำนศึกษำ ครูเป็นผู้จัดหำ  
    วัสดุอุปกรณ์ เป็นภำระส ำหรับสถำนศึกษำ ครูผู้สอน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนรู้บำง
รำยกำรมีรำคำแพง เพรำะถูกจัดให้สินค้ำประเภทที่ไม่จ ำเป็นหรือฟุ่มเฟือย ต้องเสียภำษีน ำเข้ำรำคำสูง ท ำให้
วัสดุและอุปกรณ์มีรำคำสูงไปด้วย  

     (๓) สถำนภำพของศิลปกรรมนอกระบบกำรศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
      กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรจัดกำรศึกษำด้ำนศิลปกรรมแต่ละสำขำในปัจจุบัน

พัฒนำบนพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจเฉพำะกลุ่มคนที่ต้องกำรเรียนรู้ เพรำะมุมมองที่มีต่อควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมนี้เป็น
ควำมรู้เฉพำะ ฝึกฝนได้เฉพำะผู้ที่มีพรสวรรค์ติดตัวตำมสำยเลือด ซึ่งเป็นควำมเข้ำใจที่ผิดพลำด พันธุกรรมเป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่ท ำให้มีทักษะเพรำะเกิดมำท่ำมกลำงสิ่งแวดล้อมที่มีศิลปกรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ จึงปรั บตัว 
ปรับควำมสนใจได้ตำมสิ่งแวดล้อม  

กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรจัดกำรศึกษำในแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปกรรมในปัจจุบัน
มีหลำกหลำย ส ำหรับผู้สนใจสำมำรถสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ของตนเองได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำถูกต้อง
จ ำเป็นต้องอำศัยหลักกำรที่ชัดเจน และเหมำะสมกับแต่ละบุคคล ดังนั้นหำกต้องกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน
ศิลปกรรมโดยใช้กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจขั้นเบื้องต้นให้แก่ผู้สนใจเรียนรู้   
ซึ่งควำมรู้ในส่วนนี้จ ำเป็นต้องใช้ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ กำรรับรู้นั้นจึงจะเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ที่ดีต่อไปได้
ตำมธรรมชำติของแต่ละบุคคล 

ศำสตร์ควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมประจ ำชำติของไทย แตกต่ำงไปจำกควำมรู้ศิลปกรรมสำกล
ในส่วนที่มีควำมงดงำม ควำมไพเรำะ และควำมงดงำมตำมลีลำกำรเคลื่อนไหวในร่ำยร ำตำมอุดมคติของไทย
แตกต่ำงไปจำกควำมรู้สำกล ซึ่งจ ำเป็นต้องแจกแจงให้ชัดเจน เพรำะฐำนควำมรู้ทำงสุ นทรียศำสตร์ของไทย   
เป็นฐำนควำมรู้สุนทรียศำสตร์แบบทำงอ้อม ส่วนฐำนควำมรู้ทำงสุนทรียศำสตร์สำกลเป็นฐำนควำมรู้
สุนทรียศำสตร์แบบทำงตรง ซึ่งเป็นเหตุให้รูปแบบและวิธีกำรถ่ำยทอดแตกต่ำงกัน 

กำรเข้ำใจควำมหมำยและควำมเข้ำใจในงำนศิลปกรรมแบบต่ำงๆ จึงมีควำมไขว้เขวไป
จำกตัวชิ้นงำนศิลปกรรมเอง ควำมไม่เข้ำใจในงำนนั้นๆ น ำพำให้เกิดควำมสับสน ควำมไม่เข้ำใจ และมองว่ำงำน
ศิลปกรรมเป็นเรื่องยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ ทั้ง ๆ ที่ทุกวันเสพงำนศิลปกรรมที่ปรับประยุกต์แล้วอยู่ตลอดเวลำ 
เพียงแต่ชิ้นงำนที่ปรับประยุกต์นั้นตอบสนองโดยตรงต่อควำมต้องกำรของเรำจนลืมรูปแบบในกำรสื่อสำรที่ใช้
ผ่ำนชิ้นงำนศิลปกรรมแต่ละชิ้นที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของบุคคลนั้น 

กล่ำวโดยสรุปศิลปกรรมศำสตร์พัฒนำผู้เรียนที่ได้รับกำรฝึกฝนให้เกิดคุณสมบัติต่ำง  ๆ   
ในตนของผู้เรียน ดังนี้ 
          - รู้จักคุณค่ำของงำนศิลปกรรม                 
          - มีควำมม่ันใจและมีบุคลิกภำพอย่ำงมีศิลปะ 
          - ในกำรสื่อสำรมีกำรคิดอย่ำงมีศิลปะ       



๒๗ 
 

          - พัฒนำทักษะอย่ำงมีศิลปะ 
          - มีกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค ์        
          - พัฒนำควำมสันทัดในกำรรับรู้ 
          - แสดงออกถึงควำมรู้ทำงศิลปะอย่ำงมีประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมอยู่เบื้องหลัง 
          - แสดงควำมสำมำรถในกำรวิจำรณ์อย่ำงมีศิลปะ 
          - แสดงพัฒนำกำรทำงด้ำนสุนทรียภำพตำมควำมถนัดในงำนศิลปะแต่ละสำขำ 
          - มีทักษะในกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ 
          - มีทักษะในกำรให้ควำมร่วมมือในกลุ่มเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ 
          - มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงงำนศิลปะตำมควำมถนัดของตนในแต่ละสำขำ 
          - เรียนรู้กำรหำคุณค่ำ น้ ำหนักและควำมหมำยจำกกำรประเมินค่ำจำกกำรรับรู้ 
          - มีควำมซำบซึ้ง ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและ
ค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม ฯลฯ 

ตัวอย่ำงกำรบูรณำกำรศิลปะกับรำยวิชำอ่ืน ๆ 
  กิจกรรมศิลปะทุกแขนงช่วยพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม หำกเรำ

ได้บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะกับวิชำต่ำง ๆ น่ำจะเกิดผลดีไม่น้อยเลย (จุมพล ทองตัน, ๒๕๖๒) เช่น 
๑. ใช้ดนตรีบูรณำกำรกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 

                ๑.๑ เพ่ือประกอบเพลงและจังหวะผ่ำนค ำศัพท์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมทั้งฝึกร้องเพลง
และท ำท่ำประกอบกำรร้อง ผ่ำนบทเพลงที่เกี่ยวกับคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม ฯลฯ พร้อมสัมผัสร่ำงกำย
ตนเองและร่ำงกำยของเพ่ือนอย่ำงสุภำพอ่อนโยน ฯลฯ เป็นต้น 

 ๑.๒ เพ่ือประกอบกำรเต้นแอโรบิคในชั่วโมงพละศึกษำ เช่น เปิดเพลงตำมยุคสมัยที่นักเรียนชื่น
ชอบมำประกอบกำรเต้น  

๒. ใช้ทัศนศิลป์บูรณำกำรควำมสงบนิ่งในกำรท ำงำน  
      ๒.๑ ในชั่วโมงพุทธศำสนำให้วำดภำพในแนวทำงพุทธศิลป์ เช่น รอยพระพุทธบำท เศียร

พระพุทธรูปสมัยต่ำง ๆ ให้เห็นควำมแตกต่ำงของลำยเส้นบนใบหน้ำพระพุทธรูปที่ไม่เหมือนกันของยุคสมัยต่ำง ๆ 
พร้อมให้ควำมรู้ผ่ำนค ำสอนของพระพุทธเจ้ำไปในขณะเดียวกัน ฯลฯ เป็นต้น 
                ๒.๒ ในชั่วโมงสังคมศึกษำให้หัวข้อกำรวำดภำพเพ่ือต่อต้ำนยำเสพติด พร้อมให้ควำมรู้เรื่องพิษภัย 
โทษของยำเสพติด 

๓. ใช้นำฏศิลป์บูรณำกำรวิชำภำษำไทย  
                 ๓.๑ ในชั่วโมงวรรณคดีไทย ฝึกให้เด็กร ำท่ำง่ำย ๆ เพรำะนำฏศิลป์ต้องร ำไปกับบทร้อง ซึ่งบทร้อง
ก็ใช้เรื่องรำวจำกวรรณคดีหลำยๆเรื่องมำประพันธ์เพ่ือกำรร ำ  
                ๓.๒ ใช้นำฏศิลป์บูรณำกำรกับกำรเล่ำนิทำนคุณธรรม ขณะเล่ำไปให้เด็กๆเคลื่อนไหวตำมลักษณะ
ท่ำทำงของตัวละคร เรียกชื่อเด็กแทนตัวละครที่ท ำควำมดี  

๔. ศิลปะบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ในกำรท ำงำนศิลปะประดิษฐ์ชิ้นใหญ่ ๆ      
กำรเล่นดนตรีเป็นวง จะส่งผลไปถึงกำรปลูกฝัง กำรท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม ฯลฯ เป็นต้น ช่วยให้เด็กฝึกฝนกำรคิด
ของตนให้มีควำมถูกต้องสอดคล้องกับผู้ อ่ืน ไม่ขัดแย้งกัน แสวงหำหนทำงแก้ปัญหำ คิดและท ำสิ่งต่ำง  ๆ          
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยภำพรวม 

๕. ศิลปะบูรณำกำรกระบวนกำรท ำงำน เด็กได้ใช้กระบวนกำรท ำงำนทำงศิลปะ เช่น กำรคิดเรื่องสี 
แสงเงำ กำรแต่งเพลง ฯลฯ ท ำให้ได้ฝึกทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต และได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสำมำรถคิด 



๒๘ 
 

พิจำรณำ ใคร่ครวญ จนมีผลไปถึงกำรท ำงำนในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ และคุณครูควรให้ควำมสนใจและเห็นคุณค่ำของ
กำรท ำงำนของเด็ก ด้วยกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้แสดงผลงำนและน ำเสนอถึงที่มำของผลงำนนั้น ๆ 

๖. ศิลปะบูรณำกำรควำมรับผิดชอบ กำรรักษำควำมสะอำดของสถำนที่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมถึง
กำรดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้ ควำมเข้ำใจถึงหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และห้องเรียน 

 

กำรจัดอบรมควำมรู้เบื้องต้นกำรสอนทัศนศิลป์ให้คุณครูที่ไม่มีพื้นฐำน 

   

กำรจัดอบรมกิจกรรมขับขำนประสำนเสียง กำรร้องเพลงชำติและเพลงไทยให้ไพเรำะ 

   

กำรจัดกำรอบรมกำรเป่ำขลุ่ยไทยสู่สำกล (เพลงพระรำชนิพนธ์เบื้องต้น) 

     

๒.๒ กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนศิลปะในประเทศไทย 
 สถำนภำพของควำมรู้ศิลปกรรมในระดับสำกลถือว่ำเป็นภำษำสำมัญที่มนุษย์ทุกคนพึงมีและต้องพัฒนำ
ให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพรำะเป็นระบบภำษำที่เชื่อมโยงเข้ำสู่จิตใจได้โดยตรง ซึ่งเป็นภำษำหนึ่งที่ใช้ในกำร
สื่อสำรโดยต้องไม่ผ่ำนกำรแปรควำมหมำยตำมระบบภำษำของแต่ละชำติ แต่เป็นภำษำที่เข้ำถึงภำวะจิตใจของ
ทุกคนได้ ถ้ำบุคคลนั้นมีควำมเข้ำใจขั้นพ้ืนฐำนตำมระบบภำษำศิลปกรรมทั้งสำมรูปแบบ คือ ภำษำทำงทัศนศิลป์ 
(ศิลปะที่รับรู้ควำมงำมได้ด้วยกำรมอง) ภำษำทำงดนตรีและกำรร้องเพลง (กำรรับรู้ควำมไพเรำะได้ด้วยกำรฟัง
เสียง) และภำษำทำงนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง (กำรรับรู้ควำมงำมของเคลื่ อนไหวที่สอดคล้องกับจังหวะ) 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ภำษำของศิลปกรรมทั้ง 3 สำขำ เป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงสรรค์งำนต่ำง ๆ ได้หลำกหลำย
ตำมควำมต้องกำรของมนุษย์ รวมทั้งมีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตนทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญำเฉพำะถิ่น 



๒๙ 
 

 สถำนภำพของควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมในระดับสำกล จึงถือเป็นควำมรู้สำมัญที่ทุกคนสำมำรถเรียนรู้
และรับรู้ได้ และเป็นควำมรู้เฉพำะที่ทุกคนมีทักษะในกำรถ่ำยทอดที่แตกต่ำง ๆ กัน รวมทั้งเป็นควำมรู้พื้นฐำน
ที่จ ำเป็นส ำหรับทุกคน เพรำะเป็นกำรพัฒนำศักยภำพสมองของทุกคน 
 สถำนภำพควำมรู้ศิลปกรรมในประเทศไทย คนโดยทั่วไปมองว่ำเป็นควำมรู้ศิลปกรรมเป็นควำมรู้เฉพำะ
ตนของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลมีควำมสำมำรถไม่เท่ำกันและนับว่ำควำมรู้นั้นเป็นพรสวรรค์ของบุคคลนั้น 

 ๒.๒.๑ สภำพปัญหำ  
          จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนศิลปะนั้นมสีภำพปัญหำ สรุปได้ดังนี้ 

                     ๑) ระดับนโยบำยให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปกรรมน้อยกว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน ซึ่งขัดแย้งกับกำรพัฒนำศักยภำพของสมองสองซีกให้สอดคล้องกัน ระดับปฏิบัติกำรในสถำนศึกษำจึงลด
บทบำทกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปกรรมลง ทั้งที่เป็นวิชำสำมัญของกลุ่มวิชำแกนหลักในกำรพัฒนำศักยภำพสมอง 

๒) ควำมส ำคัญในกำรจัดอัตรำก ำลังครูถูกละเลย เพรำะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปกรรมถูกลด
ระยะเวลำเรียน สืบเนื่องจำกกำรก ำหนดสัดส่วนเวลำดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

๓) ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ จ ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกฝนทักษะกำรสอน และ
ทักษะเฉพำะในแต่ละสำขำบำงเรื่องเพ่ิมเติมจำกควำมรู้ที่ได้จำกสำระหลักสูตรกำรฝึกหัดครูในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษำ เพ่ือน ำควมรู้ใหม่มำปรับปรุง เพ่ิมเติมทักษะ และเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
และสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 

๔) ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย จ ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกฝนทักษะกำร
สอนและทักษะเฉพำะในแต่ละสำขำบำงเรื่องเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน รวมทั้งให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแนะแนวทำงกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ ตำมแต่ละสำขำอำชีพ 

๕) ผู้บริหำรในระดับพ้ืนที่ สถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ขำดควำมเข้ำใจเรื่องควำมรู้สำมัญและ
ควำมรู้เฉพำะด้ำน ที่เน้นทักษะกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน จึงขำดควำมเข้ำใจบทบำทของควำมรู้ศิลปกรรมในส่วน
ที่เป็นควำมรู้สำมัญว่ำเป็นสำระวิชำที่ไม่จ ำเป็นส ำหรับมนุษย์ ซ่ึงเป็นควำมเข้ำใจผิดอย่ำงมำก 

๖) ควำมเข้ำใจผิดดังที่กล่ำวในข้อ ๕ ท ำให้มีผลกระทบต่อแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง
ควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมทั้งในส่วนของควำมรู้สำมัญทั่วไปและควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำและกำรบริหำรจัดกำร อำทิ 
อัตรำก ำลัง งบประมำณ และกำรจัดสรรเวลำกำรเรียนรู้ 

๗) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงชิ้นมีอัตรำภำษีที่สู งเพรำะถูกมองว่ำ
เป็นสินค้ำฟุ่มเฟือย ท ำให้ยำกต่อกำรหำวัสดุและอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๒.๒.๒ แนวทำงกำรแก้ไข 
 ๑) ปรับทัศนคติผู้บริหำรในทุกระดับรวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองให้มีควำมรู้ เข้ำใจ ในหลักกำร

ของควำมรู้สำมัญและควำมรู้เฉพำะ เพ่ือร่วมกันก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำร
เรียนรู้ในแต่ละระดับ ประเภทกำรศึกษำ 

๒) ก ำหนดมำตรกำรภำษีวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีศักยภำพ
เพียงพอในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องและทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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๓) ก ำหนดให้มีกำรอบรมควำมรู้ฝึกทักษะใหม่และเทคนิคกำรสร้ำงควำมช ำนำญระดับสูง
ให้แก่ครูผู้สอนในแต่ละพ้ืนที่ ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำยตำมควำมเหมำะสมของแต่ละทักษะ
และควำมช ำนำญในแต่ละสำขำวิชำ เพ่ือเป็นฐำนในสร้ำงทักษะกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ 

๔) ก ำหนดให้มีหน่วยงำนกลำงส ำหรับวำงแนวทำงพ้ืนฐำนในกำรใช้ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมสำขำวิชำต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ของกำรพัฒนำและต่อยอดควำมรู้    
ให้เป็นนวัตกรรมใหม ่ๆ ในแต่ละภูมิภำค 

๒.๓ ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำรสู่กำรปฏิบัติ 
เนื่องจำกควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมเป็นทั้งควำมรู้สำมัญและควำมรู้เฉพำะอย่ำงตำมแต่ละสำขำวิชำกำร

สร้ำงสรรค์และพัฒนำศำสตร์ควำมรู้ด้ำนนี้ จ ำเป็นต้องใช้ทั้งมำตรกำรทั่วไปและมำตรกำรเฉพำะ ซึ่งจะเป็นทิศทำง
ในกำรใช้ฐำนควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมและสำมำรถสร้ำงสรรค์งำนใน
แต่ละสำขำได้อย่ำงมีควำมสุข จึงขอเสนอแนวทำงที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำศิลปะเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์มีคุณลักษณะ ๓ ด้ำนของคนไทยที่คำดหวัง อันได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือสร้ำงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี   
เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน และท้ำยสุดเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุขไว้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำ 
๑) รัฐให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำสมองทั้ง ๒ ซีก เพ่ือสร้ำงสังคมไทยที่มีคนคุณภำพ        

มีควำมคิดอย่ำงมีเหตุมีผล มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เกิดนวัตกรรมเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0  
๒) ปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส่งเสริมพัฒนำกำรทำงสมองทั้ง ๒ ซีก ไปพร้อมกัน

ในทุกระดับ ประเภทกำรศึกษำ  
๓) จัดสรรอัตรำก ำลังครูสอนศิลปะในโรงเรียนที่ขำดแคลน 
๔) จัดท ำฐำนข้อมูลกลำงเกี่ยวกับครูสอนศิลปะหรือผู้ท ำงำนด้ำนศิลปะในแต่ละพ้ืนที่  
๕) จัดให้มีกำรบูรณำกำรนโยบำย ยุทธศำสตร์ ของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องด้ำนศิลปะ

เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีเอกภำพและเกิดสัมฤทธิ์ผล เช่นงบประมำณ บุคลำกร ฯลฯ เป็นต้น 
๖) สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง รัฐ เอกชน และองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ  
๗) ลด/ยกเว้นภำษีกำรน ำเข้ำวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับงำนศิลปะและดนตรี เพ่ือให้สถำนศึกษำ

ทุกระดับมีศักยภำพเพียงพอในกำรจัดหำ  
๒.๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ 

   (๑) ด้ำนหลักสูตร 
๑) เพ่ิมจ ำนวนชั่วโมงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศิลปะในโรงเรียนระดับกำรศึกษำ         

ขั้นพ้ืนฐำน 
๒) ปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหำวิชำศิลปะเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน 
๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน 
๔) ให้สถำนศึกษำจัดท ำคู่มือและหลักสูตรที่บูรณำกำรระหว่ำงศิลปะเข้ำกับกลุ่มสำระ  

กำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 
๕) เพ่ิมหลักสูตรศิลปะอำเซียน 
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(๒) ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ๑) ต้องให้กำรสนับสนุนและเห็นควำมส ำคัญของวิชำศิลปะ 
 ๒) จัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรทั้ง ๕ ด้ำนและสำระอ่ืน ๆ อย่ำงชัดเจนและเป็น

รูปธรรม 
 ๓) มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล เปิดโอกำสในกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์  
 ๔) กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้ำนศิลปะภำยในสถำนศึกษำ 
 ๕) จัดหำ/จัดให้มีห้องเรียนในสถำนศึกษำส ำหรับกำรสอนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ และกำร

แสดงโดยเฉพำะ  
(๓) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ๑) จัดให้มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำผู้สอน โดยเฉพำะครู/ผู้สอนที่ไม่มีวุฒิด้ำนศิลปะแต่
ต้องรับผิดชอบกำรสอนศิลปะให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศิลปะเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนให้เหมำะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละช่วงวัย และระดับ ประเภทกำรศึกษำ 

 ๒) ส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวกับศิลปะ 
 ๓) สร้ำงควำมตระหนักให้ครูเห็นควำมส ำคัญเกี่ยวกับด้ำนศิลปะซึ่งสำมำรถใช้ประกอบ

อำชีพได้ 
 ๔) สนับสนุนให้ครูสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนศิลปะที่บูรณำกำรกับวิชำอ่ืน ๆ 
 ๕) ส่งเสริมให้ครูรู้จักเลือกใช้สื่อที่น่ำสนใจ ทันสมัย หลำกหลำยและเหมำะสม          

เพ่ือกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๖) สร้ำงบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้น่ำสนใจ ให้ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญของ

กำรเรียนด้ำนศิลปะ 
(๔) ด้ำนสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

        ๑) จัดรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสื่อและกำรเรียนรู้    
ของผู้เรียน 

  ๒) จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย และน่ำสนใจ 
  ๓) สร้ำง ส่งเสริม และพัฒนำกำรเข้ำถึงศิลปะเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน ด้วยสื่อที่หลำกหลำย  

 (๕) ด้ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  ๑) จัดกลุ่มโรงเรียนเปิดโอกำสให้ครูศิลปะท ำงำนร่วมกัน โดยจัดสรรเวลำและกิจกรรม       

