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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน สําหรับครู  อาจารย และผูที่
รับผิดชอบในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใชคูมือที่ไดพัฒนาขึน้ในการจัดกิจกรรมการสอนให
สอดคลองกับทองถ่ินและชมุชนของสถานศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาใชในการนิเทศการสอน
ในการจดัทําคูมือ ไดมีการดาํเนินการตามขั้นตอนดังนี้  ศึกษาหลักการเขียนคูมือจากตํารา  บทความ 
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  ศึกษาคนควา สํารวจขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินจาก  เอกสาร ตํารา  
และทําการสัมภาษณภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหไดเนื้อหาสาระที่ถูกตองและเหมาะสม  จัดทําโครง
รางของคูมือแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน  ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของโครงราง
คูมือ จากนั้นไดดําเนนิการจดัทําคูมือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  แลวนําคูมือไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 
15 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเปนไปไดของการนําคูมือไปใชในการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศในสถานศึกษา 
 ผลของการศึกษาไดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวยขอมูลภมูิปญญา
ทองถ่ิน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานกษตรกรรม  2) ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  3) ดาน
การประกอบอาชีพ  และ 4) ดานเทคโนโลยี  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก กิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสาร  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม 
และกิจกรรมการเรียนรูจากการทําโครงงาน  ผลการตรวจสอบคูมือของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมปิญญาทองถ่ิน พบวา  อยูในระดับเหน็ดวยมากที่สุด สามารถนําไป
ปฏิบัติได ( X =  4.61) 
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 The purpose of this study was to develop a manual on the management of foreign 
language activities in Matayomsuksa 6 by using local wisdom. The manual was intended for 
teachers and those responsible in the management of foreign language activities to implement the 
activities in accordance with local community of the school, and school administrators to use in 
supervision. Steps in developing the manual included the following: Studying writing principles 
of manual from textbooks, articles, and related research; Studying and exploring data regarding 
local wisdoms from documents, textbooks as well as interviewing local wisdom experts in order 
to acquire valid and appropriate contents; Making a draft of the manual and having 3 experts 
examine its appropriateness in terms of developing  process, theories, approaches, foreign 
language activities, and the content validity; Improving the draft of the manual according to the 
experts’ comments and recommendations; Having 15 experts evaluate the manual in terms of the 
content validity and usage possibilities in the management of foreign language activities in 
schools. 
 The product of this study was a manual on the management of foreign language 
activities in Matayomsuksa 6 by using local wisdom. It contained information  regarding 4 aspects 
of local wisdoms:  1) The agriculture wisdom , 2) The art and culture wisdom, 3) The occupation 
wisdom, and 4) The technology wisdom; examples of integrated teaching approaches for English 
subject areas: Communicative language teaching, Integrated  learning activities, Learners-centered 
activities, 4MAT instructional methods, and Project-based Learning. The results of the expert 
evaluation revealed the highest level of support for the usage possibilities of the manual as 
indicated by the highest level of agreement ( X =  4.61) with the evaluation items. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 ความสําเร็จของการทําสารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยลงไดเพราะไดรับความเมตตา
และความอนเุคราะหชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน  เกษรแพทย  ทีใ่หความเมตตา
รับเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรณุาถายทอดความรูและใหคําปรึกษา แนะนาํ ที่มี
คุณประโยชนอยางมากตลอดการดําเนนิการจัดทําสารนิพนธจนเสร็จสมบูรณ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้ง
ในความเมตตาครั้งนี้เปนอยางยิ่งและขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  สุภากจิ  และผูชวยศาสตราจารย  
ดร.อรวรรณ  ตัณฑเจริญรัตน  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  
กล่ินกุหลาบ   และ อาจารย ดร.ราชันย  บญุธิมา  คณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธที่ให
คําแนะนําที่เปนประโยชนตอการจัดทําสารนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงดวยด ี  ขอขอบพระคุณ 
บิดา  มารดา ทีไ่ดอบรมสั่งสอนอยูเสมอวา  ไมมีทรัพยสินใดๆ  ที่พอแมจะมอบใหกบัลูกติดตัว
ตลอดไปไดดีเทากับการศึกษาหาความรู  ผูศึกษามีความภาคภูมิใจเปนอยางมากในความสําเร็จครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณผูที่อยูเบื้องหลังเปนอยางสูง ที่ใหการสนับสนุน ใหความ
ชวยเหลือดานแรงกาย แรงใจ และผูที่รอคอยความสําเร็จการศึกษาครั้งนี้คือ พี่ นอง  เพื่อนๆ และ
ครอบครัวของผูศึกษาทุกคน เพื่อจะไดนําความรูที่ไดไปพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาตอไป 
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                 บทที่  1 
       บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
     การจัดการศกึษาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ
ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพใหแกปวงชนทุกคน  จึงเปนภารกิจหลักของรัฐบาลในทุกประเทศ
สําหรับประเทศไทยนัน้  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไดกําหนดให
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนในชาติใหเปนบุคคลที่มีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  โดยรัฐบาลจะตองจัดใหกับประชาชนอยางทั่วถึง  และมคีุณภาพโดย   
ไมตองเก็บคาใชจาย  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนจดัให
มีกฏหมายเกี่ยวกับการศกึษาแหงชาติ  มีการพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ใหมีการพัฒนาวิชาชีพและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา.  2542: 9)   
 การจัดการศกึษาตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ไดพัฒนาให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที่มุงเนนการพฒันาผูเรียนใหสามารถพัฒนาชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับครอบครัว  ชุมชน  
และสังคม  โดยใหผูเรียน มีความรู ความสามารถและทักษะพืน้ฐานในการดํารงชีวิตทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  โดยใหความสาํคัญตอภูมิปญญาทองถ่ินโดยบททั่วไป  ความมุงหมาย
และหลักการ  มาตรา 7 ไดกําหนดวา “ในกระบวนการเรยีนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมอืงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข . . . 
สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
เปนสากล. . .”  และหมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา  23  “การจัดการศึกษา. . .ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษาในเรื่อง. ..” (3)  ความรูเกีย่วกับศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม  การกีฬา  ภมูิปญญาไทย 
และการประยกุตใชภมูิปญญา”  และในมาตรา  27  วรรค  2  ไดมีขอกําหนดไว  2  ประการคือ  
ประการแรกกาํหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางขึ้น
โดยมีสาระการเรียนรูหลักและมาตรฐานเปนขอกําหนด  ประการที่ 2 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําสาระหลกัสูตร   เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวติการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียนและเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  สภาพปญหา
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ในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะทีพ่ึง่ประสงคเพื่อพัฒนาใหเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  มาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมมือกับบคุคล  ครอบครัว  
ชุมชน  องคกรตางๆในทองถ่ิน  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถานบันทางสังคมอื่นๆ  
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการเลือกแสวงหาความรู  
ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลอืกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่น
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 5-17)  
 การจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ินนั้นไดกําหนดใหผูเรียนในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานเรียนรูเนื้อหาที่เกีย่วของกับทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูในดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  
ประเพณแีละวฒันธรรม  ตลอดจนอาชีพและภูมปิญญาทองถ่ิน มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและมี
ประสบการณตรงเกี่ยวกับชวีิตจริงของตนเอง  ไดรูจักทองถ่ิน  เกิดความรักความหวงแหนและเกิด
ความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  (กรมวิชาการ.  2542 : 2-3)  ซ่ึง ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น  เพื่อใหผูที่มีสวนเกีย่วของกับการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  และเยาวชนไดตระหนักในคุณคา และความสามารถของบรรพบุรุษที่
ส่ังสมความรูที่มีประโยชน  และเหมาะสมกับสภาพสังคม  ทองถ่ิน  และอาจทําใหเยาวชนเกดิ
ความคิด  มีคานิยมที่จะนําความรูเหลานี้ไปผสมผสานกับความรูที่ไดรับมาจากทางตะวันตกเกิดเปน
องคความรูที่เหมาะสม  มีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาองคความรู  ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเปน
ประโยชนในการพัฒนาสังคมและทองถ่ินของตนเอง   นํามาประยกุต ใชในการดํารงชีวิตของตนเอง
ใหอยูในสังคมทองถ่ินของตนอยางมีความสุข  และมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาไป
ในทางที่ยั่งยืน ชวยผลักดนัใหเกิดคานิยมใหมในวงการศกึษาและสังคมไทย  ซ่ึงจะทําใหประเทศ
พัฒนาไปในทางที่ถูกตองมากขึ้น  (วีระพงษ  แสง-ชูโต.  2544)   
 ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือภูมิปญญาชาวบาน  เปนความรูอันเกิดจากความคิดของคนใน
ทองถ่ินที่สรางขึ้นมาอยางเหมาะสม  เพื่อชวยในการแกปญหาและอํานวยประโยชนในการดําเนนิ
ชีวิตของคนในทองถ่ินนั้นๆ  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้นภูมิปญญา
ทองถ่ินจึงเปนพื้นฐานทางความคิด  สําหรับการพัฒนาและปรับวิถีชีวติของคนใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพและสภาพแวดลอมของตนเอง  แตในปจจุบันสิ่งเหลานี้ขาดการยอมรับและถูกละเลย ปจจัย
หนึ่งสืบเนื่องมาจากการนําเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาเผยแพรโดยขาดการวิเคราะหและ
เชื่อมโยง กับวฒันธรรมทองถ่ินของไทยทีม่ีมาอยางยาวนาน  นอกจากนั้นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตความเปนอยูอยางรวดเร็วของคนในทองถ่ินซึ่งทําใหไมสามารถปรับตัวไดทนัจึงเปนผลให
คนในทองถ่ินสูญเสียความเปนเอกลักษณ   ขาดความภาคภูมิใจในความรูภูมิปญญาตนเอง           
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ขาดความเชื่อมั่นและขาดการตัดสินใจ  การดําเนินชวีิตจะขึ้นอยูกับขอมูลและความตองการจาก
ภายนอกมากขึน้  สภาพการสูญเสียภูมิปญญาทองถ่ินเชนนี้จะเปนอันตราย  ในอนาคตของคน       
ในทองถ่ินเองและสวนรวมตลอดจนการสูญเสียความเปนเอกลักษณของชาติไทย  (ภาวดี  เกตุก.ุ  
2541: 23) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกมนีโยบาย ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด   
นําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาเปนสวนหนึ่งในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน  โดยนําความรูและเรื่องราวเกีย่วกับ  ประวัติศาสตรความ
เปนมาของชุมชน  การปกครอง  สังคม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  เกษตกรรม   การประกอบอาชีพ  เทคโนยี  การละเลนพื้นบาน  ภาษา  และ
วรรณกรรม  ฯลฯ  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายก ดังกลาว 
โรงเรียนองครักษ  จึงนํานโยบายมาพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาจัดบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษา  ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรูดานอาชีพตามความตองการของผูเรียนที่สอดคลองกับ
ภูมิปญญาและอาชีพในทองถ่ินเนนการฝกปฏิบัติ  การประกอบอาชีพจริงระหวางเรยีนทั้งใน
โรงเรียนและสถานประกอบการ  มีการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
 นับตั้งแตปการศึกษา  2542  เปนตนมา  โรงเรียนองครักษไดมีนโยบายใหนําภูมิปญญา
ทองถ่ินเขามาเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนมากขึ้น  ซ่ึงสวนใหญ
แลวนํามาจดัเปนกิจกรรมชมุนุม   หรือเปนรายวิชาเพิ่มเติมของกลุมสาระการเรียนรูการงาน อาชีพ  
และเทคโนโลยี  สวนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  เชน  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาไทย  
ภาษาตางประเทศ  ศิลปะ นาฏศิลป ดนตรีจะมีคอนขางนอย   และวิธีที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมักใชการบรรยายใหความรูแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชาหรือกลุม
ประสบการณ  มีการพาผูเรียนไปเรียนรูจากประสบการณจริงในชุมชน  และใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
จริงตามวัตถุประสงคของกลุมวิชาที่กําหนด  นอกจากนัน้แลวไดเชิญปราชญ  และภูมิปญญาทองถ่ิน
มาเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกผูเรียนในสถานศึกษา   จึงทําใหผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณจริงจากการเรยีนรู  สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ  และชีวิตประจําวนั
ได  จึงนับวาเปนการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษาอยางตอเนื่อง  ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการจัดการเรยีนการสอน  นอกจากนัน้โรงเรียนองครักษไดมีการสํารวจขอมูล
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  สภาพปญหาและความตองการของชุมชน  จึงไดนําภูมิปญญาทองถ่ินเขา
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มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศกึษา  และประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ  ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่มุงเนน
ความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  จริยธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม  
โดยนําภูมิปญญาไทยหรือภมูิปญญาทองถ่ินมาประยกุตใชใหผูเรียนเกดิความรู  ทักษะในการ
ประกอบอาชพีและการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 การจัดทํา  คูมอืการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน  ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูล  เอกสาร หลักฐาน  
งานวิจยั  สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ินทั้งที่เปนสวนบุคคล และชุมชน  จากการ
สอบถาม  สัมภาษณ ผูทรงภมูิปญญา  ปราชญชาวบาน  ผูทรงคุณวุฒิทัง้หลายแลวรวบรวมเปน
เอกสารขอมูล สารสนเทศ  จัดทําเปนคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนองครักษ   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก  โดยกําหนดวัตถุประสงค  
ดังนี ้
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 1. เพื่อพัฒนาคูมอืการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  
 2. เพื่อประเมินคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

ประโยชนของการจัดทําคูมือ 
 คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 โดยใชภมูิปญญาทองถ่ินนี้  ใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม  ดาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ดานการประกอบอาชีพ  และ ดานเทคโนโลยี  รวมถึง
สถานที่สําคัญๆ ที่นาสนใจในทองถ่ินอําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ 

 1.  ผูบริหารสถานศึกษา ใชเปนแหลงสารสนเทศ ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษา ตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ   
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 2.  ครูสามารถใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษา 
อังกฤษใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  และสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 

  3. ครู  และนักเรยีน  หรือผูเกีย่วของกับการจดัการศึกษา  สามารถใหเปนคูมือใน
การศึกษา  คนควา  เกีย่วกับแหลงเรียนรูภมูิปญญาทองถ่ินเพื่อนําไป  พฒันา  สงเสริม  หรือปรับปรงุ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

ขอบเขตของการจัดทําคูมือ  
 ในการจดัทํา  คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบดวย  การจดัสาระการเรียนรู  วิธีการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   และภูมิปญญาทองถ่ินรวม  4 ดาน คือ  
ดานเกษตรกรรม  ดานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ดานการประกอบอาชีพ  และดาน
เทคโนโลยี   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้คือ 
 1. คูมือ  หมายถึง  การจัดทําเอกสารที่ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินใน
ชุมชนอําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก   และการสาระการเรียนรู  วิธีการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอนสาระการร ียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยนาํภมูิปญญาทองถ่ินมาใชใน
การจัดกจิกรรมอยางเปนระบบ ซ่ึงประกอบดวย  คําแนะนํา   เนื้อหา   กระบวนการ วิธีการในการ
ดําเนินการ  การวัดประเมนิผล   
 2.  การพัฒนาคูมอืจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง  การนําความรู และภูมิปญญาที่
เกี่ยวของกับทองถ่ินในดานตางๆ  เชน  สถานที่สําคัญ  ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน  ภูมิปญญา
การเกษตร  ศลิปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  การประกอบอาชพี  และเทคโนโลยี  มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรยีน  การสอน สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  รายวิชา
ภาษาอังกฤษ  ตามวัตถุปรสงคของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่กําหนด 
 3.  สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หมายถึง   รายวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงจัดใหผูเรียนได
เรียนทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รายวชิาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมากําหนดขอบเขตสาระการเรียนรู  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 4.  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ ของบุคคลที่เกิดจากทักษะ  
ประสบการณ  การถายทอด  การแกปญหา    เกี่ยวกับ เกษตรกรรม  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  การประกอบอาชพี  และเทคโนโลยี ที่ใชในชวีิตประจําวันของชุมชนในอาํเภอองครักษ  
จังหวดันครนายก  ในการจดัทําคูมือในครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดภูมิปญญาทองถ่ินไว  4 ดานดังนี้  คือ 
          4.1  ดานเกษตรกรรม  หมายถึง  ความรู ความสามารถในการผสมผสานองคความรู  
ทักษะ  ดานการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยผานการพัฒนาพื้นฐานคณุคาดังเดิมซึ่งสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณตางๆได  เชน การทําเกษตรแบบผสมผสาน การทําสวนไมดอกไมประดับ  
และการเพาะเลี้ยงปลา   
          4.2  ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง   ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณใีนทองถ่ิน  ที่เปนแบบแผนการดําเนินชวีิตสืบตอกันมา  ไดแก จิตรกรรม  
ประติมากรรม  นาฏศิลป  การละเลนพื้นบาน  วรรณกรรม  และตํานานพื้นบาน   
          4.3  ดานการประกอบอาชีพ  หมายถึง  ความรู  ทักษะ  ความสามารถในการประกอบ
อาชีพแบบพึ่งพาตนเอง  เพือ่การอนุรักษส่ิงแวดลอม  และเปนประโยชนตอทองถ่ิน  ไดแก  การทอ
เสื่อกก  การทาํธูปหอม  การทําตุกตาเรซิ่น  การทําบานทรงไทย  และการทําไมถัก   
          4.4  ดานเทคโนโลยี  หมายถึง  การนําเทคโนโลยี  เคื่องจักรกลมาใชสรางสรรค
ผลงาน  ส่ิงประดิษฐทีเ่กิดจากภูมิปญญา  ในการคิดแกไขเหตุวกิฤตทางเศษรฐกิจมาเปนโอกาสใน
การสรางงาน  สรางอาชีพใหแกชุมชน  โดยการดัดแปลงวัสดุจากธรรมชาติเพื่อผลิตผลงาน  ไดแก 
ผลิตภัณฑไมมะมวง และผลิตภัณฑ โลหะเทียม  
 5.  การประเมนิคูมือ  หมายถึง  การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
คูมือ  โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย  นักวชิาการ  ผูบริหารสถานศึกษา   ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  และครูกลุมสาระอื่น  ที่มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  



บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
    ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษาคนควา  ตํารา  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิัย
ตลอดจนการสอบถาม  สัมภาษณผูทรงภมูรูเกี่ยวกับภูมปิญญาทองถ่ินในอําเภอองครักษ  จังหวัด
นครนายก  เพือ่เปนแนวทางในการจดัทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงจะนําเสนอในหัวขอดังตอไปนี ้
 1. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1.1  ความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1.2  ลักษณะทีสํ่าคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1.3  ความสําคัญของภูมิปญญาไทย 
  1.4  ประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับอําเภอองครักษ 
   2.1  ประวัติความเปนมาอําเภอองครักษ 
   2.2  สถานที่สําคัญในอําเภอองครักษ 
  2.3  ภูมิปญญาทองถ่ินในอําเภอองครักษ 
 3   การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ิน 
    3.1  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
    3.2  กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
  3.3  การจัดโครงสรางหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษา 
  3.4  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน  
 4.  วิธีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   4.1  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    4.2  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    4.3  การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 
    4.4  การจัดการเรียนรูจากการทําโครงงาน 
    4.5  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม 
  4.6  การวัดและประเมินผล 
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 5.  คูมือ 
    5.1  ความหมายของคูมือ 
   5.2  ประเภทของคูมือ 
   5.3  องคประกอบของคูมือ 
  5.4  ลักษณะที่ดีของคูมือ 
   5.5  แนวทางการจดัทําคูมือ 
  5.6   การประเมินคูมือ 
 6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1.  ภูมิปญญาทองถิ่น 
        1.1 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
 ตามพจนานกุรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  พมิพคร้ังที่ 1  พุทธศักราช  2546  
ใหความหมายของคําวา  “ภมูิปญญา” คือ  ความรู  ความสามารถ “ภูมปิญญาทองถ่ิน” (Local 
wisdom)  หรือ  “ภูมิปญญาชาวบาน” (Popular  wisdom)  หรือ  “ภูมิปญญาไทย”  (Thai  wisdom)  
คือความรู หรือการกระทําทีเ่กิดจากประสบการณในชีวติของชาวบานหรือทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบาน
คิดขึ้นจากสตปิญญาและความสามารถของชาวบานเองเพื่อใชแกปญหาในการดําเนนิชีวิตไดอยาง
เหมาะสมกับกาลสมัยโดยมีกระบวนการสั่งสมแลวสืบทอดตอมาถึงชนรุนหลัง   
   กรมวิชาการ  (2542 : 5)  ใหความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  ความรูและ
ประสบการณของชาวบานทีใ่ชในการดําเนนิชีวิตใหเปนสุข  โดยไดรับการถายทอดสั่งสมกันมา
ผานกระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกับยุดสมัย 
    เอกวิทย  ณ  ถลาง (2544 : 8)  ใหความหมายของ  ภูมิปญญาชาวบาน  หรือ  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  ความคิด  ความเชื่อ  ความจดัเจนทีก่ลุมชนไดจาก
ประสบการณที่ส่ังสมกันไวในการปรับตัว  และการดํารงชีวิตในระบบนิเวศ  หรือสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมที่ไดมีการสืบทอดกนัมา และเปนผลของการใชสติปญญา
ปรับตัวเขากับสภาวการณตางๆในพื้นที่ที่ตัง้ถ่ินฐานอยู  และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุม
ชนอื่นกอใหเกิดการแกปญหาในสวนที่เปนบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของกลุม 
    ภาวดี  เกตกุ ุ(2541 : 140) กลาววา “ภูมิปญญาทองถ่ิน” หรือ “ภูมิปญญาชาวบาน” เปน
ความรูความคดิ  และการปฏบิัติของชาวบานแตละทองถ่ิน  และผูที่เขาไปทํางานในทองถ่ิน เห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  จึงเริ่มมีการฟนฟูเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินขึ้นมา  ทั้งนี้เพื่อคนหา
คุณคาที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับกจิกรรมการพัฒนาที่พวกเขารับผิดชอบอยู  จึงทําใหเกิดการ



9 

 

 

แลกเปลี่ยนทางความรู ความคิด  ประสบการณ  ระหวางนักพัฒนากับชาวบานจนเกดิการเรียนรู  
และเขาใจในวถีิชีวิตชาวบาน  อันเปนผลใหบทบาทของนักพัฒนาเปลีย่นแปลงจากการนําเอาความรู
และทฤษฎีจากวิทยาการสมัยใหมไปถายทอดใหกับชาวบานฝายเดยีวมาเปนการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณระหวางกนัและกนั  จึงเกิดแนวความคิดในการพฒันาประเทศบนพื้นฐานของ
ความรูในทองถ่ิน   
 นิคม  ชมภูหลง (2545 : 8-12)  ไดจําแนกความหมายของคําที่เกี่ยวของภูมิปญญาไว
ดังนี้คือ  
    1.  ภมูิปญญา (Wisdom)  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ความเชื่อ  และ
ศักยภาพในการแกปญหาของมนุษยที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบันอยางไมขาดสายและ
เชื่อมโยงกันทัง้ระบบทุกสาขา 
   2.  ภูมิปญญาสวนบุคคล หมายถึง ภูมิปญญาที่บุคคลเปนผูคิด  ผูใช  มีผูเปนเจาของตน
ตํารับซึ่งอาจเปนผูทรงภูมิปญญาหรือปราชญชาวบาน   
  2.1 ผูทรงภูมิปญญา  (Wisdom  Holder)  หมายถึง  บุคคลผูเปนเจาของภูมปิญญา
หรือผูสรางสรรคภูมิปญญาหรือผูนําภูมิปญญาดานตางๆ  มาใชประโยชนจนประสบความสําเร็จมี
ผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับ  ยกยอง  สามารถถายทอดเชื่อมโยงคุณคาแหงภูมิปญญานั้นใหแพรหลาย
ออกไปอยางกวางขวางในแตละสาขานั้นๆ 
  2.2 ปราชญชาวบาน  หมายถึง  บคุคลผูเปนเจาของภูมิปญญาชาวบาน  และนําภูมิ
ปญญามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จ  สมารถถายทอดเชื่อมโยงคุณคาของ
อดีตกับปจจุบนั ไดอยางเหมาะสม (นิคม  ชมภูหลง. 2545;  อางอิงจาก  นันทสาร  สีสลับ.  ม.ป.ป) 
     2.3 ครูภูมิปญญาไทย  หมายถึง  ผูทรงภูมิปญญาซึ่งเปนผูสรางสรรคหรือเจาของ   
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ินในดานใดดานหนึ่ง  หรือหลายดานและไดรับการยกยอง      
จากสภาภูมิปญญาไทย  ใหดํารงตําแหนงครูภูมิปญญาไทย  เพื่อทําหนาที่ถายทอดและสืบสาน      
ภูมิปญญาไทยทั้งในระบบการศึกษา  นอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2542: 5) 
 สามารถ  จันทรสูรย ( 2545 : 5-6)  กลาววา  ภูมิปญญา  หมายถึง  องคความรู  ความคดิ  
ความสามารถ  และทักษะของ คนไทยที่เกดิจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการ
เลือกสรร  เรียนรู  ปรุงแตง  และถายทอดสบืตอกันมา  เพือ่ใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของ     
คนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย 
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        1.2   ลักษณะที่สําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
    เสรี  พงศพิศ (นิคม  ชมภูหลง . 2545: 16-18; อางอิงจาก  เสรี  พงศพิศ  2529)  ไดกลาวถึง
ลักษณะของภมูิปญญาทองถ่ิน  มี  2  ลักษณะ  คือ 
 1. ลักษณะที่เปนนามธรรม  เปนโลกทัศน  ชีวทัศน  เปนปรัชญาในการดาํเนินชวีิตเปน
เร่ืองเกี่ยวกับการ เกิดแก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 
 2. ลักษณะที่เปนรูปธรรม  เปนเรื่องเฉพาะดาน  เชน  การทาํมาหากิน  การเกษตร 
หัตถกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  และอื่นๆ  ภูมปิญญาเหลานี้สะทอนออกมาใน 3  ลักษณะที่สัมพันธ
ใกลชิด คือ 
   2.1  ความสัมพันธระหวางคนกับโลก  คนกับสิ่งแวดลอม  สัตว  พืช  ธรรมชาติ  
   2.2   ความสัมพันธกับคนอื่นๆ  ทีอ่ยูรวมกนัในสังคมหรือชุมชน 
   2.3   ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ส่ิงเหนือธรรมชาติ  ส่ิงที่ไมสามารถสัมผัสได  
 สามารถ  จันทรสูรย (2545 : 6)  ไดกลาวถึงลักษณะภูมิปญญาไทยไว  3  ลักษณะคือ 
  1.   ความสัมพันธใกลชิดกนัระหวางคนกับสิ่งแวดลอม  สัตว  พืช  ธรรมชาติ 
 2.   ความสัมพันธกับคนอื่นๆ  ทีร่วมกันในสังคม  หรือในชมุชน 
   3.   ความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ส่ิงเหนือธรรมชาติ  ตลอดจนสิ่งที่ไม
สามารถสัมผัสไดทั้งหลาย   
 นิคม  ชมภูหลง  (2545 : 17).  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญาไวดังนี ้
    1. ภูมิปญญาเปนความรู  ขอมูล  เนื้อหาสาระ  เชน  ความรูเกี่ยวกับครอบครัว  ความรู
เกี่ยวกับมนุษย  เกี่ยวกับผูหญิง  ผูชาย  ประเภทครอบครัว 
    2.   ภูมิปญญาเปนความเชื่อของสังคมโดยอาจยังไมมีขอพิสูจน  ยนืยันวาถูกตอง   
เชนเรื่องนรก  สวรรค 
    3.  ภูมิปญญาคือความสามารถหรือแนวทางในการแกปญหาหรือปองกันปญหา  เชน  
ความสามารถในการปองกนัไมใหเกิดปญหาขึ้นในครอบครัว 
    4.  ภูมิปญญาทางวัตถุ  เชน  เรือน  บานทีอ่ยูอาศัย  เครื่องใชตางๆในครัวเรือน  เพื่อทําให
ครอบครัวมีความสะดวกสบายตามสภาพ 
   5.  ภูมิปญญาทางพฤติกรรม  เชน  การกระทํา  ความประพฤติ  การปฏิบัติของคนตางๆ 
ในครอบครัว  จนทําใหครอบครัวสามารถดํารงอยู           
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 สามารถ จันทรสูรย  (2545:7)  ไดกลาววา ภูมิปญญามีลักษณะความสมัพันธระหวางคน
กับธรรมชาติส่ิงแวดลอม จะเปนภูมิปญญาในการดํารงชวีิตขั้นพืน้ฐานดานปจจยัส่ี  ซ่ึงประกอบดวย  
อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค หรือภมูิปญญาที่เกิดจากความสัมพนัธระหวางคน
กับคนอื่นในสังคม  จะมีลักษณะเปนจารีต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศลิปะและนนัทนาการ  
ภาษาและวรรณกรรม  ตลอดจนการสื่อสารตางๆ และภมูิปญญาที่เกิดจากความสัมพนัธระหวางคน
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ส่ิงเหนือธรรมชาติ  จะมีลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ศาสนา  และความเชื่อตางๆ   
เปนตน ซ่ึงสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงความสัมพนัธระหวางคนกับภูมิปญญาทองถ่ิน            
ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
 