ที่สอดคล้องกัน 
  ๒) ระดมทรัพยำกรของทุกภำคส่วนจัดให้มีห้องเรียนศิลปะของชุมชน 
  ๓) สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะในชุมชนท้องถิ่น 

๒.๓.๓ มำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
     (๑) ระยะสั้น 

         ๑) ส่งเสริม สร้ำงเสริม เพ่ิมพูนควำมรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้สอนศิลปะ
แขนงต่ำงๆ โดยจัดเป็นกลุม่สถำนศึกษำท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ในกลุ่มนี้ผู้สอนจะจัดช่วงเวลำกำรสอนและจัดกิจกรรม



๓๒ 
 

ค่ำยวิชำกำรที่สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์และต่อยอดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งของตนเองและ
สถำนศึกษำ 

 ๒) จัดให้มีกำรอบรมกำรสอนศิลปศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับครูที่ท ำหน้ำที่สอนศิลปศึกษำ
แต่ไม่มีวุฒิด้ำนศิลปศึกษำ ส ำหรับครูที่ผ่ำนกำรอบรมขั้นพ้ืนฐำนและจบด้ำนนี้โดยตรงให้เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำร
สร้ำงทักษะขั้นกลำงและขั้นสูง เพ่ือเพ่ิมเติมและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เทคนิคและกระบวนกำร อันเป็นกำร
พัฒนำกำรสอนในแต่ละระดับชั้นเรียน  

 ๓) ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดสรรพ้ืนที่ห้องเรียนเฉพำะ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
บริบทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำศิลปศึกษำ โดยไม่ให้รบกวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำอ่ืน ๆ 

 ๔) ก ำหนดให้ส่วนกลำง เขตพ้ืนที่ สถำนศึกษำ ชี้แจง แนะน ำ ชุมชนและผู้ปกครองให้เห็น
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ ควำมสำมำรถของผู้เรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้นจ ำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำครบถ้วน รอบด้ำนตำมสำระหลักสูตรไม่ควรตัดสำระวิชำที่เป็นวิชำ
แกนกลำงออก เพรำะวิชำต่ำง ๆ ที่เป็นวิชำสำมัญล้วนเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้สำระอ่ืน ๆ เป็นรำกฐำนของกำร
สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม ่และกลุ่มสำระวิชำศิลปศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ประกอบเป็นวิชำชีพได้  

 ๕) รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะควรวำงเกณฑ์กำรตัดสินที่เน้นกำรพัฒนำ
ของแต่ละบุคคลที่สำมำรถพัฒนำได้ตำมกรอบเกณฑ์มำตรฐำนในแต่ละระดับ มิใช่กำรแข่งขันตำมล ำดับคะแนน 

(๒) ระยะยำว 
๑) จัดสรรต ำแหน่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำขำวิชำศิลปศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำ

ในพ้ืนที่ขำดแคลนให้ครบ   
๒) ก ำหนดให้มีมำตรกำรพิเศษที่เกี่ยวกับภำษีกำรน ำเข้ำวัสดุและอุปกรณ์บำงชนิดที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวิชำด้ำนศิลปศึกษำ อำทิ เครื่องดนตรีสำกล วัสดุและ อุปกรณ์
ส ำหรับกำรสร้ำงงำนศิลปกรรม สำขำต่ำงๆ เช่น ภู่กัน สี กระดำษ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำและภูมิปัญญำ 

๓) สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย เปิดโอกำสให้ทุกแหล่งกำรเรียนรู้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้โดยมีหน่วยงำนกลำงให้กำรสนับสนุน ดูแล 
พัฒนำ ให้ควำมช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำในแต่ละแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงงำนและแนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรในแต่ละพ้ืนที่ 

๔) ก ำหนดให้มีศูนย์ศึกษำวิจัยและพัฒนำศิลปะและเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนในแต่ละพ้ืนที่     
ในสถำนศึกษำหรือแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีควำมพร้อม เพ่ือเปิดโอกำสให้มีกำรน ำเทคโนโลยีพื้นบ้ำน ควำมรู้ศำสตร์
สำขำต่ำง ๆ และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำต่อยอดพัฒนำเป็นเทคโนโลยีระดับกลำงและระดับสูง 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับศิลปะสำมำรถสรุปโดยกำรใช้แผนภำพแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำด้ำนศิลปะ (Mindmap) ดังต่อไปนี้ 
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๓. ด้ำนวัฒนธรรม 
๓.๑ สถำนกำรณ์/สภำพปัจจุบัน และควำมส ำคัญของวัฒนธรรม 

กำรรักษำวัฒนธรรม คือ กำรรักษำชำติ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ            
สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระรำชด ำรัสเนื่องในพิธีเปิดวันรณรงค์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๓๗ 
ควำมว่ำ 

“ชาติไทยเรามีความเจริญด้วยศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันครบถ้วนสาขาที่สืบทอดต่อเนื่ องมา   
แต่บรรพกาล สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติล้ าค่า เป็นนิมิตรหมายส าคัญอย่างเอก ที่แสดงให้เห็นความเป็นชาติไทย     
คนไทย ซึ่งแตกต่างจากชาติอ่ืน คนอ่ืน จึงเป็นสิ่งที่คนไทยพึงศึกษาให้เห็นแจ้งถึงคุณค่า และพยายามถนอม
รักษาไว้ด้วยความรู้ ความสามารถ และความฉลาดรอบคอบ เพ่ือมิให้ต้องสูญหายและแปรสภาพไปในทางเสื่อม 
ในการนี้ทุกคนต้องหมายแก่ใจและตระหนักว่า การศึกษาและรักษาวัฒนธรรมไทยแท้จริง คือ การจรรโลงรักษา
อิสรภาพและความเป็นไทยและคนไทยแต่ละคนไว้นั่นเอง” 

กำรด ำรงชีพตำมแบบแผนที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมำแต่อดีต มีส่วนสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำไทยในแต่ละช่วงเวลำ ท ำให้ประเทศไทยสำมำรถด ำรงบทบำทส ำคัญในฐำนะดินแดนที่มีภูมิหลังทำง
ประวัติศำสตร์อันยำวนำน พัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมในสังคมไทย บ่งชี้ถึงกำรผสมผสำนวัฒนธรรมกับชนชำติ    
ที่ติดต่อค้ำขำยอย่ำงชำญฉลำด ส่งผลให้วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมำมีคุณค่ำและควำมหมำยต่อวิถีชีวิตคนไทย 
ทั้งในด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง ศำสนำ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม แต่เมื่อโลกปัจจุบันเคลื่อนเข้ำสู่สังคม
ฐำนควำมรู้ กำรประยุกต์และกำรบูรณำกำรมีมำกขึ้น มิติทำงวัฒนธรรมถูกน ำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศด้วย
กำรสร้ำงรำยได้ผ่ำนสินค้ำทำงวัฒนธรรม เช่น สำธำรณรัฐเกำหลีส่งออกวัฒนธรรมตั้งแต่อำหำร ควำมบันเทิง 
ทั้งภำพยนตร์ ละคร ซีรีย์ เพลง และเกม เป็นต้น กระแสควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงมีผลกระทบต่อสังคมไทย
เป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบกับสังคมไทยยังมีจุดอ่อนในหลำยประเด็น ดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอย สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมำกขึ้น   
อันเป็นผลกระทบจำกกระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมที่หลำกหลำยผ่ำนสื่อและ
เทคโนโลยีไร้พรมแดน ก่อให้เกิดกำรผสมผสำนเข้ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมวิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนในสังคมไทยในแง่มุมต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็วและ
รุนแรง ท ำให้คนไทยเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นลดลง และวัฒนธรรมเหล่ำนี้อำจสูญ
หำยไปตำมกำลเวลำ อันเนื่องจำกกำรขำดวิจำรณญำณในกำรเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีที่เหมำะกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย กำรรับวัฒนธรรมอ่ืนมักอยู่ในลักษณะของกำรลอกเลียนแบบ ค่ำนิยม รวมทั้งควำม
พยำยำมที่จะก้ำวให้ทันกระแสโลกำภิวัตน์ เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมเพ่ิมขึ้น อำทิ กำรให้คุณค่ำกับควำม
สนุกสนำนและควำมสะดวกสบำย ละเลยเรื่องวินัย มีควำมเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
ขำดควำมรับผิดชอบ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวจำกเดิมที่เป็นสังคมแบบระบบเครือญำติ มีควำม
ใกล้ชิดกัน อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เปรียบเสมือนญำติพ่ีน้องกันทั้งหมู่บ้ำนและชุมชน กำรเปลี่ยนแปลงกำร  
อยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่เติมเต็มไปด้วยควำมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
หรือเรื่องใหญ่ มีควำมใกล้ชิดกับวัดและโรงเรียน วัฒนธรรมไทยที่เคยได้รับอิทธิพลจำกครอบครัวเป็นหลัก 
โดยเฉพำะด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมำตั้งแต่อดีตก ำลังจำงหำยไป 

 
 



๓๕ 
 

๒. เด็กและเยำวชนขำดองค์ควำมรู้ด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม จำกผลกำรศึกษำ (หัทยำ     
ตันป่ำเหียง, ๒๕๕๓) พบปัญหำของเด็กและเยำวชนด้ำนวัฒนธรรม ดังนี้ 

๑) ไม่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้และหลักธรรมค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
และแก้ไขปัญหำได้ สำเหตุเกิดจำกกำรไม่ใส่ใจ กำรไม่ให้ควำมส ำคัญ กำรห่ำงไกลวัดและศำสนำ กำรฟังบทสวด
ไม่เข้ำใจเพรำะเป็นภำษำบำลี ควำมเสื่อมศรัทธำในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตนไม่เหมำะสม หลักสูตรกำรศึกษำ      
ด้ำนศำสนำที่เน้นในเรื่องของทฤษฎีมำกกว่ำกำรปฏิบัติ ครอบครัวขำดกำรบ่มเพำะ ส่งเสริม หรือเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรน ำหลักธรรมค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำมำประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ ำวัน หรือแม้แต่ปัญหำ
ของสื่อท่ีไม่เหมำะสมต่ำง ๆ ท ำให้เด็กและเยำวชนซึมซับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่ำง ๆ มำกข้ึนทุกวัน 

๒) ขำดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและเข้ำใจถึงคุณค่ำ ซำบซึ้งในควำมสุนทรีย์ของศิลปะ ขำดกำร      
น ำศิลปะมำกล่อมเกลำเด็กและเยำวชนให้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อน มีคุณธรรม จริยธรรม และเอ้ืออำทรต่อผู้อ่ืน    
ขำดกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้ ท ำกิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออก แข่งขัน 
จัดแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนศิลปะให้เด็กและเยำวชนได้มีโอกำสเรียนรู้ เกิดทักษะ ได้แสดงออก 
เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง และเกิดจิตวิญญำณ เห็นคุณค่ำด้ำนศิลปะอย่ำงแท้จริง และน ำมำปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) เด็กและเยำวชนไทยส่วนหนึ่งขำดทักษะในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และกำรใช้ภำษำที่ถูกต้ อง   
ซึ่งต้องอำศัยกำรสอนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีจำกผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ครู อำจำรย์ และบุคคลสำธำรณะต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ
คือ สื่อมวลชน โดยเฉพำะโทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต วัยรุ่นมักจะเลียนแบบออกเสียงกำรพูดของดำรำ 
ศิลปินนักร้อง พิธีกร ดีเจ เป็นต้น 

๔) ปัญหำวิถีวัฒนธรรมกำรบริโภคและกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กยุคใหม่ ที่ท ำให้เด็กและเยำวชนนิยม 
ดื่มน้ ำอัดลม อำหำรฟำสต์ฟู้ด หรืออำหำรจำนด่วนประเภทต่ำง ๆ ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ส่งผลต่อปัญหำสุขภำพ     
อีกปัญหำหนึ่ง คือ สื่อโฆษณำให้ใช้จ่ำยอย่ำงฟุ่มเฟือย นิยมแฟชั่นรำคำแพง หรือสินค้ำมีชื่อเสียง อำทิ  
โทรศัพท์มือถือ นำฬิกำ น้ ำหอม กระเป๋ำถือ เป็นต้น  

๓. ขำดกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  โดยกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรท ำงำนที่ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุก ๆ ด้ำน นับตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์และวิถีชีวิตของตัวเองให้เป็นไปในทิศทำงที่พึงปรำรถนำ โดยยึดหลักกำรกำรพ่ึงตนเอง และกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งซึ่งเป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพ่ือที่จะก่อให้เกิดพลังที่จะร่วมกันพัฒนำกำรกระจำยอ ำนำจ     
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องและม่ันคง (วรรณะ รตันพงษ์ และคณะ, ๒๕๕๔) 

๔. กำรจัดกำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรม เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงสรรค์สังคมเป็นอย่ำงยิ่ง แต่ก็มีรำยวิชำบรรจุ           
อยู่เป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับสังคมและระบบกำรศึกษำไทย ยังไม่มุ่งเน้นกำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมเพ่ือกำร
รักษำ สืบสำน และต่อยอดอย่ำงเป็นระบบในทุกมิติ 

๓.๒ ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนวัฒนธรรม 
อนำคตทำงวัฒนธรรมมีแนวโน้มสู่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก เพรำะบริบททำงสังคมเปลี่ยนแปลงไป     

แต่กำรที่วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทำงใด วัฒนธรรมบำงส่วนหรือส่วนใดจะยังคงอยู่แบบดั้งเดิมหรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญ ๓ ประกำร คือ 

๑. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในยุคปัจจุบัน หำกสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และมี
พลังแห่งกำรเปลี่ยนแปลงสูงด้วยปัจจัยด้ำนโลกำภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดน ควำมเป็นอยู่ วิถีชีวิต แนบอิงอยู่กับ
เทคโนโลยี กำรสื่อสำร และควำมทันสมัยในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ วิถีแห่งวัฒนธรรมย่อมจะต้อง



๓๖ 
 

เปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะปรับตัวให้เข้ำกับสังคมรูปแบบใหม่ และเปลี่ยนรูปแบบแตกต่ำงออกไปจำกเดิมโดยมี
รำกฐำนจำกวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันจะเห็นได้จำกข้อมูลข้ำ งต้นว่ำ วัฒนธรรมต่ำง ๆ       
ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว เพรำะปัจจัยทำงสังคมดังกล่ำวมำ 

๒. กำรขับเคลื่อนแนวคิดด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม หำกสังคมไทยมีกระบวนกำรคัดกรองทำง
วัฒนธรรม จนสำมำรถแยกแยะประเด็นทำงวัฒนธรรม โดยก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และกลไกระดับชำติที่
ชัดเจน มีศักยภำพ และมีควำมเข้มแข็งเพียงพอ เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักรู้ร่วมกันในกำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่ทรงคุณค่ำไว้ให้มั่นคง ยั่งยืน และมีกำรเผยแพร่แนวนโยบำยนั้นลงสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งได้รับควำม
ร่วมมืออย่ำงจริงจังจำกทุกภำคส่วนก็จะเป็นพลังกำรขับเคลื่อนที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้วัฒนธรรมของไทยด ำรง
อยู่ต่อไป แม้บริบทต่ำง ๆ ภำยนอกจะเปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่ำงกำรให้กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ 
วัฒนธรรมแสดงถึงจำรีตประเพณีและวิถีปฏิบัติ จึงมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรศึกษำ        

ทุกระดับ ประเภท ยกตัวอย่ำงได้ดังนี้ 
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมวิชำหน้ำที่

พลเมืองเรื่อง มำรยำทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนบ้ำนส ำนักกอ ต ำบลปันแต อ ำเภอ     
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พัทลุงเขต ๑ 

๑. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  ควำมเป็นไทย 
๒. ผลกำรเรียนรู้ 
    ๒.๑ นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับมำรยำทไทย 
    ๒.๒ นักเรียนสำมำรถแสดงควำมเคำรพ เช่น กำรไหว้ กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์      

ได้อย่ำงถูกต้อง 
    ๒.๓ นักเรียนสำมำรถน ำเอำควำมรู้ที่ได้ฝึกฝนไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได ้
๓. สำระส ำคัญ มำรยำทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่ำงหนึ่งของคนไทย ที่แสดงถึงควำม

เป็นอัตลักษณ์ประจ ำชำติที่สมควรจะถ่ำยทอดให้คงอยู่สืบต่อไป มำรยำทไทยเป็นกิริยำมำรยำทที่คนไทยได้
สร้ำงสรรค์ให้เหมำะกับลักษณะนิสัยของคนไทยโดยเฉพำะกำรไหว้ กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 

๔. สำระกำรเรียนรู้กำรฝึกปฏิบัติมรรยำทชำวพุทธกำรไหว้กำรกรำบ 
๕. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๕. ๑ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
๕. ๒ ควำมสำมำรถในกำรคิด 

    ๑) ทักษะกำรวิเครำะห์  ๒) ทักษะกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
๕.๓ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรท ำงำนรักควำมเป็นไทยอยู่อย่ำง
พอเพียง เสียสละ มีน้ ำใจ มีจิตสำธำรณะเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

          ๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
                ๗.๑ นักเรียนฝึกปฏิบัติไหว้บุคคล ระดับต่ำง ๆและกำรกรำบเบญจำงคประดิษฐ์ 
                ๗.๒ กำรบันทึกแผนผังควำมคิด 
                ๗.๓ กำรเขียนควำมประทับใจ 
 
 



๓๗ 
 

๘. กำรวัดและกำรประเมินผล 
 

วิธีวัดผล เครื่องมือ เกณฑ์ 
๑. กำรสังเกตกำรร่วมกิจกรรม 
๒. สั ง เกตกำรพฤติกรรมกำร
เรียนรู้รำยบุคคล 
 
 
 
 
 
๓. ตรวจสมุดบันทึก 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียนรู้รำยบุคคล 
 
 
 
 
 
๓.สมุดบันทึก 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
- ปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้ 3 คะแนน 
-  ปฏิบัติ ได้  และมีบำงส่วนที่ ไม่
ถูกต้อง ได้ 2 คะแนน 
-  ปฏิบั ติ ได้ บ้ ำ ง เล็ กน้ อย  เป็ น
บำงส่วน หรือไม่ปฏิบัติ ได้  0 -1 
คะแนน 

          

 ๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
                ชั่วโมงที่ ๑ 

               กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๑. ครูและนักเรียนสนทนำถึงมำรยำทไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคือกำรไหว้        

ในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน แล้วแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรไหว้ที่ถูกต้อง 
ซึ่งกำรไหว้สำมำรถแบ่งเป็น ๓ระดับคือ บุคคลเสมอกันบุคคลมีอำวุโสสูงกว่ำและกำรไหว้พระสงฆ์ 

๒. นักเรียนศึกษำกำรไหว้แบบต่ำง ๆ จำก Youtube 
๓. นักเรียนดูครูสำธิตวิธีกำรไหว้แต่ละระดับเป็นแบบอย่ำง  
๔. นักเรียนฝึกไหว้บุคคลระดับต่ำง ๆ โดยครูและนักเรียนรุ่นพ่ีแกนน ำจิตอำสำและ

นักเรียนอำสำสมัครในห้องท่ีครูคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบช่วยกันสอนเพ่ือนให้ไหว้ให้ถูกต้องสวยงำ 
๕. นักเรียนแต่ละคนไหว้บุคคลระดับต่ำง ๆ ทีละท่ำให้ครูดูเพ่ือประเมินผล 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงกำรไหว้ที่ถูกต้องและแนะน ำให้นักเรียนน ำวิธีกำรไหว้   

ที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจ ำวันในโอกำสต่ำง ๆ 
               ชั่วโมงที่ ๒ 

                ๑. ครูพูดคุยถำมนักเรียนเกี่ยวกับกำรท ำควำมเคำรพพระรัตนตรัยว่ำใช้วิธีใดแล้วสอบถำม
นักเรียนว่ำนักเรียนรู้หรือไม่ว่ำกำรกรำบเบญจำงคประดิษฐ์คืออะไร แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ๒. นักเรียนอ่ำนใบควำมรู้ที่ 2 เนื้อหำเกี่ยวกับกำรกรำบพระรัตนตรัย ครูอธิบำยเพ่ิมเติม
ให้นักเรียนเข้ำใจยิ่งขึ้น ในกำรกรำบ หรือกำรไหว้ จะต้องเริ่มที่จังหวะที่ ๑ “อัญชลี” ถ้ำเป็นกำรไหว้ จะหยุดที่
จังหวะที่ ๒ “วันทำ” แต่ถ้ำเป็นกำรกรำบจะไปจังหวะที่ ๓ “อภิวำท” จึงสรุปได้ว่ำ กำรไหว้จะมี ๒ จังหวะ คือ 
อัญชลี กับวันทำ ส่วนกำรกรำบจะมี ๓ จังหวะ คือ อัญชี วันทำ อภิวำท 

 ๓. ครูนักเรียนดูครูสำธิตวิธีกำรกรำบเบญจำงคประดิษฐ์โดยเริ ่มจำกจังหวะที่ ๑ 
อัญชลี จังหวะที่ ๒ วันทำจังหวะที่๓อภิวำท โดยฝึกกำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ ซึ่ งประกอบด้วยองค์ 
๕ คือ หัวเข่ำ ๒ ฝ่ำมือ ๒ หน้ำผำก ๑ ให้จรดลงแนบกับพ้ืน และกรำบ ๓ ครั้ง เป็นกำรกรำบพระสงฆ์ 



๓๘ 
 

 ๔. นักเรียนฝึกกรำบเบญจำงคประดิษฐ์รำยบุคคลมีนักเรียนรุ่นพ่ีแกนน ำจิตอำสำและ
นักเรียนอำสำสมัครในห้อกรำบเบญจำงคประดิษฐ์ ที่ครูคัดเลือกเป็นต้นแบบช่วยกันสอนเพ่ือนให้โดยกรำบ
อวัยวะทั้ง ๕ สัมผัสพื้นได้อย่ำงถูกต้องสวยงำม 

 ๕. นักเรียนทดสอบกำรปฏิบัติรำยบุคคล โดยออกมำหน้ำห้อง ครูทดสอบรำยบุคคล และ
ครูจะให้ค ำแนะน ำเมื่อนักเรียนกรำบเสร็จ 

 ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทำงกำรน ำไปปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน   
ที่ถูกต้องของกำรไหว้พระและกรำบพระรัตนตรัย ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติตำมขั้นตอนและเขียน
ควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเป็นแผนผังควำมคิดลงบนกระดำนและนักเรียนบันทึกสรุปเป็นควำมรู้ของตน
ลงในสมุดและตกแต่งชิ้นงำนให้สวยงำม 
               ชั่วโมงที่ ๓  
               ๑. นักเรียนทุกคนเข้ำวัดเวฬุวันในวันพระ เพื่อไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน 

๒. นักเรียนทุกคนร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นักเรียนควรไหว้และกรำบพระให้ถูกต้อง
ตำมท่ีได้เรียนมำรวมทั้งท ำสมำธิและแผ่เมตตำพร้อมกัน 

๓. สนทนำทบทวนเกี่ยวกับมำรยำทที่งดงำมของเด็กไทยและคนไทย ที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ 
และแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน  

๔. เปิดโอกำสให้นักเรียนทุกคนสนทนำซักถำม และครูย้ ำเตือนให้นักเรียนฝึกมำรยำทใน
กำรปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืนๆด้วยควำมอ่อนน้อมถ่อมตนจนเกิดนิสัยที่ดีมีมำรยำทที่งดงำม 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ 
                          ๑๐.๑ วิดีโอจำกยูทูป Youtube 
                 ๑๐.๒ ใบควำมรู้ 
                 ๑๐.๓ วัดเวฬุวัน 

๑๑. บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
                           ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ตัวอย่ำงใบงำน 
 

   

กำรประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน ฝ่ำมือรำบปลำยนิ้วตั้งขึ้น 

๑. ไหว้พระ ยกมือที่ประณมขึ้นจรดหน้ำผำกให้ปลำยนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่ำงคิ้ว ให้ปลำยนิ้วชี้จรดตีนผม 
๒. กำรกรำบ (อภิวำท) เป็นกำรแสดงควำมเคำรพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้ำผำกแล้วน้อมศีรษะ 

ลงจรดพ้ืนหรือจรดมือ ณ ที่ใดที่หนึ่งแล้วน้อมศีรษะลงบนมือนั้น เช่น กรำบลงบน ตักก็อนุโลมถือว่ำเป็นกรำบ  



๓๙ 
 

ถ้ำหมอบแล้วน้อมศีรษะจรดมือที่ประนมถึงพ้ืนเรียกว่ำ หมอบกรำบกำรกรำบพระรัตนตรัยต้องกรำบแบบ
เบญจำงคประดิษฐ์  

กำรกรำบแบญจำงคประดิษฐ์ใช้กรำบพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กำรกรำบ
แบบเบญจำงคประดิษฐ์ หมำยถึง กำรที่ให้อวัยวะทั้ง  5 คือ เข่ำท้ัง 2 มือทั้ง 2 และหน้ำผำกจรดพื้น กำรกรำบ
จะมี 3 จังหวะและจะต้องนั่งอยู่ในท่ำเตรียมกรำบ 

ท่ำเตรียมกรำบ 
ชำย นั่งคุกเข่ำปลำยเท้ำตั้ง นั่ง บนส้นเท้ำ มือทั้งสองวำงบนหน้ำขำทั้ง สองข้ำง (ท่ำ
เทพบุตร) 
หญิง นั่งคุกเข่ำปลำย เท้ำรำบ นั่งบนส้นเท้ำ มือทั้งสองวำงบน หน้ำขำทั้งสองข้ำง (ท่ำ
เทพธิดำ)  

 
จังหวะที่ ๑ (อัญชลี) ยกมือขึ้นประนมระหว่ำงอกปลำยนิ้วชิดกันตั้งข้ึนแนบตัวไม่กำง
ศอก 
 
 
จังหวะที่ ๒ (วันทำ) ยกมือขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะ โดยให้ปลำยนิ้วชี้จรดหน้ำผำก 
 
 
จังหวะที่ ๓ (อภิวำท) ทอดมือลงกรำบ ให้มือและแขนทั้งสองข้ำงลงพร้อมกันมือคว่ ำห่ำง
กันเล็กน้อยพอให้หน้ำผำกจรด พื้นระหว่ำงมือได้ 
ชำย ให้กำงศอกท้ังสอง ข้ำงลง ต่อจำกเข่ำขนำนไปกับพ้ืน หลังไม่ โก่ง 
หญิง ให้ศอกท้ังสองข้ำงคร่อมเข่ำเล็กน้อย 

 

ท ำสำมจังหวะให้ครบสำมครั้ง แล้วยกมือขึ้นจบโดยให้ปลำยนิ้วชี้จรดหน้ำผำกแล้วปล่อยมือลง        
กำรกรำบไม่ควรให้ช้ำหรือเร็วเกินไป (คู่มือกำรเสริมสร้ำงวินัยนักเรียนในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ด้ำนกำรม ีจิตอำสำ เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ หน้ำ ๗๗-๘๙ , ๒๕๖๒) 

๓. กำรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอำเซียน กำรที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ASEAN 
Community) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ำให้ประเทศไทยต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ให้กว้ำงขึ้น และเน้นกำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนอันเป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน 
โดยเฉพำะในด้ำนกำรส่งเสริม กำรตระหนักรู้ร่วมกันในกำรเป็นประชำคมอำเซียน เพ่ือผลักดันให้เกิด “กำร
สร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน” ทั้งในแง่ของกำรสร้ำงควำมรู้สึกร่วมของกำรเป็นประชำคมอำเซียน และกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับมือต่อผลกำรกระทบที่เกิดจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยมีกรอบคิดหลัก ๓ ด้ำน คือ 

๑) กรอบควำมเข้ำใจในเชิงควำมหมำยของวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้จ ำกัดอยู่เฉพำะแต่ในควำมหมำยของ
กำรเป็นจำรีตหรือกำรคัดกรองสิ่งดีงำม สิ่งที่ควรอนุรักษ์เท่ำนั้น หำกในปัจจุบันควำมหมำยของวัฒนธรรมยัง
ขยำยวงกว้ำงไปสู่กำรเป็นครรลองหรือวิถีแห่งกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีควำมหมำย       
ที่ซับซ้อนและกว้ำงไกลมำกกว่ำกำรอนุรักษ์และกำรสงวนรักษำเท่ำนั้น 

๒) กรอบของควำมเป็นไทย ซึ่งแฝงไว้ด้วยกระแสของควำมเป็นชำตินิยม ซึ่งเป็นแกนหลักกำรค้ ำจุน
หรือกำรด ำรงอยู่ของวัฒนธรรมไทย หำกแต่ในปัจจุบันวัฒนธรรมไทยได้ถูกหลอมกลืนหรือก ำลังจะหลอมรวมเข้ำ

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Re
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Re
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Re
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Re


๔๐ 
 

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภูมิภำคและวัฒนธรรมโลก และเทคโนโลยีสำรสนเทศยังมีบทบำทที่ส ำคัญในกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัฒนธรรมบันเทิงและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ด้วย 

๓) กรอบของประชำคมอำเซียน ซึ่งกำรแบ่งกรอบกำรท ำงำนตำมเสำหลักกระจำยไปตำมกระทรวง
ต่ำง ๆ ได้กลำยเป็นข้อจ ำกัดส ำคัญในกำรวำงแผนและขับเคลื่อน เนื่องจำกลักษณะกำรท ำงำนแบบกำรบูรณำ
กำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนอำเซียนด้ำนต่ำง ๆ 

๓.๓ ข้อเสนอกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ 
 ด้วยควำมส ำคัญของวัฒนธรรม จึงขอเสนอแนะกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำร  

บูรณำกำรวัฒนธรรมในระบบกำรศึกษำรวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร           
จัดกำรศึกษำไว้ ดังนี้ 

 ๓.๓.๑ นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำ  
๑. กำรก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำนระดับนโยบำย ควรเป็นนโยบำยกำรด ำเนินงำนที่เป็น

รูปธรรม สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
๒. กระทรวงศึกษำธิกำรควรน ำนโยบำยควำมร่วมมือตำมบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum 

of Understanding - MOU) ด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงกระทรวงหลำย ๆ กระทรวงมำหลอมรวมกัน จำกนั้น   
แจ้งลงไปในระดับจังหวัดให้รับทรำบและร่วมมือกันด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จะช่วยแก้ปัญหำกำรหยุดชะงักของงำน 
โดยเฉพำะในกรณีทีม่ีกำรเปลี่ยนตัวผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวง 

๓. กระทรวงศึกษำธิกำรควรระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนมำเป็นพลังส ำคัญในกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรม และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำสังคมและประเทศชำติ โดยมีข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำเพ่ือให้กำรท ำงำนด้ำนวัฒนธรรมมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน ดังนี้ 

๑) กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนแม่บทส่งเสริมกำรอ่ำน ซึ่งได้ขับเคลื่อนไปแล้วในหน่วยงำน
ของกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนหนังสือน้อยของคนไทย ดังนั้นกระทรวงศึกษำธิกำรควรน ำ    
แผนแม่บทนี้ไปขับเคลื่อนกับเด็กไทยในระบบกำรศึกษำ ให้เด็กไทยรักกำรอ่ำนซึ่งมีทั้งกำรอ่ำนจำกหนังสือใน
ระบบเก่ำและกำรอ่ำนผ่ำนเทคโนโลยี 

 ๒) กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนบูรณำกำรกำรรู้เท่ำทันสื่อ และได้ท ำค่ำยเยำวชนร่วมกับ
โรงเรียนในจังหวัดต่ำง ๆ จังหวัดละ ๕ โรงเรียน มีเด็กเข้ำร่วมประมำณ ๑๐๐ - ๑๒๐ คน โดยกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นเจ้ำของโครงกำรและงบประมำณ กระทรวงศึกษำธิกำรส่งคนเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือให้โครงกำรนี้
มีควำมยั่งยืนและเด็กได้รับประโยชน์มำกขึ้น ควรมีกำรบูรณำกำรทั้งโครงกำรและงบประมำณร่วมกันระหว่ำง
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้โครงกำรมีควำมยั่งยืนและมีนักเรียนได้เข้ำร่วมโครงกำร
มำกขึ้น 

๓) กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยหรือกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในด้ำนวัฒนธรรม 
หน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญคือ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) และ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในพื้นที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นหน่วยให้บริกำรเชิงวิชำกำรได้อย่ำงแพร่หลำยกว้ำงขวำง 

๔) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนของสังคม
มำร่วมจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรเลี้ยงดู อบรมบ่มเพำะ
บุตรหลำนตน ให้เป็นพลังส ำคัญของสังคม โดยอำจด ำเนินกำรดังตัวอย่ำง เช่น 



๔๑ 
 

   (๑) เชิญชวนผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบดูแลเด็กและเยำวชนเมื่อกลับถึงบ้ำน 

   (๒) ควำมรู้เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ รวมถึงวิชำเฉพำะสำขำต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ 
หรืออำชีพต่ำง ๆ ของผู้ปกครอง อำทิ ท ำนำ ท ำไร่ และกำรเกษตรกรรม ที่สำมำรถน ำมำสอดแทรกในสำระวิชำ
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมได้ โดยจัดให้ผู้ปกครองมำถ่ำยทอดในชั่วโมงพิเศษ หรือช่วงเช้ำหลังเคำรพ 
ธงชำติ เพ่ือให้ผู้กครองมีส่วนรับผิดชอบและภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยโรงเรียนและสังคม ในกรณีที่ผู้ปกครอง    
ไม่มั่นใจ หรือยังไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ มีครูประจ ำวิชำ เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรถ่ำยทอด   
ควำมรู้ขึ้น เช่น กำรถำมทีละประเด็น และเปิดโอกำสให้เด็กและเยำวชนสอบถำมได้ด้วย เป็นต้น 

๕) สนับสนุนงบประมำณสถำนศึกษำในกำรท ำวิจัย เรื่องกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทำงกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ให้เพ่ือนครูได้น ำไปใช้เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  

๖) กระทรวงศึกษำธิกำรควรจัดท ำตัวอย่ำงแหล่งกำรเรียนรู้และฐำนข้อมูลแหล่งกำร
เรียนรู้เหล่ำนี้ให้เผยแพร่หลำยกว้ำงขวำง รวมทั้งให้กำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้
และคัดเลือกแหล่งกำรเรียนรู้ดีเด่นในแต่ละสำขำมำไว้ในศูนย์ข้อมูลของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้โรงเรียน   
ที่สนใจไปศึกษำเรียนรู้น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำของตน 

๗) กระทรวงศึกษำธิกำรควรแนะแนวทำงให้แต่ละโรงเรียนบ่มเพำะคุณธรรม จริยธรรม
และเรียนรู้กำรเท่ำทันสื่อทุกวัน โดยยกกรณีตัวอย่ำงจำกข่ำว หรือให้นักเรียนคัดเลือกข่ำวในประเด็นดังกล่ำว
ผลัดเปลี่ยนกันน ำมำเล่ำขณะเคำรพธงชำติ โดยมีครูประจ ำชั้นเป็นผู้แนะแนวทำงและสอนให้ตรวจสอบข้อมูล  
ให้ดีก่อนทุกครั้ง รวมทั้งกำรให้เกียรติแหล่งที่มำของข้อมูล 

 ๓.๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ  
๑. ด้ำนหลักสูตร 

๑) กระทรวงศึกษำธิกำรควรปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดหลักสูตร
ของตนเองได้อย่ำงอิสระ โดยอยู่บนพ้ืนฐำนควำมร่วมมือของโรงเรียน รัฐบำล ชุมชน และครอบครัว เพ่ือให้กำร
จัดกำรศึกษำเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม โดยมีกำรทดสอบระดับชำติเป็นแนวทำงในกำร
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำของแต่ละพ้ืนที่ 

๒) กำรจัดท ำหลักสูตรด้ำนวัฒนธรรมควรเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
คุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ กำรอยู่ร่วมกันในสังคม กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๓) เพ่ิมหลักสูตรวัฒนธรรมในประเทศกลุ่มอำเซียนอย่ำงเข้มข้น เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและ
เตรียมควำมพร้อมของเด็กและเยำวชน รวมทั้งผู้ปกครองให้ยอมรับ และเข้ำถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศสมำชิก 

๔) กำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำรควรมีภำคประชำสังคมในแต่ละ
พ้ืนที่ร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนกำรเชื่อมโยงควำมคิดของเนื้อหำ สัมพันธ์สอดคล้อง
กับบริบท สภำวะแวดล้อม สิ่งรอบตัวกับชีวิตจริงของผู้เรียนในสถำนศึกษำของแต่ละพ้ืนที ่

๕) กำรเพ่ิมเวลำรู้ให้ผู้เรียน (ทดลองกำรเรียนรู้ตำมควำมชอบและควำมถนัดของเด็ก)     
แต่ละสถำนศึกษำ ควรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนอย่ำงสนุกเพลิดเพลิน ทั้งควำมรู้ด้ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี กำรท่องเที่ยว กำรเรียนศิลปะหัตถกรรม กำรเกษตร และอ่ืน ๆ สำมำรถน ำสิ่งที่เรียนรู้มำสร้ำง
มูลค่ำเป็นอำชีพได ้



๔๒ 
 

๖) กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิต ควรเน้นกำรส่งเสริมอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ และพัฒนำ     
ให้ได้คุณภำพมำตรฐำน เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

๗) ให้สถำนศึกษำจัดท ำคู่มือและหลักสูตรบูรณำกำรควำมรู้ระหว่ำงวัฒนธรรมให้เข้ำกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ทุกระดับ เพ่ือเป็นต้นแบบให้น ำไปปฏิบัติจริง 

๒. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในศำสตร์และศิลป์ด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงแท้จริง 
๒) มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร และสร้ำงควำมร่วมมือกับ

เครือข่ำยกำรศึกษำได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
๓) มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีเจตคติที่ดี เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรม         

เท่ำเทียมกับสำระกำรเรียนรู้ทุกสำระ 
๔) มีควำมรักในวิชำชีพและพร้อมพัฒนำทุกด้ำนตำมควำมก้ำวหน้ำของโลก 
๕) มีควำมเป็นผู้น ำสูง และพร้อมรับฟังควำมคิดเห็น 

๓. ด้ำนครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๑) ครูและสถำนศึกษำต้องเพ่ิมสำระวิชำกำรปรับตัวในรูปแบบชีวิตของคนรุ่ นใหม่ 

เนื่องจำกสภำพแวดล้อมและสังคมรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมกำรอยู่อำศัยในแฟลต คอนโดมิเนียมและ
หมู่บ้ำนจัดสรร ดังนั้นจึงต้องรู้จักกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกำรเคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน กำรมีระเบียบวินัยและ
กำรยับยั้งชั่งใจไมใ่ห้เกิดควำมรุนแรงในสังคม 

๒) ครูและสถำนศึกษำต้องจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรรับฟังค ำวิพำกษ์วิจำรณ์และ
กำรตอบโต้อย่ำงมีเหตุผล ทั้งในสังคมโรงเรียน ครอบครัว และโลกออนไลน์ 

๓) ครูและสถำนศึกษำควรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควำมถูกต้องดีงำมตำมหลักธรรม
ทำงศำสนำให้เด็กและเยำวชนเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งต้องท ำตนเองเป็นแบบอย่ำง โดยเน้นตัวอย่ำงเรื่อง
ควำมตั้งใจมั่น และกำรใช้ใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของบรรพชน จึงได้เห็นผลงำนที่มีคุณค่ำอันเป็นเอกลักษณ์
งดงำมเหล่ำนั้นคงอยู่คู่สังคมไทยเป็นจ ำนวนมำก เป็นสำธำณะสมบัติและควำมภำคภูมิใจร่วมของคนในชำติ 

๔) สถำนศึกษำและครูควรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ให้สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตจริงได้ จึงควร
สอดแทรกควำมเป็นไทยของแต่ละท้องถิ่นไว้ในกิจกรรมกำรศึกษำ ทั้งกำรเรียนด้ำนตัวอักษร ภำษำ ประเพณี 
ควำมเชื่อ คติธรรมค ำสอนต่ำง ๆ หำกโรงเรียนและครูไม่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเพียงพอ ควรเชิญครูภูมิปัญญำ
หรือปรำชญ์ท้องถิ่น หรือผู้ปกครองเด็กที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำเป็นวิทยำกร โดยมีครูประจ ำชั้นหรือครู
ประจ ำวิชำเป็นพ่ีเลี้ยงนักเรียน เพ่ือช่วยตั้งค ำถำมและแปลงข้อควำมอันเป็นภูมิปัญญำที่มีควำมยำกให้เด็ก
สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงถูกต้อง 

๕) สถำนศึกษำต้องจัดท ำสื่อที่เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ถูกต้องให้เด็กและเยำวชน สำมำรถ
ค้นคว้ำข้อมูลได้ตลอดเวลำ 

๖) สนับสนุนงบประมำณสถำนศึกษำในกำรท ำวิจัย เรื่องกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทำงกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ให้เพ่ือนครูได้น ำไปใช้เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  

๗) จัดเงินพิเศษ (โบนัส) ให้แก่ครูและสถำนศึกษำที่มีผลจัดกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ือเป็น
แรงจูงใจคัดเลือกคนดีมีควำมรู้มำเป็นครู 



๔๓ 
 

๘) ครูและสถำนศึกษำควรสอดแทรกควำมรู้เรื่องพระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้เด็กและ
เยำวชนได้เรียนรู้ข้อกฎหมำย ข้อห้ำม สิ่งที่พึงท ำได้และท ำไม่ได้จะได้มีควำมเข้ำใจและตระหนักรู้ตำมตัวบท
กฎหมำย 

๙) ครูและสถำนศึกษำควรบรรจุกิจกรรมกำรใช้สื่ อและกำรใช้โทรศัพท์ค้นหำข้อมูล          
ที่ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ ในขณะเดียวกันโรงเรียนและครูควรมีกติกำกำรใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในเวลำ        
ที่ถูกต้องเหมำะสม เพรำะโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่ท ำให้เด็กลุ่มหลง จมอยู่ในคลังข้อมูลที่มีท้ังถูกและผิด 

๑๐) ครูและสถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมกำรใช้ภำษำบกพร่องในสื่อมำเป็นตัวอย่ำง           
เพ่ือเสนอแนะกำรใช้ภำษำไทยที่ถูกต้องและกำรเรียนรู้ภำษำแต่ละท้องถิ่นของสังคมไทย เพ่ือเปิดโอกำสทำงกำร
ศึกษำและเรียนรู้เพ่ือนบ้ำนหรือเพ่ือนร่วมชุมชนจำกสื่อที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 

๑๑) สถำนศึกษำควรสอดแทรกวิชำเพศศึกษำเข้ำไว้ในหลักสูตร โดยอำจเชิญแพทย์หรือ
พยำบำลในชุมชน ตลอดจนนักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์ในชุมชนมำให้ควำมรู้เป็นครั้งครำว เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องจำกผู้รู้จริง ทั้งยังได้เปลี่ยนบรรยำกำศกำรเรียนจำกวิทยำกำรภำยนอกหรือได้ศึกษำ       
ในสถำนที่จริงด้วย 

๔. ด้ำนกำรบูรณำกำรควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรม 
ประเทศไทยมีหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรมแยกออกเป็น          

สองหน่วยงำน คือ กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีสื่อสร้ำงสรรค์ด้ำนวัฒนธรรมอยู่ใน
สังคมเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สังคมและ
ประเทศชำติอย่ำงแท้จริง จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดและสภำวัฒนธรรมในทุกจังหวัดมีข้อมูลเรื่องแหล่งกำร
เรียนรู้ในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก สถำนศึกษำควรใช้แหล่งควำมรู้จำกหน่วยงำนเหล่ำนี้เข้ำมำสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำในทุกพ้ืนที่ 

๒) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งกำรระดม
ทุนและสนับสนุนทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ รวมถึงสร้ำงโอกำส โดยจัดกำรพัฒนำบุคลำกร ให้กำรฝึกอบรม       
แก่ผู้บริหำร ผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมในสถำนประกอบกำร
จริง 