      

 
ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธระหวางคนกบัภูมิปญญาทองถ่ิน 

  
 กลาวโดยสรุป  ภมูิปญญามี  2  ลักษณะคือ  ภูมิปญญาที่เปนรูปธรรม  ไดแกวัตถุและการ
กระทําทั้งหลาย และภูมิปญญาที่เปนนามธรรม  คือ  ความรูความเชื่อ  ความสามารถ  หรือแนวทาง
ในการแกไขปญหาและปองกันปญหา 

 
 

คนกับสังคม 

สิ่งเหนือ
ธรรมชาต ิ

ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม 

คน 

- ศิลปะและนนัทนาการ 
- จารีตธรรมเนียม
ประเพณ ี

- อาชีพ 
- ปจจยัส่ี 
- การจัดการ 

- ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
- ศาสนา 
- ความเชื่อ 
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        1.3   ความสําคัญของภูมิปญญาไทย 
    ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญ  และมีคุณคาเปนอยางยิ่งตอวิถีการดําเนนิชิวิตเพื่อความอยู
รอดของบุคคลในทองถ่ิน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542)  ไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญา
ไทย ไวดังนี้คอื 
    1.  ภูมิปญญาไทยชวยสรางชาตใิหเปนปกแผน พระมหากษตัริยไทยทรงใชภูมิปญญาใน
การสรางชาติ  สรางความเปนปกแผนของประเทศมาโดยตลอด  ตั้งแตสมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัย
ปจจุบันที่  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลปจจุบัน  พระองคทรงใช
ภูมิปญญาสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติ ทางดานการเมือง จนรอดพนภยัพิบัตหิลายครั้ง ดาน
การเกษตรพระองคทรงพระราชทานการเกษตรทฤษฎีใหมแกพสกนิกร  ดานการเกษตรแบบสมดุล
และยั่งยืน  ฟนฟูสภาพแวดลอม  สรางความสงบรมเย็นของประชาชนใหกลับคืนมา 
   2.  สรางความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรตภิูมแิกคนไทย  คนไทยในอดีตมีความสามารถ
เปนที่ปรากฏในประวตัิศาสตรมากมาย  เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ  เชน  นายขนมตม  
เปนนักมวยทีม่ีฝมือเกงกาจในการใชอวัยวะทกุสวน  ทกุทาของแมไมมวยไทยสามารถเอาชนะพมา
ในคราวเดียวถึงเกาคนสิบคน  ซ่ึงในปจจุบนัมวยไทยถือเปนภูมิปญญาดานศิลปะการปองกันตัว 
     ภูมิปญญาไทยดานภาษาและวรรณกรรม  คนไทยมีอักษรไทยเปนของตนเองมาแต
คร้ังสมัยกรุงสุโขทัยและวิวฒันาการมาจนถึงปจจุบัน  เปนภาษาที่สามารถผันเสียงไดมากที่สุดภาษา
หนึ่ง  และใชเปนภาษาราชการดวย  วรรณกรรมไทยถือวาเปนวรรณกรรมที่มีความไพเราะ  ได
อรรถรสครบทุกดาน              
     นอกจากนี้ยังมภีูมิปญญาดานอาหารที่มีความหลากหลายในรสชาติทั้งอาหารคาวและ
อาหารหวาน  ปรุงงายมีรสอรอยถูกปากทั้งไทยและคนตางชาติ  พืชที่ใชปรุงอาหารสวนใหญเปน 
พืชสมุนไพรทีห่าไดงายในทองถ่ิน ราคาถูก  เชน  ขิง ขา  ตะไคร ใบมะกูด กระชาย ใบโหระพา    
ใบกะเพรา  เปนตน 
    3.  ความสามารถปรับปรุงประยกุตหลักคําสอนทางศาสนาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสม คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  โดยนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาปรับใชใน
วิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม  ทาํใหคนไทยเปนคนออนนอมถอมตน  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ประนีประนอม  
รักสงบมีความอดทนและใหอภัย  ดํารงชวีติอยางเรียบงาย  ปกติสุข  คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกนัได  
ทั้งหมดนี้อาศยัหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  เปนการใชภูมปิญญาประยุกตพุทธศาสนา
มาใชในชวีิตประจําวนั 
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 4.  สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยื่น  ภูมปิญญาไทยมี
ความเดนชดัในการยอมรับนับถือและใหความสําคัญแกคน  สังคม  และธรรมชาติ  มีส่ิงยืนยันได
ชัดเจนมากมายเชน  ประเพณี  12  เดือน  การแสดงความเคารพ  และการขอพร เปนวันแหง
ครอบครัว  เครือญาติพี่นองมาพบปะกนัดวยความรักความอบอุนทําใหคนไดชวยเหลือเกื้อกูล
แบงปน  มีความเคารพ นับถือกันเปนญาตกิันทั้งหมูบาน  มีความสัมพันธแนบแนน  รูจักทําแบบ
พอมีพอกินไมทําลายธรรมชาติ  ส่ิงเหลานี้ถือเปนภูมิปญญาที่สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคม
และธรรมชาติใหอยูรวมกนัอยางยั่งยืน 
    5.  เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามยุคสมัย  ไมวากาลเวลาจะเปลี่ยนไปอยางไร  ความรู
สมัยใหมจะหลั่งไหลเขามากเพียงไหน  กส็ามารถปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมกับยุคสมยั  เชน  การรูจัก
เอาเครื่องยนตมาติดตั้งกับเรอืใสใบพัดเปนหางสามารถวิ่งไดเร็วข้ึนเรียกวา “เรือหางยาว”  รูจักการ
ทําเกษตรแบบผสมผสานพลิกฟนธรรมชาติใหมีความอดุมสมบูรณ 
   จากที่กลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาที่กลาวขางตน  สรุปไดวา  ภูมปิญญาทองถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของสังคม  อีกทั้งยังเปนสิ่งที่
เหมาะสม  ทรงคุณคาและมคีวามสําคัญเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิตอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสขุ  และยงัชวยสรางความสมดุลระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  และ
อํานวยประโยชนในการทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ินชนบท  เจาหนาทีจ่ากหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการทํางานใหสอดคลองและผสม
กลมกลืนกับวถีิชีวิตชาวบานมากขึ้น  
              

         1.4   ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 
  กรมวิชาการ (2539)  ไดแบงประเภทของภมูิปญญาทองถ่ินไว  4  ประเภทคือ 
  1.  คติความคิด  ความเชื่อ  หลักการ  ที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่เกิดจากการสั่ง 
สมถายทอดกนัมา 
  2.  ศิลปวัฒนธรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผนดําเนินชวีิตที่ปฏิบัติ 
สืบตอกันมา 
   3.  การประกอบอาชีพในทองถ่ินที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง  และไดรับการพฒันาให 
เหมาะสมกับยคุสมัย 
   4.  แนวคดิ  หลักปฏิบตัิ  และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใในชุมชน 
อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  คําสอนทางศาสนา  ความเชื่อและประเพณดีั้งเดมิที่มีคุณคาให
เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติ 



14 

 

 

    สามารถ  จันทรสูรย  (2545 : 7-9)  ไดกําหนดประเภทหรือสาขาของภูมิปญญาไทยไว  10  
สาขาดังตอไปนี้ 
 1. สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะดาน 
การเกษตรกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพื้นฐานคุณคาดั้งเดิมซึง่สามารถพึ่งพาตนเองได 
 2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หมายถงึ  การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อแกปญหาการบริโภคอยางปลอดภัย 
 3. สาขาการแพทยแผนไทย  หมายถึงความสามารถในการจัดการปองกนัและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชนสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หมายถึง  
ความสามารถในการจดัการดานสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ  ทั้งการอนุรักษ  พัฒนาและการใช
ประโยชนจากคุณคาของทรัพยากร 
 4. สาขากองทุนและธรรมชาติ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการดานการ
สะสมและการบริหารกองทุนและธุรกิจในชุมชน 
 5. สาขาสวัสดิการ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคณุภาพ
ชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 6. สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานดานศิลปะสาขาตางๆ  
เชน จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศิลป 
 7. สาขาการจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารดําเนินงานดานตางๆ  ทั้ง
องคกรชุมชน  องคกรศาสนา  องคกรทางการศึกษาตลอดทั้งองคกรทางสังคมอื่นๆ 
 8. สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับดาน 
ภาษาทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภาษา  และวรรณกรรมทุกประเภทสาขาศาสนา
และประเพณ ี หมายถึง  ความสามารถประยุกต  และปรบัใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา  ความเชือ่
และประเพณดีั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติ 
 อังกูล  สมคะเนย.  (2543 : 35-52) ไดจดักลุมของภูมิปญญาทองถ่ินเปน 4 กลุม ดังนี ้
 กลุมท่ี 1  คติความคิด ความเชื่อ  สภาพของภูมิปญญากลุมนี้ไดแก แนวความคิด ความเชื่อ
ตางๆ ที่ปฏิบัติและยดึถือสืบทอดกันมา เพือ่การดําเนินชวีิตสงบสุขในแตละทองถ่ิน เชน 
 1.  ความเชื่อแบบพุทธ ไดแก พธีิสวดมนตไหวพระ  พิธีฟงเทศกในวันสําคัญทางศาสนา 
พิธีเขาวัดจาํศลี การอบรมจริยธรรมและศีลธรรม 
 2.  ความเชื่อพิธีแบบพราหมณ ไดแกพิธีสูขวญัแบบตาง ๆ  
 3.  ความเชื่อแบบผี ไดแก พระภมูิเจาที่ พระภมูินา พิธีเล้ียงดอนปูตา พิธีบูชามเหศักดิ์
หลักเมือง และการบวงสรวงตางๆ 
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 4.  ความเชื่อแบบบุคคล ไดแก การเคารพบรรพบุรุษ ผูอาวุโส พระสงคและผูนําทาง
ศาสนา 
 กลุมท่ี 2  ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  สภาพของภูมิปญญากลุมนี้
ไดแก 
 1.  ศิลปะการละเลนพื้นบาน ไดแก หมอลํากลอน หมอลํากลอนประยุกต หมอลําหมู 
หมอลําเซิ้งตาง ๆ 
 2.  ศิลปะ  ดนตรพีื้นบาน ไดแก การเปาแคน การดีดพณิ วงกลองยาว 
 3.  งานแกะสลัก งานหลอ ไดแก แกะสลักบานประตู หนาตางโบสถ และแกะสลักตน
เทียน การหลอใบระกา ชอฟา คันทวย บวัหวัเสาของศาลาและโบสถ 
 4.  ศิลปะ ดนตรีไทย ไดแก ขลุย ซอ พิณ ระนาด ฆอง กลอง ฉิ่ง ฉาบ 
 5.  ประเพณีสิบสองเดือน “ฮีตสิบสอง” ไดแก บุญเขากรรม บุญคุณลาน บุญขาวจี่       
บุญพระเวส บญุสรงน้ํา บุญบั้งไฟ บุญเบิกฟา บุญเขาพรรษา บุญขาวประดับดิน บุญขาวสาก        
บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญผาปา และบุญกองบวช 
 กลุมท่ี 3  การประกอบอาชพีในทองถ่ิน  
 สภาพของภูมปิญญากลุมนี้ จากการสํารวจพบวา เปนสวนหนึ่งของสภาพของภูมิปญญา
ทองถ่ินในกลุมที่ 2  คือ งานศิลปกรรมพื้นบาน แตเนื่องจากบุคคลในทองถ่ิน ไดนํามาใชในการ
ประกอบอาชพี ดังรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 1.  การทอผาไหม ไดแก ทอผาไหมพื้น ไหมมดัหมี ่
 2.  การทอผาดวยกี่กระตกุ ไดแก ทอผาฝาย ทอผาลายน้ําไหล ทอผาฝายผาขาวมา 
 3.  ทอผาดวยกี่พืน้เมือง ไดแก ทอผาขิดติดเสื้อ ทอผาขิดทําหมอน ทอผาหมลายขิด 
 4.  ทําหมอนขิด ไดแก หมอนขดิสามเหลี่ยมทาํเบาะนั่ง 
 5.  การจักสานไมไผ ไดแก สานตะกรา สานหวด สานมวย สานกระติบขาว สานขันโตก 
สานกระดง สานกระบุง สานของ สานไซ สานสุม  
 6.  การทําไมกวาด ไดแก ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว 
 7. การทอเสื่อ ไดแก ทอเสื่อกก ทอเสื่อไหล ทอเสื่อผือ ทอเสื่อเตย 
 8.  การสาน ไดแก หมวกกก หมวกใบตาล หมวกผักตบชวา กระเปากก 
 9.  เครื่องปนดินเผา ไดแก อิฐมอญ โอง ไห กระถาง หมอดนิ เตา  
   10.  การเกษตร ไดแก การทําเกษตรผสมผสาน การทําไร ทํานา ทําสวน สัตวเล้ียง 
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       กลุมท่ี 4  แนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสภาพของภูมิปญญากลุมนี้ ไดแก 
 1.  การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
 2.  การทํากลวยตากอบน้ําผ้ึง 
 3.  การทําดอกไมประดิษฐจากยางพารา 
     สุทธิวงศ  พงศไพบูลย  (2540 : 21-41) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถ่ินออกเปน  5 
ประเภทดังนี ้
    1.  ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการยังชีพ เปนภูมิปญญาเพื่อการมีชีวิตอยูรอด อยูอยางมีความสุข
เปนภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการเสาะแสวงปจจยัพื้นฐานในการยังชีพของสังคม ไดแก การทํามาหากิน
เสาะหาและจดัการเกีย่วกับปจจัย 4 คือ ทีอ่ยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ภูมิปญญาเหลานี้
คอย ๆ เพิ่มพนูงอกงามขึ้นจนดูประหนึ่งเปนสิ่งสามัญ ไดแก 
     1.1  ภูมิปญญาที่เกีย่วกับการทํามาหากิน เชนภมูิปญญาการหาของปา ลาสัตว การทํา
และใชเครื่องจบัสัตวบก สัตวน้ํา ภูมิปญญาในการเลือกขาวทํานา การไถ การคราด หวาน ดํา       
เปนตน 
     1.2  ภูมิปญญาที่เกีย่วกับที่อยูอาศยั เชน การสรางบานเรือนแบบ เครื่องผูก ภมูิปญญา
การเลือกใชวสัดุ วิธีเย็บ ผูกเงื่อน คาดแหละ บานเรือนแบบเครื่องสับวิธีดามตอไม การเขาล้ิน ใช
สลัก วิธีเรือนเชื่อมพื้นระเบยีงกับเรือนใหญโดยใช “คางคาวหอยหวั” 
     1.3  ภูมิปญญาที่เกีย่วกับวัฒนธรรมโภชนา เชน การรูจักเลือกสรรอาหาร วธีิถนอม
อาหาร และวิธีปรุงอาหาร เปนตน 
     1.4  ภูมิปญญาที่เกีย่วกับเครื่องนุงหม ไดแกภูมปญญาในการนําสิ่งตาง ๆ มาปกปด
รางกายใหอบอุน เชน ภูมิปญญาในการนาํหินทําเครื่องมือทุบเปลือกไมทําเปนเผา การคิดทําฟน 
และ กี่ในการทอผา ภูมิปญญาในการถักรอยชุน ภูมิปญญาในการยอมสี การประดิษฐ ลวดลาย     
การจําแนกดวยรูปแบบเพื่อการใชสอยเฉพาะกิจ เชน ผาเตียว ผากราบพระ ผาหอหมาก ผาหอพาน 
เปนตน 
     1.5  ภูมิปญญาที่เกีย่วกับยารักษาโรค ไดแก การนําสมุนไพร สัตว แร บางชนิดมาใช 
เปนยา วิธีปรุง การใชยา เปนตน 
 2.  ภูมิปญญาที่เกีย่วกับการพิทกัษชีวิตและทรัพยสิน  คนทกุหมูเหลาตางพยายามจะให
ตนชีวิตยั่งยนืมั่นคง  จึงทุมเทใชสติปญญาและสิ่งอํานวยตาง ๆ  เพื่อใหบรรลุตามความตองการ ซ่ึง   
ภูมิปญญาประเภทนี้สามารถจําแนก ยอย ๆ ออกไดดังนี ้
    2.1  ภูมิปญญาการพึ่งตนเอง เปนภูมิปญญาในการพิทักษปกปองชีวิตทรัพยสินและ   
คุมครองชีวิตคนรอบขางใหปลอดภัย 
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  2.2 ภูมิปญญาหลบเลี่ยงอันตราย เชน ภูมิปญญาของชาวบานที่สามารถสังเกตความ   
 แปรปรวนของสภาพดินฟา อากาศ รูวาจะเกิดฝนตกหนกั ลมแลง ทะเลบา ฟาคะนอง น้ําทวมใหญ  
เกิดภัยแลง ไฟปา หรือภูมิปญญาในการโคนตนไมใหลมพาดไปในทางที่ตองการไดการนําความรู
เร่ืองการนอนของสัตวแตละชนิดมาชวยในการเดินทางใหปราศจากอันตราย 
 2.3 ภูมิปญญาการรวมพลังและการพึ่งพิง เชน ภูมิปญญาการ “ลาดเวน” คือรวมกลุม
ตะเวนกนัรับผิดชอบ ลาดตระเวนดูแลปองกันชีวิตและทรัพยสินของหมูบาน ภูมิปญญาการรวมแรง
แบงประโยชน เชน การทํานารวม การทําสวนรวม คือ รวมกันทํานา หรือ ทําสวนในที่แปลง
เดียวกันทกุคนที่ทํามีสิทธิ์เก็บกิน เปนการสรางจิตรสํานึกรวมกนัทํารวมกันใช 
 2.4 ภูมิปญญาในการใชและทําศาสตราวุธ เชน การทําและใช จะโหนง  นอกจากคดิ
รูปแบบใหใชงาน  สับ  ฟน  เชือด  เหลา  อยางมีดทั่วไป ยังไดเสริมแตงใหมีสวนที่จะใชสําหรับทํา
รายคูตอสูเพื่อใหเกดิผลหนกัเบาตางกันตามโทษานุโทษ 
   2.5 ภูมิปญญาการดูแลบํารุงรักษาชีวิตและทรัพยสิน เชน ภูมิปญญาในการรักษาชีวติของ
เด็กและสตรี เปนตนวา หามหญิงที่มีครรภนั่งขวางประต ูนั่งขวางบันได หามลงจากบานเวลา
กลางคืน เปนตน  
 3.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับการสรางและพิทักษฐานะและอํานาจ มีทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม 
และตําแหนงหนาที่ อาจจําแนกไดดังนี ้
     3.1 ภูมิปญญาการสรางและขยายอํานาจ ภมูิปญญาที่ชัดเจน  คือ การขยายจํานวนวงษา
คณาญาติใหไดมาก ๆ เพื่อจะไดพวกพึ่งพงิ และเพิ่มแรงงาน เร่ิมแตการมี ภรรยาหลาย ๆ คนการผูก
นําในผูอ่ืนดวยวฒันธรรมชายชาตินักเลง คือ ทําตนใหเปนผูเชื่อถือไดดวยเมตตาธรรม       เอื้ออารี 
กลาไดกลาเสยี  เขมแข็งและกลาหาญ เฉยีบขาด และยตุธิรรม ภูมิปญญาที่เดนชัดคอื    การผูกเกลอ  
การทอดแหนง  การผูกดอง  
     3.2 มิปญญาการรักษาฐานะและอํานาจ จําแนกเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้
     3.2.1 การบําเพ็ญบุญบารมี  เพื่อผดุงอํานาจวาสนา เชน ภูมิปญญาที่ชวยบมเพาะให
กุลบุตร  กุลธิดา เปนคนขยนั  สุขุม  อดทน  ประณีต  ซ่ึงสวนหนึ่งจะปรากฎในงานชางฝมือ 
ตลอดจนภูมิปญญาที่เปนการขัดเกลาจิตใจและอารมณ  บํารุงสติปญญาโดยอาศัยศิลปกรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณเีปนเครื่องบมเฉพาะ 
      3.3.2 การเสริมศรัทธาบารมี ภูมิปญญาการรักษาฐานะและอํานาจลักษณะนี้สวนมาก
จะมีโทษลักษณะผสมอยู เพราะมักเปนไปในทางแขงขันเพื่อหาทางชนะผูอ่ืน   เชน      ภูมิปญญา
การทํา  และใช “ยาสั่ง” การใชเวทมนต คาถา  และเครื่องรางของขลังมาชวยเสริมสรางศรัทธาหรือ
ภูมิปญญา 
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  4.  ภูมิปญญาการจัดการเพื่อสาธารณะประโยชน ภูมิปญญากลุมนี้ คือ ภูมปิญญาที่
กอใหเกิดประโยชนรวมกัน เชน การรวมกนักําหนดทางสัญจรระหวางหมูบาน การกาํหนดใหมี
สาธารณะระหวางที่นาเพื่อเปนทางเดินสัตวเล้ียง ลําเลียงพชื เปนตน 
 5.  ภูมิปญญาที่เปนการสรางสรรคพิเศษ ภูมิปญญากลุมนี้ หมายถึง กลุมที่เปนปญญาชน 
ชาวบานใชวิสัยทัศนหรือญาณทัศนะเฉพาะตัวสรางสรรคขึ้น เชน ภูมปิญญาในการแตงวรรณกรรม 
 กลาวโดยสรุป  ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม คติความเชื่อทีสื่บ
ทอดจากบรรพบุรุษ สูชนรุนหลังจะเปนตวักําหนดคณุลักษณะของสังคม  ชุมชนและเปนสิ่งที่
เหมาะสม  ทรงคุณ  ประโยชน  เปนการถายทอดองคความรู ประสบการณ เพื่อพัฒนา  ใหสามารถ
ประยุกตใชในการแกปญหา  ปองกันการเกดิปญหา  และสามารถดํารงวิถีชีวิตอยูไดอยางเปนสุข     
มีความมั่นคงปลอดภัยในสงัคม 
 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับอําเภอองครักษ 
   2.1 ประวัติความเปนมาอําเภอองครักษ 
    อําเภอองครักษเปนอําเภอสําคัญอําเภอหนึง่ของจังหวดันครนายก  เมื่อปพุทธศักราช 
2432  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั  ไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให         
ขุดคลองระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ํานครนายก โดยซอยออกเปนคลองตางๆ ทั้งสองฝงและ
ขนานนามคลองนี้วา “คลองรังสิตประยูรศักดิ”์ และขนานนามประตูน้าํ แมน้ําเจาพระยาวา 
“ประตูน้ําจฬุาลงกรณ”  สวนประตูปด-เปดน้ํา  แมน้ํานครนายก  ทรงพระราชทานนามวา “ประตูน้ํา
เสาวภาผองศร”ี  ซ่ึงเปนที่ตั้งของอําเภอองครักษเกา  และมีคําเลาลือกันวา เมื่อพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จขึ้นเถลิงถวลัยราชสมบัติ  ไดเสด็จประพาสมลฑลปราจีนบุรี และ
ไดมาประทับแรมบริเวณที่ตัง้ศาลเจาพอองครักษปจจุบนั  ในระหวางประทับแรมอยูนั้นนายทหาร
องครักษไดปวยและเสยีชิวิตลง  เพื่อเปนทีร่ะลึกแกราชองครักษจึงไดตัง้ศาลขึ้นเปนอนสุรณ ตอมา
ไดเรียกวา “ศาลเจาพอองครักษ” และอําเภอนี้จึงไดช่ือวาอําเภอองครักษดวย  (สํานักงาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษานครนายก. 2549 : 34) 
  เมื่ออําเภอหลังเกาชํารุดทรุดโทรมลง  จึงไดยายมาตั้งที่ทีว่าการอําเภอใหม  อยูหาง
ที่วาการอําเภอเกาไปทางทิศใตประมาณ 500 เมตร  

       2.  ขนาดและที่ต้ัง   
 อําเภอองครักษมีเนื้อที่ประมาณ  553.25  ตารางกิโลเมตร  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
โดยรถยนต  ประมาณ  49  กิโลเมตร 
  -  ทิศเหนือ จดอําเภอบานนา  จังหวดันครนายก และอําเภอวิหารแดง  จงัหวัดสระบุรี 
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    -  ทิศตะวันออก  จดอําเภอเมอืง  จังหวดันครนายก 
  -  ทิศใต  ติดตออําเภอบางน้าํเปรี้ยว  จังหวดัฉะเชิงเทรา  และอําเภอบานสราง   
จังหวดัปราจีนบุรี 
  -  ทิศตะวันตก  ติดอําเภอธัญบุรี  และอําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี
 3.  สภาพภูมิประเทศ 
  ลักษณะโดยทัว่ไปเปนที่ราบลุมพื้นที่สวนใหญเปนลําคลอง  สภาพของดินไม
เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก เพราะเปนดินเปรี้ยว 
         4.  การปกครอง   
  อําเภอองครักษแบงเขตการปกครอง  ออกเปน  11  ตําบล  ดังนี้ 
  4.1 ตําบลองครักษ 
  4.2 ตําบลชุมพล 
  4.3 ตําบลโพธิ์แทน 
  4.4 ตําบลบางปลากด 
  4.5 ตําบลทรายมูล 
  4.6 ตําบลบึงศาล 
  4.7 ตําบลศีรษะกระบือ 
  4.8 ตําบลบางลูกเสือ 
  4.9 ตําบลบึงพระอาจารย 
     4.10 ตําบลบางสมบูรณ 
     4.11 ตําบลคลองใหญ 
  อําเภอองครักษ  มีเทศบาลตําบลจํานวน  1  แหง  คือ  เทศบาลตําบลองครักษ 
ประชากร อําเภอองครักษมปีระชากรจํานวนประมาณ  55,528  คน 
         5.  สภาพเศรษฐกิจ   
  ประชากรมีอาชีพหลักคือการทํานา  ไดแกการทํานาปลังและนาปการทาํสวน  
เนื่องจากพื้นดนิอําเภอองครกัษเปนดินเปรีย้ว  ไมเหมาะแกการทํานาจงึหันมาปลูกพชือ่ืนๆ แทน 
เชน สมเขียวหวาน สน ยูคาลิปตัส และทําสวนไมดอกไมประดับ  การทาํสวนชนิดนี้เปนการเพาะชาํ
เพื่อการสงออก  โดยไมตองปลูกลงดิน อาศัยขี้เถาแกลบก็สามารถทําเปนอาชีพได 
  การทอสื่อกก  เปนอาชีพรองจากการทํานา  มักทํากันหลังการเก็บเกีย่ว  ชาวบานมัก      
ทํากันในครัวเรือน เมื่อมีจํานวนเหลือมากจึงนําสงขายในตลาดทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  อาชีพอีก
อยางหนึ่ง คือการเย็บผาหม  การปกลายเสือ้  และการเย็บหมอน  เปนตน 
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 การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอําเภอองครักษในปจจุบนัอยูในภาวะที่มกีารเปลียนแปลง
เนื่องจาก  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก.  2549: 34-39) 
 1. เปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ องครักษ 
 2. เปนที่ตั้งของศูนยวจิัยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 3. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคม 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางการเกษตรเปนที่อยูอาศัย เชนการสรางบานจัดสรรตางๆ   
 