๕. ด้ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
     กระทรวง ทบวง กรมของภำครัฐ ร่วมมือกับภำคเอกชน ภำคประชำสังคมเข้ำมำร่วมมือ

จัดกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง เช่น 
 ๑) เชิญผู้ปกครองมำให้ควำมรู้เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ รวมถึงวิชำเฉพำะสำขำ   

ต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ เพ่ือให้ผู้กครองมีส่วนรับผิดชอบและภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยโรงเรียนและสังคม  
 ๒) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในจังหวัด 

อำทิ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีวิทยำกร
ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญประจ ำอยู่ เมื่อผู้เรียนไปทัศนศึกษำจะเกิดกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนวิชำกำร กำรบริหำร
จัดกำร รวมทั้งมำรยำท วิถีประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้องในกำรเยี่ยมชมแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนที่เหล่ำนี้ 

๓) สถำนศึกษำจัดให้มีผู้รู้ในภูมิปัญญำด้ำนต่ำง ๆ เช่นครูภูมิปัญญำไทย ศิลปินแห่งชำติ    
ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนวัฒนธรรม เป็นต้น เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นผู้สอน/
ผู้สอนพิเศษเพ่ิมเติม นอกเหนือจำกวิชำตำมหลักสูตร เช่น กำรเรียน เขียนอ่ำน อักษรโบรำณ ภำษำโบรำณ   



๔๔ 
 

กำรฝึกอำชีพต่ำง ๆ อำท ิเป็นมัคคุเทศก์ กำรน ำภูมิปัญญำโบรำณมำท ำขนมหรืออำหำร เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูน
ทักษะ และควำมสำมำรถพิเศษมำกขึ้น 

๔) สร้ำงเครือข่ำยครูต้นแบบในกำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรสอนแบบบูรณำกำรควำมรู้       
ด้ำนวัฒนธรรมกับกลุ่มสำระวิชำอ่ืน ๆ ทั้งแบบกำรสอนโดยตรงและกำรสอนออนไลน์ 
 

บทสรุปและวิเครำะห์ด้ำนวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม นับว่ำมีควำมส ำคัญและมีคุณค่ำยิ่งแก่ทุกสังคม เพรำะเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์      
ของชำติ สังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมมีควำมรู้สึกผูกพันกัน เกิดควำมเชื่อมโยงสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นมั่นคง
ด้วยควำมจงรักภักดี กำรมีวัฒนธรรมที่ดีงำมเหมำะสม เช่น กำรมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ ย่อมท ำให้สังคมเจริญก้ำวหน้ำ วัฒนธรรมจึงเป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงระเบียบของสังคม ตลอดจนเป็นเครื่องก ำหนดพฤติกรรมของสังคม รวมทั้งสำมำรถสร้ำง
แบบแผนของควำมคิด ควำมเชื่อ และค่ำนิยมของสังคมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน แม้ว่ำวัฒนธรรมจะมี
วิวัฒนำกำร มีควำมคลี่คลำย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนกันในระหว่ำงสังคม ระหว่ำงประเทศ        
 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมอันดีงำมมีเอกลักษณ์ของสังคมไทยให้แก่เด็กและเยำวชน       
อย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ ย่อมเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่อนุชนในกำรเลือกรับวัฒนธรรมตำมกระแส
อย่ำงมีวิจำรณญำณ ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ร่วมกันในกำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมดั่งเดิม
อันทรงคุณค่ำไว้เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สังคม และกำรอยู่ร่วมกับประชำชนโลกอย่ำงมีสันติสุข รวมถึงรู้จักวิธี
ธ ำรงรักษำสิ่งแวดล้อมของโลกนี้ให้ยั่งยืนสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับวัฒนธรรมสำมำรถสรุปโดยใช้แผนผังควำมคิด           
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรม (Mindmap) ดังต่อไปนี้ 

 

 



๔๖ 
 

๔. ด้ำนกีฬำ 
    ๔.๑ สถำนกำรณ์/สภำพปัจจุบัน และควำมส ำคัญของพลศึกษำและกีฬำ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชด ำรัส
ในพิธีเปิดกำรประชุมใหญ่สัมมนำเรื่องกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๒๓ ว่ำ  

“...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส าหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เ ฉย ๆ ถ้าใช้แรง           
ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ าเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปกติท างานโดยไม่ใช้ก าลังหรือ
ใช้ก าลังแต่น้อย จึงจ าเป็นต้องหาเวลาออกก าลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน... ” 
(ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ: ออนไลน์)  

พลศึกษำและกีฬำนั้น ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนทั่วโลกมำช้ำนำน     
มีพัฒนำกำรในหลำกหลำยมิติ มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรู้ในเชิงวิทยำศำสตร์หลำยสำขำได้รับกำร
พัฒนำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำกรทั่วโลกให้มีสุขภำวะที่ดีจำกกำรออกก ำลังกำย จำกกำรเล่นกีฬำและ
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำร หลำยประเทศน ำสิ่งเหล่ำนี้มำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ควำมมั่นคงทำงสังคม จนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ ศำสตร์ทำงด้ำนพลศึกษำโดย
ใช้กิจกรรมกำรเล่นกีฬำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ประชำกรทั่วโลกมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำมำรถ
เพ่ิมประสบกำรณ์ชีวิตด้ำนสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นสุข 

๑. ควำมหมำยของค ำว่ำ “พลศึกษำและกีฬำ” 
    ก. พลศึกษำ (Physical Education) หมำยถึง สำระกำรเรียนรู้แขนงหนึ่งที่ว่ำด้วยกำรเรียนรู้

เรื่องกำรเคลื่อนไหวที่ต้องบังคับร่ำงกำยและควบคุมจิตใจ เพ่ือก่อให้เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงถูกวิธีและมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกก ำลังกำย และใช้กีฬำเป็นสื่อในกำรเรียนรู้ 

ข. กีฬำ (Sport) หมำยถึง กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยที่อยู่ภำยใต้กติกำ ซึ่งถูกก ำหนด       
โดยควำมเห็นที่ตรงกัน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพักผ่อน กำรแข่งขัน ควำมเพลิดเพลิน ควำมส ำเร็จ กำรพัฒนำ
ของทักษะ หรือหลำยสิ่งรวมกัน  

๒. สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนพลศึกษำและกีฬำของโลก 
      ๒.๑ สถำนกำรณ์ด้ำนพลศึกษำ แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติฉบับที๕่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้
ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำตำมกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนกีฬำไว้ ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) กีฬำ       
ขั้นพ้ืนฐำน (๒) กีฬำเพ่ือมวลชน (๓) กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ และ (๔) กีฬำเพ่ือกำรอำชีพ ปัจจุบันกำรพัฒนำกำร
กีฬำยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำหลักของระบบกำรศึกษำไทย สำเหตุเนื่องจำกขำดกำรวำงพ้ืนฐำนกำร
เล่นกีฬำที่ครอบคลุมให้แก่เด็กและเยำวชน ขำดควำมเหมำะสมในกำรจัดเวลำส ำหรับกำรออกก ำลังกำยใน
สถำนศึกษำ ตลอดจนขำดแคลนบุคลำกรด้ำนพลศึกษำหรือครูพลศึกษำที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนนี้อย่ำงแท้จริง  
เมื่อกรมพลศึกษำได้ถูกโอนย้ำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำรไปอยู่ในสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ผลที่
ตำมมำก็คือ ผู้เกี่ยวข้องขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำของ
เด็กและเยำวชนตั้งแต่เยำว์วัย  อันจะส่งผลเสียระยะยำวทำงด้ำนพลำนำมัยของคนในประเทศ 

๒.๒ สถำนกำรณ์ด้ำนกีฬำ กระแสโลกำภิวัฒน์และวิวัฒนำกำรทำงด้ำนอุตสำหกรรมที่แปรเปลี่ยนไป
ตำมยุคสมัย ก่อให้เกิดค่ำนิยมใหม่ วิถีชีวิตใหม่ กำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย กำรสร้ำงมูลค่ำในเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศก็แตกต่ำงกันออกไป ในเรื่องของกีฬำก็เช่นกัน กำรพัฒนำกีฬำทั่วโลกในอดีตที่ผ่ำนมำ  
มีปรำกฏกำรณ์ท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำกำรกีฬำใน ๒ มิติ ได้แก ่

 



๔๗ 
 

๒.๒.๑ กำรพัฒนำกำรทำงกำรกีฬำในภำพรวม (Megatrends) ปัจจัยส ำคัญที่ขับเคลื่อน
กำรเติบโตของกำรกีฬำและอุตสำหกรรมกำรกีฬำจ ำแนกออกเป็น ๕ ประเภทหลัก ดังนี้ 
                              (๑) ควำมตื่นตัวในกำรดูแลเอำใจใส่สุขภำพและกำรออกก ำลังกำยเพ่ิมมำกข้ึน 
                              (๒) กำรผลักดันและส่งเสริมกำรกีฬำมวลชนโดยภำครัฐ เนื่องจำกกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ กลุ่มที่ต้องกำรมีชีวิตหลังเกษียณอำยุที่ดี มีคุณภำพ มีอำยุขัยโดยเฉลี่ยยำวนำนขึ้น กำรตื่นตัวและกำร
เอำใจใส่สุขภำพในกลุ่มประชำชนโดยทั่วไป และกำรเรียกร้องควำมเสมอภำคของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและคน
พิกำร 
                              (๓) โลกำภิวัตน์กับเศรษฐกิจทำงกำรกีฬำที่เปลี่ยนไป เช่น นักกีฬำอำชีพนิยมเลือกเล่น
ชนิด ประเภทกีฬำหรือแข่งขันกีฬำในประเทศที่ให้ค่ำตอบแทนสูงกว่ำ เป็นต้น 
                              (๔) กำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชำกร อำทิ กำรออกก ำลังกำยกลุ่มเล็ก กำรเล่น
โยคะ และกำรออกก ำลังกำยในฟิตเนสที่ให้กำรบริกำรหลำยรูปแบบ รวมไปถึงกำรวำงแผนกำรออกก ำลังกำย
หรือกำรเล่นกีฬำที่เหมำะสมกับควำมชอบของตัวเอง (Personalized Sports) เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเวลำกำร
ใช้ชีวิตของตนในแต่ละวัน 

      (๕) ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิตอล วิทยำศำสตร์กำรกีฬำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในยุคสังคมดิจิตอลปัจจุบัน 
 ๒.๒.๒ พัฒนำกำรทำงกำรกีฬำเฉพำะกลุ่ม (Segment - specific trends) สำมำรถ
จ ำแนกแนวโน้มของกำรพัฒนำกำรกีฬำเฉพำะกลุ่มในภำพรวมของโลกและภูมิภำคออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   (๑) กีฬำอำชีพ (Professional Sports) แบ่งออกเป็น ๓ มิติ ได้แก่ (๑) ผู้ชมกีฬำ    
ทั่วโลกนิยมรับชมกีฬำฟุตบอลเป็นอันดับหนึ่ง (๒) ผลิตภัณฑ์ทำงกำรกีฬำห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)    
ของอุตสำหกรรมกำรกีฬำ และ (๓) รำยได้จำกกำรกีฬำมีอัตรำกำรเจริญเติบโตขึ้น 
  (๒) กีฬำเพ่ือควำมบันเทิงและนันทนำกำร (Recreational Sports) แบ่งออกเป็น ๓ มิติ  
ได้แก่ (มิติที่ ๑) ผู้เล่นกีฬำ ควำมนิยมของกำรรักสุขภำพทั่วโลกส่งผลให้รำยได้โดยรวมของสถำนที่ออกก ำลัง
กำยทั่วโลกเติบโตขึ้น (มิติที่ ๒) ผลิตภัณฑ์ทำงกำรกีฬำ รัฐบำลในหลำยประเทศจัดสรรเงินทุนด้ำนกำรกีฬำ   
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงกีฬำส ำหรับประชำกรทุกกลุ่มในประเทศ และ (มิติที่ ๓) รำยได้จำกกำรกีฬำ ผู้ผลิต
อุปกรณ์ทำงกำรกีฬำทั่วโลก มีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จ ำแนกได้  ๒ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ๑) รำยได้     
จำกกีฬำเพ่ือกำรอำชีพ (Professional Sports Revenue) และ๒)รำยได้จำกกีฬำเพ่ือควำมบันเทิงและ
นันทนำกำร (Recreational Sports Revenue) เมื่อเทียบกับรำยได้รวมของอุตสำหกรรมทั้งหมดโดยมีอัตรำ
เติบโตขึ้นตำมประเภทของรำยได้ ได้แก่ ชุดกีฬำรองเท้ำกีฬำ สถำนออกก ำลังกำย อุปกรณ์กีฬำอำหำรบ ำรุง
สุขภำพ และ เครื่องดื่มบ ำรุงสุขภำพ 
     ๒.๓ แนวโน้มด้ำนพลศึกษำ 
           พลศึกษำโดยใช้กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยและกีฬำท ำให้เกิดกำรพัฒนำในบุคคล ๕ ด้ำน 
ประกอบด้วย ร่ำงกำย จิตใจ สังคม อำรมณ์ และสติปัญญำ สู่กำรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ด ำรงชีวิต        
ไดอ้ย่ำงมีคุณภำพจำกกำรศึกษำกำรออกก ำลังกำยของประชำชน พบว่ำ 

      ๑) ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยมำกขึ้น คนไทยเคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยลงจะอยู่ในอิริยำบถนั่ง
และนอนมำกขึ้น น ำมำซึ่งกำรเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจ ควำมดันโลหิตและเบำหวำน 

      ๒) คนไทยออกก ำลังกำยน้อยมำก กำรไม่เคลื่อนไหว นั่งนำนเกินกว่ำ ๔ ชั่วโมง จะท ำให้ยีนส์
ที่ควบคุมน้ ำตำลและไขมันในร่ำงกำยเริ่มหยุดกำรท ำงำน 

 



๔๘ 
 

๒.๔ แนวโน้มด้ำนกีฬำ 
           แนวโน้มของกำรกีฬำทั้งในภำพรวมของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกโดยมีพัฒนำกำร

ที่เปน็รูปธรรมและเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสรุปแนวโน้มกำรกีฬำที่ส ำคัญในอนำคตได้ ๗ ประกำร ดังนี้ 
๑. กำรเอำใจใส่ต่อสุขภำพและกำรออกก ำลังกำย เกิดจำกค่ำนิยมกำรยอมรับว่ำ กำรมีรูปร่ำง

และบุคลิกภำพที่ดีอันเกิดจำกกำรมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงว่ำ เป็นส่วนส ำคัญท ำให้ตัวเองดูดีและน่ำดึงดูด  
ท ำให้ประชำชนหันมำสนใจ และตระหนักว่ำ พลำนำมัยเป็นเรื่องที่จ ำเป็นต้องใส่ใจเพ่ือท ำให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ
และหันมำให้ควำมสนใจในกำรดูแลรักษำสุขภำพและใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพและกำรออก
ก ำลังกำยมำกขึ้น 

๒. กำรผลักดันกำรกีฬำเพื่อมวลชนอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลในหลำยประเทศต่ำงมีนโยบำย
ส่งเสริมกำรกีฬำให้กับประชำกรทุกกลุ่มทุกพื้นที่และทุกมิติภำยในประเทศ โดยกำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ
กีฬำเพื่อมวลชนผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำยง่ำยต่อกำรเข้ำถึงส ำหรับประชำชนทั่วไป กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อันเป็นปัจจัยส ำคัญที่ผลักดันให้เกิดนโยบำยและกิจกรรมส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อมวลชนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิด
เป็นควำมตื ่นตัวและกำรเอำใจใส่ส ุขภำพของประชำชนทุกกลุ ่ม  ทุกเพศ ทุกว ัยรวมถึงคนพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส 

๓. ควำมนิยมกีฬำผำดโผน (X - treme Sport) นับเป็นกีฬำชนิดใหม่ส ำหรับประชำชนที่
ชมชอบควำมท้ำทำย ควำมตื่นเต้นและกำรผจญภัยซึ่งก ำลังได้รับควำมนิยมและแพร่หลำยในหลำยประเทศท่ัว
โลกและเป็นกีฬำที่สร้ำงมูลค่ำหรือรำยได้ทำงเศรษฐกิจได้สูง อำทิ ปีนผำและดิ่งพสุธำ 

๔. กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น สืบเนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเปิดเสรีทำง 
กำรค้ำ (Free Trade) ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้เกิดบรรยำกำศกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เข้มข้น
มำกขึ้น กีฬำก็เช่นเดียวกัน มีกำรพัฒนำกำรกีฬำในเชิงพำณิชย์ด้วยกำรน ำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดสมัยใหม่มำใช้
ประโยชน์ เกดิสภำวะกำรแข่งขันในวงกำรธุรกิจกำรกีฬำรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง 

๕. กำรกีฬำกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ด้วยวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต ที่เดิมใช้
ชีวิตส่วนใหญ่ในที่พักอำศัย ชีวิตเรียบง่ำยไม่เร่งรีบ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีควำมจ ำเป็นต้องประกอบอำชีพ     
ใช้ชีวิตนอกบ้ำนที่เต็มไปด้วยควำมเร่งรีบ ภำยใต้เวลำที่จ ำกัด กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยชนิดใหม่ ๆ จึงถูก
ออกแบบขึ้นให้เหมำะสมกับกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

๖. อำสำสมัครกำรกีฬำ กำรเป็นอำสำสมัครทำงกีฬำ เช่น กำรเป็นผู้น ำออกก ำลังกำย
อำสำสมัครในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรเป็นอำสำสมัครช่วยพัฒนำระบบกำรกีฬำของประ เทศ เป็นต้น 
อำสำสมัครที่มำจำกประชำชนหลำกหลำยระดับ หลำกหลำยหน่วยงำนนี้นับเป็นส่วนส ำคัญช่วยพัฒนำกำรกีฬำ
ของประเทศให้กระจำยไปในทุกกลุ่มของสังคม 

๗. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรูปแบบใหม่เพ่ือประโยชน์ต่อวงกำรกีฬำ     
จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทีก้ำวหน้ำไม่หยุดนิ่งโดยเฉพำะพัฒนำกำรของสื่อออนไลน์
อำทิ social media gadget และ application ส ำหรับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (smart phone) มีผลอย่ำง
มำกต่อวงกำรกีฬำอำชีพในฐำนะเป็นสื่อกลำงเชื่อมต่อระหว่ำงผู้ชมกีฬำในทุกพ้ืนที่กับนักกีฬำที่ชื่นชอบกำร
ติดตำมผลกำรแข่งขันแบบทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน (real time) และกำรท ำกิจกรรมออนไลน์ร่วมกัน ในขณะ
ที่วงกำรกีฬำเพ่ือนันทนำกำรสำมำรถใช้ประโยชน์ผ่ำน application ในกำรออกก ำลังกำย ในกำรวิเครำะห์
สรีระของร่ำงกำย กำรเก็บประวัติสุขภำพและกำรออกก ำลังกำยในรูปแบบที่เหมำะสมของแต่ละบุคคล 

 
   



๔๙ 
 

๔.๒ ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนพลศึกษำและกีฬำในประเทศไทย 
  ๔.๒.๑ ภำพรวมกำรกีฬำในประเทศไทย 

 กำรกีฬำมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชำกรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งประชำชนทั่วไป กลุ่มนักกีฬำ
และผู้เล่นเพ่ือกำรอำชีพ กลุ่มคนพิกำรและกลุ่มนักท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรเล่นกีฬำของแต่ละ
กลุ่มบุคคล ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำลดลงในทุกกลุ่มอำยุโดยเฉพำะในกลุ่ม
เยำวชนช่วงอำยุ 11 – 14 ปี ซึ่งมีอัตรำลดลงถึงร้อยละ15ในช่วงเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 – 
2554) รวมถึงประชำกรเพศชำยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรกีฬำลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปีโดยลดลง
จำกร้อยละ33ของประชำกรเพศชำยทั้งประเทศในปี  2547 เหลือเพียงร้อยละ 27 ในปี 2554 ในขณะที่
ประชำกรเพศหญิงยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรกีฬำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมออยู่ที่ประมำณร้อยละ25 
ของประชำกรเพศหญิงทั้งประเทศ เมือ่พิจำรณำตำมประเภทของกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 
  กลุ่มนักกีฬำมีประมำณ ๒๖๐,๐๐๐ รำยที่จดทะเบียนกับทำงกำรกีฬำแห่งประเทศไทยโดย
หำกจ ำแนกตำมประเภทกีฬำพบว่ำมีนักกีฬำฟุตบอล (ร้อยละ๑๖) และนักกีฬำประเภทลู่/ลำน (ร้อยละ ๑๐) 
นับว่ำมีจ ำนวนมำกที่สุดในขณะที่กีฬำประเภทเดี่ยว อำทิ แบดมินตันและเทนนิสก็ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง
เช่นกัน นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีกลุ่มคนพิกำรประมำณ ๒,๗๐๐รำยต่อปี ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติและ
นำนำชำติประจ ำปีซึ่งได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องจำกสมำคมกีฬำคนพิกำรแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (ส.ก.พ.ท.)  

๔.๒.๒ กำรเรียนกำรสอนพลศึกษำและกีฬำ 
        หลักกำรพลศึกษำ กำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ สำมำรถพัฒนำบุคคลทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 

อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ จำกพุทธสุภำษิตที่ว่ำ “อโรคยำ ปรมำลำภำ” หรือ “กำรไม่มีโรคเป็นลำภอัน
ประเสริฐ” สอดคล้องกับประโยคที่ว่ำ “กีฬำเป็นยำวิเศษ” กำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ เปรียบเสมือนยำ
อำยุวัฒนะที่ท ำให้ร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และแก่ช้ำลงกว่ำคนทั่วไปท่ีไม่ได้ออกก ำลังกำย 

ประโยชน์กำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ  ได้ถูกน ำมำแต่งเป็นบทประพันธ์ในเพลง         
“กรำวกีฬำ” โดย ครูเทพ (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยำ) หรือ เจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี จำกแนวคิดเกี่ยวกับ
กำรพลศึกษำและกำรกีฬำที่ได้ถ่ำยทอดลงสู่บทเพลงกรำวกีฬำนั้น เนื้อหำของบทเพลงได้กล่ำวถึงคุณค่ำของกำร
เล่นกีฬำไว้อย่ำงครบถ้วน กล่ำวคือ กำรเล่นกีฬำช่วยฝึกให้ผู้เล่นมีควำมมำนะอดทนพยำยำม ทั้งในยำมแพ้
และชนะ กำรกีฬำสร้ำงให้ผู้เล่นมีสมรรถภำพทำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็งกล้ำหำญ มีควำม
ซื่อสัตย์ รู้จักกำรใช้ไหวพริบสติปัญญำ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรต่อผู้อ่ืน มีควำมยุติธรรม ไม่เอำเปรียบผู้อ่ืน และมี
ควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ จำกที่กล่ำวทั้งหมดเป็นคุณประโยชน์ของกำรเล่นกีฬำ สรุปได้ว่ำ “กีฬำ กีฬำ เป็น
ยำวิเศษแก้กองกิเลส ท ำคนให้เป็นคน” 

กำรใช้กิจกรรมกำรเคลื ่อนไหว และกีฬำที่มีกติกำเป็นสื ่อ ช่วยพัฒนำสติปัญญำและ
ควำมจ ำซึ่งมีงำนวิจัยของไทยและต่ำงประเทศได้ท ำกำรศึกษำไว้  กำรเคลื ่อนไหวร่ำงกำยช่วยพัฒนำ
ควำมจ ำ เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงทั้งระบบของร่ำงกำยที่ใช้ในกำรควบคุมสั่งกำรตัวเอง และกำรรับรู้ข้อมูล
จำกสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ร่ำงกำยทุกส่วนได้แก่ ระบบโครงร่ำง -กล้ำมเนื้อ ระบบประสำท ให้ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพกำรเคลื่อนไหวของเด็กเป็นกำรเตรียมสมรรถภำพของร่ำงกำยทุกส่วน และเป็นกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของสมอง อันเป็นเครื่องมือของกำรเรียนรู้ด้วย ในช่วงวัยเด็กสมองก ำลังได้รับกำรพัฒนำ     
ในส่วนควบคุมกำรเคลื่อนไหวซึ่งก็คือสมองน้อยหรือซีรีเบลลัม (Cerebellum) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
จัดสมดุลร่ำงกำย กำรกระตุ้นสมรรถนะของสมองส่วนนี้จะส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรรับรู้



๕๐ 
 

ข้อมูลจำกสิ่งแวดล้อม กำรเคลื่อนไหวโดยกำรเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรเจริญเติบโต และช่วย
ลดควำมเครียด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรจ ำ 

 
แผนภำพกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและกีฬำช่วยพัฒนำสมอง 

บรูสเซสท์ (Brushett. 1996) ได้ศึกษำวิจัยเรื่องเจตคติของนักเรียนและเปรียบเทียบพฤติกรรมที่มี
ผลต่อกำรอยู่ดีกินดีของบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษำในบัลติมอร์ เพ่ือประเมินด้ำนศักยภำพหลักสูตรพลศึกษำ 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงในเจตคติและพฤติกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของตนเองในทำงที่เพ่ิมขึ้น โปรแกรม
กำรจัดกำรสอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในทำงบวกของนักเรียน นักเรียนต้องใช้วิธีกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ
เพ่ือพัฒนำปรับปรุงควำมเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น ข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่ำกำรเพ่ิมกิจกรรมทำงพลศึกษำและกำร
เพ่ิมควำมสำมำรถทำงบวกจะช่วยให้นักเรียนเผชิญกับควำมเครียดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและท ำให้นักเรียนมีควำม
เชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมมำกขึ้น 

สไมเลย์ (Smiley) และกูลด์ (Gould) อ้ำงถึงใน วรศักดิ์ เพียรชอบ ปี พ.ศ. 2554 จัดระดับกำร
ออกก ำลังกำยของบุคคลในวัยต่ำง ๆ ดังนี้ 

อำยุ ๑ – ๔ ปี ร่ำงกำยต้องกำรเคลื่อนไหวและกำรออกก ำลังกำยตลอดเวลำ ที่ไม่มีกำรกินและกำรนอน 
อำยุ ๕ – ๘ ปี ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรวิ่ง กำรกระโดด กำรปีนป่ำย กำรขว้ำง 

กำรปำและอ่ืน ๆ อย่ำงน้อยวันละ ๔ ชั่วโมง 
อำยุ ๙ – ๑๑ ปี ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ ๓ ชั่วโมง 
อำยุ ๑๒ – ๑๔ ปี ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ ๒ ชั่วโมง 
อำยุ ๑๕ – ๑๗ ปี ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง 
อำยุ ๑๘ – ๓๐ ปี ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง 
อำยุ ๓๑ – ๕๐ ปี ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยที่หนักปำนกลำงอย่ำงน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง 
อำยุ ๕๑ ปีขึ้นไป ร่ำงกำยต้องกำรกำรออกก ำลังกำยในกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยที่เบำ ๆ   

อย่ำงน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง 
ศำสตรำจำรย์ ดร.เดวิด ซี เนียแมน (David C.Nieman) ผู้เชี่ยวชำญทำงวิทยำศำสตร์กำร

กีฬำของมหำวิทยำลัยแอปปำเลเชียนสเตท (Appalachian State University) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปี ค.ศ. 2010 ได้จัดระดับคุณค่ำและประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย ดังนี้  

กำรจัดระดับคุณค่ำและประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย 
ระดับ ๔      หมำยควำมว่ำ    “มีคุณค่ำมำก” 
ระดับ ๓      หมำยควำมว่ำ    “มีคุณค่ำค่อนข้ำงมำก” 
ระดับ ๒      หมำยควำมว่ำ    “มีคุณค่ำปำนกลำง” 
ระดับ ๑      หมำยควำมว่ำ    “มีคุณค่ำพอสมควร” 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 

คุณค่ำและประโยชน์กำรออกก ำลังกำย ระดับคุณค่ำ 
ด้ำนสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
-ช่วยให้หัวใจและปอดมีสมรรถภำพดีข้ึนและท ำงำนได้มำกขึ้น ๔ 
-ช่วยให้กล้ำมเนื้อมีขนำดโตขึ้นและมีควำมแข็งแรงมำกข้ึน ๔ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคระบบไหลเวียนโลหิต 
-ช่วยป้องกันโรคหัวใจและที่เกี่ยวกับเส้นโลหิตหัวใจหรือที่เรียกว่ำ  
Coronary heart disease 

๔ 

-ช่วยป้องกันไขมันเกำะด้ำนในของเส้นโลหิต (Atherosclerosis) ให้น้อยและช้ำลง ๒ 

-ช่วยรักษำโรคหัวใจให้หัวใจดีขึ้น ๓ 
-ช่วยป้องกันมิให้มีโลหิตไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ (Stroke) ๒ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
-ช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่อำจจะเกิดขึ้นที่ล ำไส้ใหญ่ ๔ 
-ช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่อำจจะเกิดขึ้นที่เต้ำนม ๒ 
-ช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่อำจจะเกิดขึ้นที่กระเพำะปัสสำวะ ๒ 
-ช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่อำจจะเกิดขึ้นที่ต่อมลูกหมำก ๒ 
-ช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่อำจจะเกิดขึ้นที่ส่วนอื่นๆ ของร่ำงกำย ๑ 
-ช่วยรักษำโรคมะเร็งให้ดีขึ้น ๑ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคเบำหวำน 
-ช่วยป้องกันโรคเบำหวำนแบบที่ 2 ที่มีน้ ำตำลและสำรอินซูลินในโลหิตมำกเกินไป ๔ 
-ช่วยรักษำโรคเบำหวำนแบบที่ 2 ที่มีน้ ำตำลและสำรอินซูลินในโลหิตมำกเกินไป ๓ 
-ช่วยรักษำโรคเบำหวำนแบบที่ 1 ที่ขำดสำรอินซูลินในโลหิต ๑ 
-ช่วยให้ผู้เป็นโรคเบำหวำนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น ๓ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน เปรำะ ไม่แข็งแรง และหักง่ำย 
-ช่วยให้เนื้อกระดูกมีควำมหนำแน่นและมีควำมแข็งแรงขึ้น ๔ 
-ช่วยป้องกันโรคที่ท ำให้เกิดกำรพรุน กำรเปรำะ กำรบอบบำงและกำรหักง่ำยของ
กระดูก 

๓ 

-ช่วยรักษำโรคกระดูกเปรำะ กระดูกพรุน และหักง่ำย ๒ 



๕๒ 
 

 
๔.๒.๓ หลักสูตรพลศึกษำและกีฬำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและอุดมศึกษำ 

 ๑) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ เปรียบเสมือนกรอบแนวทำง
กำรศึกษำซึ่งได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรจัดเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ เปิด
โอกำสให้สถำนศึกษำเพ่ิมเติมเวลำเรียนได้ตำมควำมเหมำะสม ตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำและได้ปรับ

คุณค่ำและประโยชน์กำรออกก ำลังกำย ระดับคุณค่ำ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคที่ปวดตำมข้อต่อต่ำงๆ ของร่ำงกำย 
- ช่วยป้องกันโรคปวดตำมข้อต่อต่ำงๆ ของร่ำงกำยที่อำจเกิดขึ้น ๑ 
- ช่วยรักษำโรคปวดตำมข้อต่อต่ำงๆ ของร่ำงกำยให้ดีขึ้น ๒ 
- ช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคปวดตำมข้อต่อมีควำมแข็งแรงและคุณภำพชีวิตดีขึ้น ๓ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคปวดหลังด้ำนล่ำง (ปวดเอว) 
- ช่วยป้องกันกำรปวดหลังด้ำนล่ำง (ปวดเอว) ที่อำจจะเกิดขึ้น ๒ 
- ช่วยรักษำโรคปวดหลังด้ำนล่ำง (ปวดเอว) ให้ดีขึ้น ๒ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคหอบหืด 
- ช่วยป้องกันและรักษำโรคหอบหืดที่อำจจะเกิดข้ึน ๑ 
- ช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น ๔ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและกำรมีภูมิต้ำนทำนโรค 
- ช่วยป้องกันกำรเป็นโรคหวัดธรรมดำทั่วๆ ไปที่อำจจะเกิดขึ้น ๒ 
- ช่วยให้ร่ำงกำยมีภูมิต้ำนทำนโรคได้ดีขึ้น ๒ 
- ช่วยชะลอเชื้อเอชไอวี ที่อำจจะได้รับมำ ไปสู่กำรเป็นโรคเอดส์ให้ช้ำลง ๑ 
- ช่วยชะลอเชื้อเอชไอวี มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น ๓ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับกำรติดบุหรี่ 
- ช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่สำมำรถเลิกสูบบุหรี่ได้ ๒ 
ดำ้นที่เกี่ยวกับกำรมีไขมันในโลหิตสูง 
- ช่วยท ำให้ระดับไขมันในโลหิตโดยรวมต่ ำลง ๑ 
- ช่วยลดสำร แอลดีแอล หรือสำรที่ท ำให้ไขมันเกำะผนังด้ำนในของหลอดโลหิตให้
น้อยลง 

๑ 

- ช่วยเพิ่มสำร เอชดีแอล หรือสำรที่ช่วยลดระดับไขมันในโลหิตได้มำกข้ึน ๓ 
- ช่วยลดสถำนภำพของไขมันในโลหิตหรือ Triglycerides ใหน้อยลง ๓ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับโรคควำมดันโลหิตสูง 
- ช่วยป้องกันมิให้เกิดควำมดันโลหิตสูง ๔ 
- ช่วยรักษำโรคที่เก่ียวกับควำมดันโลหิตสูง ๔ 
ด้ำนที่เกี่ยวกับคุณภำพของอำหำรและกำรรับประทำน 
- ช่วยเพิ่มคุณภำพกำรรับประทำนอำหำรให้ได้สัดส่วนมำกขึ้น ๒ 
- ช่วยให้มีกำรรับประทำนอำหำรที่เป็นพลังงำนมำกขึ้น ๓ 
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กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำก ำหนดในสำระ
ที่ ๓ มำตรฐำน พ ๓.๑ เข้ำใจ มีทักษะกำรเคลื่อนไหว กิจกรรมทำงกำย กำรเล่นเกม และกีฬำ พ ๓.๒ รักกำร
ออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม กำรเล่นกีฬำ ปฏิบัติเป็นประจ ำ มีวินัยเคำรพสิทธิกฎ กติกำ มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำมีจิต
วิญญำณในกำรแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภำพของนักกีฬำ และสำระที่ ๔ มำตรฐำน พ ๔.๑ กำรสร้ำงเสริม
สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ แบ่งระดับตำมช่วงชั้น ตัวชี้วัด และสำระกำรเรียนรู้ 

กำรจัดแผนกำรเรียนรู้พลศึกษำและกีฬำในสถำนศึกษำ มีปัญหำที่พบว่ำ ครูผู้สอนเน้นกำรสอน
แบบทักษะกีฬำ แต่ขำดกำรน ำผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยมำสร้ำงเสริมและปรับปรุ งสมรรถภำพทำง
กำยตำมผลกำรทดสอบ หำกครูผู้สอนเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมทำงพลศึกษำและกีฬำ โดยให้ควำมรู้และ
กำรปฏิบัติด้ำนสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยที่ถูกต้องในวัยเด็กแล้ว จะน ำไปสู่กำรดูแลสุขภำพและ
สมรรถภำพทำงกำยเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ไดอ้ย่ำงยั่งยืน  

๒) หลักสูตรในระดับอุดมศึกษำ ในระดับนี้ นักศึกษำ นักกีฬำและผู้ฝึกสอนกีฬำโดยทั่วไปควร
เข้ำใจถึง เรื่องร่ำงกำยกับกำรออกก ำลังกำย ควำมสมบูรณ์ทำงกำยและกำรทดสอบ กำรฝึกซ้อมและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถภำพและกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 

กำรจัดแผนกำรเรียนรู้ในพลศึกษำและกีฬำในอุดมศึกษำ สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ 
เป็นควำมสำมำรถของร่ำงกำยในกำรปฏิบัติงำนในชีวิตประจ ำวัน และกิจกรรมอื่นๆได้อย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี ้เพิ ่มเติมว่ำ บุคคลใดมีสมรรถภำพทำงกำยดี มีพลังจะสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์         
แต่จะต้องรวมไปถึงมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกบ้ำนหรือที่ท ำงำนด้วย  

กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยมีควำมส ำคัญ ดังนี้ 
๑) เป็นกำรเตรียมตัวให้มีร่ำงกำยสมบูรณ์ เพ่ือกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมหนัก ๆ และกิจกรรม  

ที่มีกำรแข่งขันอืน่ ๆ  
๒) เป็นกิจกรรมที่สำมำรถช่วยแก้ไขควำมผิดปกติทำงด้ำนร่ำงกำย และป้องกันมิให้

ทรวดทรงเสียไป 
๓) เป็นกิจกรรมที่สำมำรถช่วยให้อวัยวะทุกส่วน ได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงทั่วถึงในระยะเวลำ

อันสั้น  
๔) เป็นโปรแกรมทำงพลศึกษำ ที่สำมำรถเลือกท่ำที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล 
๕) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้บุคลที่มีทักษะน้อยในเกมกีฬำประเภทอ่ืน ๆ สำมำรถเข้ำร่วมได้  
๖) เป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนของโลหิตและหลอดเลือด 

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ 
 จำกเนื้อหำของหลักสูตรในระดับพ้ืนฐำนและอุดมศึกษำได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ       
ด้วยเทคนิควิธีที่หลำกหลำยรูปแบบให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำสุขภำพ สมรรถนะทำงร่ำงกำยของผู้เรียน มีกำร
เตรียมบทเรียนและโปรแกรมกำรฝึกล่วงหน้ำ ผู้สอนและผู้เรียนมีควำมสัมพันธ์มำกขึ้นได้เห็นทักษะของผู้เรียน 
เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนในกำรคิด ค้นคว้ำ ประดิษฐ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่จะท ำให้เกิดกิจกรรม
หรือกีฬำชนิดใหม่ขึ้นมำ  
 ขอยกตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำด้วยรูปแบบ Active Learning ดังนี้ 
(ธนัช ยอดด ำเนิน สำขำวิชำพลศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์)  

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรฝึกอบรม Active Learning ณ ประเทศ สิงคโปร์ ท ำให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำใหม่ ๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้ในทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำในประเทศไทย กำรเรียน
กำรสอนโดยทั่วไปแล้วยังคงนิยมกำรสอนแบบเปิดต ำรำแล้วท่องจ ำเอำมำสอนต่อให้กับผู้เรียน โดยไม่ให้ผู้เรียน
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ได้มีส่วนร่วม ได้มีบทบำทในกำรเรียน กำรสอนของผู้สอน บำงครั้งสอนแบบเน้นทฤษฏีท่องจ ำมำกกว่ำลงมือ
ปฏิบัติท ำให้ผู้เรียนขำดทักษะในควำมรู้นั้นๆ จนไม่สำมำรถที่จะน ำไปถ่ำยทอดหรือสอนต่อให้กับผู้ อ่ืนได้       
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดให้ผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ส่งผลส ำคัญต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนพลศึกษำที่แตกต่ำงกันออกไปโดยครูผู้สอนต้องมีวิธีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีสอนให้สอดคล้องกับ
แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ ผู้สอนต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ต้องมีวิธีกำรสอนพลศึกษำ          
ในรูปแบบต่ำง ๆ 

ผู้สอนชำวสิงคโปร์ได้ให้ฝึกฝนทำงด้ำนกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้วิธีกำรให้จับกลุ่มด้วยกันประมำณ 5 - 6 คน 
ให้ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม แลกเปลี่ยนควำมรู้ ฝึกวิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำเสนอหน้ำห้องเรียน แล้วให้
ผู้เข้ำเรียนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ผู้สอนได้สอนให้ผู้เรียนฝึกกำรโต้วำที 
โดยผู้สอนได้ให้หัวข้อ แล้วให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม และให้แสดงควำมคิดเห็นตอบโต้กันไปมำ โดยต้องใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรทั้งหมด ท ำให้เกิดทักษะกระบวนควำมคิดแบบตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว และท ำให้เกิด
ควำมสนุกสนำน 

กำรอบรม Active Learning ผู้สอนได้ให้ผู้เรียนคิดออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนจัดเข้ำ
กลุ่มที่อยู่คณะเดียวกัน คิดออกแบบเนื้อหำที่จะสอน โดยใช้วิธีกำรสอนที่ได้อบรมมำ รวบรวมวิเครำะห์แล้ว
ออกไปทดสอบสอนหน้ำชั้นเรียน โดยให้ทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกำรสอน ท ำให้ได้เกิดทักษะในกำรพูด
ภำษำอังกฤษ วิธีกำรน ำเสนอ ได้รู้สึกว่ำตนเองอยู่ในสถำนกำรณ์ผู้สอนนั้นจริง ๆ 

 

    
 

รูปแบบกำรสอนพลศึกษำมีดังต่อไปนี้ 
1. กำรสอนแบบสั่งกำร (Teaching by command) กำรสอนแบบสั่งกำร เป็นแบบที่ใช้มำกที่สุด     

ในกำรสอนวิชำพลศึกษำในปัจจุบัน เนื่องจำกห้องเรียนหนึ่ง ๆ มีนักเรียนมำกเกินไป วิธีนี้ผู้สอนมักใช้กันอยู่เป็น
ประจ ำ 

2. กำรสอนแบบมอบงำนให้ท ำ (Teaching by Task) กำรสอนแบบมอบงำนให้ท ำ เป็นกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีควำมสัมพันธ์กันมำกยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีโอกำสจะพัฒนำตัวเองอย่ำงมีอิสระมำกขึ้นกว่ำกำร
สอนแบบสั่งกำร 

3. กำรสอนแบบจับคู่ (Reciprocal Teaching) กำรสอนแบบนี้ผู้สอนจะมีบทบำทเป็นอย่ำงมำก
เกี่ยวกับเรื่องกำรวัดผล สำมำรถมองเห็นทักษะในตัวผู้เรียนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนก็มีมำก
ขึ้นด้วย ท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน 

4. กำรสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (Use of Small Group) กำรสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีประโยชน์
มำกในกรณีที่อุปกรณ์ทำงกีฬำ และเครื่องมือทำงกีฬำ มีจ ำนวนจ ำกัด กำรแบ่งกลุ่มย่อยก็จะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถ 
ที่จะได้ใช้อุปกรณ์อย่ำงทั่วถึง 



๕๕ 
 

5. กำรสอนเป็นรำยบุคคล (The Individual program) กำรเรียนเป็นรำยบุคคล ผู้เรียนบำงคน
อำจท ำแบบเพื่อนในชั ้นเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ ผู ้สอนจึงจ ำเป็นเน้นรำยบุคคลให้ผู ้เรียนได้เกิดทักษะด้ำน
กิจกรรมให้มำกขึ้นเพ่ือที่จะให้ทันกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

6. กำรสอนโดยวิธีแนะแนวให้ค้นคว้ำ (Guide Discovery) กำรสอนแบบแนะแนวให้เกิดกำรค้นคว้ำ 
เป็นวิธีที่จะท ำให้ผู้เรียนได้ประกอบพิจำรณำอันจะก่อให้เกิดควำมงอกงำมทำงด้ำนสติปัญญำ ผู้เรียนมีอิสระ    
ในกำรคิด ค้นคว้ำ ประดิษฐ์ และควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อำจท ำให้เกิดกิจกรรม หรือ
ชนิดกีฬำขึ้นมำใหม่ ๆ ได ้

 

     
 