   2.2  สถานที่สําคัญในอําเภอองครักษ 
          2.2.1   ศาลเจาพอองครักษ 
  เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติไทยแหงหนึ่ง  ซ่ึงมีประวัติความ
เปนมาดังนี้คือ (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอองครักษ. 2549: ไมมีเลขหนา) 
 มีเร่ืองเลาสืบตอกันมาวา  คร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั  เสด็จขึน้
เถลิงถวัลยราชสมบัติไดเสด็จประพาสจังหวดัปราจีนบุรีโดยเสด็จทางชลมารคผานมาตามลําน้ํา
นครนายก  และไดเสดจ็ประทับแรมบริเวณที่ตั้งศาลเจาพอองครักษปจจุบัน  ในระหวางประทับแรม
อยูนั้นนายทหารราชองครักษไดปวยและเสียชีวิตลง  เพือ่เปนที่ระลึกแกราชองครักษจึงไดสรางศาล
ขึ้นเปนอนุสรณและเรยีกศาลแหงนีว้า “ศาลเจาพอองครักษ”  และแมน้ําบริเวณหนาศาลเจาพอ
องครักษ เปนวังน้ําวน  น้ําไหลเชี่ยวมากชาวเรือเชื่อวามจีระเขเจาพออยู  ถาจะเอาเรือผานตองทําพิธี
เซนไหวดวยมะพราวออน  แลวจึงจะสามารถนําเรือผานไปไดดวยความปลอดภัย  สําหรับทาง
ราชการถือวาน้ําตรงวังน้ําวนนี้เปนน้ําศักดิ์สิทธิ์  จึงไดนําไปทําพิธีสรงน้ํามูรธาภิเษกเมื่อคราว
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจาอยูหวัรัชกาลปจจุบัน 
 ส่ิงที่นาสนใจศึกษาและเรียนรู  ศาลเจาพอองครักษแหงนี้เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่
เคารพนับถืออยางยิ่งของชาวอําเภอองครักษทั้งชาวไทยและชาวไทยเชือ้สายจีนเปนอยางมาก  ใน
ความเชื่อถือของผูเคารพนับถือบชูาเจาพอองครักษ  โดยเฉพาะชาวอําเภอองครักษนัน้  เจาพอ
องครักษถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนที่ยึดเหนีย่วจิตใจ  ตางพากันมากราบไหวบูชาขอพร  บนบาน ให
เกิดความสําเรจ็ตางๆตามที่ปรารถนา   และบังเกิดความเจริญรุงเรืองเปนศิริมงคลตอกันมาหลายชัว่
อายุคน  ในการบนนั้นกจ็ะบอกเจาพอวา  จะถวายงิว้หรือมหรสพในแบบตางๆหรือไมก็บนบอกวา
จะขอถวายหวัหมู  มะพราวออน  ประทัดพวงใหญ  หรือไมก็กัญชาที่มวนเปนบุหร่ี  ซ่ึงบอกกันวา
เจาพอชอบมากเปนพิเศษ  แตละปหลังจากเทศกาลตรุษจนีแลว  15 วัน ซ่ึงชาวองครักษจะถือวาเปน
วันเกิดของเจาพอ องครักษ  ตั้งแตตอนเชาของวันดังกลาวก็จะมีประชาชนของอําเภอองครักษตางพา
กันมาเซนไหวโดยนํา หมู  เปด  ไก  ผลไม  และขนมพรอมเครื่องเซนไหวชนดิตางๆ  เดินทางมายัง
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บริเวณศาลเจาพอ  นําสิ่งของที่เตรียมมากราบไหวบูชาถวายเจาพอ  ในชวงเดือน  9  ของทุกๆปจะมี
งิ้วประจําปเพือ่ถวายเจาพอเปนเวลา 5 วัน 5 คืน  ตอนเชากอนเริ่มงานจะมีการอัญเชิญรูปปนเจาพอ
องครักษพรอมทั้งกระถางธูปและกระถางน้ํามนตของเจาพออยูกลางขบวน  แหรอบตลาดเขต
เทศบาลตําบลองครักษ  ซ่ึงขณะขบวนแหเจาพอไปนัน้กจ็ะมีประชาชน  ชาวบาน  รานคาตางๆ พา
กันตั้งเครื่องบชูาจุดธูป  จุดประทัดถวายเจาพอตลอดเสนทางที่ขบวนเจาพอแหผานเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมทองถ่ินที่ผสมผสานกันระหวางประเพณีไทยและจีนที่สืบทอดกนัมานานนับ
รอยป  
 
          2.2.2   วัดประสิทธิเวช 
          ประวัตคิวามเปนมา 
          ชาวบานมักเรียกกันตดิปากวา “วัดเกา” หรือ “วัดบางปรากฏ”  เพราะสมัยแรกชื่อจริงวา  “วัด
บางปรากฏ”  ช่ือตามหมูบานแลวมาเปลีย่นเมื่อ พ.ศ. ใดไมทราบไมมีหลักฐานปรากฏ  ปจจุบันวดั
ประสิทธิเวช  ตั้งอยูที่ หมู 10  ตําบล  บางปลากด  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  ในพื้นที่ 21ไร 
3 งาน  35  ตารางวา ตั้งอยูทางทิศเหนือของที่วาการอําเภอองครักษ ระยะทาง  12  กิโลเมตร  
กอสรางครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2223  ตอมาอุโบสถหลังเกาชํารุดทรุดโทรมลงไมสามารถบูรณะซอมแซม
ไดจึงไดสรางใหมเมื่อ พ.ศ. 2530  วัดประสิทธิเวชมีผูเลาสืบตอกันมาวา  มีอุบาสกใจบุญผูหนึ่งชื่อ
นายสิทธิ์  มีภรรยาชื่อ นางเวช  ไดเปนผูริเร่ิมกอสรางเปนครั้งแรกวดัจงึไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดประ
สิทธิเวช” ตามชื่อผูริเร่ิมกอตั้ง  วัดประสิทธเิวช  เปนวัดพฒันาตัวอยางใน ป พ.ศ. 2536  และวดัที่มี
ผลงานดีเดน  ป พ.ศ. 2537  
 
สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู   
 วัดประสิทธิเวชเปนวัดที่ประชาชนทั่วไปเคารพ  นับถือ  ศรัทธา  ผูที่เล่ือมใสทุกทิศจะมา
ปลอยนก ปลอยปลา  ทําสังฆทาน  ทําพิธีสะเดาะเคราะห  ตอชะตา  บงัสุกุลเปนบังสุกุลตาย  เมื่อ
ยามมีทุกข  ไมสบายใจ  ผูที่เล่ือมใสเครารพศรัทธาก็จะพากันมาทีว่ัดประสิทธิเวชแหงนี้เปนทีพ่ึ่ง
ทางใจของประชาชนจนญาติโยมบริจาคทรัพยสินสรางอาคารจํานวน 14 ลานบาท เปนอาคาร 2 ช้ัน 
ช้ันที่ 2 เปนกฏิุพระสรางเปนเรือนไทยเปนจุดชมวิวริมน้ํา   มีศาลากลางน้ํา  และศาลาริมน้ําทรงไทย
ไวเปนทีน่ั่งพกัผอนของประชาชนที่มาวัดประแหงนี ้(สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
องครักษ. 2549 : ไมมีเลขหนา ) 
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         2.3  ภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอองครักษ 
 ในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานนั้น คือ การรวบรวมแหลงเรยีนรู
ที่เปนขาวสาร  สารสนเทศ  วิทยากร  ภูมิปญญาชาวบาน  และประสบการณอ่ืนๆ ที่จะนํามา
สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูโดยการสืบคนสอบถามใหไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะห  
จัดระบบตลอดจนการจัดพมิพเปนเอกสาร  คูมือ  เพื่อเปนสื่อเผยแพรแกผูสนใจคนควา  ซ่ึงสามารถ
จําแนกออกเปนประเภทไดดงันี้คือ  (สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายก.  2549 : 90) 
 1.   ภูมิปญญาดานเกษตรกรรม  ประกอบดวย  
   1.1  การทําสวนไมดอกไมประดบั  
   1.2  การเพาะเลีย้งปลาที่ฟารมแสงสวางพันธุปลา 
   1.3  การเพาะพันธปลาดุกบิ๊กอุย 
 2.   ภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ประกอบดวย  
    2.1  จิตรกรรมภาพพระบฏวัดองครักษ   
    2.2  ตํานาน และวรรณกรรมพื้นบาน 
    2.3  การละเลนพื้นบาน 
 3.   ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  ประกอบดวย 
  3.1 การทําธูปหอม 
  3.2 การทําตุกตาเรซิ่น 
    3.3 การทอเสื่อกก 
  3.4 การทําบานทรงไทย 
  3.5 การทําไมถัก 
 4.   ภูมิปญญาดานเทคโนโลยี  ประกอบดวย 
  4.1 ผลิตภัณฑไมมะมวง 

4.2 ผลิตภัณฑโลหะเทยีม 
 

1.  ภูมิปญญาดานเกษตรกรรม   หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  และประสบการณดาน 

การทําไร  ทํานา ทําสวน  เล้ียงสัตว  การประมง  การเพาะปลูกขยายพนัธพืช  การทําไรนาสวนผสม  
ที่มีความโดดเดน  สามรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางพอเพยีง มรีายไดจากผลผลิตมี
แนวความคิด  ที่แปลกใหมทีพ่ัฒนาเปนประโยชนตอตนเองและชุมชน  เชน  เปนผูคิดริเร่ิมใน    การ
ขยายพนัธไมดอกไมประดับ  การเพาะเลีย้งพันธุปลา  การทําเกษตรแบบผสมผสาน  การทํา
การเกษตรที่เอือ้ประโยชนในชีวิตความเปนอยูและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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              1.1   การทําสวนไมดอกไมประดับ 
      ศูนยไมดอกไมประดับตัง้อยูที่บริเวณคลอง 15 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปน
แหลงเพาะและขยายพันธุพชืทั้งไมดอกไมประดับตางๆซึ่งนับวาใหญที่สุดในประเทศไทย  พนัธไม
ดอกไมประดบัที่นี้จะจัดสงไปยังแหลงจําหนายทัว่ประเทศ  นักทองเทีย่วสามารถมาแวะชมและ
เลือกซื้อไดในราคาขายสงและที่ศูนยสาธิตการตลาดหมูที่ 11  มีวัสดุเพาะชําตนไมขายในราคาถูก  
การที่จะไปเทีย่วชมศนูยไมดอกไมประดบันั้นหาไดไมยากจากปากคลองสิบ15 ตรงไปตามถนน
เร่ือยๆแลวเล้ียวขวาตรงวัดสนัติธรรมเลยไปประมาณ 8 กิโลเมตรก็จะถึง (สํานักงานการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอองครักษ. 2549: ไมมีเลขหนา ) 
 
 ประวัติความเปนมา 
 นายเวียน  นางผาด  หนองพงษ  เมื่อกอนมีอาชีพทํานา  การทํานาไมพอกินพอใช ประสบ
การขาดทุนจึงตองการหาอาชีพเสริม  ในป พ.ศ. 2525  ไดจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมภายในหมูบาน  เมือ่
พอกินพอใชจะไดไมตองเขากรุงเทพฯ  เร่ิมจากการทํากอหญาคา  ทําดอกไม  แตไมมตีลาดรองรับ  
ตอมามีบริษัทมาจางทําตุกตาก็ทําไมไหวจงึเลิกทํา ในป พ.ศ.2530  มีนายบุน  แซโคว  มีอาชีพเพาะ
ชําตนไม  เลยมารับจางกรอกดินใสถุงและขุดดินในละแวกนี้ใสถุงขาย  ที่อยูในปจจบุันสมัยกอนมี
แตหญาเปนปาหญาจึงนํารถมาขุดปรับพื้น  ถมดิน  แลวรวมกลุมกันทําสวนปกชําเอายูคาลปิตัสมา
ปกชําแตไมมลูีกคาก็หาตลาดเอง ตอมามีนายหนาพาคนมาซื้อจึงเปนทีรู่จักกันแบบปากตอปากพอ
กิจการดีขึน้ก็แบงเงินกันคนละ 2-3 หมื่นบาทขยายไปปลกูขายกนัเองปจจุบันในหมูบานแถวนี้ปลูก
ตนไมขายกันเปนจํานวนมาก 
 นางผาด  หนองพงษ  เปนเจาของสวนปาผาด  บุคคลที่ทําใหชาวนายานนี้กลายมาเปน
ชาวสวนไมดอกไมประดับถึง  2  ตําบล  ปาผาดมีความคิดวาจะตั้งอนสุาวรีย นายบุน  แซโคว  พอคา
ลองเรือขายของในคลอง15  ผูเพาะไมดอกไมประดับขายเปนรายแรก โดยทําเปนอาชพีเล็กๆนอยๆ
มากอน เจาของสวนที่มีช่ือเสียงหลายคนเคยเปนลูกจางเพราะชําไมสวนนายบุนมากอนรวมทั้ง      
นางผาด  หนองพงษ  เองดวย 
 
 สิ่งท่ีนาสนในเรียนรู   
 เขตที่เปนศูนยกลางไมดอกไมประดับประกอบอาชีพเพาะชํากลาพันธุไมเอง  จําหนายเอง
ทุกครัวเรือนเปนตลาดซื้อขายไมดอกไมประดับโดยตรงเดินเขาไปในเขตคลอง 15  จะมีความรูสึก
ละลานตา  สดชื่น  รมเย็น เสมือนอยูในโลกสีเขียวราวสรวงสวรรค  แตงแตมดวยสีสรรพันธุไม
ดอกไมประดบังดงามนานาพรรณ  อาทิ เชน  ตนปาลมฟอกซเทล  พริกขี้หนูในกระถางเปนพุม  
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บอนสี  บอนไซ เทียนทอง  เข็ม  ไทรทอง ชบาฮาวาย  ชบาดาง ประทดัจีน เปนตน (สํานักงาน
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอองครักษ.2549: ไมมีเลขหนา) 
 

          1.2  การเพาะเลี้ยงปลา “ ฟารมแสงสวางพันธุปลา” 
 ประวัติความเปนมา   
 ดร.เพียว  วาริชนันท  เดิมชือ่นายเพยีว  แซโลว หรือ  นายโลวบักกวย  แซโลว  หรือ   
นายเพยีวพันธุ  ไตรพัฒนาพร  เมื่ออายุ  17  ป (พ.ศ. 2488)  ไดเดนิทางจากประเทศจนีเขามาอยูใน
ประเทศไทย  ไดหาเลีย้งชีพโดยเริ่มจากการชวยลางจาน  เสิรฟอาหาร และรับจางหาบน้ําในชวงเยน็
สามารถสะสมเงินทุนไดจํานวนหนึ่ง  จึงไดลงทุนทํานาที่อําเภอลําลูกกาแตไมประสบความสําเร็จ  
ตอมาในป พ.ศ.2494  ตัดสินใจเปลีย่นอาชีพจากการทํานามาแจวเรือรับจางและขายผัก เมื่อสะสมได
เงินจํานวนหนึง่แลวนํามาลงทุนเลี้ยงปลาในกระชังที่คลองบางบัว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 จากการแสวงหาขอบกพรองในการเลี้ยงปลาจากประสบการณที่ไดรับตลอดระยะเวลา 
12 ป  จึงสามารถแกไขขอบกพรองตางๆไดเปนอยางดี  รูจักการเลี้ยงปลาใหไดผลดีอยางเต็มที่  
รวมทั้งมีความชํานาญการและเชี่ยวชาญในการผสมเทียมพันธุปลา  ตอมาไดขยายกิจการการเลี้ยง
ปลาในกระชังจากคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ  มาอยูที่อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก    
มีบอปลา 164 บอ ในเนื้อทีก่วา 200 ไร ตั้งชื่อบอเพาะเลี้ยงนี้วา  “แสงสวางพันธุปลา”  ซ่ึงถือวาเปน
ฟารมปลาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
 สิ่งท่ีนาสนใจและเรียนรู 
 แสงสวางพันธุปลา  เปนสถานที่ที่ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในนาขาว  การเพาะ 
พันธุปลา  การผสมเทียมปลา  และการเลี้ยงสัตวน้ํา  ปลาที่ฟารมแหงนีเ้ล้ียงมีหลายชนดิไดแก  ปลา
จีน เชนปลาเฉาฮื้อ  ปลาล่ินฮื้อ  และปลาซงฮื้อ  สวนปลาไทย  เชน  ปลาดุก  ปลาสวาย  ปลาตะเพียน  
ปลานิล  ปลาไน  ปลาชอน  ปลายี่สก  ปลาสลิด  ปลาแรด  ปลายี่สกไทย  ฯลฯ   
 

              1.3   การเพาะพันธุปลาดุกบิ๊กอุย 
   ประวัติความเปนมา 
  เมื่อประมาณปลายป 2530  เกษตรกรไดนําปลาดุกเทศเพศผู  หรือ ปลาดุกรัสเซียจาก
ประเทศลาวมาผสมขามพันธุกับปลาดุกอุยเพศเมยีผลปรากฏวาสามารถเพราะพันธุไดดี  ปลาพันธุมี
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว  ทนทานตอโรคสูง  พันธุปลาที่เกิดจากคูผสมนี้ทางการประมงใหช่ือวา 
“ปลาดุกอุยเทศ”  แตชาวบานทั่วไปเรยีกวา  “บิ๊กอุย”  หรืออุยบอ (กองสงเสริมการประมง  กรม
ประมง.  2530 : 1-2) 
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  เกษตรกรในอาํเภอองครักษนิยมเล้ียงปลาดุกผสมอุยเทศ  หรือบิ๊กอุยเชนเดียวกับ
เกษตรกรในจงัหวัดอืน่ๆ  เพราะคุณสมบัตดิังกลาว  และนิยมบริโภคเนือ่งจากมีรสชาติดี  ราคาถูก  
ฤดูเพาะพนัธุ  เร่ิมตนเดือนมนีาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ปลาบิ๊กอุยนิยมเพาะพนัธุโดยการฉีด
ฮอรโมนผสมเทียม  การคัดเลือกแมพันธุอายุประมาณ 1 ป หรือ 7-8 เดือน พอพันธุอายุประมาณ 1 ป
ขึ้นไป  หลังจากฉีดฮอรโมนเรงใหแมปลามไีขและฉีดฮอรโมนใหพอพันธุมีน้ําเชื้อมากขึ้น  เมื่อรีด
ไขปลาดุกตัวเมียและผาเอาน้ําเชื้อจากตวัผู จํานวนไขประมาณ 1 กิโลกรัม  ใชน้ําเชือ้ตัวผูประมาณ 
1-2 ตัว นําไขปลาดุกที่ไดรับการผสมกับน้ําเชื้อแลวไปฟก  ทั้งนี้โรยไขบนแผงผามุงเขียวเบอร 20 ที่
ระดับต่ํากวาผิวน้ําประมาณ  4  นิ้ว  สวนน้ําในบอมีระดับลึกประมาณ  7 นิ้ว  เปดน้ําไหลผาน
ตลอดเวลาและควรมีเครื่องเพิ่มอากาศใสไวในบอฟกไขปลาดวย  ลูกปลาดุกที่ฟกออกเปนตวัจะ
หลุดลงสูพื้นกนบอดานลาง  แลวยายแผงผาที่ใชฟกไขออกจากบอ  อายปุระมาณ 2 วนั เร่ิมกิน
อาหารได  ตอจากนั้นขนยายปลานําสูบอซีเมนตขนาดประมาณ 2-5  ตารางเมตร  เพื่ออนุบาลลูกปลา
ดุกที่มีขนาดเล็ก  น้ําที่ใชในการอนุบาลลูกปลาควรเปลี่ยนถายทุกวัน  เพื่อปองกันน้ําเนาเสียทั้งเรงให
ปลาดุกกินอาหารและเจริญเติบโตดี  ถาใชบอดิน ในการอนุบาลลูกปลาอัตราการเจริญเติบโตและ
การอยูรอดจะยากกวาการอนุบาลในบอซีเมนต 
  การเลี้ยงปลาดกุบิ๊กอุยใหไดขนาดตามตองการของตลาดควรยายปลาไปยังบอเล้ียงซ่ึง
เปนไดทั้งบอซีเมนตและบอดิน  สวนฟารมที่อําเภอองครักษนิยมเลี้ยงในบอดินโดยการเตรียมบอ
ปลาดวยการตากกนบอใหแหง สะอาด ใสปูนขาวปรับสภาพดนิ  และใสปุยคอกเพื่อใหเกิดอาหาร
ธรรมชาติสําหรับลูกปลา  ระยะเวลาในการเลี้ยงปลาประมาณ 4-5 เดือนสามารถจับขายได  การเลี้ยง
ปลาสําหรับผูขาดความชํานาญจะลําบากมากที่สุด  เกษตรกรควรมีความมานะอดทน  พยายาม
สังเกตสภาพน้าํ  อาหาร  การเจริญเติบโตของโรคตางๆ ที่อาจจะเกิดกับปลา  การเพาะขยายพนัธุ 
และการผสมเทียมเพื่อใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  มรีายไดดี  นับเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินของชาวอําเภอองครกัษอีกอาชีพหนึ่ง  
  

 2.  ภูมิปญญาดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี คือ  ผูที่มีความรู

ความสามารถและประสบการณในดานศลิปกรรมทองถ่ิน  งานจิตกรรม   ตํานาน  และวรรณกรรม
พื้นบาน  และ     การละเลนพื้นบาน แยกเปนประเภทไดดังนี ้
   2.1 ศิลปกรรมทองถ่ิน  ดาน  จิตรกรรม  เปนศิลปกรรมการวาดรูป  ระบายสี ในรูปลักษณ
ของจิตรกรรมฝาผนังตามศาสนสถาน จิตรกรรมในสมุดไทยและภาพพระบฏ  ในอําเภอองครักษมี
ภาพจิตรกรรมที่งดงาม  คือ  ภาพพระบฏวดัองครักษ 
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  ภาพพระบฏวดัองครักษ  ซ่ึงวัดองครักษธรรมปญญารามแหงนี้  เปนวดัที่ตั้งอยูในเขต
ตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก มภีาพจิตกรรมที่ไดรับการเก็บรักษาไวเปนอยางดี
จากเจาอาวาสองคปจจุบัน คอื พระครูอดุลวุฒิกร  เปนภาพเรื่องราวเกีย่วกับพระมหาเวชสันดรชาดก
ครบทั้ง 13 ภาพ  ลักษณะเปนภาพเขยีนสบีนพื้นผา  โทนสีเนื้ออมสม  ตัดดวยสีดําดานหลังภาพ    
แตละภาพ  จะเขียนราคาและชื่อผูเชาถวาย 
 2.2 ตํานานและวรรณกรรมพื้นบาน  ในอาํเภอองครักษมีความเชื่อและผูกพันกับนิทาน
เร่ือง “กระตายสามขา” และ “ตํานานบึงพระอาจารย”  ซ่ึงเปนวรรณกรรมพื้นบานเกี่ยวกับคติทาง
พระพุทธศาสนาที่เลาสืบตอกันมาจนถึงปจจุบันนี ้ไดแก 
 

  นิทานเรื่อง “กระตายสามขา”  (ตํานานบึงพระอาจารย) 
  เมื่อคร้ังอดีตกาลที่ลวงมาแลว  มีพระอาจารยผูเรืองวิชารูปหนึ่ง (ไมปรากฏชื่อ)         
จําพรรษาอยูทีว่ัดโพธิ์แทน  ตําบลบางปลากด   อําเภอองครักษ   จังหวดันครนายก   วันหนึ่งมีโยม
คนหนึ่งไดนํากระตายมาถวายพระอาจารยในเวลาวิกาล  พระอาจารยจึงเรียกสามเณรรปูหนึ่งมาแลว
ส่ังใหสามเณรนั้นนํากระตายไปยางเอาไวฉนัในตอนเชา  สามเณรจึงรับกระตายไปยางขณะที่กําลัง
ยางอยูนัน้ไดสงกลิ่นหอมนารับประทาน  สามเณรไมสามารถทนกลิ่นหอมจงึไดนําขากระตายมา
ขางหนึ่งแลวนาํไปฉันโดยไมใหผูใดรูเห็น  สวนที่เหลือนาํไปเก็บไวเพื่อถวายพระอาจารยในตอน 
รุงเชา  คร้ังถึงเวลาพระฉันภตัราหารเชา  สามเณรจึงนํากระตายที่เหลือสามขานั้นมาถวายพระ
อาจารย  เมื่อพระอาจารยรับไว และเหน็วากระตายมเีพียงสามขา  จึงถามสามเณรวา “เณร กระตาย
ไปไหนขาหนึง่ ”  เณรจึงตอบวากระตายมสีามขา  พระอาจารยบอกวา  “กระตายตองมีส่ีขา”  
สามเณรก็ตอบยืนยนัคําเดมิเสมอวากระตายมีสามขา  พระอาจารยจะถามสักเทาใดสามเณรก็ตอบวา  
กระตายมีสามขาอยูเชนเดิม  หรือจะทําโทษเฆี่ยนตีสามเณรก็ตอบวามสีามขาอยูอยางเดิมเสมอไม
ยอมรับวากระตายมีส่ีขา   พระอาจารยพจิารณาแลวเห็นวาสามเณรผูนี้มีใจเดด็เดีย่วเมือ่พูดอยางใด
แลวกย็ืนยันอยูอยางนัน้  ไมยอมรับสารภาพ  หรือเปลี่ยนคําพูดเดิม   
 พระอาจารยจึงถามสามเณรวา  “ เณรจะไปฉันอาหารกับพระเจาแผนดนิไดหรือไม ”  
สามเณรตอบวา “ได”  พระอาจารยเหน็วาสามเณรมีความกลาหาญมาก  เมื่อใชใหทําสิง่ใดก็พึงทํา  
ทุกอยาง   พระอาจารยจึงไดทําผงลงยันตใหสามเณร  แลวบอกแกสามเณรวาเมื่อจะเขาไปฉันอาหาร
กับพระเจาแผนดินกใ็หเอาผงนี้ชโลมทาตัวใหทั่ว  สามเณรจึงรับผงยันตจากพระอาจารยแลวปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพระอาจารยทกุประการ  สามเณรเขาไปในพระราชวัง  เมื่อถึงเวลากําหนด พระเจา
แผนดินเสวยพระกระยาหา  สามเณรก็รวมฉันอาหารกบัพระเจาแผนดิน (ไมปรากฏเวลาชัดเจน)  
พระเจาแผนดนิทรงสังเกตเห็นความผิดปกติ  พระกระยาหารที่โรงครัวของพระราชวังจัดมาไมพอ
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เสวย   คร้ังกอนเสวยจึงเกดิความสงสัย  แลวรับสั่งใหพนกังานโรงครัวจัดอาหารเพิ่ม  และใหอาหาร
มีรสเผ็ดรอน  พนักงานในครัวปฏิบัติตามรับสั่ง  เมื่อเวลาเสวยพระกระยาหารสามเณรไดฉันอาหาร
พรอมพระเจาแผนดิน  มื้อนัน้สามเณรฉันอาหารเผ็ดรอนเขาไปจึงมีเหงื่อออกทําใหผงทาตัวละลาย
ออกมาจนปรากฏรางของสามเณร  พระเจาแผนดินทรงทอดพระเนตร   และมีพระราชดํารัสถาม
สามเณรวา  “ทานมาจากที่ไหน ใครใชใหมา ”   แลวทรงถามวา  “อยูที่ไหน”  สามเณรจึงทูลถวายวา 
“อยูที่วัดโพธิแ์ทน”   พระเจาแผนดินรับสั่งใหทหารพระราชวังนําตวัสามเณรไปกกัขังไว   
  ในขณะนั้นขาวเลาลือมาถึงพระอาจารยวาสามเณรไดถูกกักขังอยูในพระราชวัง     
พระอาจารยจึงไปเยีย่มลูกศิษยของตนในพระราชวัง  พระอาจารยขออนุญาตเจาหนาที่เวรยามเพื่อ
เขาเยี่ยมลูกศษิย  พระอาจารยไดเสกหมากใหสามเณรฉนั  สามเณรจึงหลบหนีออกจากที่คุมขังได  
พระอาจารยและสามเณรจึงกลับไปอยูที่วดัตามเดิมตอมาพระเจาแผนดินพรอมทหารมหาดเล็กได
เดินทางไปจับพระอาจารยและสามเณร  ระหวางทางไปวัดโพธิ์แทนนัน้ตองขามแมน้ําเพื่อขึ้นฝง
แลวเดนิทางเขาวัดโพธิ์แทน  (ปจจุบันหมูบานนั้นเรยีกวา   “ลาดสะเอ็ด”  ซ่ึงเพี้ยนไปแตเดิมชาวบาน
เรียกวา  “ทาเสด็จ” )  พระเจาแผนดนิเสดจ็ถึงเวลาเชาขณะที่  พระอาจารย  พระสงฆ  และสามเณร
กําลังฉันอาหาร  ทหารเขาไปลอมเพื่อจะจบักุม   พระอาจารยจึงขออนญุาตฉันอาหารใหเรียบรอย
กอน  เมื่อฉันเสร็จแลว  พระอาจารยจึงถามลูกศิษยและสามเณรวา  “ใครจะไปกับพระอาจารยบาง”  
บรรดาศิษยและสามเณรตอบวา  “ไป ”  พระอาจารยจึงเสกน้ํามนตในขนัน้ําสําหรับรับประทาน
อาหาร  แลวสาดน้ํามนตนัน้ไปยังศิษย  สามเณรกลายเปนลูกกุง  ลูกปลา   ฝายขางพระอาจารย
กลายเปนนกกระยางจกิลูกกุง  ลูกปลา  คาบบินหนีไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  ปจจุบันเรียกวา  
 “ บึงพระอาจารย ”  หรือ  “ วัดปากคลอง ”  พระอาจารยอยูที่นั้นตอมา  (พระครูอรุณธรรมประวัติ 
วัดอรุณฉายาราม :  ผูเลา, อางอิงจากคณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน คณะ 
กรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมพรรษา 6 รอบ . 
2544 : 1-311)   
 2.3  การละเลนพื้นบาน  หมายถึง  การเลนเพลงพื้นบานโดยผูที่มีความรูความสามารถ  
และประสบการณการขับลํานํา การฟอนรํา  การคิดวิธีการเลนพื้นบาน การละเลนเพลงระบําใน
จังหวดันครนายก  สวนใหญเลนในงานมงคล  งานรื่นเริง  และเทศกาลตางๆ  เชน  งานตรุษ
สงกรานต งานสารท  งานบวช ฯลฯ  การเลนเพลงพื้นบานมีมาตั้งแต  รัชสมัยพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  รัชกาลที่ 5 (จากการบอกเลาของนางทองอยู  รักษาพล  อางอิงจาก
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระชนมพรรษา 6 รอบ.  2544 : 1-311)  
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 การเลนเพลงระบําบานนา  ประกอบดวย  พอเพลงแมเพลงตั้งแต 2-3 คนขึ้นไป มีลูกคู
รองรับ 1-2 คน  แลวสามารถเลนเพลงระบําได  การกําหนดจังหวะใชการปรบมือ  เนื้อหาเลนเปน
ชุดๆตั้งแตไหวครู  เกริ่นชวนฝายหญิงรํา  ฝายหญิงไหวครูแลวเร่ิมวาบทแตงตัวซ่ึงหมายความวาจะ
ออกไปพบแลว  ประคําพูดกนัมีแขวงอืน่ๆ เชน  แขวงนา  แขวงเกวยีน  ฯลฯ  อาจเลนเปนเรื่องราว
ทางวรรณคดี  เชน ไชยเชษฐ  ลักษณาวงศ  เปนตน จบลงดวยบทลา การละเลนเพลงพื้นบานสวน
ใหญเลนกนัในเวลาประมาณ 20 นาฬิกา  ถึงเที่ยงคืนหรือเลนตั้งแตหวัคํ่าถึงรุงเชา    
 เพลงระบําบานนามีลักษณะแตกตางจากเพลงระบําบานไร คือ ลูกคูจะรองรับวา “แถวรํา
เจาเอย รําเอย รําแนะ ไมลายเขารํางามเอย” ลูกคูชายรับวา “ชาไว” ลูกคูหญิงรับวา “ฉาดชา” หรือ 
“ฉาดเอย”  (สารสนเทศ: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ) 
 

 3.  ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  หมายถึง  ความรู  ทักษะ ความสามารถในการ

ประกอบอาชพีแบบพึ่งพาตนเอง  เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมและเปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
     

    3.1  การทําธปูหอม 
         ธูปเปนเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่คูกับเทยีนในพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีกรรมที่
เกี่ยวของกับความเชื่อตางๆของมนุษย ธูปหอมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการประกอบพิธีกรรม
ตางๆที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตโดยตรงบริเวณตําบลบางปลากด  อําเภอองครักษ  เปนแหลงผลิตธูปหอม  
ที่สําคัญแหงหนึ่งเพื่อจําหนายยังตลาดทัว่ไป  โดยเฉพาะที่บานเลขที่  45/2  หมู  5  ตําบลบางปลากด  
อําเภอองครักษ  นายเยื้อง  มะลิขาว  ซ่ึงเดมิเคยเปนลูกจางรานทาํธูปในกรุงเทพฯ  ดวยความชํานาญ
เปนพิเศษและสนใจการทําธปูหอมจริงจังจงึไดออกจากโรงงานธูปดังกลาวมาประกอบธุรกิจทําธูป
หอมขนาดครอบครัวที่บานของตนเองโดยซื้ออุปกรณตางๆในการผลิต  เชน กาน (ไมไผ) ขี้เล่ือย  
เปนตน 
ขั้นตอนและวธีิการทําธูปหอม  มีดังนี ้
  -  นํากานธูปมาจุมน้ําตามระดับความยาวของเนื้อธูปที่กําหนด 
  -  นํากานธูปทีจุ่มน้ําแลวมาคลุกขี้เล้ือยที่ผสมกาว 
  -  เขยากานธูปใหแนนและเรยีบ (เรียกวาตอ) 
  -  ทําซ้ําๆกันประมาณ 4-5  คร้ัง ใหมีความหนาของเนื้อธูปจับกานธูปตามตองการ 
  -  นําไปตากใหแหง  แลวจุมกานในน้ําผสมสีแดง  (กานธูปจะแดง)   เฉพาะสวนกาน 
  -  ถาเปนธูปหอมใหใชน้ําหอมฉีดเนื้อธูปกอนบรรจุหอ 
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     ธุรกิจการทําธูปดังกลาวเริ่มตนจากกิจการเล็กๆในครอบครัวแลวนําออกสูตลาดการ
ขายสงจนขยายวงกวางออกสูจังหวัดตางๆ  ไดแก  กรุงเทพฯ  นนทบุรี  สระบุรี  ฯลฯ แลวขยาย
กิจการเปนโรงงานขนาดยอมมีคนงานประมาณ  25  คน  ซ่ึงเปนคนในทองถ่ินและหมูบานเดียวกนั
เปนการสงเสริมรายไดใหแกชาวบานในทองถ่ิน 
   

 3.2  การทํา ตุกตาเรซิ่น 
  ประวัติความเปนมา 
 ในป  พ.ศ. 2530  มีคนในหมู  7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  เขาไปทํางานใน
กรุงเทพฯ  และไดรูจกักับคนที่ทํางานเรซิ่นและไดทดลองทําดู  อยูตอมาไดเดนิทางกลับบานและไม
มีงานทําจึงทดลองทําตุกตาเรซิ่นขายแลวนําออกขายดวยตนเองงานที่ทําออกขายชิ้นแรกเปนงาน
ประเภทเครื่องบูชาที่อยูตามศาลพระภูมิ  เชน ชาง มา  ตา  ยาย  ตุกตาเรียกวาตุกตาเสียกะบาล  เดิม
นั้นตุกตาเหลานี้เปนไมแกะสลัก  ปูนพลาสเตอร  ถาเปนปูนพลาสเตอรจะไมทนนาน  ตอมาไดมีการ
ขยายงานเปนรูปแบบตางๆที่เห็นวาทําไดเชน  กุมาร  นางกวัก  เทวา  เทพตางๆ  สงขายตามราน
เครื่องบวชจากครั้งแรกเริ่มตนทํางานนี้เพยีง 2 คน  สามีภรรยาตอมามงีานมากขึ้นจึงแบงงานใหคน
ขางบานไปลองทําดูและมีการขยายงานออกไปบริเวณบานขางเคียงมากขึ้น 
 ในป พ.ศ.2542  ไดจัดตั้งกลุมอาชีพขึ้นทางสํานักงานพฒันาชุมชนองครักษไดเขามา
สํารวจ ความจาํเปนพื้นฐาน   และไดพูดคุยถึงปญหา  อุปสรรคของแตละอาชีพและไดแนะนําให
นายมานพ  จนัทรทอง  รวบรวมคนที่มีอาชีพเดียวกนันี ้ จัดตั้งเปนกลุมอาชีพใชช่ือวา  “กลุมอาชีพ
ตุกตาเรซิ่น”  ไดกอตั้งขึ้นเมือ่วันที่  12  กุมภาพันธ  2542  มีสมาชิกกอตัง้ 28 คน โดยการแนะนําของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอองครักษประสานงานกับนายมานพ  จันทรทอง  ตอมาไดรับเงิน
สนับสนุนจากโครงการแกไขปญหาความยากจน  และไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝมอื
แรงงานจังหวดันครนายกดําเนินการจดัหาวิทยากรที่มีความรูเร่ืองนี้มาเปดอบรมให  ในป พ.ศ. 2544 
ไดกูยืมเงินจากธนาคารออมสิน  และไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวดันครนายกเขามา
ดูแลแกไขปญหาตางๆเชน จดัหาเครื่องมือ ครุภัณฑ  หาแหลงเงินทุน  เปดอบรมใหความรูแก
สมาชิกในกลุม  ประสานงานเรื่องการบรรจุภณัฑ  ออกแบบชื่อสินคา  เปนตน 
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รูปแบบของงานที่ผลิต 
 งานที่ทําจากเรซิ่นมีหลายชนดิ  เชน  เครื่องบูชา  พระ  กุมาร  นางกวกั  เทพ เทวดาตางๆ
ที่เรียกวาตุกตาเสียกะบาลและงานที่เปนของฝาก  ของชํารวย  ของที่ระลึก 
ขั้นตอนการผลิตตุกตาเรซิ่น 
 1)  หารูปแบบที่ตองการ  เชน  หุนปนขี้ผ้ึง  หรือรูปแบบอื่นๆที่ตองการ 
 2)  ทําแบบแมพิมพดวยยางซิลิโคน 
 3)  หลอดวยน้าํยาเรซิ่นโดยการเทลงไปในแมพมิพยางซิลิโคน 
 4)  เมื่อซิลิโคนแข็งตัวดีแลว ถอดแมพิมพออก  ตะไบขดัแตงตะเข็บสวนเกินออก 
 5)  ลงสีตามตองการ 
 6)  เก็บรายละเอียดของงาน  บรรจุใสกลองตามชนิดผลิตภัณฑ สงขายตามตลาด 
 วัสดุที่ใช  ไดแก  น้ํายาเรซิ่น  ตัวทําแข็ง  โคบอน  ยางซิลิโคน  สีผสมเรซิ่น      แคลเซี่ยม  
ปูนพลาสเตอร  สีน้ํา สีน้ํามัน สีตางๆ ทนิเนอร  แลคเกอร  ใยแกว  ดินน้าํมัน  เครื่องประดับอุปกรณ
ตกแตงตางๆ เครื่องมืออุปกรณ  ไดแก  ปมลม  กาพนสี  แอรบัตเก็บงาน  สวาน  หนิเจีย  เล่ือยมือ  
ตะไบ พูกัน  และแปรงทาสี  จุดเดนของงาน  มีรูปแบบทีห่ลากหลายเปนที่นิยมและสวยงามทนัสมัย 
 

 3.3  การทอเสื่อกก (การทอเสื่อกก  ณ ตําบลศีรษะกระบือและตําบลโพธิ์แทน) 
    ประวัติความเปนมา 
    การทอเสื่อกก  เปนหตักรรมพื้นบานเปนผลงานที่ทําดวยมือ  เรียบงาย  มุงประโยชน
ในการใชสอยมากกวาดานคณุคาทางศิลปะเปนผลงานฝมือชางของคนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง  
โดยถายทอดวธีิการและรูปแบบมาจากบรรพบุรุษ  มีสวนเกี่ยวของในการดํารงชีวิตของชาวบานทั้ง
ในทางตรงและทางออม 
  การทอเสื่อกกเปนหัตกรรมพืน้บานประเภทหนึ่งที่มีวตัถุประสงคเพื่อการใชปูลาด  
และแลกเปลีย่นซื้อขาย  อําเภอองครักษมแีหลงทอเสื่อกกที่ตําบลโพธิ์แทน  และตําบลศีรษะกระบือ
ซ่ึงทอเสื่อกันเปนลํ่าเปนสันมานานหลายสิบปแลว  โดยเริ่มทําเสื่อที่ตําบลศีรษะกระบือกอน  ตอมา
เมื่อประมาณ  40-50 ป ที่แลวตําบลโพธิ์แทนจึงนําพนัธุกกจากตําบลศีรษะกระบือมาปลูกและทอ
เสื่อ ทั้งนี้จะเริม่ปลูกกกประมาณเดือนเมษายนของทุกป  ใชเหงาปลูก  วิธีการทําเหมอืนนาขาว  ควร
มีน้ํามากเพื่อชวยเล้ียงลําตนประมาณเศษ 3 สวน 4 ของตนกกเพื่อพยุงลําตน ถาน้ํานอยลําตนจะหกั  
ปลูกประมาณสามเดือนจึงตดัได  หลังจากนั้นอาจสลัดเสนกก  คือ  เลือกเสนกกตามขนาดความยาว 
4, 5, 6, 7  และ 8 คืบแตในปจจุบันไมนิยมกก 4 คืบ ตอจากนั้นจึงตัดเสนกกตากแดดจัดๆสัก 2 วัน 
นําบางสวนมายอมสีแลวนําไปใชเปนเสนทอ  เสื่อกกของอําเภอองครักษทอเปนเสื่อลายขัด (เสื่อ
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โหล)  ทุกขนาดความยาว  1.80  เมตร  ราคาสงประมาณ 30- 80  บาท  ไมนิยมทําเสื่อยาวๆ  เพราะ
ขายยาก  และไมนิยมทําเปนผลิตภัณฑ  หรือเครื่องใชอยางอื่น  การทอเสื่อนิยมใชสีกกตาม
ธรรมชาติ  มีกกสีที่ยอมแลวมาแทรกสับหวางตามความเหมาะสม 
 

  3.4  การทําบานทรงไทย 
    ประวัติความเปนมา 
    นายแพ  เสนอใจ  ผูใหญบานหมูบานโพธิแ์ทน  อําเภอองครักษ  ไดริเร่ิมทําบานทรง
ไทย  ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2546  โดยการจดัตั้งเปนกลุมอาชีพผลิตบานจําลองทรงไทย  ซ่ึงในปจจุบนัมี
สมาชิกในกลุมจํานวน 25 คน  กลุมอาชีพทําบานทรงไทยนี้สวนใหญแลวจะทําเปนอาชีพเสริม
หลังจากการทาํนาแลวเสร็จ เนื่องจากในฤดแูลงน้ําสําหรับทํานามีนอยไมเพียงพอกับการ  จึงหันมา
ทําบานทรงไทย  ที่บานของผูใหญแพ เปนแหลงสาธิตการทําบานเรือนไทย  และนอกจากนีแ้ลวยัง
เปนแหลงเรยีนรูภูมิปญญาทองถ่ินสอนนักเรียนจากโรงเรียนตางๆในอําเภอองครักษ  ที่มีความ
สนใจตองการเรียนรูและทําเปน นอกจากนัน้แลวผูใหญแพยังรับสอนคนในหมูบาน  รวมถึงคนที่
สนใจจากจังหวัดใกลเคียงมาเรียนดวย 
 
  สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
  เปนรูปแบบบานทรงไทยมหีลายรูปแบบ มีทั้งบานเดี่ยว  บานคู  บาน 5 หลัง  เปนการ
นําเยื่อไมสักทีเ่ปนแผนมาตดัเปนลายฉลุ  ใชกาวทาในการประกอบบานทรงไทยตองทําใหรูปทรง
บานแข็งแรง  การทําบานทรงไทยเปนการฝกสมาธิอยางหนึ่งและทําใหคนใจเยน็ขึ้น  ปจจุบันบาน
ทรงไทยเปนทีน่ิยมของชาวตางชาติส่ังซื้อบานทรงไทยมาเปนจํานวนมาก  จึงมีแนวคิดจะถายทอด
เผยแพรวิชาความรูดังกลาวใหผูที่สนใจศกึษาเพื่อนําไปประกอบอาชพีได  (นายแพ  เสนอใจ                                        
: ผูใหสัมภาษณ) 
 

 3.5  สวนไมถักนพมาศ 
     ประวัติความเปนมา 
     อําเภอองครักษเปนทองถ่ินที่มีแหลงไมดอกไมประดบัที่ใหญที่สุดในประเทศไทย  
ซ่ึงการขยายพนัธุไมดอกไมประดับถือกําเนิดมาจากความขยันความวิริยะอุตสาหะของชาวไทยเชื้อ
สายจีน ธรรมดาคนหนึ่งที่ช่ือ นายบุน  แซโคว  โดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆในชุมชนและขยายเพิ่มขึน้มา
เร่ือยๆ  จนกระทั้งเปนธุรกิจระดับประเทศ  ปจจุบันมีเกษตรกรในอําเภอองครักษจํานวนมากที่
ดําเนินรอยตามแนวทางของบรรพบุรุษจนประสบความสําเร็จในอาชพีดงักลาว 
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 สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
 จากการขยายพันธุไมดอกไมประดับที่มีปริมาณมากนับลานตนทําใหมีกลาที่ตกรุนมี
ขนาด  ความสงูเกินความตองการของตลาดจํานวนมา  ดงันั้น  นายมานพ ชมพู  ภูมิปญญาทองถ่ินจึง
คิดหาวิธีเพิ่มมลูคากลาไมที่ตกรุนเหลานัน้  โดยการนําไมเหลานั้นมาถักเปนรูปรางตางๆ  เชน  
กระเชา  หวัใจ  กําแพง  แจกนั  ปรากฏวาเปนที่นิยมของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศอยางยิง่
จึงไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   การขยายพันธุไมดอกไมประดบัและการเพิ่มมูลคาผลผลิต 
(ไมถัก)  และจดัตั้งเปนศูนยเรียนรูอาชีพ คลอง 15  มีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชนทั่วไปโดย
มี  นายมานพ- ชมพู  เปนวิทยากรถายทอดความรู  ความเขาใจ  และฝกทักษะการทักไมใหกับผูเรียน  
ผูเรียนสามารถขยายพันธุกลาไม  และเพิม่มูลคาผลผลิตโดยการถักตนไมไดอยางมคีุณภาพ 
(สัมภาษณนายมานพ  ชมพู : ผูใหสัมภาษณ) 
 

 4.  ภูมิปญญาทองถิ่นดานเทคโนโลยี  หมายถึง  การนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช

สรางสรรคผลงาน ส่ิงประดษิฐที่เกดิจากภมูิปญญาในการคิดแกไขเหตวุิกฤตทางเศษรฐกิจมาเปน
โอกาสในการสรางงาน สรางอาชีพใหแกชุมชนโดยการดดัแปลงวัสดุจากธรรมชาติ  เพื่อผลิตผล
งานเลียนแบบธรรมชาติ  ประกอบดวย 
 

    4.1  ผลิตภัณฑไมมะมวง 
   ประวัติความเปนมา 
   นายอุดม  พลเดชอุดมคุณ  ประกอบอาชีพเปนพอคาไม  หาไมจากจังหวัดตางๆ
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อนําไปขายตอใหกับผูรับเหมากอสราง  ตอมาประสบปญหาเศรษฐกจิ
ตกต่ํา  ธุรกิจกอสรางไดรับผลกระทบขายไมแลวเก็บเงินไมได  จึงเบนเข็มกลุมลูกคาเปาหมายมา
เปนกลุมหัตถกรรมพื้นบานทางภาคเหนือที่ผลิตแจกันทรงสูงจําหนายแกนกัทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ  ไมที่ตองการมาก  คือไมมะมวงแตก็ยงัไมประสบความสําเร็จอีกเชนกนัเนื่องจากเก็บ
เงินคาสินคาไมไดแตไดเปนสินคาอยางอื่นทดแทน  ซ่ึงกค็ือแจกัน  อาศยัความเปนพอคาเกา  จึงนํา
สินคาไมมะมวงไปวางขายที่ตลาดจตุจักร ปรากฏวาขายไดดี  เปนที่นิยมของชาวตางชาติ  และมีการ
ส่ังซื้อเพิ่มจึงทําใหหนัมาทําธุรกิจผลิตภัณฑไมมะมวงอยางจริงจัง 
   ลักษณะธุรกิจที่วานี้เปนการนําไมมะมวงทีช่าวบานลมสวนหรือโคนทิง้ไมรูจะ
เอาไปทําอะไรก็จะรับซื้อมาในราคาถูกเพื่อนํามาแปรรูปเปนสินคาสงออกโดยการออกแบบใหเปน
ของตกแตงบาน  เชน  ชามโบว  ใสผักผลไมบนโตะอาหาร เชิงเทียนทีช่าวยุโรปชอบใช  ถาดใส
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อาหาร  แจกนัรูปทรงแปลกๆลวดลายสีสันบนแจกันสะดุดตา  ไมมะมวงมีคุณสมบัตทิี่ดีหลายอยาง  
ไมวาจะเปนความคงทนสามารถนํามาผลิตไดหลายรูปแบบ  อีกทั้งยังมีราคาถูกกวาไมชนิดอื่นลูกคา
สามารถเลือกแบบตามความตองการของบริษัท  หรือออกแบบดวยตวัเองตามสไตลที่ลูกคาชื่นชอบ 
 
 สิ่งท่ีนาสนใจศึกษาเรียนรู 
 การเลือกใชวตัถุดิบในการทําผลิตภัณฑ เร่ิมจากการมองหาวัตถุดิบทีม่ีราคาถูกและใช
ตนทุนในการทําต่ําและหายซื้องาย  ดังนั้นไมมะมวงที่ปลูกกันมากทัว่ทุกภาคของประเทศจึง
สามารถลดตนทุนในการขนสงหรือส่ังซื้อจากที่อ่ืนไดเปนอยางด ีนอกจากนั้นแลวไมมะมวงยังมี
คุณสมบัติเปนไมเนื้อออน  มลีายเนื้อไมสวยเมื่อนํามาขัดผิวจะไดลายไมที่สวยงาม  ราคาถูกหาได
งายภายในประเทศ 
 
 ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ 
   1)  นําไมมากลึงและตัดแบงออกแบบใหไดตามที่ตองการ 
 2)  เมื่อไดแบบที่ตองการแลวนําไปอบความชื่นใหเหลือไมเกิน  15  เปอรเซ็นต เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดเชื้อรา  ซ่ึงจะใชเวลาในการอบประมาณ 4-7 วัน 
 3)  จากนัน้จึงนํามาขัดผิวใหเรียบเพราะเมือ่ขัดผิวแลวลายไมกจ็ะโดดเดนขึ้นมา 
 4)  นําไปลงสี  ซ่ึงขั้นตอนนีบ้ริษัทจะปดเปนความลับเพราะเปนเทคนิคในการทํา 
 5)  แกะสลักลวดลายใหสวยงาม 
 ซ่ึงขั้นตอนการทําทั้งหมดนีจ้ะเปนการใชแรงงานคนทั้งหมดและที่สําคัญในการผลิตและ
การออกแบบงานแตละชิ้นนัน้จะถายรูปและเก็บเทคนิคขั้นตอนการทําไวและมีรหัสของสินคาไว 
ทุกชิ้นแบบทีส่งออกจําหนายนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ  เมื่อลูกคาตองการสั่งซื้อแบบไหน 
สามารถที่จะทําไดงายไมตองเสียเวลาในการคิดและทําใหม  ซ่ึงการใชวิธีการแบบนีถื้อวาเปน
ประโยชนอยางมาก  (นายอุดม  พลเดชอุดมคุณ : ผูใหสัมภาษณ 
 

 4.2  โลหะเทียม 
     ประวัติความเปนมา 
     รอยเอกวเิชียร  ฐิตะสมิต อดีตเคยเปนวิทยากรในการสอนวิชาอาชีพเสริม  และ
หนวยงานที่ตนสังกัดอยูไดสงไปอบรมวิชาอาชีพเสริมจากหลายหนวยงานทําใหมีความรู
หลากหลายในสายวิชาอาชีพ  ทั้งเรื่องการทําหยกเทียม  การทําผามัดยอมและอื่นๆ หลังจากที่เร่ิมนาํ
ความรูตางๆที่ไดเรียนมาประยุกตเพื่อสรางภาพแกะสลกัโลหะเทยีมขึน้มาในตอนแรกเริ่มทํากัน
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เฉพาะในครอบครัว  ตอมาเพื่อนบานเห็นวาการทําภาพแกะสลักโลหะเทียมเปนงานที่นาสนใจ
สามารถสรางรายไดเปนอยางดี  จึงขอเขามาศึกษาเรียนรู  จนปจจุบนักลุมที่สรางผลงานชนิดนี้  มี
จํานวนสมาชิกมากกวา สิบครอบครัว  นอกจากนีภ้าพแกะสลัก โลหะเทียมนีย้ังไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั  2  ประเภทของที่ระลึกศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต  
พระบรมราชินีนาถ 
 
 สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
 ผลงานภาพแกะสลกัโลหะเทยีมนี้มีความนาสนใจอยูที่ผลงานทํามือ ภาพที่ออกมามีความ
สวยงาม  หรูหรา  ดูสวยสมจริง  เหมือนกับโลหะแทไมมผิีดเพี้ยน เชน ภาพพระรามแผงศรที่อยูใน
กรอบสีทองอรามตัดกับสีเงนิโบราณของโลหะเทียมทีด่เูหมือนภาพทีแ่กะสลักมาจากภาพโลหะจรงิ
ลวดลายที่โคงนูนแสดงถึงความสวยงามออนชอย  สีของภาพเหมือนภาพเกาโบราณที่ทรงคุณคา  มี
ทั้งภาพรามเกยีรติ์  รูปชางทรง  ภาพในวรรณคด ี
  ผลงานดานผลิตภัณฑโลหะเทียม  ศลิปะภาพนูนบนกระดาษสา  ลักษณะงานแตละชนดิมี
ลักษณะดังนี ้
    1)  การทําแมพิมพ แมพิมพยางทําขึ้นเพื่อใชหลอช้ินงานตางๆ  เชน  งานหลอเทียนแฟนซี
หลอช้ินงานปนูพลาสเตอร  งานหลอผาบารทีสําเร็จรูป  งานทําผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส  หลอปูนซิ
เมนต  และงานหลออ่ืนๆ 
 2)  การหลอไฟเบอรกลาส  เปนงานประเภทกันชนรถยนต  หมวกกันนอค  หมวกเหลก็  
บังโคลนรถยนต  ปานไฟเบอร  ตราสัญลักษณ  ชอฟา  ใบระกา  ภูเขาเทียม  น้ําตกเทียม  เคลือบเรือ
ไมใหคงทน  ทําพาย  ทําประตูไฟเบอร  ถังน้ํา  อางอาบน้ํา  อางลางชาม  และอื่นๆ  จุดเดนของงาน
ชนิดนี้มีลักษณะผิวบาง  น้ําหนักเบา ซ่ึงเปนงานที่ไมเหมอืนงานพลาสติกหลอหรืองานตุกตาเรซิ่น 
 3)  ภาพนูนต่ําบนกระดาษสา  คือ  การนําเอากระดาษสา  และกระดาษที่ใชแลวมาทํา
ประโยชนหรือสรางงานเปนการเพิ่มคาใหกับกระดาษสาและการนําเอากระดาษทีใ่ชแลวมาใชเปน
ประโยชนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถนําไปทําผลิตภัณฑรูปแบบตางๆไดเชน  การทําการดอวยพร 
ภาพแขวนผนงั  ทําปกอัลบั้ม  กรอบรูป  ทํากลองใสของตางๆ 
  4)  ผลิตภัณฑโลหะเทียม  คอืการทําภาพนนูต่ําจากวัสดุชนิดหนึ่งเลียนแบบโลหะตอก
ลายที่ทําจากแผนอะลูมิเนียม  แผนเงินหรือแผนทองแดง  และทําไดคราวละมากๆใชเวลานอยความ
คงทนหรือคงรูปไมแพโลหะจริงและสามารถสรางสีสันไดตามใจชอบ 
 จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน  สรุปไดวา  ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยูอยางหลากหลาย
ในชุมชนนัน้สวนใหญเกดิจากการใชความรู  ความสามารถเพื่อการอยูรอดในสังคม  การประกอบ



35 

 

 

อาชีพการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง  การเกษตรแบบผสมผสานแนวความคิดเดิมนํามาประยุกตใชกบั
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จนเกิดเปนภูมิปญญาใหมเพื่อถายทอดสูลูกหลานตอไปในอนาคต 