ในกำรศึกษำ Active learning ถ้ำน ำมำใช้ในวิชำพลศึกษำได้อย่ำงถูกวิธีก็จะมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนสุขภำพและสมรรถภำพของร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี ผู้เรียนทุก ๆ คน
ได้รับประโยชน์จำกกำรพลศึกษำทั้งนั้น แต่กิจกรรมต่ำง ๆส ำหรับผู้เรียนแต่ละคนอำจจะไม่เหมือนกัน ผู้สอนต้อง
เลือกกิจกรรมหรือกีฬำให้เหมำะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่อำจจะสำมำรถมีส่วนร่วมได้ทุกกิจกรรม แต่บำงคน
อำจจะต้องกำรเฉพำะกิจกรรมหรือกีฬำที่ง่ำย ๆ และเบำ ๆ โปรแกรมกำรสอนพลศึกษำจะต้องวำงตำมล ำดับจำก
ง่ำยไปยำก หรือสอนให้มีควำมคืบหน้ำไปตำมล ำดับ กำรสอนวิชำพลศึกษำก็เช่นเดียวกับวิชำอ่ืน ๆ คือ จะต้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวผู้เรียนมีควำมรัก และได้มีกำรเตรียมบทเรียนโปรแกรมกำรฝึกตำมควำมเหมำะสมกับ
ผู้เรียนไว้ล่วงหน้ำจะท ำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภำพในกำรเรียนที่ดีมำกขึ้นต่อไป 
  ๔.๒.๔ อุตสำหกรรมกำรกีฬำ 
           อุตสำหกรรมกำรกีฬำของประเทศในปัจจุบันประกอบด้วย ๒ สำขำหลักคือ (๑) ภำคกำรผลิต
สินค้ำประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬำ เสื้อผ้ำกีฬำ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ (๒) ภำค
บริกำรกำรกีฬำ ประกอบด้วย กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรกีฬำ สโมสรกีฬำอำชีพ สโมสรกีฬำเพ่ือบริกำรบุคคลทั่วไป 
นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ นักกำยภำพบ ำบัด นักกีฬำอำชีพผู้บริหำรทำงกำรตลำดกำรกีฬำ เป็นต้น จำกกำร
คำดกำรณ์ พบว่ำ อุตสำหกรรมกำรกีฬำไทยนั้นมีกำรขยำยตัวของกำรจัดตั้งธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 
และในปี 2561 (ม.ค. - ก.ย.) มีกำรขยำยตัวของจ ำนวนและทุนจดทะเบียน 5.85 % และ 6.94 % 
ตำมล ำดับ สอดคล้องกับมูลค่ำกำรเติบโตของตลำดสินค้ำเพ่ือสุขภำพ กำรกีฬำ และกำรออกก ำลังกำย และ
มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำเครื่องกีฬำที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ตลำดในประเทศขยำยตัวจำกมูลค่ำกำรน ำเข้ำเครื่องกีฬำ
และรองเท้ำกีฬำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2561 โดยมูลค่ำกำรน ำเข้ำเติบโตสูงถึง 18.40 % และ 39.28 % 
ตำมล ำดับ สะท้อนให้เห็นเทรนด์ตลำดคนรักสุขภำพมีกำรขยำยตัวเพ่ิมสูงขึ้น (ข้อมูล : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 
กันยำยน 2561) 
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๔.๒.๕ E–sports หรือกีฬำอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sports) คือ กีฬำประเภทบุคคลหรือทีม
ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับกับกำรแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีกำรแข่งตำมประเภทของวิดิโอเกม เช่น เกมวำงแผนกำรรบ, เกม
ต่อสู้, เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, โมบำ แบ่งกำรแข่งขันออกเป็นระดับ สมัครเล่น กึ่งอำชีพ และระดับมืออำชีพ 
รวมถึงมีรำยกำรแข่งขันและลีกต่ำง ๆ เช่นเดียวกับกีฬำทั่วไป 

เล่นเกมส์อย่ำงไรให้เป็นกีฬำ E-Sport หำกแปลควำมหมำยตรงตัวของค ำว่ำ “กีฬำ” จะได้
ควำมหมำยว่ำ เป็นกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวที่อยู่ภำยใต้กติกำ สภำโอลิมปิคแห่งเอเชีย (The Olympic 
Council of Asia (OCA) ) ให้ค ำยืนยันมำแล้วว่ำ กีฬำ E-Sport นั้นจะถูกบรรจุให้เป็นกำรแข่งขันกีฬำเอเชียน
เกมส์ ปี ค.ศ. 2018 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย และ 2022 Asian Games ที่เมืองหำงโจว 
ประเทศจีน ดังนั้น ในประเด็นนี้ จึงควรแยกให้ออกระหว่ำงเด็กติดเกมส์และผู้ที่เล่นเกมเป็นอำชีพ  

เด็กติดเกม : อำจส่งผลเสียต่อสุขภำพของตนเอง อำทิ อำกำรปวดหลัง ปวดหัว อ่อนเพลีย 
และมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำกำร อีกท้ังกำรปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง 

นักกีฬำอีสปอร์ต : มีกระบวนกำรควบคุมตัวเองในกำรฝึกซ้อม มีวินัย มีควำมเป็นมืออำชีพ
ในกำรบริหำรเวลำ แยกเวลำเรียน/ท ำงำนเด็ดขำด หำกเล่นเกมที่เป็นทีม จะต้องมีตำรำงซ้อมอย่ำงมีวินัย  

๔.๓ ข้อเสนอกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ 
 จำกที่ได้กล่ำวมำแล้วจะเห็นได้ว่ำ พลศึกษำและกีฬำเป็นสำระจ ำเป็นที่ต้องถูกก ำหนดไว้ในกำร        

จัดกำรศึกษำทุกระดับ เพรำะนอกจำกจะท ำให้ประชำกรทั่วโลกมีคุณภำพชีวิตที่ดีแล้ว พลศึกษำและกีฬำยังมี
ส่วนส ำคัญในกำรเพ่ิมประสบกำรณ์ชีวิตด้ำนสังคม แสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นชำติและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็น
สุขของมวลมนุษยชำติอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนพลศึกษำและกีฬำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ     
จึงขอเสนอขอ้เสนอแนะกำรท ำงำนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๓.๑ นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรบูรณำกำรพลศึกษำและกีฬำกับกำรศึกษำ 
๑. รัฐให้ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำด้ำนพลศึกษำและกีฬำ โดยแบ่งตำมประเภทกำรจัด

กำรศึกษำทั้งกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับ กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิต และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้
สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ปี และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  

๒. รัฐส่งเสริม/เพ่ืมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนพลศึกษำและกีฬำในระดับอุดมศึกษำมำกขึ้น 
๓. รัฐส่งเสริม สนับสนุนงบประมำณในกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำและ

พัฒนำสุขภำพเพ่ิมมำกข้ึน 
                  ๔. กำรแต่งตั้ง บรรจุผู้บริหำรด ำเนินกำรหำบุคคลให้เหมำะสมกับโรงเรียนเฉพำะทำง  

๕. หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนำ/ยกระดับควำมสำมำรถกำรบริกำรประชำชนด้ำน
สื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 

๖. หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้ำงกลไกและจัดระบบกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ
ในชุมชน (ทุกช่วงวัย) โดยให้กำรสนับสนุนและจัดหำ/จัดท ำอัตรำก ำลังให้มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลศึกษำ และกีฬำ 
และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำมำด ำเนินกำร 

๗. ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งคลังสมองด้ำนกีฬำ สนับสนุนให้มแีหล่งกำรเรียนรู้/ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำน
กีฬำเพ่ือจัดกำรเรื่องกำรออกก ำลังกำยและกีฬำในชุมชนรวมทั้ง จัดท ำฐำนขอ้มูลแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนกีฬำและ 
คัดเลือกแหล่งกำรเรียนรู้ดีเด่นด้ำนกีฬำ 

๘. พัฒนำสถำนที่ออกก ำลังกำยสำธำรณะ ขยำยเวลำกำรให้บริกำรสนำมกีฬำในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2
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๙. จัดให้มีหน่วยงำนกลำง ท ำหน้ำที่รวบรวม ระดม และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกีฬำ 

๑๐. เพ่ิมจ ำนวนศูนย์บริกำรที่มีเครื่องมือและบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำที่ได้มำตรฐำน 
๑๑. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกำศกระทรวง เพ่ือเปิดโอกำสให้ครูภูมิปัญญำที่มีควำมรู้ถ่องแท้

ในสำขำพลศึกษำ/กีฬำเข้ำมำถ่ำยทอด สืบสำน และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรท้องถิ่น       
ของแต่ละสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๑๒. น ำมำตรกำรภำษีมำใช้สนับสนุนกำรบริจำคเงิน เพ่ือกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ผู้บริจำค
สำมำรถน ำไปลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีเงินได้ เป๊นกำรกระตุ้นและจูงใจให้มีกำรบริจำคมำกข้ึน  

๑๓. ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนร่วมจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ 
 ๔.๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ (กำรศึกษำทั้งสำมระบบ) 

๑. ด้ำนหลักสูตร/อุปกรณ์และสื่อกำรสอน 
      ๑) ปรับหลักสูตรเน้นลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำลอง ให้ผู้เรียนได้ลองเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ  

ตำมควำมพร้อม ตำมสมรรถภำพทำงกำยของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
๒) สนับสนุนเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์กีฬำของผู้เรียนให้เหมำะสมถูกสุขลักษณะ       

(ชุดกีฬำ รองเท้ำกีฬำ) 
๓) สนับสนุนองค์ควำมรู้ ต ำรำพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เพ่ือสร้ำงเสริมและ

พัฒนำสมรรถภำพทำงกำยได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถประกอบกิจกรรมในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
๔) จัดให้มีเวทีส่งเสริมนวัตกรรมและสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยในระดับประเทศ 
๕) บรรจุกีฬำพ้ืนบ้ำนเข้ำในหลักสูตรของทุกระดับชั้น เพ่ือกำรสร้ำงเสริมควำมสำมัคคีและ

อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 
๖) ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำทุกระดับชั้น อำทิเกณฑ์

เกี่ยวกับควำมมำกน้อยของคุณค่ำและประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละกิจกรรมตำมควำมสนใจของผู้เรียน         
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่สำมำรถน ำไปใช้และวุฒิภำวะของผู้เรียนควำมปลอดภัยของผู้เรียน กำรส่งเสริมอำชีพ
เพ่ือสร้ำงรำยได้ด้ำนกำรกีฬำ 

๗) สถำนศึกษำจัดท ำคู่มือกำรบูรณำกำรด้ำนพลศึกษำและกีฬำกับรำยวิชำอ่ืน 
๘) กำรวัดและประเมินผล ต้องวัดตำมผลกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย และทักษะกำร

เคลื่อนไหว ควบคู่กับกำรประเมินผลจำกทักษะกีฬำ 
๙) กำรผลิตครูปฐมวัยและประถมศึกษำ โดยเพ่ิมหน่วยกิตรำยวิชำพลศึกษำหรือปรับ

หน่วยกิตเพ่ือเรียนพ้ืนฐำนในกำรเสริมสร้ำงกำรออกก ำลังกำย เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปรับเปลี่ยน
เทคนิคและวิธีกำรสอน และมีควำมรู้พื้นฐำน เพ่ือแก้ปัญหำในโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดครูพลศึกษำ 

๑๐) จัดท ำคู่มือกำรฝึกอบรมวิชำพลศึกษำส ำหรับครูประจ ำกำรที่รับผิดชอบกำรสอนวิชำ
พลศึกษำ 



๕๘ 
 

      
 

ภำพกำรละเล่นกีฬำพ้ืนบ้ำน 
๒. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๑) ผลิตและพัฒนำครูให้มีควำมรู้เรื่องศำสตร์กำรสอนเฉพำะทำง/กำรจัดกำรเรียนกำร

สอนแบบบูรณำกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรต่อยอด เชื่อมโยงสิ่งต่ำงๆ 
๒) ผลิตและพัฒนำครูให้มีทักษะ ประกอบด้วย กำรสอนที่สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียน       

ที่น่ำสนใจ/กำรสอนแบบกำรบูรณำกำร/กำรสร้ำงศรัทธำ ให้เด็กให้เชื่อมั่นในตัวครู/กำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี 
สร้ำงแรงบันดำลใจ/กำรสืบค้นข้อมูลใหม่ๆเพ่ือน ำมำประยุกต์ในกำรเรียนกำรสอน/ควำมสำมำรถเฉพำะทำงใน
ด้ำนต่ำงๆที่ตนถนัด/กำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์/นวัตกรรมเพ่ือกำรบูรณำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์/เชื่อมโยงกำร
เรียนรู้ให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง/กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ และออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นกำร
ปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี 

๓) ผลิตและพัฒนำครูให้มีเจตคติมุ่งมั่นพัฒนำตนเอง/มีเจตคติที่ดีและเห็นควำมส ำคัญของ
กำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรกับศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ และมีเจตคติที่เน้นกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนมำกกว่ำกำรสอนของตนเอง 

๓. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    ๑) มีควำมรู้ในกำรประยุกต์ศำสตร์กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  
    ๒) ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนครูให้เพิ่มพูนควำมรู้เห็นควำมส ำคัญด้ำนพลศึกษำและ

กีฬำ มีควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรสำระอื่นกับพลศึกษำและกีฬำแก่ผู้เรียน     
ในทุกระดับชั้น 

    ๓) มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ไฝ่หำควำมรู้ เห็นควำมส ำคัญของพลศึกษำและกีฬำ  พัฒนำ
หลักสูตร จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพรำะ
ศำสตร์ทุกศำสตร์ไม่อำจแยกกันได้โดยเด็ดขำด กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลำยเนื้อหำ ฝึกหลำยทักษะอย่ำง
เชื่อมโยง จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๔) แสวงหำควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือสนับสนุนกำรกิจกรรมแบบบูรณำกำร 
๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    ๑) จัดพ้ืนที่ในกำรแสดงศักยภำพอย่ำงสร้ำงสรรค์ในทุกระดับ ประเภทของกำรศึกษำ เช่น 

ระดับประถมศึกษำให้เพ่ิมกิจกรรม ร้อง ร ำท ำเพลงเพื่อควำมสุนทรีย์ของเด็ก ให้สมองได้เรียนรู้ได้เร็ว ได้พัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    ๒) สร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนกีฬำ ในลักษณะองค์กำรเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
 



๕๙ 
 

๕. ด้ำนสื่อและเทคโนโลยี 
    ๑) ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรเรียนรู้  
    ๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยำวชน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมคิดสร้ำงสรรค์ใน

กำรผลิตสื่อเพ่ือสุขภำพ 
    ๓) กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีทำงด้ำนพลศึกษำและกีฬำ เพ่ือให้สำมำรถแยกแยะและรู้เท่ำทัน

สื่อ (กำรพนันทำงด้ำนกีฬำ) 
๔) กำรจัดท ำแหล่งข้อมูล องค์ควำมรู้ในโลกออนไลน์ที่ถูกต้อง เพ่ือกำรสืบค้น 
๕) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนพลศึกษำและกีฬำในระบบออนไลน์  

๖. ด้ำนเครือข่ำย 
    ๑) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมด้ำนพลศึกษำและกีฬำในกำร

ดูแล รักษำสุขภำพของตน หรือรวมกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ 
    ๒) ท ำข้อตกลงร่วมกับภำคเอกชนในกำรจัดหำอุปกรณ์ที่ เหมำะสมตำมบริบทของ

สถำนศึกษำหรือแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนพลศึกษำและกีฬำ 
๓) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับกีฬำสำมำรถสรุปโดยใช้แผนผังควำมคิดแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำด้ำนกีฬำ (Mindmap) ดังต่อไปนี้ 

 

 



๖๑ 
 

๕. ด้ำนภูมิปัญญำ 
๕.๑ สถำนกำรณ์/สภำพปัจจุบัน และควำมส ำคัญของภูมิปัญญำ 

ภูมิปัญญำไทยเป็นมรดกล้ ำค่ำ เป็นทุนทำงปัญญำของชำติที ่บรรพบุรุษไทยได้คิดค้น พัฒนำ               
ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสภำพ และสภำวะแวดล้อมที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละบริบทของสังคม ควำมรู้
ที่คนไทยได้คิดค้นจนตกผลึกเหล่ำนี้ได้ถูกใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคมมำ  
ช้ำนำน ได้มีกำรสืบทอดต่อเนื ่องกันมำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยสร้ำงคนให้เกิดกำรเรียนรู ้ มีทักษะ 
ประสบกำรณ์ มีกำรงำนอำชีพส่งผลให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้ำงชำติเป็นปึกแผ่น มั่นคง ยั่งยืน 
น ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย  

ด้วยควำมส ำคัญของภูมิปัญญำไทย หลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน จึงได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ 
ได้แก่ กำรให้ควำมหมำยของภูมิปัญญำไทย กำรก ำหนดประเภท ด้ำนและ/หรือสำขำ กำรยกย่อง สนับสนุนผู้มี
ควำมรู้อย่ำงถ่องแท้ในภูมิปัญญำแต่ละด้ำน กำรก ำหนดกฎหมำยคุ้มครองพิทักษ์องค์ควำมรู้ บุคคล องค์กรด้ำน 
ภูมิปัญญำ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำผ่ำนกระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ/ประเภท เพ่ือให้ภูมิปัญญำ
ไทยอันเป็นมรดกล้ ำค่ำของชำติได้รับกำรดูแลพิทักษ์ปกป้องรักษำ อนุรักษ์ พัฒนำ ต่อยอด สืบทอดมิให้สูญหำย 

๕.๑.๑ ภูมิปัญญำไทยกับกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
        ๑) กำรก ำหนดควำมหมำย ประเภท บุคคลและขอบข่ำยภูมิปัญญำไทย 
             (๑) ภูมิปัญญำไทย หมำยถึง องค์ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของคนไทยในด้ำนต่ำง ๆ      

อันเกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนำและถ่ำยทอดสืบต่อกันมำ 
เพ่ือใช้แก้ปัญหำและพัฒนำวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย ภูมิปัญญำไทยจึงมี
ลักษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่นอำจเป็นที่มำขององค์
ควำมรู้ที่งอกงำมขึ้นใหม่ที่จะช่วยในกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร และกำรปรับตัวในกำรด ำเนินวิถีชีวิต       
ของคนไทย 

(๒) ประเภทของภูมิปัญญำไทย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่   
     (ก) ภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน หมำยถึง องค์ควำมรู้ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่สั่งสม   

สืบทอดกันมำเพ่ือใช้แก้ปัญหำในกำรปรับตัวโดยมีกำรเรียนรู้และสืบทอดต่อกันมำจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน       
อีกรุ่นหนึ่ง จึงเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของคนพ้ืนบ้ำนนั้น ๆ หรือเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของ
ชำวบ้ำนในพื้นที ่

     (ข) ภูมิปัญญำชำวบ้ำน หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะ และวิธีปฏิบัติของชำวบ้ำนที่ได้มำจำก
ประสบกำรณ์แต่ละเรื่อง แต่ละสภำพแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขของปัจจัยเฉพำะแตกต่ำงกันไปส ำหรับน ำมำใช้
แก้ไขปัญหำ ทั้งนี้ต้องอำศัยศักยภำพที่มีอยู่โดยชำวบ้ำนคิดเองเป็นควำมรู้ที่สร้ำงสรรค์และมีส่วนเสริมสร้ำงกำร
ผลิต รวมทั้งเป็นควำมรู้ของชำวบ้ำนที่สั่งสมมำ ส่งผลให้มีโครงสร้ำงควำมรู้ที่มีหลักกำร มีเหตุผลในตัวเอง 
จนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทำงวัฒนธรรม และเป็นควำมรู้ที่ปฏิบัติได้ มีพลังและส ำคัญยิ่ง เหล่ำนี้ช่วยให้
ชำวบ้ำนมีชีวิตอยู่รอด สร้ำงสรรค์กำรผลิตและช่วยในด้ำนกำรท ำงำน 

     (ค) ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง ควำมรู้ที่มีอยู่ทั่วๆไปในสังคมชุมชนและในตัวผู้รู้ เอง   
เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์ในชีวิตของคนนั้น ๆ สิ่งที่เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ สังเกต คิดวิเครำะห์และ
ลงมือปฏิบัติจนเกิดปัญญำในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ จนกระทั่งสิ่งที่เรียนรู้มำจำกหลำย ๆ เรื่องได้ถูกประกอบกันขึ้น
แล้วตกผลึกเป็นองค์ควำมรู้ ซึ่งจัดว่ำเป็นพ้ืนฐำนขององค์ควำมรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในกำรเรียนรู้เพ่ือกำรแก้ปัญหำช่วย
กำรจัดกำร และกำรปรับตัวในกำรด ำเนินชีวิตของคนเรำ จึงควรมีกำรสืบค้น รวบรวมศึกษำ ถ่ำยทอด พัฒนำ และ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
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(๓) บุคคลที่ทรงภูมิปัญญำ : ครูภูมิปัญญำไทย 
      ส ำหรับบุคคลที่ทรงภูมิปัญญำในแต่ละด้ำน/สำขำ และมีบทบำทส ำคัญในกำรน ำ         

ภูมิปัญญำเข้ำสู่กำรศึกษำทุกระบบ/ประเภทและพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดค ำนิยำมไว้ดังนี้ 

     “ครูภูมิปัญญำไทย” หมำยถึง บุคคลผู้ทรงภูมิทรงภูมิปัญญำด้ำนหนึ่งด้ำนใดเป็น        
ผู้สร้ำงสรรค์และสืบสำนภูมิปัญญำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมและชุมชน เพ่ือท ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำในกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ตำมนัยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับ  
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๔) ขอบข่ำยภูมิปัญญำไทย 
     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้ก ำหนดขอบข่ำยภูมิปัญญำไทยไว้ในนโยบำย

ส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ ๙ ด้ำน ประกอบด้วย 
                             ๑. ด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนองค์ควำมรู้ทักษะและเทคนิค
ด้ำนกำรเกษตรกับเทคโนโลยี โดยกำรพัฒนำบนพื้นฐำนคุณค่ำดั้งเดิม ซึ่งคนสำมำรถพ่ึงพำตนเองในสภำวกำรณ์
ต่ำงๆได้ เช่น กำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน กำรแก้ปัญหำกำรเกษตรด้ำนกำรตลำด กำรแก้ปัญหำด้ำนกำร
ผลิตและกำรรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรเกษตร เป็นต้น 