 

3.  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

      3.1  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
    หลักสูตรมีความสําคัญมากตอการจัดการศึกษา  เพราะเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนด 
แนวทางการจดัการศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวิตอยูในสังคม สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม  การศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมอยางไรนั้นตอง
อาศัยหลักสูตรเปนแนวทางในการกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา            
    วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2542 : 48) ไดใหความหมายวา  หลักสูตร หมายถึง มวล
ประสบการณที่จัดใหกับผูเรียนโดยวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขั้นตอน  เพื่อมุงหวังใหผูเรียนได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางดานสติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และทักษะตางๆอันเปนมวล
ประสบการณที่ผานเขาไปในการรับรูของผูเรียน 
   นิคม  ชมภูหลง  (2545: 45)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  ประสบการทั้งมวล  และ
กิจกรรมการเรยีนรูที่ทางสถานศึกษาจัดใหแกผูเรียนใหไดประสบการณ  ตามความตองการของ
ผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของแตละทองถ่ินและประเทศชาติอยางเหมาะสมกับวัย  โดย
ผานกระบวนการประเมินอยางเปนระบบ 
   หลักสูตรระดบัทองถ่ิน  หมายถึง  ประสบการณทั้งมวลที่โรงเรียนจัดทําขึ้นทั้งในและ
นอกหองเรยีน  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  มี
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
โดยพยายามใชทรัพยากรทองถ่ิน  แหลงเรียนรูในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหนักเรยีนได
เรียนรูบนพืน้ฐานของสภาพชีวิต  เศรษฐกจิ  สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมทีแ่ทจริง  ตลอดจน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง (นิคม  ชมภูหลง; 2545: 45) 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว  สรุปไดวา  การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางโดยการจดัทํารายละเอียดในแผนการสอนคูมือครู  เกีย่วกับจุดมุงหมาย
ของการสอน  ส่ือการสอน  กิจกรรมการเรยีนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  หรือการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยการจัดทําหลักสตูรขึ้นมาใหม  เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ 
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           3.2  กระบวนการและขั้นตอนการพฒันาหลักสูตร 
   ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนั้น  จําเปนตองมีระดับขัน้ตอนของการพัฒนาเพื่อให 
สนองความตองการของผูใชหลักสูตรทุกระดับ  หลักสูตรในประเทศไทยโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 
ระดับ 
 1. หลักสูตรระดบัชาติ  
 2. หลักสูตรระดบัทองถ่ิน 
 3. หลักสูตรระดบัโรงเรียน 
   นิคม  ชมภูหลง  (2545: 97-99)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนาหลักสตูรควรทําดังนีค้ือ 
 1. การพัฒนาหลกัสูตรระดบัชาติ  ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลาง  จัดเนื้อหาสาระอยาง 
กวางขวางบรรจุสาระที่จําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูเหมือนกันโดยยึดถือแนวทางระดับชาติ  เอกสาร
หลักสูตรในระดับนี ้ คือ  หนังสือหลักสูตร  และคูมือการใชหลักสูตร 
 2. การพัฒนาหลกัสูตรระดับเขตการศึกษา  คือการพิจารณาตีความหลักสตูรระดับ 
ชาติใหมีความสัมพันธกับลักษณะชีวิตของทองถ่ิน  นํามาปรับขยายใหสอดคลองกับภมูิประเทศใน
เขตการศึกษา  เหมาะสมกับสภาพชวีิตความเปนอยูของชมุชน  มีเอกสารหลักสูตรในระดับนี้คือ  
แผนการสอน 
 3. การพัฒนาหลกัสูตรระดับจังหวัด  โดยการนําหลักสูตรที่ไดพัฒนามาจากหลัก 
สูตรระดับเขตการศึกษาแลวนํามาปรับใหเหมาะสมกับแตละจังหวัดมากขึ้น  เอกสารหลักสูตรใน
ระดับนี้คือ  โครงการสอนหรือกําหนดการสอน 
 4. การพัฒนาหลกัสูตรระดับอําเภอหรือกลุมโรงเรียน  เปนการนําเอาหลักสูตรระดับ 
จังหวดัที่ไดพฒันาแลวมาเพิม่เติมใหเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินมายิ่งขึ้น 
 5. การพัฒนาหลกัสูตรระดับโรงเรียน  เปนการพิจารณาโครงการสอนหรือกําหนด 
 6. การสอนระดบัอําเภอหรือกลุมโรงเรียน  ปรับขยายจนสามารถนําไปใชใหเกิด
สัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายและจัดเตรยีมสิ่งตางๆ  เพื่อเอื้ออํานวยในการใชหลักสูตรใหเกิดผลด ี
การพัฒนาหลกัสูตรระดับชัน้เรียน  เปนการปรับครั้งสุดทายเพื่อใหสอดคลองกับ 
นักเรียนในแตละระดับชั้น  เนนการตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน  
  วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2542: 150-151)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการดําเนินงานพัฒนา
หลักสูตรดังนี ้
 1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดบัทองถ่ิน 
 2. ศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
 3. ศึกษาวเิคราะห  รวบรวมขอมูลพื้นฐานดานตางๆของทองถ่ิน   
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 4. การประมวล  และพิจารณาสภาพปญหา  ความตองการของทองถ่ินใหมีความ 
เหมาะสมกับสภาพการณทีเ่ปนอยู  มีการปรับ  เพิ่ม  ขยายหลักสูตรแกนกลาง  และการสราง
หลักสูตรยอยเสริมหลักสูตรแกนกลาง  สถานศึกษามหีนาที่จัดทําสาระหลักสูตรที่มุงพัฒนาคน  
พัฒนางาน   พฒันาชีวิตและสังคมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน และทองถ่ิน  รวมถึง       
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 3.3  การจัดโครงสรางหลักสตูรทองถิ่นในสถานศึกษา 
   กรมวิชาการ. (2545 : 5-11)  ไดกําหนดใหสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  และ
เปาหมาย เพื่อจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา   มกีารกําหนดสาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง  หนวยการเรียนรูรายภาคเรยีน  รายป  กําหนดเวลาเรียนอยางชดัเจน  จัดกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียนทุกภาคเรียน   เพื่อใหสถานศึกษา  นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน   มุงเนนใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูที่กําหนด   
  แนวทางการจดัโครงสรางหลักสูตรในสถานศึกษา  สามารถทําได  ดังนี้คือ 

1. ศึกษาเกีย่วกับการจัดโครงสรางของหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  แบงเปน 
                  1.1 ระดับชวงชัน้  กําหนดเปน 4 ชวงชั้น ไดแก  ชวงชั้นที่ 1 ป. 1-3  ชวงชั้นที่ 2 ป.4-6 
ชวงชั้น ที่3  ม. 1-3  ชวงชั้นที ่4 ม. 4-6   
 1.2 กําหนดกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  คือ  ภาษาไทย   คณติศาสตร  วิทยาศษสตร  
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
ภาษาตางประเทศ   
 1.3 กิจกรรมพฒันาผูเรียน  ประกอบดวยกิจกรรมแนะแนว  และ กิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติ
ดวยตนเองอยางครบวงจร 
 1.4 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 15 กําหนดเวลาเรียน   ชวงชัน้ที่ 1  และ  2  เวลาเรียนปละ  800-1,000 ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละ 
4-5  ช่ัวโมง  ชวงชั้นที่ 3  เรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200 ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละ 5-6  ช่ัวโมง ชวงชั้น
ที่ 4  เรียนปละไมนอยกวา  1,200  ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละ  6 ช่ัวโมง 

2.  ศึกษาเกีย่วกับแนวทางการจดัหลักสูตรและเวลาเรยีน 
                  2.1 จัดทํารายวิชาแตละกลุมสาระใหครบตามมาตรฐานที่กําหนด  จาํทําสาระการเรียนรู 
เพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหมใหผูเรียนเรยีนตามความถนัด  ตามความสนใจและความ
แตกตางระหวางบุคคล 
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 2.2 การจัดเวลาเรียน  ชวงชัน้ที่ 1-3  กําหนดสาระการเรยีนรูเปนรายป  กําหนดจํานวน
คาบเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ในระดับชวงชั้น 4  กําหนดสาระการ
เรียนรูเปนรายภาค    กําหนดหนวยกิตใหเหมาะสมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และสาระ
การเรียนรู  ใชเกณฑพิจารณาจากเวลาเรียน 40  ช่ัวโมงตอภาคเรียน เทากับ  1  หนวยกิต 
 3.  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 4.  ศึกษาขอมลูสารสนเทศของสถานศึกษา   ซ่ึงประกอบดวย   
  4.1 ขอมูลทั่วไปและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา   
  4.2 ขอมูลดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  4.3 ขอมูลเกี่ยวกับนกัเรียน  ครู  อาจารย  บุคลากร 
  4.4 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  และศษิยเกา 
 5.  การศึกษาวสัิยทัศน  ภารกิจ  และเปาหมายของสถานศึกษา  เพื่อกําหนดทิศทาง  และ
มุงเนนการทําหลักสูตร  เวลาเรียนซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 6.  การจัดโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  จําแนกเปนขั้นตอนดังนี ้ 
  6.1 กําหนดเวลาเรียนของชวงชั้นตามกรอบเวลาที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
      6.2 กําหนดสัดสวนการจดัเวลา  ระหวางสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม กับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
  6.3 กําหนดสัดสวนเวลาเรยีนระหวางสาระการเรียนในสาระการเรียนขัน้พื้นฐาน 
   6.4 กําหนดเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนในสาระการเรียนเพิม่เติม 
   6.5 นําขอมูลดังกลาวมาวเิคราะหเพื่อกําหนดโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 
  สรุป   สถานศึกษากําหนดวสัิยทัศน ภาระกิจและเปาหมาย  เพื่อนํามากาํหนดโครงสราง
หลักสูตร  กําหนดสาระการเรียนรู  หนวยการเรียนรู  และผลการเรียนรูที่คาดหวัง   เพือ่นํามาใชใน
การจัดการเรยีนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  ยุทธนา  ปฐมวรชาติ.  (2545: 11-18)  ไดกลาวถึงการดําเนินงานของสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหเกิดประสิทธิผล  และมีประสิทธิภาพ  จึงควรดําเนินการทั้งใน
ดานการเตรียมการ  เชน  การเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  แตงตั้งคณะกรรมการ  
และคณะที่ปรึกษา  ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ท้ังคณะครู  ผูบริหาร  ภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวแทนจากผูปกครอง  ตัวแทนจากนักเรียน  ตัวแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมี
การศึกษาและจดัทําขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการ
พัฒนาความรูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร  ในการดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การจัดทํา
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รายละเอียดของเนื้อหา  กําหนดแนวทางการจัดประสบการณแกผูเรียน  การนําหลักสูตรไปใช  
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเปนรองรอยตอการประเมินมาตรฐานตามแนวการ
ประเมินคุณภาพ 
 
 3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่น 
 กรมวิชาการ (2543: 9)  ไดเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนไวดงันี้  คอื 
 1.  ควรมีการวางแผนรวมกนัระหวางครูผูสอนและปราชญทองถ่ิน 
 2.  เนนการศกึษา  วิเคราะห  ทําความเขาใจวิธีคิด  และความคิดของภูมปิญญาทองถ่ิน 
  3. นํากระบวนการหรือความคิด  แนวปฏิบัติของภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดเปนกระบวนการ
เรียนการสอน 
 4. เสริมสรางกระบวนการคิดที่เปนระบบ  เปนวิทยาศาสตร 
 5. ฝกนักเรียนคิดหลายดานหลายมุม คิดอยางเปนอิสระ  แลวสรุปเปนความรูและ 
ประสบการณที่จะนําไปใชในการดํารงชีวติ 
 6. ผสมผสานระหวางความรูสากลกับความรูทองถ่ิน 
 7. เนนกระบวนการมากกวาผลผลิต 
 8. ครูผูสอนหรือปราชญทองถ่ินเปนผูจัดกจิกรรม  4  แนวทางคือ 
      8.1 ครูผูสอนเปนผูควบคุมการใชหลักสูตร  โดยพิจารณานําหลักสูตรไปใชให
สอดคลองกับกลุมประสบการณในหลักสูตรแกนกลาง  โดยใชระยะเวลาจํานวนคาบที่กําหนดไวใน
แผนการสอนของกลุมประสบการณนั้นๆ 
      8.2  เนนใหผูเรียนไดปฏิบัตจิริง 
      8.3 นําบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหความรูกับผูเรียน 
    8.4 สอดแทรกคุณธรรม  คานิยมตางๆ  ทีป่รากฏตามเนือ้หาของหลักสูตร 
 นอกจากนี้แลวกรมวิชาการยังไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ทองถ่ิน  ที่ตองการใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษาสามารถทําได  3  
ลักษณะดังนี้คอื 
   1.  ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรยีนการสอน  และมอบหมายงาน/กิจกรรม 
ใหเดก็ไปทาํทีบ่านโดยครู  ผูบริหารจะเปนผูประสานงาน  ครูและชาวบานจะชวยกันตดิตามผลและ
ประเมินผลเดก็  ผลงานจะเปนของเด็กและชาวบาน 
  2.  ใหชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดกระบวนการเรยีนรู  โดยชาวบานจะใชวิธีการนําเด็ก 
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ไปศึกษาแหลงความรูในชุมชน  ครูจะตองจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดทราบวาถาจะเรียนรู
กับชาวบานจะตองทําอยางไร  และจะไดความรูอะไร 
  3. โรงเรียนและชุมชนจะตองรวมกันประสานกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนและชมุชน
เขาดวยกันเพื่อใหเกดิผลในทางปฏิบัติ 
  สรุปไดวา   แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมปิญญาทองถ่ินนั้นควรมีการ
ผสมผสานระหวางความรูสากลเขากับความรูทองถ่ิน  ครู  และปราชญทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรยีนการสอนเนนกระบวนการเรยีนรูโดยการคิดวิเคราะหสรางกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ 
  มณฑนา  พิพฒันเพ็ญ.  (2547 : 2-3)   การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาสูหลักสูตร
การศึกษาในระบบโรงเรียนถูกมองวาจะชวยใหสามารถปรับเปลี่ยนไปสูสังคมแหงการเรียนรู ทั้งนี้
เพราะภูมิปญญาเปนความรูที่เกิดขึ้นจากการที่คนมีความสัมพันธกับสวนตางๆในทองถ่ินของตนเอง 
จึงเชื่อกันวาการใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงที่เปนภูมิปญญา  จะทําใหผูเรียนไดมีความรูเกีย่วกับทองถ่ิน   
มีความรัก  ความผูกพันกับทองถ่ิน มีความตองการที่จะมชีีวิตอยูในทองถ่ิน ขณะเดียวกันความรูที่
ผูเรียนไดรับกเ็ปนความรูที่จะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถ
ปรับเปลี่ยนความรูใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยูตลอด เวลา จึงทําใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวิต อัน
นําไปสูการเกดิขึ้นของสังคมแหงการเรยีนรู การสรางสังคมแหงการเรยีนรูโดยการจดัระเบียบใหมี
การนําภูมิปญญาทองถ่ินตองถูกจัดระเบยีบภายใตหลักการในเชิงวิชาการของหลักสูตรทั้งดานวิธีคดิ 
กฎเกณฑ กจิกรรม ความรู ซ่ึงวางอยูบนฐานคิดของความรูแบบวิทยาศาสตรที่ยึดหลักเหตุผลอัน
นําไปสูการเรยีนผลผลิตหรือสาระของภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยแนวคิดดงักลาวมีผลใหฐานคิดของภมูิ
ปญญาทองถ่ินที่มองวาสรรพสิ่งตางๆลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงอิงอาศัยซ่ึงกันและกนัในลกัษณะ
ของความเปนองครวมตองถูกสลายตัวตนดวยกระบวนการกําหนดระเบียบ แนวปฎบิัติ และความร
ในเรื่องหลักสตูรเพื่อกํากับ สอดสอง ดูแลใหภูมิปญญาทองถ่ินปฎิบัติ  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเหน็
ของ  ทัศนา  แสวงศักดิ์.  (2547 : 12-18)  ไดกลาววา   การจัดการศึกษาในปจจุบนัเนนในเรื่องการจดั
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญในชุมชน  โดยใหชุมชนมสีวนในการ
พัฒนาการศึกษารวมกับสถานศึกษาในการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูสถานศึกษาและใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู  จึงจะทําใหผูเรียนเกดิความรกั  ความหวงแหน  มีความรูความเขาใจ  เห็นคุณคาใน
ทองถ่ิน  และภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองมากขึ้น 
 อรพิณ  แกวดวง  (2544: 67-70)  ไดรวบรวมแนวคดิและนําเสนอถึงการใชภูมิปญญา
ทองถ่ินในการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ไว โดยสรุป 7 งานดังนี้ 
 1.  งานดานพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช ประกอบดวย 
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    1.1 กําหนดใหเรียนเนื้อหาซึง่เกี่ยวของกับทองถ่ินโดยตรง โดยเนื้อหาที่กําหนดให
เรียนนี้อาจจัดเปนหนวยหรือวิชาเฉพาะ หรืออาจแทรกอยูในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ก็ได 
    1.2 เปดโอกาสใหทองถ่ินมสีวนรวมในการพัฒนาหลักสตูรเพื่อใหสามารถจัดกรเรียน
การสอนไดสอดคลองกับสภาพและความตองกรของทองถ่ินอยางแทจริงโดยทองถ่ินสามารถจะ
ดําเนินการในการพัฒนาหลกัสูตร ไดในลักษณะดังตอไปนี้ 
  1.2.1 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.2.2 ปรับรายละเอียดของเนือ้หา 
  1.2.3 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู 
  1.2.4 จัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม 
  1.2.5 จัดทําเนือ้หา/รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม 
 2.  งานดานการเรยีนการสอน 
    ในงานดานการเรียนการสอนครูเปนผูมีบทบาทในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน 
การเรียนการสอน ดังนี ้
    2.1 ครูจะศึกษาชุมชน พรอมทั้งเก็บขอมูลจากชุมชนทั้งจากการสังเกตและสอบถาม
ชาวบานผูรูในทองถ่ิน ตลอดจนควรนําสิ่งที่อยูรอบๆตัวผูเรียนหรือส่ิงที่เปนปญหาของชุมชนมา
กําหนดไวในกลักสูตร เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอน 
    2.2 ครูตองศึกษาศาสตรชาวบาน ปราชญชาวบาน พรอมทั้งศึกษาวิธีการดึงเอาสิ่งที่
เปนศาสตรสากล เขาไปผสมผสานกับความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3 ครูควรหาโอกาสเพิ่มเตมิความรู และศึกษาวิธีการตางๆ จากการไปเยี่ยมโรงเรียน
อ่ืน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาตน และพัฒนาโรงเรียนใหดีขึน้ 
   2.4 ในการจดัการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ครูควรดึงศักยภาพ  
ภูมิปญญาทองถ่ินเขามารวมเปนวิทยากร หรือเปนที่ปรึกษา ควรระดมบุคลากร คณะบุคคลที่เขาใจ
ในการศึกษา เชน พระสงฆ  องคกรทองถ่ิน วิทยากรทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดการเรยีน
การสอนเทาที่จะทําได 
   2.5 ครูควรจัดใหมีกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลายไมยดึแตหนังสือ
เรียนเทานัน้ 
   2.6.ในการจดัการเรียนการสอนครูควรใหเด็กมีสวนรวมมากที่สุดเพราะจะทําใหเขาใจ
ถึงกระบวนการในการแสวงหาความรูได และครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการแกปญหาเอง
ดวย บางครั้งครูอาจจะใหคําแนะนําชวยเหลือ 
  2.7 ครูควรจัดใหมีการพานักเรียนไปทัศนศกึษา แหลงความรูที่สําคัญของชุมชน 
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   2.8 บางครั้งในการเรียนรูเกีย่วกับวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินอาจไมตองสอนใน
โรงเรียน แตใหเด็กไดรวมกจิกรรมที่ชาวบานจัดขึ้นตามโอกาสอํานวยและใหชาวบานเปนครูของ
เด็กในชุมชนนั้นๆ 
 3.  งานวัสดุประกอบหลักสตูรและสื่อการเรียนการสอน 
    วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ทองถ่ินสามารถเลือกใช ปรับปรุง
หรือจัดทําขึ้นเพื่อใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสมโดยจาํแนกประเภท
ส่ือการเรียนการสอนที่ทองถ่ินจัดทําขึ้นดงันี้ 
   3.1 ส่ือการเรียนการสอนประเภทหนังสื่อเรียน หนังสื่อเรียนที่ทองถ่ินจัดทําไดคือ 
   3.1.1 รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ทองถ่ินจัดทําขึ้นใหมและไดรับอนุญาตใหใชแลว 
   3.1.2 รายวิชาในวิชาบังคับเลอืกเสรีและเนือ้หาในกลุมประสบการณตางๆ ที่ทองถ่ิน
ไดมีการวเิคราะหแลวเหน็วาจําเปนตองจดัทําหนังสือเรียน เพื่อใหมีเนือ้หาสอดคลองตามความ
ตองการของทองถ่ิน ทั้งนี้ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 ส่ือการเรียนการสอนประเภทคูมือครู แผนการสอน แนวการสอน หนังสือเสริม
ประสบการณ แบบฝกหัด และส่ือการเรียนการสอนอื่นๆ ทองถ่ินสามารถจัดทําขึ้นได และนํามาใช
ในการจดักิจกรรม โดยอยูในดุลยพนิิจของผูบริหารสถานศึกษา 
 4.  งานวัดและประเมินผล 
   4.1 ในระบบวดัผล ควรเนนภาคฝกปฏิบัติใหมากขึน้ 
   4.2  ควรกําหนดจุดประสงคใหมีลักษณะเปนรูปธรรมและเปนพฤติกรรมที่นําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดจะทําใหการวัดผลมีความชัดเจนขึ้น 
   4.3 การวัดผลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผูสอนควรสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
ผูเรียน  ในแบบบันทึกตั้งแตวันแรกจนถึงวนัสุดทายของการเรียนการสอน โดยกําหนดใหเปน
รูปธรรม 
 5.  งานหองสมุด 
   หองสมุดเปนศูนยกลางแหงวิชาการทั้งปวงที่เปดโอกาสใหนกัเรียนไดศึกษาคนควา
เพิ่มเติมดวยตนเองและเปนแหลงความรูทีจ่ะสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินในงานหองสมุดดังนี้ 
   5.1 จัดใหมีหนังสือ หลักสูตร เอกสารใบความรู เกี่ยวกบัหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
การปฏิบัติศาสนกิจวนัสําคัญทางศาสนา สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ ทรัพยากรทองถ่ิน ประเพณกีาร
บายศรีสุขวัญ การจักสานงานเกษตร การเพาะพันธุปลา การเลี้ยงสัตวและการทําดอกไมประดิษฐ
จากวัสดุทองถ่ิน 
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   5.2 จัดมุมแสดงวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับเครื่องดนตรีทองถ่ินหรืองานแกะสลัก งานหลอ 
งานปน และอปุกรณการประกอบอาชีพดัง้เดิมของทองถ่ิน 
    5.3 จัดปายนิเทศเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา ปายนิเทศเผยแพรความรูและ
เทคนิคใหมๆ 
 6. งานนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกนัของครูและบุคลากรการศึกษา
เพื่อใหไดมาซึง่ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของการเรียนของนักเรียนในการใชภูมปิญญาทองถ่ินในดานงาน
นิเทศภายในปฏิบัติดงันี้ 
  6.1 จัดทําคูมือ แฟมเอกสาร ขอมูล และเครื่องมือสําหรับการนิเทศเกีย่วกับกิจกรรม 
พิธีกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา ศิลปะการแสดงดนตรทีองถ่ิน ประเพณีสิบสองเดอืน 
  6.2 จัดทําคูมือศิลปะดนตรีทองถ่ิน งานแกะสลัก ประเพณีสิบสองเดือน 
  6.3 จัดทําคูมือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดั้งเดิมของทองถ่ินและการเกษตร 
  6.4 จัดทําคูมือเกี่ยวกับเทคนคิการเพาะพนัธุปลา เล้ียงสัตว การประดิษฐจากวัสดุทองถ่ิน 
 7.  งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
    งานประชุมอบรมทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการสอน การใหการศกึษาใหความรู 
เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภูมปิญญาทองถ่ินในงานประชุมอบรมทางวิชาการ
ปฏิบัติงานดังนี้  
 7.1 จัดอบรมจริยธรรม ศีลธรรม 
 7.2 จัดอบรม ประชุมสัมมนาการอนุรักษสถานที่และแหลงทรัพยากรทีสํ่าคัญของทองถ่ิน 
 7.3 จัดประชุมอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทองถ่ิน 
  7.4 จัดการประชุมอบรมทางวิชาการเกีย่วกับการเผยแพรเทคโนโลยีใหมๆ  ในการ
ประกอบอาชพีทองถ่ิน 
 พรชัย  ภาพันธ (2546: 31-34)  กลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาจะตองสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาเปนผุพิจารณาโดยมีแนวทาง
การดําเนินการเปน 3 สวนคือ 
 1.   กําหนดสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรยีนรูรายป รายภาคเรียน รายวิชา  หนวย
การเรียนรู  และแผนจดัการเรียนรู 
 2.  กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3.   กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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 ในการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา  จดุมุงหมายที่สําคัญเพื่อนําภูมิปญญาทองถ่ินเขาสู
สถานศึกษาในการที่จะชวยสรางคุณภาพการศึกษาใหมคีวามกาวหนาสูความเปนสากล  เพราะภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนแหลงเรยีนรูที่ดําเนินชวีติและเปนทางเลือกใหมในการแกปญหาของชุมชน 
 กฤษดา  ยคชรฐั  (2546: 126-127)  ไดกลาวถึงการดําเนินการนําเอาหลกัสูตรภูมิปญญา
ทองถ่ินเขาสูโรงเรียน  แบงเปน  3  ขั้นตอนคอื 
 1.  รวบรวมภมูิปญญาทองถ่ินโดยครูผูสอนและนกัเรียนสอบถาม  สัมภาษณผูทรงภมูิรูใน
ทองถ่ิน  กรรมการโรงเรียน  และผูปกครอง 
 2.  การเสาะหาผูทรงภูมิรูในทองถ่ินโดยใชการสอบถามจากผูรูในชุมชน  ผูปกครอง  และ
นักเรียน 
 3.  การติดตอประสานงานกบัผูทรงภูมิรูในทองถ่ิน 
 กฤษดา  ยคชรฐั  ยังไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาสูโรงเรียนควรดําเนินการดังนี ้
 1.  การพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางผูบริหาร  ครู  ผูทรงภูมิรูในทองถ่ิน  รวมกัน
กําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน  และการวดัประเมินผลสัมฤษ 
 2.  การใหนกัเรียนไดไปฝกงานที่บานหรือที่สถานประกอบการ 
 3.  การเชิญผูทรงภูมิรูมารวมสอน 
 4.  การนําสิ่งที่เปนภูมิรูเฉพาะเรื่องมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชา 
 5.  การสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลภูมิความรูในทองถ่ินโดยการสัมภาษณในเรืองที่
สนใจแลวจัดทําเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
  อุดม  เชยกวีงศ  (2545: 38-39)  ไดกลาวถึงการจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนการ
หลักสูตรทองถ่ินเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพชวีิตที่ดี  คือ  ครู ควรจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนเกิดความศรัทธา  รักที่จะการเรียนรู  ซ่ึงการเรียนการสอนนั้นสามารถเกิดขึ้น
ไดทุกเวลา ทุกแหง  อยางตอเนื่องและยาวนานตลอดชีวิต เปนการเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูที่ดี
เกิดจากผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสของจริง  สถานการณจําลอง  การไดทดลองทํา  ไดปฏิบัติจริง ได
เรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะสามารถนําผลของการเรียนรูที่รับไปปฏิบัติจริงในชวีิตได  
 ดังนั้นการจัดกจิกรรมการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ินจะตองนําเอาทรัพยากรอันมีคาของ
ทองถ่ินและภมูิปญญาชาวบานมาใชในการเรียนการสอน เชน  ดานอาชีพเกษตรกรรม  ดนตรี  
วรรณกรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ทีจ่ะทําใหผูเรียนไดรูจักทองถ่ินของตนเอง  เกดิความรักผู
พันในทองถ่ิน  รวมทั้งใชทรัพยากรทองถ่ินในการประกอบอาชีพ  การจัดการเรียนการสอนควรเปน
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กระบวนการทีจ่ัดใหผูเรียนไดรูจักการเรยีนรู  วิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองโดยใชรูปแบบและ
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
 กรมวิชาการ (2539: 6-12) ไดเสนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดังนี ้
 1.  การพัฒนาหลกัสูตรโดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน มีแนวทางในการดําเนนิการดังตอไปนี ้
    1.1 ขั้นตอนการพัฒนา 
  1.1.1 การสนทนากลุม (ตามประเด็นทีก่ําหนด) 
  1.1.2 นําผลการสนทนามากําหนด จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการวัดผลและประเมนิผลการเรียน    
  1.1.3 ตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญ และผูเขารวมสนทนา   
  1.2  การสนทนากลุม ประกอบดวย 
   1.2.1 ผูนําการสนทนา อาจจะเปนอาจารยใหญหรือผูชวยฝายวิชาการ ซ่ึงจะเปนผู
ช้ีแจงใหทุกคนเขาใจจุดมุงหมายของการสนทนาและกระตนใหทุกคนแสดงความคิดเห็น 
   1.2.2 สมาชิก ประกอบดวย ครูผูสอน  ผูรูในทองถ่ิน  กรรมการศึกษาของโรงเรียน 
และ  ผูปกครองนักเรียนคุณสมบัติของสมาชิก ในการสนทนากลุมตองมีคุณสมบัติ   1)ไมมีความ
ขัดแยงกัน   2) พื้นฐานทางสงัคมใกลเคียงกัน   3) รูเร่ืองการดําเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียน
พอสมควร   4) รูจักและเขาใจสภาพของภมูิปญญาทองถ่ินของตนเอง 
 1.3 ประเด็นการสนทนา มีขั้นตอนการปฏบิัติ ตามที่เสนอดังภาพประกอบ 2  
                 1.4 การนําไปใช โดยการกําหนดเปนรายวิชาใหมหรือสอดแทรกในกลุมวชิาหรือรายวิชา
ตาง ๆโดยใหมีความสอดคลองระหวางวตัถุประสงคและเนื้อหาทีก่ําหนดไวในหลักสูตรแมบทเดิม
กับเนื้อหาใหมที่จัดทํา  
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ส่ิงที่มีคุณคาในทองถ่ินที่โรงเรียนควรนํามาสอนให

นักเรียนมีเร่ืองอะไรบาง 
 

เนื้อหา 

   

ทําไมตองสอนเรื่องนั้น ๆ ถานักเรียนไดเรียนใน 

แตละเรื่องแลวนักเรียนสามารถทําอะไรไดบาง 
 วัตถุประสงคของการเรียน 

(วัตถุประสงคของหลักสูตร) 

   
- ถาจะใหนกัเรียนเปนอยางที่มุงหวังควรจะสอน  

อยางไร 

- ควรใชสถานที่ใด 

- ใครจะเปนผูสอนจึงจะกอใหเกิดผลด/ีทําไม 

- ควรใชเวลานานเทาใด/ชวงใด/ทําไม 

(แยกตามเรื่องที่เสนอ) 

 

วิธีการสอนหรือการจัด 
กิจกรรมและสือ่ 

 

   
- รูไดอยางไรวานักเรียนเปนไปอยางที่เรา ตองการให
เปนเรื่องนั้น ๆ 

- ใครจะเปนผูบอก 

- ใชวิธีอะไรทีจ่ะตรวจสอบการเรียนรูของนักเรียนใน

เร่ืองนั้น ๆ (แยกตามเรื่องที่เสนอ) 

 

การวัดและประเมินผล 

 
ภาพประกอบ 2  ประเด็นในการสนทนาการพัฒนาหลักสตูรโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

  
2.  การจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอดภมูิปญญาทองถ่ิน 
     2.1 ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางครูผูสอนและปราชญทองถ่ิน 
     2.2 เนนการศึกษาวิเคราะห ทําความเขาใจวิธีคิดและความคิดของภูมปิญญาทองถ่ิน 
     2.3 นํากระบวนการ หรือแนวปฏิบัติของภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดกระบวนการเรยีนการสอน 
     2.4 เสริมสรางกระบวนการคิดที่เปนระบบเปนวิทยาศาสตร 
     2.5 ฝกใหผูเรียนคิดไดหลายดาน  คิดอยางอิสระแลวสรุปเปนความรูและประสบการณที่จะ
นําไปใชในการดํารงชีว ิ

กําหนด 

กําหนด 

กําหนด 

กําหนด 
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         2.6 ผสมผสานระหวางความรูสากลกับความรูทองถ่ิน 
         2.7 เนนที่กระบวนการมากกวาผลผลิต 
         2.8 ครูผูสอนหรือปราชญทองถ่ินเปนผูจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
3. บทบาทของหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในการจัดจัดการเรียนการสอน 
         3.1 กรมตนสังกัด 
                3.1.1 สงเสริม สนับสนุน ครูผูสอน  และหนวยงานที่เกีย่วของทั้งดานวชิาการ   และ
งบประมาณ  ที่จะใชในการพัฒนาหลักสูตร  และสื่อการเรียนการสอน 
                3.1.2 จัดใหมีเครือขายและศนูยขอมูลเกีย่วกับทองถ่ินในระดับตางๆ และสามารถ
เชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั 
  3.1.3 สงเสริมใหโรงเรียนนําชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 3.1.4  ใหความเปนอิสระแกโรงเรียนในเรือ่งการสอนและการสอบ 
 3.1.5 นําผลการดําเนินงานของครูผูสอนมาเปนสวนหนึง่ในการพจิารณาใหรางวัล 
           3.2  เขตการศึกษา/จังหวัด/อําเภอ 
  3.2.1 สรางความเขาใจใหแกผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน เร่ืองบทบาทใน
การรวมจดัการศึกษา 
  3.2.2 ดําเนินการจัดทําศูนยขอมูลทองถ่ิน และใหเชื่อมโยงซ่ึงกันและกนัได 
  3.2.3 ใหบริการและเผยแพรขอมูลที่ไดจัดเก็บไว 
  3.2.4 นิเทศ ตดิตาม และใหคําแนะนําแกโรงเรียนเกีย่วกบัการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใช
ในการจดัการเรียนการสอน 
           3.3 ผูบริหารและครูผูสอน 
  3.3.1  ตระหนัก เหน็ความสําคัญ และคุณคาของการนาํภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จดัการเรียนการสอน 
  3.3.2 ตระหนกัในตนเองวาไมใชผูรูหมดทุกอยาง แตเปนผูที่สรางกระบวนการเรยีนและ
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรยีนรู 
  3.3.3  ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลเกีย่วกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.3.4 สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  3.3.5 เชิญวิทยากรทองถ่ิน รวมวางแผนและจัดกจิกรรมรวมกับครูผูสอน    
 กลาวโดยสรุป  การจัดการเรยีนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินในสถานศึกษาตองมี
การรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย ไมวาจะเปนหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา 
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รวมทั้งชุมชนซึ่งเปนแหลงของภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนผูเรียนก็มีสวนรวมในการจดัการเรียน
การสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามาใชในกระบวนเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 กรมวิชาการ  (2545: 105-145)  ไดเสนอแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตร  แนวคิดเกี่ยวกับการ
สอน  แนวคดิเกี่ยวกับการเรยีนรูซ่ึงนําเสนอเปนหวัขอดังตอไปนี้คือ     
 

   4.1  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Learners- Centered  Activities) 
 การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  แบงออกเปน  3  ขั้นตอนคือ 
 1. ขั้นวางแผน (Planning)  วิเคราะหความตองการของผูเรียน ระดับอายุ  พืน้ฐาน
ความสามารถทางภาษา ตั้งเปาหมายและจดุประสงคของรายวิชา  เลือกเนื้อหาใหครอบคลุมสวนที่
เปนทักษะภาษา(Language skills)  ทักษะการเรียนรู (Learning skills)  และการสรางกิจกรรม      
การเรียนการสอนเพื่อฝกใหผูเรียนมีความรูดานภาษา (Linguistic exercises) และกจิกรรมทางการ
ส่ือสาร (Communicative Tasks) ในรูปแบบที่หลากหลายเชน 
  1.1 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) 
  1.2 การใชสถานการณจําลอง (Simulation) 
  1.3 การเรียนรูจากโครงงาน (Project –Based  Learning) 
  1.4 การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry Method) 
  1.5 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
  1.6 การเรียนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
  1.7 การเรียนแบบสรางความรู (Constructivist Learning) 
  1.8 กิจกรรมการแกปญหา (Problem Solving) 
 2. ขั้นดําเนินการ (Implementation )  แบงเปน 2  ขั้นตอนคือ  1) วิธีการจดัการเรียน     
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไปในลักษณะเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach)  2)  แหลงความรูควรเปนการตกลงกันรวมกันระหวางครผููสอนกับ
ผูเรียนเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนเพื่อสรางเสริมประสบการณใหแกผูเรียน   
 3. ขั้นการวัดผลและประเมินผล (Evaluation)  ควรมีการประเมินทั้งรายวิชา   และการ
จัดการเรียนการสอน 
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 สมชาย  ศิริทอง  (2545: 39-42)  ไดเสนอวิธีการจัดการเรยีนรูโดยยดึผูเรียนเปนสําคัญนั้น  
ผูสอนตองจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งจากสื่อและแหลงวิทยาการตางๆ   
จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ไดทกุเวลา ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน  
จัดสงเสริมการเนินการและจัดแหลงเรียนรู   ผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูรับเปนผูเรียน  ครูผูสอน
เปนผูถายทอดความรูใหแกผูเรียนดวยวธีิการที่หลากหลาย  เชน  การเรียนแบบรวมมือ  การเรียน
แบบประสบการณตรง   การเรียนแบบสงเสริมความคิดสรางสรร   และการเรียนแบบการทํา
โครงงาน    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  Walk  Rally  นับเปนกจิกรรมหนึ่งที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  เนื่องจากสามารถบูรณาการเขาไดกบัทุกรายวิชา   สงเสริมการทํางานเปนทีม  สรางความ
เปนกันเองและคุนเคย  สงเสริมบรรยากาศที่สนุกสนาน 
 ลักษณะของกจิกรรมเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมทั้งความคิด  การพูด  การแสดงออก  
สมาชิกทุกคนไดแสดงบทบาทผูนํา  ผูตาม  ผูช้ีแนะ  ผูปฏิบัติ  เนนความสามัคคี  ความสัมพันธ  
ผูเรียนรูจักตนเองมากขึ้น  การจัดกิจกรรมครูเปนผูมีบทบาทในการวางแผน  ขั้นตอนและวิธีการ
เรียนที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการวางแผนการทํางานประสบผลสําเร็จ  มีประสบการณ
ตรงและสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวนั  เพือ่ใหดํารงอยูในความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 

   4.2  แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Language Teaching)   
 แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนที่
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงในชวีิตประจําวนัและใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณที่
ปรากฎอยูในเนื้อหา  ผูเรียนมีการพัฒนาทกัษะในการใชภาษาทุกทกัษทั้งทางดานการฟง  การพูด 
การอาน  และการเขียน 
 สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2538: 1-7)  ไดสรุปใจความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ไววา เปนกจิกรรมทีช่วยใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาดานตางๆ เชน  เสียง ศัพท 
โครงสรางทางภาษามาประกอบเพื่อส่ือความหมาย  กจิกรรมชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษา  
กิจกรรมที่จัดขึ้นชวยใหการเรียนภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ  กิจกรรมชวยสรางสภาพแวดลอมที่
สงเสริมในการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ นิสัย  แกวแสนไชย  (2548: 16 - 19)  ไดกลาววา
วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะเนนการบูรณาการของทักษะดานตางๆ (Integration)  การสื่อสาร
เปนการใชภาษาคําพูดและทาทาง (Verbal and non-verbal)  เนนการใชภาษาตามหนาที่ (Function)  
มากกวารูปแบบ (Form)  เนนความสามารถดานการใชภาษา (Communication) มากกวาความรูทาง
ภาษาศาสตร(Linguistics)  เนนการนําไปใชไดอยางถูกตองตามความเหมาะสม (Appropriateness)  
และเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ (Learner Centered) 
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 4.3  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
 การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning)   เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ใชวิธีการตั้งคาํถาม และกระบวนการแกปญหาเพื่อแสวงหาความรูและทักษะโดยไมยดึติดกับ
โครงสรางของสาขาวิชาตางๆทางดานวิชาการ  และเปนประโยชนในการจัดหลักสตูรและการจัด 
การเรียนการสอน  การเรียนรูแบบบูรณาการนั้นเปนการเชื่อมโยงทางความคิดรวบยอดจากวิชาและ
ประสบการณตางๆเขาดวยกนั  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดขยายโลกทัศนและวิสัยทศันใหกวางขึ้น  
ตอบสนองความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียน  และตอบสนองความสามารถที่จะแสดงออกทาง
อารมณผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริงและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  
นอกจากนี้แลวผูเรียนยังสามารถแลกเปลี่ยนความรูตอกนัในการทํางานกลุมผูเรียนสามารถใชชุมชน
เปนแหลงเรยีนรูและรวมพฒันาชุมชนไดอยางเหมาะสม  และยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดวิธีการ
เรียนรูตลอดชวีิต  ซ่ึงสอดคลองกับขอความในมาตรา  24   ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 
 การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการมีลักษณะบูรณาการไดหลายรูปแบบ  เชน  บูรณาการ
ระหวางความรูกับกระบวนการเรียนรู  บูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรูและพฒันาการ
ทางดานจิตใจ  บูรณาการระหวางความรูกบัการกระทํา  บูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับ
ส่ิงที่เปนอยูในชีวิตประจําวัน  และบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  ส่ิงที่ควรจะตอง
คํานึงถึงในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคือ  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริม
ใหผูเรียนไดทาํงานรวมกนัเปนกลุมดวยตนเอง  โดยสงเสริมใหมีกิจกรรมกลุมลักษณะตางๆที่
หลากหลายในการเรียนการสอนและผูเรียนไดลงมือกระทาํกิจกรรมอยางแทจริง  ในการจัด
ประสบการณใหแกผูเรียนควรจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปใชกับชวีิต 
ประจําวนัได  จัดบรรยากาศในชั้นเรยีนใหผูเรียนเกดิความรูสึกกลาคิดกลาทํา  ตลอดจนปลูกฝง
จิตสํานึก  คานยิมและจริยธรรมที่ถูกตองดีงาม.  (กรมวิชาการ.  137-146) 
 

 4.4  การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-Based Learning)  
 มัลลิกา  พงศปวิตร  และศรภีูมิ  อัครมาส (2546 : 2-10 , อางอิงจาก Simon Haines.  n.d.)  
ไดกลาววาการจัดการเรียนการสอนจากการทําโครงงานเปนการสอนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไมใชการสอนที่ยึดหลักสูตรเปนสําคัญ  เปนการรวมมือมากกวาการแขงขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ เนนที่ทักษะมากกวาโครงสรางทางไวยากรณ และความสําคัญของชิ้นงานปนปลาย 
นอกจากนี้แลวการจดัทํากิจกรรมโครงงานนําไปสูการบูรณาการทั้งทางดานทักษะและกระบวนการ
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แสวงหาความรูขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆของผูเรียนเอง  ในการทําโครงงานมีลําดับขั้นตอนแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆทั้งโครงงานแบบเต็มรูปแบบและแบบกจิกรรมเสริม 
 1. โครงงานแบบเต็มรูปแบบ (Full- Scale  Project)  ดําเนินการโดย 
  1.1 การวางแผนในหองเรียน (Classroom  Planning) ครูและผูเรียนอภปิรายรวมกนั 
เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบขายของโครงงาน 
 1.2 การดําเนินการทําโครงงาน (Carrying out the Project)  ผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน
ที่วางไว 
  1.3 การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work)  อภิปราย
และประเมนิผลยอนกลับทั้งระหวางการทาํและหลังการทําโครงงาน 
   2.   โครงงานแบบกิจกรรมเสริม (Bridging  Activities)  มีขั้นตอนคือ 
  2.1 วางแผนอภิปรายเกี่ยวกบัเนื้อหาและขอบขายของโครงงานโดยผูเรียนตัดสินใจจะ
ทํางานเดี่ยว  เปนคู  หรือกลุมยอย   ครูผูสอนชวยเหลือดานการใชภาษาที่จําเปนตองใช 
  2.2 ปฏิบัติ (Do)  ลงมือปฏิบัติในหองเรยีนหรือนอกหองเรียน 
  2.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ (Share)  ทําในหองเรยีนโดยผูเรียนนําเสนอโครงงาน  
เพื่อนๆ ถามคําถามและอภิปราย 
 เพชรา  วงศประไพโรจน.  (2544 : 1-7)  ไดอธิบายการจดักิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน  
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด  มีวิธีการและรูปแบบการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย  
แตกตางตามลกัษณะของเนือ้หา  กิจกรรมมีความสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน   
การฝกทักษะกระบวนการคดิ  การจัดการ  การแกปญญหา  การจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณ  มีการฝกปฏิบัติจริง  มีการบูรณาการความรูสาขาตางๆ  มีการประสานความรวมมือ
กับผูปกครองและชุมชน   เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  ซ่ึงจุดมุงหมายของการจดัการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน นั้น   เพือ่ใหผูเรียนใชความรู  ประสบการณ  ปฏิบตัิงานตามความสามารถ  
ผูเรียนไดศกึษา  คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  ใหผูเรียนไดทํางาน
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการแกปญหา  และไดแบงประเภทของโครงงานออกเปน 4  
ประเภทคือ   
 1.  ประเภทโครงงานแบบสํารวจ  (Survey Research Project)  
 2.  โครงงานประเภททดลอง (Experiment Research)  

 3.  โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ (Developmental  Research Project )     
 4.  โครงงานประเภทสรางทฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical  Research Project)    
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ลําดับขั้นการเรียนรู แบบโครงงาน คือ  
        1.  สังเกตปรากฏกาณ  หรือศึกษาหาขอมลูจากแหลงตางๆเพื่อใหมองเห็นปญหา  
        2.  ครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนสังเกตดวยตนเองจนเกดิขอสงสัย มีปญหา และคิด แกปญหา 
 3.  กําหนดปญหาที่สนใจ  แลวศึกษาใหชัดเจน 
 4.  วางแผนปฏิบัติงาน 
 5.  ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
 6.  เขียนรายงานเพื่อนําขอมูลจากการศึกษามาทํารายงานสรุป อภิปราย  และประเมนิผล 

 7.  นําเสนอโครงงานตอสาธารณชน  โดยนําเสนอขอมูลหรือผลสรุป  หรือส่ิงที่ประดิษฐ  
ในรูปแบบรายงาน  การจัดปายนิเทศ  หรือการแสดงละคร 
 กลาวโดยสรุป   การจัดกจิกรรมกรเรียนการสอนประเภทโครงงาน  เปนโครงงานตาม
สาระการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกทําดวยความสนใจ  ตองการทราบหรือสงสัยในสิ่งที่เรียน  มีการบูรณา
การความรู  ทกัษะ  คณุธรรม  จริยธรรม  และคานิยมมากําหนดเปนโครงการในการศึกษาหาคําตอบ  
หรือทดสอบ  ประดิษฐส่ิงของขึ้นมาใชและสามารถนําผลไปใชในการแกปญหาได    
  

 4.5  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม                                         
(4 MAT’S  Learning System)   

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแมท็ซิสเต็ม   เปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากการรับรูประสบการณที่เปนรูปธรรม  มีการจัดเก็บขอมูลดวย
การสังเกตและไตรตรองเชือ่มโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิมของตนเองผูเรียนจะบูรณาการ
จากสิ่งที่ไดสังเกตมาเปนความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมแลวนํามาลงมือปฏิบัติ มีการประยุกตใช
ความรู การคนควา  และการทดลองปฏิบัติ  การจัดกจิกรรมเนนการเรยีนแบบรวมมอืการอภิปราย  
การทํางานกลุม และกิจกรรมการแกปญหา  ลักษณะของผูเรียนมี 4  แบบ  ตามแนวคิดของโฟรแม็ท
ซิสเต็ม คือ 
 ผูเรียนแบบที่ 1  (Imaginative Learners)  ผูเรียนมีความถนัดในการเรียนรูจาก
ประสบการณที่เปนรูปธรรมมีการสังเกต  ไตรตรอง เชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิม 
เปนการเรียนแบบรวมมือ   การอภิปราย   การทํางานกลุม    ผูเรียนในกลุมนี้จะมีคําถามนําคือ          
“ทําไหม” ( Why? ) 
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 ผูเรียนแบบที่ 2  (Analytic Learners)  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะหเรียนรู
ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม  เชน  ความรูที่เปนทฤษฎี  รูปแบบ  และความรูจากผูเชี่ยวชาญ     
การอาน  การคนควาขอมูลจากตํารา  เอกสาร การเรียนจากการบรรยาย ผูเรียนกลุมนี้มีคําถามนําคือ 
“อะไร” (What?) 
 ผูเรียนแบบที ่3  (Commonsense Learners)  มีความสามารถความถนัดในการรับรูจาก
ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมแลวนํามาปฏิบัติมีการประยุกตใชความรู  การคนควา การทดลอง
ปฏิบัติ  กิจกรรมเนนการปฏบิัติการแกปญหา คําถามนําสําหรับกลุมนี้คือ “อยางไร” (How?) 
 ผูเรียนแบบที่ 4  (Dynamic Learners)  ผูเรียนมีความถนดัในการเรียนรูที่ปนรูปธรรม  
แลวนํามาปฏบิัติ  การเรียนรูเปนการสํารวจคนควา  การคนพบดวยตนเองแลวนํามาเชื่อมโยงไปสู
การทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  คําถามสําหรับกลุมนี้คือ “ถา”  (If ?) 
 กรมวิชาการ (กรมวิชาการ.  2544: 166 – 170; อางอิงจาก Morris and McCarthy : 1990)  
ตั้งขอสังเกตวา  จากลักษณะของผูเรียนทั้ง  4 แบบดังกลาวขางตน นํามาจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็มโดยแบงขัน้ตอนในการสอนใหผูเรียนสามารถพัฒนาสมองทั้งซีกซายและ
ซีกขวาอยางเตม็ที่เปนการพฒันาพหุปญญา  ซ่ึงประกอบดวยขัน้การสอน 8 ขั้น คือ  1) การสราง
ประสบการณ   2) การสะทอนประสบการณ    3) การ บรูณาการสิ่งที่ไดจากการสังเกตเปนความคิด
รวบยอด  4) การพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด   5) การลงมือปฏิบัติตามคิดที่กาํหนด   6) การ
เรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว   7) การวิเคราะหเพื่อเหน็ประโยชนหรือการประยกุตใช   8) การลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองและการแลกเปลี่ยนความรูกับคนอื่น 
 

        4.6  การวัดและประเมินผล  (Measurement Assessment and Evaluation)   
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเปนกระบวนการที่ครูใชพัฒนาคุณภาพ  ความกาวหนา  
และความสําเรจ็ทางการเรียนของผูเรียน  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการสงเสริมการพัฒนาการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ  สถานศกึษาจะตองจัดทํา เกณฑและแนวปฏิบัตใินการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาเพื่อใหบุคลากรถือปฏิบัติรวมกัน  และเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกัน 
 กรมวิชาการ.  (2546 : 243-256)  ไดอธิบายวา  สถานศึกษาจะตองมีผลการเรียนรูจากการ
วัดและประเมนิผลทั้งในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  
รวมถึงการประเมินจากภายนอกเพื่อเปนขอมูลในการสรางความเชื่อมัน่ในคณุภาพของผูเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษา  ซ่ึงการประเมินผลแตละระดับมจีุดมุงหมายทีแ่ตกตางกันอยาง
ชัดเจนและใชเวลาที่แตกตางกันในการประเมินดังนี ้
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1.  การวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน  มุงเนนที่จะทราบวาผูเรียนมีความกาวหนาใน 
ดานความรู ทกัษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  วิธีการที่ใชตองมีความหลากหลาย   
เนนการปฏิบัตทิี่เหมาะสม  สอดคลองกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และดําเนินการได
อยางตอเนื่อง  สามารถประเมินพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมหรือผลงานจากโครงงานหรือ
แฟมสะสมงาน 

2.  การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดาน 
การเรียนรูเปนรายภาคเรียน  รายป  และชวงชั้น  สถานศึกษานําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  และ
การนําผลการประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น 

3.  การประเมินคณุภาพระดับชาติ  เปนการวดัผลผูเรียนที่สถานศึกษาจะตองจัดในป 
สุดทายของแตละชวงชั้น  ไดแก  ช้ัน  ป.3  ช้ัน ป.6  ช้ัน ม. 3  และชั้น ม. 6  เขารับการประเมิน
ระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรู ที่สําคัญ  คือ  ภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาอังกฤษ  ขอมูลที่ไดจากการประเมินนําไปพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 การประเมินผลทางภาษา  
 ในการจดัการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ครูเปนผู 
ออกแบบวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภายในชั้นเรยีนเพื่อใหเกดิความรูแบบผสมผสานโดย
คาดหวังวาผูเรียนจะมีความรูและทักษะทางภาษา  ลักษณะภาษาที่จะนํามาประเมินควรเปนภาษาที่
ใชในสถาณการณการสื่อสารตามสภาพจริงทั้งความสามารถในการนําความรูเนื้อหาทางภาษา  ซ่ึง
ประกอบดวย  เสียง  คําศัพท  โครงสราง  ไวยากรณ  ไปใชในการสื่อสาร  และสมรรถภาพของการ
ใชภาษาในการสื่อสาร  ซ่ึงสามารถแยกไดเปน  4  สมรรถภาพยอย  ดังนี้ 

1.  สมรรถภาพทางภาษา ( Linguistic Competence)   ไดแก  การเปลงเสยีง  การสรางคํา 
การใชคําศัพท  และโครงสรางประโยค 

2.  สมรรถภาพทางภาษาศาสตรสังคมและวฒันธรรม (Socio-linguistic and Socio- 
cultural  Competence)  การรูจักวัฒนธรรมสังคม  รูจักปรับภาษาใหเหมาะกับบุคคล และบทบาท
ตามสถานภาพในสถานการณการสื่อสาร 

3. สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถอยคํา (Discursive Competence)   เปนการเรียบเรียง 
ลําดับความคิด  เชื่อมโยงประโยคเปนขอความในการสื่อสาร 
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4. สมรรถภาพทางยุทธศาสตรการสื่อสาร (Strategic  Competence)  เปนความสามารถ 
ในการใชวิธีตางๆ  เพื่อใหการสื่อสารดําเนินไดอยางตอเนื่อง  เชน  การอธิบายคําดวยทาทาง  หรือ
การใชประโยคเทียบเคียง 
  

 การกําหนดจุดประสงคในการประเมิน 
 ในการประเมนิทักษะทางภาษา  ผูสอนตองกําหนดสิ่งที่ตองการประเมินตามสมรรถภาพ
ในการสื่อสารโดยแบงเปนประเด็นตามจุดประสงคในการประเมิน  ไดแก  การประเมินเนื้อหาทาง
ภาษาหรือการใชภาษา  วัดไวยากรณ  คําศพัท  การออกเสียง    ประเมนิสมรรถภาพทางภาษาในการ
ใชภาษาทีเ่หมาะกับบุคคล  การเรียบเรียง    ถอยคํา  การแกปญหาในการพูด   ประเมนิการเรียนรูทาง
ภาษา  และการประเมินทักษะการเรียนรูทั่วไป  การทํางานเปนกลุม  การรูจักตนเอง   การหาขอมูลที่
ไมรู  และการปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

 แนวทางการทดสอบทางภาษา 
 ครูผูสอนจะตองจัดวิธีการทดสอบทักษะการใชภาษาทั้ง  4  ทักษะ  ดังนี้ 