๒. ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่กำรรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่       
ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรบริโภคอย่ำงปลอดภัยประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนกำรให้ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถพ่ึงตนเองทำงเศรษฐกิจได้ตลอดทั้งกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยผลผลิตทำงหัตถกรรม  เช่น        
กำรรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงำนยำงพำรำ กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 

๓. ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ได้แก่ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรป้องกันและรักษำสุขภำพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองทำงด้ำนสุขภำพและอนำมัยได้ เช่น ยำจำกสมุนไพร
อันมีอยู่หลำกหลำย กำรนวดแผนโบรำณ กำรดูแลและรักษำสุขภำพแบบพ้ืนบ้ำน เป็นต้น 

๔. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งกำรอนุรักษ์กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน เช่น กำรบวชป่ำ กำรสืบชะตำแม่น้ ำ กำรท ำแนว
ปะกำรังเทียม กำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน กำรจัดกำรป่ำต้นน้ ำและป่ำชุมชนเป็นต้น 

๕. ด้ำนกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรสะสมและบริหำร
กองทุนและสวัสดิกำรชุมชนทั้งที่เป็นเงินตรำและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่ ชีวิตควำมเป็นอยู่
ของสมำชิกในกลุ่ม เช่น กำรจัดกำรกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
จัดสวัสดิกำรในกำรประกันคุณภำพชีวิตของคนให้เกิดควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยกำร
จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของชุมชนและกำรจัดระบบสวัสดิกำรบริกำรชุมชน 

๖. ด้ำนศิลปกรรม ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปะสำขำต่ำง ๆ 
เช่น จิตรกรรมประติมำกรรม นำฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและนันทนำกำร เป็นต้น 

๗. ด้ำนภำษำและวรรณกรรม ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้ำนภำษำคือภำษำถิ่นภำษำไทยในภูมิภำคต่ำง ๆ รวมถึงด้ำนวรรณกรรมท้องถิ่นและกำรจัดท ำ
สำรำนุกรมภำษำถิ่น กำรปริวรรตหนังสือโบรำณ กำรฟ้ืนฟูกำรเรียนกำรสอนภำษำถ่ินของท้องถิ่นต่ำง ๆ 
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๘. ด้ำนปรัชญำศำสนำและประเพณี ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรมค ำสอนทำงศำสนำ ปรัชญำ ควำมเชื่อและประเพณีที่มีคุณค่ำให้เหมำะสมต่อบริบททำงเศรษฐกิจ
สังคม เช่น กำรถ่ำยทอดวรรณกรรมค ำสอน กำรบวชป่ำ กำรประยุกต์ประเพณีบุญประทำยข้ำว เป็นต้น 

 ๙. ด้ำนโภชนำกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรเลือกสรรประดิษฐ์และปรุงแต่งอำหำร
และยำได้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของร่ำงกำยในสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้ำและบริกำร
ส่งออกท่ีได้รับควำมนิยมแพร่หลำยมำก รวมถึงกำรขยำยคุณค่ำเพ่ิมของทรัพยำกรด้วย 

๒) คุณค่ำภูมิปัญญำไทยกับกำรสืบสำน รักษำ ต่อยอด 
นอกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับภูมิปัญญำไทยแล้วยังมีอีกหลำยหน่วยงำน 

อำทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมที่เห็นคุณค่ำของควำมรู้ วิถีทักษะและแนว
ปฏิบัติที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจนตกผลึกสำมำรถน ำควำมรู้มำแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ชุมชนท้องถิ่น 
จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนงำนภูมิปัญญำไทยในรูปแบบที่หลำกหลำย สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
๑) จัดท ำระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและกำรจัด

สวัสดิกำรส ำหรับปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด ำเนินกำรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญำ
ด้ำนกำรเกษตร เป็นปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินใน ๔ สำขำ ได้แก่ (ก) ปรำชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญำและมี
คุณูปกำรต่อภำคกำรเกษตรไทย (ข) ปรำชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ค) ปรำชญ์เกษตรดีเด่น (ง)  ปรำชญ์
เกษตรผู้น ำชุมชนและเครือข่ำย โดยสนับสนุนให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และจัดท ำองค์ควำมรู้ 
ของปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อเผยแพร่สู่สังคม พร้อมทั้งจัดสวัสดิกำรให้ในรูปแบบต่ำง ๆ 

๒) ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำร
พัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมและกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๕๑  

(๒) กระทรวงสำธำรณสุข 
 กระทรวงสำธำรณสุขได้จัดท ำพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำ

กำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ และก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  
๑) จัดตั้งกองทุนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย   
๒) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กองทุนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๓) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีด้ำนสำธำรณสุข ๕ ยุทธศำสตร์ โดยเฉพำะ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ภูมิปัญญำเป็นเลิศ ได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ไว้ว่ำ “ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
พ้ืนบ้ำน และสมุนไพรไทย ได้รับกำรคุ้มครองและส่งเสริมให้เป็นศำสตร์ของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในระบบ
สุขภำพและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับประเทศชำติ” มีระบบสำรสนเทศองค์ควำมรู้ดิจิทัลภูมิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทยฯ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว สืบหำผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย และจดัท ำ
ชุดควำมรู้และต ำรำ เป็นต้น 

(๓) กระทรวงพำณิชย์ 
          กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการ   

จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
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แห่งชาติ (คทป.)” เพ่ือก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาด้านการ
ส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก าหนดพันธกิจไว้ดังนี้ ๑) เพ่ือให้ความและส่งเสริมการปกป้องสิทธิ              
ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์    

(๔) กระทรวงมหำดไทย 
กรมกำรพัฒนำชุมชนมีนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนิน งำนภูมิปัญญำไทย 

โดยส ำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ ่นได้จัดท ำโครงกำรศิลปิน OTOP เพื ่อคัดเลือกผลงำนจำกผู ้ผลิต 
ผู ้ประกอบกำร OTOP ทั ่วประเทศที ่มีกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ ่นด้ำนกำรแสดง ศิลปหัตถกรรม 
ประติมำกรรม ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญำ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น “ศิลปิน 
OTOP” เริ่มด ำเนินงำนนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี “ศิลปิน OTOP” แล้ว จ ำนวน ๑๕๙ 
คน นอกจำกนั้น ยังจัดให้มีโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
ผลิตและสนับสนุนช่องทำงกำรตลำดสมัยใหม่ เพื่อให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน เช่น 
โครงกำรหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว : OTOP Village ๘ เส้นทำง ในพื้นที่ ๓๑ จังหวัดเพื่อกำร
ท่องเที่ยวและสร้ำงกำรรับรู้ของดีจำกภูมิปัญญำในวงกว้ำง  ผ่ำนสื่อออนไลน์และสื่อทุกแขนง เป็นต้น 

(๕) กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมด ำเนินงำนโครงกำรศิลปินแห่งชำติ       

มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เพ่ือสรรหำ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้สืบสำนงำนศิลปะของชำติ เป็นศิลปิน
แห่งชำติ สำขำศิลปะ ๓ สำขำหลัก ได้แก่ สำขำทัศนศิลป์ สำขำศิลปะกำรแสดง และสำขำวรรณศิลป์ โดย
ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน ศิลปะล้ ำค่ำ จัดท ำท ำเนียบศิลปินทุกแขนงทั่ว
ประเทศ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำน
วัฒนธรรมตำมพระรำชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ      
ให้วันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันศิลปินแห่งชำติ” อีกด้วย  

ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรยกย่องเป็นศิลปินแห่งชำติจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกองทุน
ส่งเสริมงำนวัฒนธรรม ดังนี้  

     - เงินตอบแทนรำยเดือนตลอดระยะเวลำที่มีชีวิตอยู่ ๒๕,๐๐๐ บำทต่อเดือน 
     - ค่ำรักษำพยำบำลเฉพำะตัวตำมระเบียบรำชกำร ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 
     - เงินช่วยเหลือประสบสำธำรณภัยเท่ำที่เสียหำยจริง ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำทต่อครั้ง 
     - ค่ำของเยี่ยมผู้ป่วย (เฉพำะผู้ป่วยที่เป็นศิลปินแห่งชำติ) หรือในโอกำสส ำคัญ เท่ำที่

จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำทต่อครั้ง 
     - เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพ่ือร่วมบ ำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บำท 
     - ค่ำเครื่องเคำรพศพตำมประเพณีท่ีเหมำะสมเท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกิน ๓,๐๐๐บำท 
     - เงินช่วยเหลือค่ำจัดท ำหนังสือเผยแพร่ผลงำนเมื่อเสียชีวิตเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 

๑๕๐,๐๐๐ บำท 
(๖) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว. )  ได้ตรำ
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำระบัญญัติที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยระบุไว้ในมำตรำ ๑๓ 
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สถำบันอุดมศึกษำพึงเป็นแบบอย่ำงให้แก่สังคมในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ และมำตรำ ๔๑ ให้สถำบันอุดมศึกษำมีหน้ำที่ในกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสำน และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นและของชำติ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และบูรณำกำรกำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมของผู้เรียน  

ยกตัวอย่ำงกำรด ำเนนิงำนในระดับอุดมศึกษำ พอสังเขปได้ ดังนี้ 
   ๑. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้สรรหำและคัดเลือกบุคลำกรผู้มีผลงำนดีเด่น

ด้ำนวัฒนธรรมใน ๘ จังหวัดภำคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนดีเด่น
และภูมิปัญญำท้องถิ่นสำขำทำงด้ำนวัฒนธรรม ได้แก่ 1)  สำขำมนุษย์ศำสตร์  2)  สำขำภูมิปัญญำ                  
3) สื่อสำรมวลชน 4) ศิลปะ 5) กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่น 6) สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 7)สำขำกีฬำและ
นันทนำกำร 8) สำขำคหกรรมศำสตร์ 9) กำรเผ้ำระวังทำงวัฒนธรรมและสร้ำงภูมิ คุ้มกันทำงสังคมเป็น     
“เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ” เพ่ือสืบสำนองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนล้ำนนำและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ สืบสำนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  

   ๒. วิทยำลัยภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้เปิดสอนหลักสูตรกำรอบรม
วิชำชีพภูมิปัญญำตำมอัธยำศัย เพ่ือเป็นกำรบริกำรวิชำกำรให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนที่สนใจ
เรียนรู้และฝึกวิชำชีพภูมิปัญญำตำมอัธยำศัยในกลุ่มภูมิปัญญำศิลปกำร กลุ่มภูมิปัญญำโภชนำกำรและเวชกำร 
กลุ่มภูมิปัญญำกำรบริหำรจัดกำรชุมชน กลุ่มภูมิปัญญำกำรสร้ำงพลังงำนทดแทน กลุ่มภูมิปัญญำกำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำและเทคโนโลยีชุมชน เป็นต้น 

จำกข้อมูลกำรด ำเนินงำนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำไทย จะเห็นได้ว่ำ 
หน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นได้ผลักดันให้มีกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ประกำศกระทรวง กฎระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ คุ้มครองให้ครูภูมิปัญญำได้รับกำรดูแลด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ที่ส ำคัญคือ 
ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำไทยให้คนไทยตระหนักถึงควำมส ำคัญ คุณค่ำของภูมิปัญญำไทย   
ร่วมสืบสำน อนุรักษ ์ถ่ำยทอดให้เป็นมรดกของชำติสืบไป 

๕.๑.๒ ภูมิปัญญำไทยกับกำรจัดกำรศึกษำ 
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้จัดท ำ “นโยบำยส่งเสริม          
ภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำ” เสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่      
๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๔๒ เป็นนโยบำยเพ่ือให้ภูมิปัญญำเป็นฐำนรำกและเป็นพลังขับเคลื่อนส ำคัญส่วนหนึ่งใน
กำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของ
นโยบำยไว้ว่ำ “ภูมิปัญญำไทยจะได้รับกำรฟื้นฟูและน ำมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และบริบท
ทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำส ำหรับคนทั้งชำติ และเป็นไปเพื่อเน้นคู่มือกำรสรรหำและคัดเลือกครูภูมิปัญญำไทยคุณค่ำทำงจิต
พิสัยเพื่อน ำไปสู่ดุลยภำพอย่ำงยั่งยืนจนเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสู่กำรแก้ปัญหำและพัฒนำคนและสังคมตำม
แนวทำงท่ีเหมำะกับประเทศไทย” 

  นับแต่นโยบำยส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำได้ประกำศใช้ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญำไทยตำม
แผนงำนในเรื่องต่ำงๆ ได้ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำไทยใน ๙ ด้ำน ได้แก่ 
๑) ด้ำนเกษตรกรรม ๒) ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ๓) ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ๔) ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๕) กำรกองทุนและธุรกิจชุมชน ๖) ด้ำนศิลปกรรม ๗) ด้ำนภำษำและ



๖๖ 
 

วรรณกรรม ๘) ด้ำนปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีและ ๙) ด้ำนโภชนำกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๖๑ รวม 
๙ รุ่น กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ จ ำนวน ๕๐๓ คน เสียชีวิตไปแล้ว ๖๖ คน บุคคลเหล่ำนี้ล้วนเป็น       
ผู้มีผลงำนปรำกฏเป็นที่ยอมรับของสังคม และได้น ำสำระควำมรู้ คุณค่ำของภูมิปัญญำไทยไปพัฒนำประเทศ   
ในหลำกหลำยมิติ ส ำหรับชีวประวัติ กำรประกำศเกียรติคุณและผลงำน ส ำนักงำนฯได้จัดพิมพ์เอกสำรเผยแพร่
เพ่ือให้สำธำรณชนได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(๑) ภูมิปัญญำไทยกับกำรจัดกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ  
   ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ส่งเสริมและผลักดันภูมิปัญญำไทยเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ด้วยกำรสนับสนุนให้       
ครูภูมิปัญญำไทยท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ผู้ เรียนทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ และสนับสนุน            
ครูภูมิปัญญำไทยที่มีควำมพร้อม มีศักยภำพจัดเป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย” ซึ่งถือเป็นหน่วยงำนด้ำน
กำรศึกษำที่ส ำคัญตำมนัยแห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ กำรให้กำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ ประกอบด้วย 

๑) กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ครูภูมิปัญญำไทยทั้ง ๙ ด้ำน อุทิศตนเพื่อถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเหมำะกับสำขำควำมเชี่ยวชำญ ได้แก่ กำรบรรยำย สำธิต ทดลอง 
กำรฝึกปฏิบัติจริง (ทั้งฝึกเป็นกลุ่มและฝึกตัวต่อต่อ) จัดนิทรรศกำร สื่อและอุปกรณ์ของจริง/วัสดุจริง แผ่นพับ 
ใบปลิว ฯ ลฯ เป็นต้น  

๒) หลักสูตรประกอบกำรเรียนรู้ ครูภูมิปัญญำไทยส่วนใหญ่ไม่มีต ำรำหรือหลักสูตรเป็น
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่มีในตนเอง กระบวนกำรถ่ำยทอดจึงขึ้นอยู่กับเนื้อหำควำมรู้ของ  
ภูมิปัญญำไทยด้ำนนั้น ๆ สำระควำมรู้ที่ครูภูมิปัญญำใช้สอนสำมำรถบูรณำกำรเข้ำในสำระต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนคือ ทักษะกำรเรียนรู้ควำมรู้พ้ืนฐำน กำรประกอบอำชีพ ทักษะกำรด ำเนินชีวิต 
และกำรพัฒนำชุมชนและสังคม   

ส ำหรับครูภูมิปัญญำไทยบำงท่ำนที่สำมำรถเขียนหลักสูตรของควำมรู้ภูมิปัญญำไทย     
ที่ท่ำนมีควำมเชี่ยวชำญเพ่ือประกอบกำรเรียน กำรสอน กำรฝึกปฏิบัติได้นั้น ในรำยละเอียดของหลักสูตร        
จะระบุหัวข้อ ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร หลักกำร จุดมุ่งหมำย กลุ่มเป้ำหมำย โครงสร้ำงของหลักสูตร สื่อ
อุปกรณ์ กำรวัดและประเมินผลเป็นต้น ยกตัวอย่ำงเช่น  

๏ หลักสูตร “วนเกษตร” ของนำยวิบูลย์ เข็มเฉลิม ครูภูมิปัญญำไทยรุ่นที่ ๑ ด้ำน
เกษตรกรรม 

๏ หลักสูตร “กำรจัดกำรด้ำนกองทุนและธุรกิจชุมชน” ของพระสุบิน ปณีโต             
ครูภูมิปัญญำไทยรุ่นที่ ๒ ด้ำนกองทุนและธุรกิจชุมชน 

๏ หลักสูตร “กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริกำรท ำไร่นำผสมผสำนและ
ผักปลอดสำรพิษ” ของนำยสมบัติ กำญจนำ ครูภูมิปัญญำไทยรุ่นที่ ๒ ด้ำนเกษตรกรรม 
 ๓) กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนฯได้ผลักดันกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยให้เป็น
ส่วนหนี่งของหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ โดยร่วมกับ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน) ท ำกำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้ ของครู
ภูมิปัญญำไทยและจัดท ำรำยวิชำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยให้ผู้เรียนหรือบุคคลทั่วไปได้เลือกเรียนรู้เพ่ือกำรเทียบ
โอนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ เป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียน  

ดังกรณีตัวอย่ำงครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญำไทย รุ่นที่ 3 ด้ำนเกษตรกรรม  
(กำรเพำะเห็ดแบบครบวงจร) ได้ร่วมจัดท ำรำยวิชำกับ กศน. บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
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๏ รำยวิชำ อช ๓๒๐๔ กำรเพำะเห็ดแบบครบวงจรเป็นอำชีพเสริม จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย    

๏ รำยวิชำ อช ๓๒๐๕ กำรเพำะเห็ดแบบครบวงจรเป็นอำชีพหลัก จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย        

๏ รำยวิชำ อช ๓๒๐๖ กำรเพำะเห็ดฟำงอุตสำหกรรมและเห็ดฟำงในตะกร้ำ จ ำนวน        
๓ หน่วยกิต ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย        

๏ รำยวิชำ อช ๐๓๒๐๗ กำรแปรรูปอำหำรจำกเห็ดจ ำนวน ๓ หน่วยกิต ระดับ
ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย    

      
ภำพกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญำไทย รุ่นที่ 3 ด้ำนเกษตรกรรม 

(๒) กำรส่งเสริม กำรส ำรวจ และกำรวิจัยเรื่องภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำ  
            ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำด ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดงำนวิจัยภูมิปัญญำทั้งของไทย

และต่ำงประเทศ เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นฐำนคิด เป็นเอกสำรอ้ำงอิง/ข้อค้นพบ เป็นเอกสำรองค์ควำมรู้ ที่เผยแพร่         
ต่อหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในรูปแบบต่ำง ๆ มำกกว่ำ     
๕๐ เรื่อง อำทิ เรื่องภูมิปัญญำไทยกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงอำชีพ แนวทำงกำรน ำภูมิปัญญำไทย
เข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ครูภูมิปัญญำไทย รุ่น ๑ – ๙ จัดพิมพ์   
รำยภำค (ภำคเหนือ ภำคกลำงและตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้) เป็นต้น 

(๓) กำรบริหำรและจัดกำรในกำรน ำภูมิปัญญำไทยเข้ำสู่กำรจัดกำรศึกษำ   
            เครือข่ำยภูมิปัญญำไทย กำรสนับสนุนและกำรจัดหำงบประมำณเป็นองค์ประกอบส ำคัญ

ส ำหรับขับเคลื่อนกำรท ำงำน กำรจัดให้มีกองทุนส่งเสริมงำนภูมิปัญญำไทยจึงนับเป็นกลไกส ำคัญที่สำมำรถช่วย
ให้กำรบริหำรจัดกำรภูมิปัญญำไทยมีประสิทธิภำพและเข้ำสู่กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยภูมิปัญญำในทุกภูมิภำค ด้วยกำรจัดประชุม/สัมมนำ
ระดับชำติ/ระดับท้องถิ่น และเชิญครูภูมิปัญญำไทยเข้ำร่วมงำน รวมถึงด ำเนินกำรให้ครูภูมิปัญญำไทยมีศักดิ์ศรี
และสิทธิเทียบเท่ำกับข้ำรำชกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำตอบแทนกำรเป็นวิทยำกร เป็นต้น   

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับเรื่องกำรบริหำรจัดกำร และกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ      
ในกำรขับเคลื่อน ถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้เรียนที่สนใจจะน ำควำมรู้ไปประอบอำชีพ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ตนเองและชุมชนที่ตนอำศัยอยู่นั้นยังประสบปัญหำ ครูภูมิปัญญำซึ่งส่วนใหญ่ใช้ที่พ ำนักของตนเป็น “ศูนย์กำร
เรียนรู้ฯ” บำงคนไม่มีก ำลังเพียงพอที่จะจัดกำร จัดหำวัสดุฝึกปฏิบัติ จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ ดูแลรับรองผู้มำเยี่ยม
ชม/ศึกษำดูงำน และในกรณีที่เครือข่ำยบุคคลหรือประชำชนที่สนใจมำเรียนรู้กับครูภูมิปัญญำประสงค์          
จะบริจำคเงินสนับสนุนแก่ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยเพ่ือน ำไปลดหย่อนภำษีด้วยแล้ว ก็ไม่สำมำรถกระท ำได้
เนื่องจำกศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยเหล่ำนี้ไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยให้สำมำรถออกใบรับบริจำคได้ 
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  ๕.๒ ผลกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์ภูมิปัญญำไทย 
  จำกกำรศึกษำข้อมูล เอกสำร และข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ประเด็นกฎหมำยและนโยบำย 