1. การทดสอบทักษะการฟง  ไดแก  1) การทดสอบการจับใจความสําคัญของการพูด   
เชน ฟงขาวแลวใหผูเรียนเขยีนบุคคล  สถานที่ที่ไดยิน  ฟงครูอธิบาย  เลาเรื่องเกี่ยวกับบุคคล  ส่ิงของ 
สถานที่  หรือเหตุการณสําคญัๆ  นักเรียนเขียนสรุปไดทดสอบความเขาใจขอความ    2) การทดสอบ   
ความเขาใจขอความ  เชน  จบัใจความสําคญัโดยการฟงเรื่องราว  บทความ  ฟงแถบบันทึกเสียง
เกี่ยวกับเรื่องราวในชวีิตประจําวัน  ฟงบทสนทนา  แลสามารจับใจความสําคัญของเรื่องตางที่ไดฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งได   3) การทดสอบการรับขอมูล  ผูเรียนฟงขอความแลวกรอกขอมูล  หรือทํา
เครื่องหทาย  สรุป  จดบันทกึบทความที่ไดฟง   4) การทดสอบการถายทอดคําพูดหรือเร่ืองราว        
5) การเขียนตามคําบอก   

2.  การทดสอบทักษะการพูด  แบงได 2 ลักษณะ คือ  1) การพูดที่มีการควบคุม  เชน   
การแนะนําตวั  การสอบปากเปลา   การเลาเรื่อง  การใหพดูตามสถานการณสมมุติโดยใชภาษาตาม
หนาที่    2) การพูดโดยอิสระในสถานการณการสื่อสารอยางแทจริง  คือ  การบรรยายเหตกุารณ  
การแสดงความคิดเห็น  การพูดตามหวัขอที่กําหนด  การบรรยายสิ่งของหรือบุคคล    

3.  การทดสอบทักษะการอาน  เชน  การอานออกเสียง  การอานเพื่อจับใจความสําคัญ   
4. การทดสอบทักษะการเขียน  ไดแก  

1) การเขียนเรยีงความโดยมีตวัแนะ  เชน  ใหดูภาพ  แลวเขยีนคําบรรยาย  เขียนบท 
สนทนาจากเรือ่งเลา  ฟงขอความจากเทปแลวเขียนสรุปความ 
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 2)  การเขียนอยางอิสระ  ผูเรียนจะแสดงสามารถในการเรียงลําดับความคิด  การใช
คําศัพทที่เหมาะสม 
 จากแนวความคิดดังกลาว  สรุปไดวา  การทดสอบทางภาษา  เปนการบูรณาการลักษณะ
ยอยๆทางภาษาเขาดวยกัน  เพื่อใหสามารถทดสอบความสามารถในการใชภาษาไดจริง 
 นภา  หลิมรัตน.  (2544: 13-19) ใหความหมาย  การวดัผล (Measurement Assessment) 
และการประเมินผล (Evaluation) มีองคประกอบที่สัมพนัธเกี่ยวของกนั  คือ  วัตถุประสงคการศึกษา
กับการจัดประสบการณการเรียนรู  และการวัดประเมนิผล  ในการจัดการเรียนการสอนจะตองตั้ง
วัตถุประสงคดานการสอน  การสรางองคความรูและทักษะ  รวมถึงเจตคติ  การกําหนดวัตถุประสงค
ที่จะสอนเปนการเลือกวิธีการสอน   หรือการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
การวัดประเมนิผลเพื่อเปนการตรวจสอบผูเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือไม 
 การวัดผลประเมินผลจัดเปนสวนสําคัญในการศึกษา  ครูตองตระหนกัและใหความสาํคัญ
ในการออกขอสอบ  เร่ืองความยุติธรรม  เพราะการวดัผลที่ดียอมนําไปสูการประเมนิผลที่ถูกตอง  
การวัดผลประเมินผลที่ดีมีคุณภาพนั้นสามารถกํากับการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามทิศทางที่
ตองการไดนอกเหนือจากการจัดประสบการณการเรียนรู  และยังนําไปปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได   เปนแรงจงูใจใหผูเรียนอยากเรียนหรือไม  ดังนั้นในการวดัและประเมินผลผูสอน
ควรตระหนักวาการวดัตองมีความชัดเจน  เครื่องมือที่ใชวัดนาเชื่อถือ  มีความเที่ยงตรง  เหมาะสม
สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวดั  และมีความหลากหลาย 
 บุญเลี้ยง  ทุมทอง  (2545: 72-76)  ไดกลาวสอดคลองกันวา  การวดัผล  เปนกระบวนการ
ที่ไดมาซึ่งจํานวนและตัวเลขเพื่อหาจํานวน  ลําดับหรือรายละเอียดของคุณลักษณะดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่เหมาะสม  การประเมินผล  คือการนําผลที่ไดจากการวัดมาตัดสินวินจิฉัยและสรุปผล
อยางมีระเบยีบ  ทั้งดานการเรียนของผูเรียน  และการสอนของครู   วิธีการจัดกจิกรรมการเรียน    
การสอนครูผูสอนจําเปนตองมีการวัดผลควบคูกันไปทั้งในระหวางสอน  เชน  การซกัถามระหวาง
สอน    สังเกตการปฏิบัติงาน  การตรวจสมดุแบบฝกหดั  หรือการวัดความรูจากประสบการณเดิม 
กอนการเรียน  จนกระทั้งถึงการวัดหลังการจบการเรียนรายวิชา  ในยุคปฏิรูปการศึกษาครูตองใช
การวัดประเมนิผลตามสภาพจริง  ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 1.  ประเมินความสามารถจริงในชั้นเรยีนโดยใชแฟมสะสมงาน 
 2.  ประเมินความสามารถของผูเรียนโดยวดัจากหลักสูตรที่จัด 
 3.  ประเมินปฏิสัมพันธ 
 4.  ประเมินจากงานหรือโครงงานที่เนนใหเห็นกระบวนการทํางาน 
 5.  ประเมินเพือ่ตรวจสอบเปาหมาย 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การวัดผลและประเมินผลตองทาํตลอดเวลาทีส่อน  มีการจัดเก็บ
ขอมูล  หรือรองรอยของการประเมินอยางเปนระบบ  สามารถปรับใหเขากับการวดัและประเมนิผล
ในปจจุบนั  เนนกระบวนการวัดที่หลากหลายตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น  

 
5.  คูมือ 
 5.1 ความหมายของคูมือ   
 นักวิชาการไดอธิบายเกี่ยวกบัความหมายของคูมือไวดังนี ้
 วรรณา  สุคันธชาติ (2540: 40)  กลาววา  คูมือการสอนหรือคูมือครูจะตองประกอบดวย
จุดมุงหมายของการเรียน  มีเนื้อหาในรายวชิา  มีการแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมเปนแนวทางใน
การจัดกจิกรรมของนักเรียนกระตุนใหนกัเรียนรักจกัหาเหตุผล  มีการกาํหนดการใชวสัดุ
ประกอบการเรียน  
 เอกวุฒิ ไกรมาก (2541: 51)  ไดอธิบายไววาคูมือ  เปนหนงัสือที่เขยีนขึ้นเพื่อเปนแนวทาง
ใหครูหรือผูใชไดศึกษา  เขาใจงายและงายตอการปฏิบัติตามเพื่อสงเสริมและประกอบการเรียนให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 อํานวย  เถาตระกูล (2541: 8)  ไดใหความหมายไววา  คูมอืเปนเอกสารที่มีรายละเอียด
เสนอแนะแกผูใชใหสามารถเขาใจแนวทางการใชและขอพึงปฏิบัติที่จะชวยใหการนําเรื่องนั้นใช
งานไดตรงตามเจตนารมณ 
 อนุชิต  เชิงจําเนียร  (2545: 22)  ไดสรุปความหมายไววา  คูมือเปนหนังสือที่เขียนขึ้น  
เพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและงายตอการการปฏิบัติตาม  เพื่อใหการทํา
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง   มีมาตรฐานใกลเคียงกันมากที่สุด   ทําใหผูเรียนเกดิความรู  และ
ความสามารถ  มีทักษะทีใ่กลเคียงกัน 
 ปรีชา  ชางขวัญยืนและคณะ (2542: 153) ใหความหมายไววา  หนังสือคูมือเปนหนังสอืที่
ใชควบคูกับการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปนหนังสือที่ใหแนวทางปฏิบัตแิกผูใชสามารถกระทําสิ่ง
นั้นๆใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับ  สมมารถ ปรุงสุวรรณ (2545: 76)  ซ่ึงได
สรุปไววา  คูมอืหมายถึง หนงัสือ ตํารา เอกสารแนะนํา  หรือเปนสื่อที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ควบคูกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเนื้อหานั้นๆ ที่ผูอานสามารถนําไปปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมาย  ซ่ึงตรงกับกรมวิชาการ  (2543: 18)  อธิบายความหมายวา  คูมือครูเปนหนังสือที่ใช
ควบคูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมกีารกําหนดเนือ้หา  แนวทางการปฏิบัติแกผูใชใหสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามแนวทางของคูมือ 



58 

 

 

 คีรีบูน จงวุฒิเวศน, และมาเรียม นิลพันธุ (2542: 42)  ใหความหมายในการจัดทําคูมือ    
ไววา  คูมือที่สรางขึ้นตองเปนแหลงความรูของผูศึกษาสามารถชวยใหผูศึกษาเขาใจมากขึ้นและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง 
 วิสรรณ พลเสน (2547: 39)  สรุปความหมายของคูมือวาเปนหนังสือ  ตาํรา  เอกสาร
แนะนําหรือเปนสื่อทําความเขาใจที่จัดทําขึน้เพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมอืไดศกึษาคนควา  
เตรียมการทําความเขาใจเรื่องที่จะทําไดงายขึ้นและสามารถปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการทีไ่ดศึกษา   สรุปไดวา  คูมือหมายถึง หนังสือ  ตํารา  หรือ
เอกสาร  ที่มีเนื้อหาสาระ  การแนะแนวทางสําหรับผูใชมีความรู  ความเขาใจ  แนวทางการใชและ
ขอพึงปฏิบัติ  และเพื่อสงเสริม  ประกอบการเรียน  การจัดกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
ไวอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

  5.2  ประเภทของคูมือ 
   คูมือเปนสื่อที่ใหขอคิดและแนวทางในการดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมายจึงมีนกัการ
ศึกษาหลายทานไดจดัแบงประเภทของคูมอืไวดังนี ้
 ปรีชา  ชางขวัญยืน (2539: 127-132)  อธิบายวา คูมือโดยทั่วไปแบงออกไดเปน 3 
ประเภทคือ 
 1.  คูมือครู (Teacher’s manual or handbook)  เปนหนังสือที่ใหแนวทางและคําแนะนาํแก
ครูเกี่ยวกับสาระ  วิธีการ  กจิกรรม ส่ือ วัสดุอุปกรณ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆใชควบคูกับตํารา
เรียนหรือหนังสือเรียน 
 2.  คูมือผูเรียนหรือแบบฝกปฏิบัติ (Student’s manual or workbook)  เปนหนังสือที่ผูเรียน
ใชควบคูกับหนังสือเรียน ปกติจะประกอบดวย  สาระ คําสั่ง  แบบฝกหัด  ปญหาคําถาม  ที่วาง
สําหรับเขียนตอบและการทดสอบ 
 3.  คูมือทั่วไป เปนหนังสือที่ใหความรูในการทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด  แกผูอานโดย
มุงใหผูอานเขาใจ  สามารถดาํเนินการในเรื่องนั้นๆไดดวยตนเองอยางถูกตอง 
 อํานวย  เถาตระกูล (2541: 10)  ไดอธิบายประเภทของคูมือวามี  3  ประเภท คือ  
 1.   คูมือหลักสูตร  เปนเอกสารทีแ่นะนําใหผูใชหลักสูตรไดสามารถเขาใจแนวทางการใช
และขอพึงปฏิบัติ 
 2.   คูมือฝกงาน  เปนเอกสารเสนอแนวทางใหผูใชนําไปปฏิบัติ  หรือฝกงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานประกอบการ  รวมทั้งใหผูที่มีสวนรวมเกีย่วของกบัการฝกงานไดมีแนวทางการ
ปฏิบัติเปนไปในทางเดยีวกนั 
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 3.   คูมือนักเรียน  เปนเอกสารที่เสนอแนะแกผูเรียนในการปฏิบัติตนโดยมีขอมูล  กฎ  
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตามไดถูกตอง 
 อนุชิต  เชิงจําเนียร (2545: 23) ไดจดัแบงคูมือตรงกับ  ภทัรกร  เฟองฟู (2546: 38)  ซ่ึง
จัดแบงประเภทของคูมือออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้คือ   
 1.   คูมือการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ซ่ึงเสนอแนะแนวทางหรือเทคนคิการจัดการ
เรียนการสอน  การใชส่ือที่มีความสอดคลองกับรายวิชาและระดับชัน้เรียนนั้นๆตามที่หลักสูตร
กําหนด  เชน คูมือรายวิชา  คูมือการใชส่ือการเรียนการสอน 
 2.   คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป  ซ่ึงเสนอแนะแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรโดยไมเกี่ยวของกบัเนื้อหา หรือ
คําอธิบายรายวิชา 
 บันลือ  พฤกษะวัน (2537: 28)  เสนอความคิดเห็นไววา  หนังสือคูมือครูมีหลายแบบ 
สามารถแยกประเภทไดดังนี ้
 1.   คูมือครูรายวิชา  เปนตําราที่เสนอแนะเทคนิคการสอนแตละรายวิชา  แตละระดับชัน้ 
 2.   คูมือสอนรายวชิาและรายชั้น  เปนตําราที่เสนอแนะการสอนรายวิชาในระดับชั้นนัน้
เพื่อชวยใหครูที่ปฏิบัติการสอนสามารถดําเนินการสอนเปนรายบทเรียนควบคูกับบทเรียนที่นกัเรียน
ใชอยู 
 3.   คูมือครูสอนรายชั้นเรียน  เปนตําราที่เสนอแนะการสอนในระดับชั้นนั้นๆ  ซ่ึง
ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือรายวิชา  คูมอืประเภทนี้จดัทําขึน้เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ครูผูสอนในระดับชั้นนั้นๆ  ซ่ึงประกอบดวย  จดุประสงค  เนื้อหา  กจิกรรมและการตรวจสอบผล
การเรียนในระดับชั้นนั้น 
 ศักรินทร  สุวรรณโรจน (2535: 77)  แบงคูมือออกเปน  3  ประเภท  ไดแก 
 1. คูมือการสอนหรือคูมือการจดักิจกรรมทีใ่หความรูและขอเสนอแนะเกีย่วกับหลักสูตร
การสอนและการจัดกจิกรรมการเรียน 
 2.   คูมือหนังสือเรียน  เปนคูมือที่จัดขึ้นควบคูกับหนังสือเรียน  อธิบายการใชหนังสือนัน้
ใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ดําเนนิการจัดกิจกรรมตางๆ  ใหสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือเรียน  
มีลักษณะกึ่งแผนการสอนกึง่คูมือนักเรียน 
 3.   คูมือการใชส่ือหรือนวัตกรรม  การทําหรือการผลิตสื่อและนวตักรรมขึ้นในโรงเรียน
เพื่อเผยแพรผลงาน  แสดงความรูความสามารถของผูทําผลงานและมีผูอ่ืนสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการเกีย่วกับคูมือที่กลาวมาแลวนัน้พอจะสรุปไดวา คูมือแบงได
เปน 2 ประเภทใหญๆ ดวยกนัคือ 
 1.   คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เสนอแนวทางหรือเทคนคิการสอน  
การใชส่ือ  ที่มีความสัมพันธกับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือระดับชั้นเรียนตางๆตามที่หลักสูตร
กําหนด 
 2.   คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไปที่เสนอแนะแนวทาง หรือเทคนิคการจัด
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เพือ่สนบัสนุนและสงเสริมใหการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่
กําหนดเปาหมายไว ซ่ึงไมไดเกี่ยวของสัมพนัธกับเนื้อหาหรือคําอธิบายรายวิชา  ซ่ึงผูศึกษาเหน็วา
คูมือการจัดกิจกรรมเปนคูมือที่มีความเหมาะสมในการจัดทําอยางยิ่ง 
 

 5.3  องคประกอบของคูมือ  
 ในการจดัทําคูมือนั้นมีองคประกอบที่สําคัญที่สําคัญๆ สามารถนํามาใชในการปฏิบตัิงาน
ผูศึกษาไดรวบรวมความคิดเห็นของนักวิชาการไวดังนี ้
 ศักรินทร  สุวรรณโรจน (2535: 89)  กลาววาองคประกอบของคูมือโดยทั่วไป  คือ 
 1.  คําชี้แจงเกีย่วกับการเตรียมการที่จะจําเปนตางๆ เชน วัสดุอุปกรณ 
 2.  เนื้อหา  สาระ  และกระบวนการ  หรือขั้นตอนในการดําเนินการ 
 3.  ความรูเสริม  หรือแบบฝกหัด  แบบฝกปฏิบัติเพื่อชวยใหผูอานใชในการฝกฝน 
 4.  ปญหาและคําแนะนําเกีย่วกับการปองกนัแกไข 
 5.  แหลงขอมูลและแหลงอางอิงตางๆ 
 ปรีชา  ชางขวัญยืน และคณะ  (2539: 154-155) ไดอธิบายเกีย่วกับองคประกอบของคูมือ
ไววาคูมือควรประกอบดวยรายละเอียดที่สําคัญๆ คือ คําชี้แจงของการใชคูมือซ่ึงครอบคลุม
วัตถุประสงคของคูมือ  ความรูพื้นฐาน   วธีิการใช   และคําแนะนาํการใชคูมือ   เนื้อหาการเตรียม  
การสอน  กระบวนการและการจัดกิจกรรม 
 นิพนธ  เสือกอน (2537: 23)  ไดกลาววา   การจัดทําคูมือ  คือ การจัดทําแผนที่เปน
กระบวนการมสีวนประกอบ คือ  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  การวัดผลการเรียนการสอนที่เนน
ทักษะกระบวนการ  และการจัดทําแผนการสอนที่เนนกระบวนการ 
 มนตรี  ชมชื่น (2548: 61)  ไดสรุปแนวคิดองคประกอบของคูมือไววา  คูมือที่ดีนั้นตองมี
แหลงขอมูลและแหลงอางองิที่ถูกตองและเปนประโยชนตอผูอานหรือผูใชในการคนควาเรื่องตางๆ
อยางลึกซึ้งและงายตอความเขาใจ  โดยประกอบไปดวย  คําชี้แจงในการใชคูมือ  เนื้อหาของเรื่องที่
จะคนควาในทกุดาน  วิธีการนําไปใช  และการแนะนําแหลงความรูอางอิงตางๆ 
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 เอกวุฒิ  ไกรมาก (2541: 54)  อธิบายองคประกอบของคูมือ  วาควรประกอบดวย
รายละเอียดทีสํ่าคัญ  คือ 
 1.   คําชี้แจงการใชคูมือจะตองครอบคลุมวัตถุประสงคของคูมือ  ความรูพืน้ฐานที่จําเปน
ในการใชคูมือ  วิธีการใชคูมอื  รวมถึงคําแนะนําการใชคูมือ 
 2.   เนื้อหาที่จะสอนมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายประกอบ  และอาจมีการวิเคราะหเนื้อหา
สาระใหผูอานเกิดความเขาใจที่จะอาน 
 3.   การเตรยีมการสอน ประกอบดวยการเตรียมสถานที่ วัสดุ ส่ือ อุปกรณและเครื่องมือที่
จําเปน การเตรยีมเอกสารประกอบการสอน  แบบฝกหดัและแบบฝกปฏิบัติ ขอสอบ คําเฉลย ฯลฯ มี
การติดตอประสานงานที่จําเปน 
 4.   กระบวนการ วิธีการ คูมือครูตองใหขอมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกบัคําแนะนํา ขั้นตอน 
และวิธีการดําเนินการสอนทีจ่ะชวยใหการสอนบรรลุผล  คําถาม  ตัวอยาง  แบบฝกหดัและสื่อตางๆ 
ที่ใชในการสอน  ตลอดจนขอเสนอแนะเกีย่วกับสิ่งที่ควรทํา ไมควรทํา  ซ่ึงมักจะมาจาก   
ประสบการณของผูเรียน 
 5.   การวัดผลประเมินผลซึ่งประกอบดวย  เครือ่งมือวัด วิธีวดัผล เกณฑการประเมินผล 
 6.   ความรูเสริม คูมือครูที่ดีตองคํานึงถึงความตองการของผูใช  และสามารถคาดคะเนได
วา ใชมักจะประสบปญหาในเรื่องใด จัดหาหรือจัดทําขอมูลที่ชวยสงเสริมความรูของครู 
 7.   ปญหาและคําแนะนําเกีย่วกบัการปองกันและการแกไขปญหา  ผูเขียนคูมือสามารถ
นําเอาประสบการณตางๆที่เกิดขึ้นมาชวยผูใชหรือผูอานสามารถทําในสิ่งนั้นไดอยางราบรื่นไมเกิด
อุปสรรคปญหา  สามารถใหคําแนะนําเกีย่วกับการปองกนัและการแกไขที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูใชหรือ
ผูอานคูมือ 
 8.   แหลงขอมูลหรือแหลงอางอิงที่จะเปนประโยชนตอผูอานในการศกึษาคนควา 
 จากการศึกษาองคประกอบของการจัดทําคูมือที่ดีนั้นพอสรุปไดวา  คูมือควรมีองคประกอบ
ที่สําคัญคือ  ควรมีคําชี้แจงการใชคูมือ  มีเนื้อหาสาระและคําอธิบายวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติการ  
การเตรียมการเกี่ยวกับวัสดุ ส่ือ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เขาใจงาย  ควรมีคําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหา การปองกันที่อาจจะเกดิขึ้นกับผูอาน  หรือผูนําคูมือไปปฏิบัติได
ถูกตอง  ตลอดจนควรมีคําแนะนําแหลงความรูอางองิที่จะเปนประโยชนตอผูศึกษาคนควา 
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 5.4  ลักษณะที่ดีของคูมือ   
 ในการจดัทําคูมือนั้นสิ่งที่จําเปนและควรคํานึงถึง คือ ลักษณะของคูมือ  เพราะวาผูใชหรือ
ผูที่จะศึกษาคูมือนั้นจะใหความสนใจหรือไมยอมขึ้นอยูกับลักษณะที่ดขีองคูมือ 
 ปรีชา  ชางขวัญยืน และคณะ (2539: 132)  ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของคูมือจะตองมคีวาม
ชัดเจนใหรายละเอียดครอบคลุมเพื่อใหผูอานมีความเขาใจอยางแจมแจง  การเขียนคูมอืตอง
ครอบคลุมประเด็นตางๆดังนี้ 
 1. ควรระบุใหชัดเจนวาคูมือนั้นเปนคูมือสําหรับใคร 
 2. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
 3. คูมือนี้ชวยผูใชไดอยางไร ผูใชไดประโยชนอะไรบาง 
 4. ควรมีสวนที่ใหหลักการ  ความรูที่จําเปนแกผูใชในการใชคูมือเพื่อใหเกิดประโยชน 
 5. ควรมีสวนที่ใหคําแนะนําแกผูใชเกีย่วกับการเตรียมตวัการเตรียมวัสดุอุปกรณ 
 6. ควรมีสวนที่ใหคําแนะนําแกผูใชเกีย่วกับขั้นตอนกระบวนการในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 7. ควรมีคําถามหรือกิจกรรมใหผูใชคูมือทํา  เพื่อตรวจสอบความเขาใจในกาอานหรือ
ปฏิบัติ 
 8. ควรใชเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือไดโดยสะดวก 
 9. การใชแหลงอางอิงที่มีประโยชนแกผูอ่ืนซึ่งอาจเปนบรรณานุกรม  รายชื่อชมรม  
สถานประกอบการ รายช่ือบุคคลสําคัญ  เปนตน  
 คีรีบูน  จงวุฒิเวศน และมาเรยีม นิลพันธุ (2542: 17-18) ไดแบงลักษณะที่ดีของคูมือ
ออกเปน 3 ดาน คือ 
 1.   ดานเนื้อหา 
  เนื้อหาสาระหรือรายละเอียดในคูมือควรตรงกับเรื่องที่จะศึกษาและไมยากเกินไป  
ควรนําเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับพื้นความรูของผูอาน เนื้อหามีความเหมาะสมนําไปอางอิงได มี
กรณีตัวอยางประกอบในบางเรื่อง  เพื่อใหทาํความเขาใจไดงาย และควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของ
ขอมูลใหทันสมัย 
 2.   ดานรูปภาพ 
  การจัดพิมพตวัอักษรทีใ่ชควรมีตัวโต  และรูปแบบที่ชัดเจน อานงาย เหมาะกับผูใช  
ควรมีภาพหรือตัวอยางประกอบเนื้อหา  ลักษณะของการจัดรูปเลมควรทําใหนาสนใจ  การใชภาษา
ควรเขาใจงายเหมาะสมกับผูศึกษา  และระบบการนําเสนอควรเปนระบบจากงายไปหายาก 
 3.  ดานการนําไปใช  ควรระบุขัน้ตอนการใช  มีแผนภูมิ  ตาราง  หรือตัวอยางประกอบ
ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีขอมูลเพื่อสามารถใชประสานงานตางๆ  ไดสะดวกรวดเร็ว 
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 เอกวุฒิ  ไกรมาก (2541: 57)  ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของคูมือไวดังนี ้
 1.  ผูศึกษาตองเขาใจลักษณะเนื้อหาสิ่งที่จะสอนไดชัดเจน 
 2.  ชวยใหผูศกึษาคนควาดําเนินการตามแนวทางขั้นตอนตางๆและสามารถปฏิบัติงานได
อยางคลองแคลวมากขึ้น  ตลอดจนสามารถศึกษาดัดแปลงหรือยึดหยุนได 
 3.  กิจกรรมเสนอแนะ กิจกรรมที่กําหนดใหสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม 
 4.  แนวการเขยีนคูมือมุงเนนจุดมุงหมายของการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 5.  ความแปลกใหมของกิจกรรมเปนแนวปฏิบัติไดและสามารถปฏิบัติอยางไดผล 
 6.  รูปแบบและวิธีการเขยีนตองสะดวกตอการนําไปใช  จึงเปนรูปแบบและขั้นตอนที่
เขียนแนวปฏบิัติ การจัดกจิกรรมตองเขียนอยางละเอยีดผูใชสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดโดยมีภาพ 
แผนภูมแิผนผังประกอบซึ่งชวยใหอธิบายการปฏิบัติตามขั้นตอนไดงายขึ้น 
 สมมารถ  ปรุงสุวรรณ (2544: 83)  ไดใหความรูเกี่ยวกับคูมือที่ดีควรมีลักษณะในประเด็น
หลักๆ ดานเนือ้หาที่ถูกตองและครอบคลุมสาระของคูมือนั้นๆ  การจดัลําดับของขอมูลนําเสนอเปน
ขั้นตอนเขาใจงาย  รายละเอยีดของคูมือตองชัดเจนเขาใจงาย  ผูศึกษาคูมือเมื่ออานแลวสามารถนําไป
ปฏิบัติตามไดและรูปแบบของคูมือควรมีความสวยงาม  ทนตอการใช 
 สรุปไดวาลักษณะที่ดีของคูมือนั้นตองมีความเหมาะสมกับผูศึกษาคนควา มีความทนัสมัย  
ใหความรูที่ถูกตองชัดเจนเขาใจงาย  สามารถสรางความรูความเขาใจปฏิบัติตามแนวทางหรอื
ขั้นตอน วิธีการไดอยางเหมาะสม รูปเลมมีความสวยงามทนทานตอการนําไปใช 
 