  จำกกำรศึกษำสำระบัญญัติที่ก ำหนดกฎหมำยของประเทศและนโยบำยรัฐบำล พบว่ำ สำระ
บัญญัติที่ระบุไว้ในกฎหมำย ตำมกล่ำวข้ำงต้นต่ำงให้ควำมส ำคัญกับภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นอย่ำงมำก 
หำกแต่กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังขำดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนิ นงำน   
ตำมนโยบำยส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ำกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมภูมิปัญญำไทยเป็นไปตำมเป้ำหมำย/มำตรกำรหรือไม่เพียงใด มีปัญหำ อุปสรรคหรือไม่ และประสบ
ผลส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นข้อมูลส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำหำแนวทำงสนับสนุนในเรื่อง
งบประมำณ บุคลำกรและทรัพยำกรอ่ืนที่จ ำเป็นแก่กำรท ำงำนภูมิปัญญำซึ่งนับเป็นมรดกอันล้ ำค่ำของชำติ
ทั้งสิ้นหำกได้รับกำรเหลียวแลอย่ำงต่อเนื่อง 

  ๕.๒.๒ ประเด็นกำรส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำ 
  ครูภูมิปัญญำไทยมีควำมส ำคัญต่อประเทศและควำมเป็นชำติ ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็น

แหล่งกำรเรียนรู้ กำรศึกษำดูงำน แหล่งฝึกงำน ฝึกอบรมอำชีพด้ำนต่ำง  ๆ ให้กับผู้เรียนที่อยู่ในกำรศึกษำ       
ทุกระดับ/ประเภท กำรศึกษำน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงอำชีพ กำรพัฒนำครอบครัว ท้องถิ่น และ
สืบสำนมรดกของประเทศชำติ แต่พบว่ำยังมีปัญหำ ดังนี้ 

 (๑) หลักสูตรและกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย  
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ได้ก ำหนดเนื้อหำกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย      
มีสัดส่วนน้อยมำกเมื่อเทียบกับสำระวิชำอ่ืนๆโดยแทรกไว้ในสำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์มำตรฐำน ส ๔.๓         
“เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรักควำมภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย”
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำและผลงำนของบุคคลส ำคัญสมัยสุโขทัย อยุธยำ ธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ 
เป็นต้น 

ในภำพรวม ครูภูมิปัญญำไทยได้ถ่ำยทอดและเผยแพร่องค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง แต่สำระ
ควำมรู้ของครูภูมิปัญญำไทยแต่ละด้ำนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรโดยล ำพังได้ จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนกศน. สถำบันอุดมศึกษำ เช่น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ มำช่วยเหลือร่วมจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยเพ่ือให้ผู้เรียน
หรือบุคคล/ประชำชนทั่วไปเลือกศึกษำเรียนรู้และน ำผลกำรเรียนไปเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์
ต่อไปได้อย่ำงแท้จริง 

สถำนศึกษำ ครู และผู้บริหำรบำงส่วนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำในท้องถิ่นของตน ขำดกำร
ประสำนงำนกับผู้รู้ท ำให้ครูผู้สอนไม่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำมำสอนได้อย่ำงชัดเจนถูกต้อง นอกจำกนี้ 
สถำนศึกษำยังไม่มีกำรจัดให้มีหน่วยรับผิดชอบเรื่องภูมิปัญญำไทยโดยตรงเพ่ือท ำหน้ำที่สนับสนุนเชื่อมโยง     
ภูมิปัญญำไทยเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำในสถำบันกำรศึกษำตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลถึงอุดมศึกษำ รวมทั้งยังขำด
ควำมเชื่อมั่น ไม่ยอมรับในกำรถ่ำยทอดของบุคคลซึ่งได้รับกำรยกย่องเป็นครูภูมิปัญญำไทยอีกด้วย 

 
 
 



๖๙ 
 

 (๒) เครือข่ำยควำมร่วมมือสนับสนุนงำนภูมิปัญญำไทย 
ครูภูมิปัญญำไทยพยำยำมสร้ำงเครือข่ำยด้วยตนเอง แสวงหำเครือข่ำยจำกหน่วยงำน

ท้องถิ่น จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำง ธ ำรงรักษำให้ควำมช่วยเหลือทั้งด้ำน
ควำมรู้วิชำกำร บุคลำกร และงบประมำณ ตลอดจนควำมร่วมมืออ่ืนๆ แต่เครือข่ำยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำน/
บุคคลในระดับพ้ืนที่ ในท้องถิ่นเท่ำนั้น ยังขำดหน่วยงำนระดับจังหวัด ระดับชำติที่มีบทบำทส ำคัญสำมำรถ
น ำพำขับเคลื่อนไปสู่กำรพัฒนำงำนภูมิปัญญำไทยอย่ำงต่อเนื่อง และจริงจัง 
                      (๓) ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำไทย 

ฐำนข้อมูลภูมิปญญำไทย ยังกระจัดกระจำย ไม่เป็นภำพรวม ไม่มีเอกภำพ แต่ละ
หน่วยงำนจัดเก็บเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจของตน เช่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เก็บข้อมูลเรื่องปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน เป็นต้น แต่ยังไม่มีหน่วยงำนหลักที่จัดท ำฐำนข้อมูล           
ในภำพรวมในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชำติ ท ำให้ยำกแก่กำรสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญำเพ่ือกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับ  

(๔) กำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือส่งเสริมครูภูมิปัญญำไทย 
 กำรสนับสนุนเรื่องรำยได้แก่ผู้ได้รับกำรยกย่องเป็นครูภูมิปัญญำไทย จะเห็นว่ำกระทรวง

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรมได้ผลักดันให้รัฐสนับสนุนงบประมำณส ำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร    
ออกระเบียบ มีกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม กำรจัดสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ให้แก่ ศิลปิน/
ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ชำติทำงด้ำนวัฒนธรรม ส ำหรับครูภูมิปัญญำไทยยังมิได้มีกำรจัดตั้งกองทุนในลักษณะ
ดังกล่ำวเพ่ือดูแลในเรื่องกำรสร้ำงผลงำนและกำรจัดสวัสดิกำร ปัจจุบันยังมีครูภูมิปัญญำไทยอีกเป็นจ ำนวนมำก
ที่ยังคงต้องกำรควำมช่วยเหลือ ดังนั้น กำรสนับสนุนครูภูมิปัญญำไทยในรูปแบบต่ำงๆ จึงต้องเร่งด ำเนินกำร    
ให้เกิดมีกองทุนขึ้น เพ่ือช่วยให้เขำเหล่ำนั้นสำมำรถท ำหน้ำที่รักษำ สืบสำน อนุรักษ์ พัฒนำและต่อยอดควำมรู้          
ภูมิปัญญำไทยที่ส ำคัญของชำติไว้มิใหถู้กท ำลำยและสูญหำยในที่สุด 

๕.๓ ข้อเสนอกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ 
 คณะอนุกรรมกำรสภำกำรศึกษำด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ ได้ประชุมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภูมิปัญญำมีข้อเสนอในประเด็นส ำคัญว่ำ หำกไม่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเข้มแข็ง ปล่อยให้ผู้รู้
หรือครูภูมิปัญญำไทยต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนตำมอัตภำพ อำจไม่เหลือครูภูมิปัญญำไทยหรือผู้ท ำงำน      
สืบสำนงำนภูมิปัญญำไทยของชำติอีกต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ๕.๓.๑ นโยบำยยุทธศำสตร์ และกำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำ 
     ๑. ทบทวนนโยบำยส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรวำงระบบกลไกกำร
ติดตำม ประเมินผล เพ่ือน ำสิ่งที่ค้นพบมำแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำหำแนวทำงช่วยเหลืออย่ำงเป็นรูปธรรมเป็นไปตำม
เป้ำหมำยในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง ควำมต่อเนื่อง และควำมอยู่รอด  

 ๒. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกำศกระทรวง เพื่อเปิดโอกำสให้ครูภูมิปัญญำไทยที่มี
ควำมรู้ถ่องแท้ในแต่ละสำขำได้เข้ำมำถ่ำยทอดสืบสำน สร้ำงสรรค์ พัฒนำองค์ควำมรู้และมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรท้องถิ่นของแต่ละสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม  

 ๓. จัดท ำกฎ ระเบียบ ประกำศกระทรวง ว่ำด้วยเรื่องค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ    
ครูภูมิปัญญำไทย  



๗๐ 
 

 ๔. บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน อำทิ ส ำนักงำนกปร. กระทรวงพำณิชย์ 
สถำนประกอบกำร สถำบันอุดมศึกษำ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) เพ่ือให้เห็นประโยชน์และร่วม
ขับเคลื่อนกำรใช้ควำมรู้ภูมิปัญญำ ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ปกป้องสิทธิภูมิปัญญำเหล่ำนี้ไว้ 

 ๕. เร่งด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับ กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง 
กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงกับควำมรู้ภูมิปัญญำในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือกำรสืบสำนและกำร
ถ่ำยทอด โดยกำรเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลกำรเรียนรู้  ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะและ
ประสบกำรณ์    

 ๖. จัดตั้งองค์กรสมัชชำภูมิปัญญำไทยระดับจังหวัด โดยก ำหนดให้แต่ละจังหวัดมีกำรจัดตั้ง
องค์กรสมัชชำภูมิปัญญำไทยระดับจังหวัด ด้วยกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
หน่วยงำนของรัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญำ ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณีอันดีงำม      
ทั้งของท้องถิ่นและของชำติ รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ เป็นสื่อกลำงในกำร
เชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำสังคม และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องภำยในจังหวัด         
โดยประสำนสัมพันธ์สอดคล้องกับระดับชำติ 

๗. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญำในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
ถ่ำยทอดงำนด้ำนภูมิปัญญำไทยทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส่งเสริมให้มี
กำรวิจัย กำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ กำรช่วยเหลือควำมเป็นอยู่และสวัสดิกำร
ด้ำนต่ำง ๆ แก่ครูภูมิปัญญำไทย เป็นต้น 

๘. น ำมำตรกำรลดหย่อนภำษีจำกกำรบริจำคเงินมำใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนภูมิปัญญำ
ไทย/ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย เพ่ือให้ผู้บริจำคสำมำรถน ำไปลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับเงินได้    
พึงประเมินหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยและหักค่ำลดหย่อนเป็นจ ำนวนสองเท่ำของจ ำนวนที่บริจำค เพ่ือกระตุ้นและจูงใจ
ให้มีกำรบริจำคมำกขึ้น เช่นเดียวกับกำรบริจำคประเภทอ่ืน 

๙. พัฒนำ “ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย” ให้มีศักยภำพจัดกำรเรียนรู้ในด้ำนทฤษฎี ควำมรู้
ด้ำนกำรปฏิบัติ และควำมรู้ด้ำนคุณค่ำที่เกี่ยวข้องกับควำมประพฤติ และสำระควำมรู้ ที่สอดคล้องกับกำรศึกษำ
เพ่ือคุณวุฒิตำมระดับ กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิต และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือน ำไปสู่กำรรับรองตำม
กฎหมำย กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ได้ตำมระบบสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank System) 

๑๐. จัดให้มีหน่วยงำนกลำงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้ภูมิปัญญำทุกด้ำนในประเทศไทย 
โดยแต่ละด้ำนให้มีควำมเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นศูนย์
ข้อมูลและแหล่งกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำทุกประเภทที่ทันสมัย เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชำติ  

๕.๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ 
     ๑. ด้ำนหลักสูตร 

 ๑) จัดท ำสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำในสำขำภูมิปัญญำไทย ๙ ด้ำน ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรสถำนศึกษำในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองแนวคิดกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรพัฒนำชำติและเผยแพร่
ให้รู้จักกว้ำงขวำงในระดับสำกล โดยกำรด ำเนินงำนให้มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 ๒) ให้สถำนศึกษำจัดท ำคู่มือหลักสูตรบูรณำกำรภูมิปัญญำไทยกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
เพ่ือให้สัดส่วนสำระกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในแต่ละระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นไปอย่ำงสมดุล  ผู้เรียน
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เกิดกำรเรียนรู้ว่ำ ทุกสิ่งมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้เนื้อหำ ฝึกทักษะที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตจริง 
มีควำมเข้ำใจ เกดิกำรเรียนรู้ในสำระนั้น ๆ ได้อย่ำงลึกซึ้ง   

๒. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ๑) จัดท ำมำตรฐำนภูมิปัญญำไทยโดยประกอบด้วยตัวชี้วัดที่คลอบคลุมทั้งในเรื่อง

คุณลักษณะของครูภูมิปัญญำไทย ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ที่มีศักยภำพ หลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ประกอบเป็นแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำภูมิปัญญำไทย
ให้เข็มแข็งมีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ และใช้เป็นข้อมูลในกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนต่ำง  ๆ       
จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและกลุ่มบุคคลจำกทุกภำคส่วนของสังคม 

๒) สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครูภูมิปัญญำ
ในทุกภูมิภำคกับผู้ที่ได้รับกำรยกย่องจำกกระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศให้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น ำควำมรู้มำพัฒนำประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

๓. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๑) ครูในระบบ 

  (๑) จัดอบรมผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจลึกซึ้ง
เกี่ยวกับควำมรู้ภูมิปัญญำไทย/ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถน ำมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

(๒) ประสำนควำมร่วมมือจำกบุคคลที่เป็นครูภูมิปัญญำไทยมำช่วยในกำรจัดท ำหลักสูตร
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำ โดยแทรกองค์ควำมรู้ในเนื้อหำ รวมถึงกำรน ำผลงำนภูมิปัญญำไทย 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ มำแสดงให้ผู้เรียนได้ฝึก ค้นหำกำรได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง สำมำรถสร้ำง
เสริมทักษะควำมรู้ภูมิปัญญำกับสำระวิชำอ่ืนๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ผู้เรียนรักและภูมิใจในคุณค่ำภูมิปัญญำของชำติ 
สืบสำน รักษำและต่อยอดองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไว้จำกรุ่นสู่รุ่น และสู่เยำวชนยุคดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ  

(๓) เชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง โดยใช้   
แหล่งกำรเรียนรู้ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรด ำรงชีวิตและพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมสภำพ
ท้องถิ่น 

๒) ครูภูมิปัญญำ 
 (๑) กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูภูมิปัญญำไทยได้พัฒนำทักษะและต่อยอดองค์ควำมรู้ 

โดยใช้งำนวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) เป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญในกำรยกระดับผลงำนให้
เกิดคุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 (๒) ส่งเสริมสนับสนุน/ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนเพ่ือให้ครูภูมิปัญญำไทย        
มีปัจจัยอย่ำงเพียงพอในกำรรักษำ พัฒนำทักษะ ต่อยอดองค์ควำมรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้      
ในทุกระบบกำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่กำรให้ควำมรู้ กำรบริกำรควำมรู้ภูมิปัญญำของตนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 (๓) ส่งเสริมให้มีเวที บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงครูภูมิปัญญำและกลุ่มนักกำรศึกษำ นักวิจัยพัฒนำ นักลงทุน นักกำรตลำด เพ่ือประโยชน์ของกำร
ขับเคลื่อนงำนภูมิปัญญำสู่สำธำรณชนและสู่สำกล 

๔. ด้ำนสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ 
  ๑) ส่งเสริมให้มีกำรจัดผลิตสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลำกหลำย

เป็นไปตำมบริบทของภูมิปัญญำไทยในแต่ละด้ำน และมีกำรเผยแพร่ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยในวงกว้ำง 



๗๒ 
 

๒) สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ประกอบกำรสอน กำรสำธิตเพ่ือกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย         
แต่ละด้ำน และอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำแหล่งวัสดุจำกธรรมชำติที่ใช้ส ำหรับกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ เช่น แหล่งวัสดุ   
ในกำรผลิตเกลือ กำรผลิตอุปกรณ์ดนตรี กำรท ำเครื่องเขิน เครื่องถม  เครื่องมุก ฯลฯ เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมกำรผลิตสื่อออนไลน์ด้ำนภูมิปัญญำเพ่ือกำรเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
กลำงที่ได้รับกำรออกแบบเพ่ือกำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้และเป็นศูนย์ข้อมูลกลำงที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำในระดับชำต ิ

๕. ด้ำนเครือข่ำย 
  ๑) แสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำร

อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำและต่อยอดภูมิปัญญำของชำติ  
๒) รัฐสนับสนุน เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนด้ำน

งบประมำณกำรเงินและทรัพย์สินจำกทุกภำคส่วน ครอบครัว สถำนศึกษำ ชุมชน สังคมร่วมให้ควำมส ำคัญและ
ร่วมระดมบริจำคทรัพย์สิน ควำมช ำนำญกำรและทรัพยำกรอ่ืน ๆ เพ่ือกำรศึกษำ 

๓) สนับสนุนให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยภูมิปัญญำไทยและ        
ครูภูมิปัญญำไทย สร้ำงระบบกำรประสำนงำนกับทุกเครือข่ำย ทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกและ
คล่องตัวในกำรปฏิบัติ 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดเครือข่ำยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภำค 
และระดับชำติ ร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทยอย่ำงต่อเนื่อง 

6. บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑) กำรสรรหำ คัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำไทย ควรเป็นควำมร่วมมือ      

ของหลำยหน่วยงำน อำทิส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ร่วมกับ กศน. และสมำคมครูภูมิปัญญำไทย เป็นต้น 
เพ่ือให้มีข้อมูลของบุคคลที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำในวงกว้ำงหลำกหลำยทั่วประเทศเป็นบุคคลคุณภำพ ผลกำร
ยกย่องเป็นทีย่อมรับ รวมทั้งมีกำรด ำเนินงำนร่วมกันสนับสนุนครูภูมิปัญญำไทยหลังจำกได้รับกำรยกย่องแล้ว 

 ๒) กำรจัดท ำมำตรฐำนภูมิปัญญำไทย ส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำควรเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนดังกล่ำว 

 ๓) กำรสนับสนุนงบประมำณกำรท ำงำนด้ำนภูมิปัญญำ โดยเฉพำะในรูปแบบของเงินบริจำค 
กระทรวงกำรคลังควรจัดท ำมำตรกำรทำงภำษีเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรมีส่วนร่วมส่งเสริมภูมิปัญญำไทย       
ให้เข้มแข็ง 

 ๔) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจัดเนื้อหำสำระ
กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยในสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเท่ำกับกลุ่มสำระวิชำอ่ืน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ สืบสำน ต่อยอด
งำนภูมิปัญญำไทยได้จริง 

 ๕) กระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดท ำฐำนข้อมูล
กลำงของภูมิปัญญำไทย เพ่ือประโยชน์ต่อกำรสืบค้นข้อมูลที่เป็นระบบ 

๕.๓.๓ เงื่อนไขสู่ควำมส ำเร็จ 
 ๑. รัฐบำลเห็นควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง ในกำรน ำภูมิปัญญำไทยเข้ำสู่  

กำรจัดกำรศึกษำให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและ 
กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๒. องค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทุกด้ำนของผู้ เป็นครูภูมิปัญญำไทย ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
สืบสำนอย่ำงต่อเนื่องจำกทุกภำคส่วนของสังคม 
 



๗๓ 
 

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับภูมิปัญญำสำมำรถสรุปโดยใช้แผนผังควำมคิด            
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ (Mindmap) ดังต่อไปนี้ 



๗๔ 
 

เงื่อนไข/ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำเพ่ือท ำให้
ผู้เรียนป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี้จะสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยมีปัจจัยเอื้อต่อควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

๑. รัฐบำลเห็นควำมส ำคัญ เป็นนโยบำยหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ผลักดันให้เกิดกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. รัฐบำลให้กำรสนับสนุนจริงจังและต่อเนื่องในเรื่อง งบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นและทันสมัย รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรที่เ อ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพของ
สถำนศึกษำ 

๓. กระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรกำรบูรณำกำร
กำรศึกษำกับศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำและภูมิปัญญำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พัฒนำเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำทุกระดับ  

๔. กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเป็นเครือข่ำยพัฒนำต่อยอด
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในภำคสังคม ธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสมในงำนทั้ง ๕ ด้ำนต่อไป 
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คณะผู้จัดท ำรำยงำน 
 

ที่ปรึกษำ 

 ดร.สุภัทร  จ ำปำทอง   เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 ดร.วัฒนำพร  ระงับทุกข์   รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์   รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

คณะอนุกรรมกำรสภำกำรศึกษำด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ และภูมิปัญญำ 
นำงสำวสุทธำสินี  วัชรบลู   ประธำนคณะท ำงำนฯ 
นำยส ำเนำ  เนื้อทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ    
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุทัย  สติมั่น    

 ว่ำที่ร้อยตรีเอกชัย  ไชยดำ     
 นำยอุทัย  แก้วเพชร     

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศิลปะ 
 นำยรวิช  ตำแก้ว 
 ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ 
 นำยสุขสันติ  แวงวรรณ     

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวัฒนธรรม 
 นำงสำวพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์หวังเจริญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกีฬำ   
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพ็ญพิศ  พิระพฤกษ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นรินทร์  สุทธิศักดิ์   
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุชิต  แท้สูงเนิน   

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภูมิปัญญำ    
 นำงสำวสมปอง  สมญำติ     

นำยสรณพงษ์  บัวโรย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ำผังควำมคิด (Mindmap) 
 นำยปรำมศึก หวลประไพ     

บรรณำธิกำร/รวบรวม/สังเครำะห์ข้อมูล 
นำยสุภสิทธิ์  ภภูักดี   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

ออกแบบ จัดหน้ำ  
 นำยสุภสิทธิ์  ภภูักดี   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
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ผู้รับผิดชอบ 
 นำงสำวอุษำ  คงสำย   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำนโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้ 
 นำงสำวณุตตรำ  แทนข ำ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำยสมชำย  นัยเนตร   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 นำยสุภสิทธิ์  ภภูักดี   นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 
 นำงสำวแววดำว  อุทิศ   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 นำงสำวจริยำ  สืบแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 นำงสำวปภัสสร  อยู่ชำ   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

รูปภำพปกหน้ำ-หลัง 
นายกุลธวัช  เจริญผล 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 กลุ่มพัฒนำนโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้  ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้  
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
 โทร. ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๑๖ และ ๒๕๖๐ โทรสำร ๐๒ ๒๔๓ ๑๑๒๙ 
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