 5.5  แนวทางการจัดทําคูมือ 
 เพื่อใหการจัดทําคูมือ  มีความถูกตอง  ชัดเจน  และสามารถนําไปปฏิบัติไดผูศึกษาได
คนควาการทําคูมือจากหนวยงาน องคการและบุคคลดังนี้ 
 ปรีชา  ชางขวัญยืนและคณะ (2539: 132-134) ไดอธิบายไววาการเขียนคูมือนั้นจะตอง
เนนแนวปฏิบตัิเปนสําคัญ วธีิการจัดกิจกรรมนั้นจะตองเขียนใหสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได  และ
ควรแสดงภาพ  แผนภูมิ  แผนผัง  เพื่อชวยใหครูผูสอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดงาย  สวนการ
เขียนคูมือตองใชภาษาที่ผูอานไดรับความรู  และเขาใจ  ดงันั้นคูมือจึงตองมีความชัดเจน  มี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็นที่นาสงสัยไวทั้งหมด  เพื่อที่ผูอานจะไดเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 
 สมจิตร  ทับทิม (2548: 73)  ไดสรุปประเดน็สําคัญไววา  การเขียนคูมือนั้นจะตองเนน
การปฏิบัติเปนสําคัญ  สวนวธีิการจัดกิจกรรมตองเขียนใหละเอียดสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได
และควรแสดงภาพ  แผนภูมิ แผนผัง  เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดงาย  การเขียน
คูมือเปนการสอนหรือการใหความรูแกผูอานทางดานภาษาเขียน  แตเนือ่งจากผูอานไมมีโอกาสที่
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ซักถามผูเขียนในประเด็นที่สงสัย  คูมือจึงจาํเปนที่จะตองมีประเด็นเนื้อหาที่ละเอียด  ครอบคลุม
ประเด็นทีน่าสงสัยไวทั้งหมดเพื่อใหผูอานไดศึกษาทําความเขาใจไดดวยตนเอง 
 พิศูจน  มีไปล (2549: 1-130)  ไดจัดทําคูมือการจัดการเรยีนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน 
สําหรับครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี  เปนการเสนอแนะแนวทางวิธีการบูรณา
การหลักสูตร และวิธีการบูรณาการ  การเรยีนการสอนเขาดวยกันโดยครูผูสอนไดเรียนรู
กระบวนการและฝกปฏิบัติดวยตนเอง  แลวสามารถนําไปเปนทางเลือกทางหนึ่งในการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สําหรับคูมือที่ดีไดนําเสนอรายละเอียด
ตางๆไวตามลําดับ  สะดวกแกการทําความเขาใจ  มีตัวอยางประกอบใหการศึกษาหลายอยาง มี
แผนภาพประกอบการอธิบาย  มีการทดลองนําไปปฏิบัติซ่ึงชวยใหเกดิทักษะและความเขาใจอยาง
ยั่งยืน 
 ทัศนีย  ทิพยคงคา (2547: 1-133)  จัดทาํคูมือแหลงเรียนรูสําหรับนักเรยีนในจังหวัด
ปทุมธานี  มีวตัถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย และนักเรยีนใชเปนแนวทางใน
การศึกษาขอมลูแหลงเรียนรูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  รายละเอียดของ
คูมือจะชวยในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจากสถานการณจริงหรือประสบการณตรงของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื้อหาของคูมือมีรายละเอียดแหลงเรียนรูเกี่ยวกับภูมปิญญาทองถ่ิน  
ผลิตภัณฑ  และสถานที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
 วิสรรณ  พลเสน (2547: 1-207)  ไดจดัทําคูมือการจัดกจิกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงในระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนไดจัดทํามีความสอดคลองกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา  โดยผูเขียนมุงหวังใหครูที่ปรึกษาไดนําไปเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมใหนกัเรียน  
เพื่อเปนแนวทางปองกันการเกิดปญหาขึ้นกบันักเรียนกลุมเสี่ยงพรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขกับ
นักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติด  และนักเรียนกลุมเสี่ยงดานเพศสัมพนัธกอนวยัอันควร  และการ
เสนอแนะกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาสามารถนํากิจกรรมไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
แตละคนทําใหกิจกรรมมีประโยชนและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
 มนตรี  ชมชื่น (2548: 1-183)  ไดทําคูมือการทอลวดลายผาตีนจกไท-ยวน  จังหวัดราชบุรี  
มีวัตถุประสงคเพื่อครูสามารถนําไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง “การทอ
ผาจก” ในโรงเรียน  เพื่อทําใหทราบถึงลักษณะและลวดลายผาตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี  
นําไปถายทอดใหนกัเรียนไดเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของชุมชน  กอใหเกดิความรูความ
เขาใจเล็งเหน็คุณคาของผาทอพื้นบานอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมและยังเปนแนวทางในการ
อนุรักษและฟนฟูศิลปะพื้นบานการทอผา 
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 สมจิตร  ทับทิม (2548: 1-218)  จัดทําคูมือการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4  ในกระบวนการเรียนการสอนวชิาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  มวีัตถุประสงคที่สําคัญคือ 
เพื่อใหครูผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูที่พฒันาความรับผิดชอบตอตนเองและความ
รับผิดชอบตอสวนรวม  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาทํากจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานความ
รับผิดชอบจากคูมือไปพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนกับสาระการเรียนรูตางๆ  ครูผูสอนสามารถ
จัดกิจกรรมและกระบวนการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา  นักเรียนสามารถศึกษากิจกรรมในคูมือและปรับพฤติกรรมของตนเองไดอยาง
เหมาะสม 
 วรพล  โพธ์ิเต็ง (2546: 1-194)  จัดทําคูมือการใชแบบประเมินหนวยมาตรฐานองคการ
ชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชวีศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  
โดยมุงหวังใหผูใชคูมือเขาใจวิธีการประเมนิไดงายขึ้น การประเมินมีความเที่ยงตรง  มีความเชื่อมั่น
และมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาองคกร อ.ช.ท. ของสถานศึกษาเขาสูระบบมากขึ้น  รายละเอยีด
ในคูมือประเมนิซึ่งประกอบดวยคําชีแ้จงการใชคูมือ  วัตถุประสงคของคูมือ  ขั้นตอนการประเมิน 
แบบประเมินหนวยองคการ  คําอธิบายตัวช้ีวัด  ตวัอยางการประเมินและแหลงอางองิสําหรับผูสนใจ
ที่ตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
   สมพร  ประมวลศิลปชัย  (2543: 103)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชชุด
การเรียนภูมิปญญาไทยเพื่อเปนสื่อการสอน  นักเรยีนเรยีนโดยการศกึษาวิเคราะหเร่ืองใกลตัวภายใน
ทองถ่ินของนักเรียนเอง  กระบวนการแสวงหาความรูภายในชดุการเรียนภูมิปญญาไทยมี
ความสัมพันธกันทั้งเนือหาและกระบวนการเรียนรูตองการใหนักเรียนเกิดการเรีบยนรูในสิ่งตางๆ
ดวยตนเองไดงายขึ้น  นกัเรยีนเรียนรูไดอยางสนุกสนาน  และเรยีนไดอยางตั้งใจมากขึ้น 
    ภาวดี  เกตกุุ  (2541: 140)  จากการศึกษาพบวา  คานิยมตอภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชชุดภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรมีคานิยมสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยครูผูสอน  โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการสอนที่แตกตางกนั  และ
การปลูกฝงคานิยมทางภูมิปญญาไทยของครูที่สอน 
   วีระพงษ  แสง-ชูโต.  (2544: 162)  ไดกลาววา  ภูมิปญญาทองถ่ินมีลักษณะเปนพลวัต  คือ  
มีการพัฒนาปรับปรุงอยูตลอดเวลา  โดยผูใชภูมิปญญาเหลานั้นมีใจกวางและสนใจยอมรับสิ่งใหมๆ
ที่เขามาในชุมชน  และเมื่อเห็นประโยชนก็ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใชส่ิงเหลานี้ใหเหมาะกับภูมิ
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ปญญาที่มีอยูแลวโดยมิไดทําใหหลักการ  หรือภาพรวมของภูมิปญญาเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด  
แตทําใหการทาํงานสะดวกขึน้ รวดเรว็ข้ึน และไดผลหรือผลิตภัณฑตางๆ  ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน    
ดีขึ้น 
 บังอร  ฝายสัจจา. (254: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การใชถูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน  ผลการศึกษาพบวาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใน
จังหวดัฉะเชิงเทราแบงออกเปน 9 ประเภทไดแก  ดานเกษตรกรรม  ดานอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม  ดานการแพทยแผนไทย  ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดาน
กองทุนธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม  ดานภาษาและวรรณกรรม  ดานปรัชญา ศาสนา ประเพณี  และ
ดานโภชนาการ การนํามาใชดานการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สวนใหญนํามาใชในดานการเปนวิทยากรในกิจกรรมเพือ่พัฒนาอาชีพ 
 ปญหาที่พบในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน คือ การพฒันา
หลักสูตรและการจัดกจิกรรมวิทยากรไมมทีักษะในการถายทอดความรูทําใหการเรยีนการสอนไม
บรรลุวัตถุประสงค  นอกจากนั้นการนําภูมปิญญามาเปนสื่อเพื่อการศึกษา คือ ผูปฏิบัติงานขาด
ความรูความเขาใจในวิธีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการเรยีนการสอน 
 ปราณี  ทองประพันธ.  (2546: บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา  สหวิทยาเขตเพชรบูรพา  
จังหวดัสระแกว  ผลการวิจยัพบวามีการนําภูมิปญญามาใชในการจดัการเรียนการสอนทั้งโดยรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลาง  กลุมภมูิปญญาที่นํามาใชมากที่สุด คือ กลุมศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทีเ่ปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา  และปญหาที่
พบที่พบมากทีสุ่ดในการนําภมูิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน คือ การนําผูเรียนออกไปสู
แหลงเรียนรูภมูิปญญาทองถ่ิน 
 วุช  กาวงษกลาง (2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจดั 
การเรียนการสอนในโรงเรียนมัญจาคีรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาขอนแกน เขต 2  ผล
การศึกษาพบวา  สภาพการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจดัการเรียนการสอน โดยการใชส่ือหรือ
แหลงเรียนรูภายในชุมชน  การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณดานภูมิปญญาทองถ่ิน  การจัดหาหรือการ
จัดสรางแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินโดยครูและนกัเรยีนภูมิปญญาที่ถูกนํามาใชมากที่สุด คือ ดาน
เกษตรกรรมเกีย่วกับการปลูกพืช  ดานโภชนาการเกีย่วกบัการประกอบอาหารพื้นบานหรืออาหาร   
อีสาน  และดานอุตสาหกรรมหัตถกรรมเกีย่วกับการจกัสาน  สวนดานความพึงพอใจตอสภาพการ
ใชภูมิปญญาทองถ่ิน คือ นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองของทองถ่ินมากที่สุด  การมีสวนรวมในการกําหนด
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สาระการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินในหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก  การถายทอด
ความรูของวิทยากรหรือครูภมูิปญญาทองถ่ินมีความพึงพอใจเปนอนัดับสุดทาย 
 พระชยสร  สมบุญมาก  (2549: 190-191)  ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเนน
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาลานนา : กลองสบัดชัย  ผลการวิจัยดานการจัดเรยีนการสอน พบวา 
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องกองสบัดชัยเปนไปตามลําดับขั้นที่กําหนดไว  ผูวิจัย  ปราชญ
ชาวบาน  ครูผูชวยสอนมีสวนรวมในการสอนและการประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียนทําใหการ
พัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ในการนําหลักสูตรไปใชกับผูเรียนและการประเมินผล
ดานความรู  ทกัษะ และเจตคติ พบวาผูเรียนทราบประวัติความเปนมาของกลองสบัดชัย  รูจักเครื่อง
ดนตรีประกอบ  คือ ฆอง  ฉาบ ผูเรียนบางคนสามารถปฏิบัติตามแผนการสอนแตละแผนไดอยาง
ถูกตอง  และสามารถตีกลองสะบัดชัยได เนื่องมาจากผูเรียนไดรับการถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินการตี
กลองสะบัดชยัจากปราชญชาวบานที่มีช่ือเสียง  ไดรับการปลูกฝงเรื่องคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินจากผูปกครองหรือเครือญาติซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงจงูใจ 
 สรุปงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรยีนการสอน  เปนการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษา  โดยใชส่ือ  หรือแหลงเรียนรูภายในทองถ่ิน  กิจกรรมมุงเนน
การถายทอดความรูภูมิปญญาไทย  หรือภูมปิญญาทองถ่ิน  เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน  เพื่อปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรม  สงเสริมคุณธธรม  จริยธรรม   รักความเปนไทย   ภูมิปญญา
ทองถ่ินที่นํามาใชเปนภูมิปญญา  ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มากที่สุด 



บทที่  3 
ข้ันตอนและวิธีการจัดทําคูมือ 

 
 ในการจดัทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน ผูศึกษาไดดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  ศกึษาเอกสาร / รวบรวมขอมลูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ขั้นตอนที่ 2  จดัทําโครงรางของคูมือ 
       ขั้นตอนที่ 3   ประเมินคุณภาพของคูมือ 
 ขั้นตอนที่ 4  จดัทําคูมือฉบับสมบูรณ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร / รวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่น 
 1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  จากตํารา  บทความ  วารสาร  สัมภาษณ สอบถามผูรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับภูมปิญญาทองถ่ิน 
และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   เพื่อนําไปเปนขอมูลในการเขียนคูมือ 
 2. ศึกษาหลักการเขียนคูมือจากหนังสือ  คูมือตางๆ  และเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดทําคูมือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
 3. รวบรวม  และสรุปแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทําคูมือ  และการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  นํามาเปนขอมูลในการเขียนคูมือ 
  

ขั้นตอนที่ 2  จัดทําโครงรางของคูมือ 
 การจัดทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ        
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดดําเนินการดังนี ้
 1. กําหนดกรอบเนื้อหาเกีย่วกับภูมิปญญาทองถ่ินไว  4  ดาน คือ  1) ดานเกษตรกรรม   
2) ดานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี   3) ดานการประกอบอาชีพ    4) ดานเทคโนโลย ี 
และวิธีการจัดทําสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ซ่ึงมีองคประกอบของคูมือ  
ดังนี ้
  1.1  ปก 
  1.2  คํานํา 
  1.3  สารบัญ 
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  1.4  คําแนะนําการใชคูมือ 
  1.5  วัตถุประสงค 
  1.6  ประโยชนของคูมือ   
  1.7  เนื้อหา 
   ตอนที่ 1  ขอมูลสารสนเทศทองถ่ินอําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
   ตอนที่ 2  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

    ตอนที่ 3  การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  1.8  แบบประเมินคุณภาพและความเปนไปไดในการใชคูมือ 
  1.9   บรรณานกุรม 
  2.  เสนอรายชือ่ผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณารางคูมือ  ผูจัดทําคูมือไดขอหนงัสือราชการ 

จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรียนเชิญผูเชี่ยวชาญพิจารณารางคูมือ   มี
รายนามดังนี ้
  2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระ สุภากิจ  อาจารยพิเศษภาควชิาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.2  อาจารย ดร. ราชันย  บุญธิมา  สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.3  จาเอกบุญสง  วรวัฒน  ศกึษานิเทศกเชีย่วชาญ  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
นครนายก 
 

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินคุณภาพของคูมือ 
 เพื่อใหคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน  มีคุณภาพเหมาะสม  ในการนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับ  ครู  อาจารย  และผูบริหารสถานศึกษารวมถึง
ใชเปนแนวทางการปรับปรุง  สงเสริม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงดําเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสม  และความเปนไปไดของคูมือ ผูศึกษาไดดําเนนิการดงันี้ 

1. ตรวจสอบโครงรางของคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษา  
ตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  
  1.1  นํารางคูมือเสนอผูเชี่ยวชาญคณะที่ 1 จํานวน 3 ทาน  เพือ่ขอรับคําแนะนําในดาน
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน   ขอมูลการจัดทําสาระการเรียนรู  และวิธีการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ที่นาํมาใชในการจัดกิจกรรมใหเปนไปอยาง
ถูกตองตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 1.2 แกไขปรับปรุงโครงรางของคูมือตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญคณะที่ 1  
      1.3 นําโครงรางของคูมือที่แกไขปรับปรุงแลวสงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้ง 
  2. ตรวจสอบความเหมาะสมดานเนื้อหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  และเอกสารประกอบ  โดยดําเนินการดังนี ้ 
 2.1 นําโครงรางของคูมือ เสนอตอผูเชี่ยวชาญคณะที่ 2   จํานวน 5  คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมดานภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการจัดทําสาระหลักสูตร  ดานการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ  มีรายช่ือดังนี ้
   1)  นายเอื้อ  จานทอง   
         ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
   2)  นางสุภาวด ี สายรัตน   
         ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
   3)  นางวาสนา  วรรณฉวี   
        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายก  
   4)  นายบุญชวย  จันทรพรหมมา   
          ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
   5)  นายจีรสิทธิ์  โสภา   
                    ศึกษานิเทศกชํานาญการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
  2.2  ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับความเปนไปไดของ
คูมือ  โดยใหผูเชี่ยวชาญคณะที่ 2  ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือ   ดานเนื้อหาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหผูเชีย่วชาญแสดงความคิดเห็น  และ
ขอเสนอแนะ  แบบสอบถามมีลักษณะปลายเปด 
  2.3  แกไขโครงรางของคูมือตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี ้

           2.3.1 ปรับปรุงการนําเสนอขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินใหมีหวัขอที่ชัดเจนโดยไดระบ 
หัวขอใหมีความสอดคลองกับชื่อเร่ือง  
        2.3.2 เขียนขอความเชื่อมโยงเนื้อหาไปสูขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน  ควร
เขียนใหชัดเจน  เขาใจงาย  สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นๆไดจริง 
        2.3.3 บรรยายสรุปเนื้อหาในแตละดานใหมีความชดัเจน   
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        2.3.4 เขียนแผนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศโดยนําเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูประกอบใหเห็นขัน้ตอน  และวิธีการ
นําเสนอกิจกรรม   
        2.3.5 กระบวนการวัด ประเมินผลการเรียนรู ควรมีการวัดที่หลากหลาย 
        2.3.6 การสรุปเนื้อหาแตละกิจกรรมใหเห็นความชัดเจนของเนื้อหา 
 3.  ตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ 
     3.1  นําโครงรางของคูมือที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวมาจดัทําเปนคูมือ  เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญคณะที่ 3  จํานวน  10  คน  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดเพียงใดในการนําคูมือไปใช   มีรายช่ือดังนี้ 
   ผูอํานวยการสถานศึกษา  มีรายชื่อดังนี ้
    1)   นายเพ็ญศกัดิ์  แจงเหตุผล   
          ผูอํานวยการโรงเรียนองครักษ (ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ) 
    2)  นายวิชัย  ศภุอักษร   
    ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครนายก   (ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ) 

1) นายอิทธิชัย  รัตนเศรษฐ     
 ครูชํานาญการโรงเรียนบานนา “นายกพทิยากร” 

2) นางยุพนิ  ศรีสวัสดิ์             
 ครูชํานาญการโรงเรียนองครักษ 

3) นายเกษม  ฐิตกิุล                 
 ครูชํานาญการโรงเรียนองครักษ 

4) นางศิริลักษณ  หินแกว         
ครูชํานาญการโรงเรียนองครักษ 

5) นายประจวบ  พูลทรัพย       
ครูชํานาญการโรงเรียนองครักษ 

6) นางสาวอําภา  แกวภราดยั    
ครูชํานาญการโรงเรียนองครักษ 

7) นายชัยรัตน  ระรวยทรง      
ครูชํานาญการโรงเรียนองครักษ 

8) นางวารุณี  ช่ืนอารมณ          
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนองครักษ 
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      3.2  เกณฑการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ   ในการตรวจสอบความเปนไปได
ของการดําเนนิการจัดทําคูมอื  ผูจัดทําไดดาํเนินการดังนี ้
  3.2.1 การเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามดังปรากฏในภาคผนวก  เพื่อตรวจสอบ
ความเปนไปไดของคูมือโดยใหผูตอบแบบสอบถาม  คือ  นักวิชาการ  ผูบริการสถานศึกษา  
ครูผูสอน  ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น 
  3.2.2  การจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล  เมื่อรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได  
ทั้งหมดแลวจงึจัดดําเนินการจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามเกณฑการตรวจสอบความเปนไป
ไดของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน   
    3.2.3 การกําหนดเกณฑการตรวจสอบโดยใชแบบสอบถามความคิดเหน็  ตามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale)   มี 5 ระดบั  คือ   ระดับความคิดเหน็มากที่สุด/สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดมากที่สุด   ระดับความคิดเห็นมาก/สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก   ระดับความคิดเหน็ปานกลาง /
สามารถนําไปปฏิบัติไดปานกลาง     ระดับความคิดเหน็นอย /สามารถนําไปปฏิบัติไดนอย  ระดับ
ความคิดเหน็นอยที่สุด /สามารถนําไปปฏิบัติไดนอยที่สุด  โดยใหคะแนนตามลําดับความสําคัญจาก
มากไปหานอย   
 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด เทากับ    5     คะแนน
 ระดับความคิดเห็นมาก/สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก  เทากับ    4     คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง/สามารถนําไปปฏิบัติไดปานกลาง      เทากับ     3    คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นนอย/สามารถนําไปปฏิบัติไดนอย               เทากบั    2     คะแนน      
 ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด/สามารถนําไปปฏิบัติไดนอยที่สุด เทากับ  1     คะแนน     
    3.2.4  การแปลความหมาย  ผูศึกษาไดนําคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คณะที่ 2 และคณะที่ 3 จํานวน 15 คน มาทําการสรุปหาคาเฉลี่ย  ( X ) และแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยดังนี ้
       
    คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00    หมายถึง   สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 
        คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง  สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก  
        คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  สามารถนําไปปฏิบัติไดปานกลาง 
                     คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  สามารถนําไปปฏิบัติไดนอย 
                คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   สามารถนําไปปฏิบัติไดนอยที่สุด 
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  3.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  จาก
ผูเชี่ยวชาญคณะที่  3  มีผลปรากฏตามตารางที่แนบทาย 
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ตาราง 1  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถนําไปปฏิบัติของการนําคูมือไปใช  
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ขอ
ที่ 

กิจกรรม ( X ) S.D. 
ระดับความ 
สามารถนําไป

ปฏิบัติ 
1 เมื่อทานอานคาํแนะนําแลวชวยใหเขาใจและสามารถปฏิบัติ

ตามได 
4.46 0.51 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําคูมือไปกําหนด นโยบาย
การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาได 

4.66 0.48 มากที่สุด 

3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู เหน็คุณคาและความสําคัญของ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

4.66 0.48 มากที่สุด 

4 ครูสามารถนําความรูภูมิปญญาทองถ่ินในคูมือไปกําหนด
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศได 

4.66 0.48 มากที่สุด 

5 ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินมากําหนดขั้นตอนในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศได 

4.60 0.5 มากที่สุด 

6 ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรมมาจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศได 

 
4.60 

 
0.5 

มากที่สุด 

7 ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีมาจดักิจกรรมการเรียนการรูแบบ
บูรณาการทักษะทางภาษากบักลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 
4.60 

 
0.5 

มากที่สุด 

8 ครูสามารถนําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานการประกอบ
อาชีพมาจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

4.46 0.51 มาก 

9 ครูสามารถนําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานเทคโนโลยีมาจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูดวยโครงงาน
ภาษาตางประเทศได 

 
4.46 

 
0.51 

 
มาก 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอ
ที่ 

กิจกรรม ( X ) S.D. 
ระดับความ 
สามารถ

นําไปปฏิบัติ 
10 ครูผูสอนสามารถแนะนําผูเรียนเกีย่วกับ ส่ือ อุปกรณที่

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินได 
4.60 0.5 มากที่สุด 

11 กระบวนการจดักิจกรรมเขาใจงายสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่แนะนําได 

4.53 0.63 มากที่สุด 

12 ครู มีความพึงพอใจในกิจกรรมแบบฝกทักษะทางภาษาที่
เสนอไวในคูมอื 

4.60 0.5 มากที่สุด 

13 ผูบริหารสถานศึกษา ครู เหน็ความสําคัญที่จะเผยแพร
ประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนที่รูจัก 

4.73 0.45 มากที่สุด 

14 กิจกรรมทางภาษามีความหลากหลายสามารถนําไปใชกับ
ผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู 

4.93 0.25 มากที่สุด 

15 ขอมูลความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินในคูมือสามารถ
นํามาสอนใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูเพิ่มเติม 

4.60 0.5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.61 0.08 มากที่สุด 
 

  
 จากตาราง 1  แสดงวาผูเชีย่วชาญมีระดับความคิดเห็นตอความสามารถนําไปใชในการนํา
คูมือไปใชโดยรวม  มีระดับความสามารถนําไปใชมากที่สุด ( X = 4.61) มีคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D = .08)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็ตอความสามารถนําไป
ปฏิบัติมากที่สุด จํานวน 12 ขอ  เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้   กิจกรรมทางภาษามีความ
หลากหลายสามารถนําไปใชกับผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ( X = 4.93)  ผูบริหารสถานศึกษา  
ครู  เห็นความสําคัญที่จะเผยแพรประชาสมัพันธภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนที่รูจักได ( X = 4.73)  
ผูบริหารสถานศึกษา ครู เหน็คุณคาและความสําคัญของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ( X = 
4.66)  ครูสามารถนําความรูภูมิปญญาทองถ่ินในคูมือไปกําหนดหลักสตูรสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศได ( X = 4.66)  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําคูมือไปกําหนด นโยบายการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษาได  ( X = 4.66)  ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินมากําหนดขั้นตอนในการ
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จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศได  ( X = 4.60)  ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินดาน
เกษตรกรรมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูเพื่อการสื่อสารภาษาตางประเทศได  
( X = 4.60)   ครูสามารถนํา ภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมาจดั
กิจกรรมการเรยีนการรูแบบบูรณาการทักษะทางภาษา  กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได ( X = 4.60)    
ครูผูสอนสามารถแนะนําผูเรียนเกีย่วกับ  ส่ือ อุปกรณที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินได ( X = 4.60)     
ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมแบบฝกทักษะทางภาษาทีเ่สนอไวในคูมอื ( X = 4.60)     ขอมูล
ความรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถ่ินในคูมือสามารถนํามาสอนผูเรียนใหรูจักการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม ( X = 4.60)  กระบวน การจัดกิจกรรมเขาใจงายสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําได 
( X = 4.53)    และผูเชี่ยวชาญที่มีความเหน็วาสามารถนําไปปฏิบัติมาก  จํานวน 3 ขอ  คอื  เมื่อทาน
อานคําแนะนําแลวชวยใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตามได ( X = 4.46)    ครูสามารถนําขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ดานการประกอบอาชีพมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 
( X = 4.46)    ครูสามารถนําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานเทคโนโลยี  มาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  สาระการเรียนรูดวยโครงงานภาษาตางประเทศ ( X = 4.46)   
 สรุปผลการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ    จากระดับความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ
แสดงวาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ      ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  สามารถนําไปใชเปนคูมอืในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศไดในระดบัมากที่สุด    
 

ขั้นตอนที่ 4  จัดทําคูมือฉบับสมบูรณ 
 ดําเนินการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนรูสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน ฉบับสมบูรณ เพื่อใหผูบริหาร  ครูผูสอน  ตลอดจนผูที่
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดมีเอกสารในแบบของคูมือฉบับสมบูรณที่มีเนื้อหา
สาระสามารถนําไปเปนแนวทาง  ปรับปรุง  พัฒนา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงคูมือ
ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ 
 สวนที่ 1 คือ  สวนหนาของคูมือ ไดแก  ปกหนา  คํานํา  สารบัญ  คําแนะนําการใชคูมือ
วัตถุประสงคของคูมือ   ประโยชนของคูมอื   
 สวนที่ 2  คือ  เนื้อหาของคูมือ  ไดแก  ขอมลูภูมิปญญาทองถ่ิน  วัตถุประสงคของการ
เรียนรู  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   แผนการสอน         
ส่ือการเรียน  ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
 สวนที่ 3  คือ  ภาคผนวก  ไดแก  หนังสืออางอิง 



 

คูมือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 

 
         
 

โดย 
พิมพิไล  ถือธรรม 

 
 
 
 

 
 

โรงเรียนองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
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คํานํา 
  
 การจัดการเรยีนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน มุงเนนการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยจดัเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียนใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ผสมผสานสาระความรูดานตางๆใหมี
ความสมดุลกนั  มีความภมูิใจในความเปนไทย  และยึดมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  มีความภาคภูมิในในความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวม  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ภาษา ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีของชาต ิ การกีฬา  ภูมปิญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรู
อันเปนสากล  มีความ  สามารถในการประกอบอาชีพ  รูจกัพึ่งตนเอง  มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค   
ใฝรู  ใฝเรียนไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
    การจัดทําคูมอืการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ            
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเลมนี้  จัดทาํขึ้นเพื่อ  ผูบริหารสถานศึกษ  ครู  อาจารย
ตลอดจนผูที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในสถานศึกษา  รายละเอียดของคูมือเลมนี้จะชวยในการ
จัดกิจกรรมจากสถานการณจริงหรือประสบการณตรงของผูเรียน  เนื้อหาของคูมือจะประกอบดวย    
ภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม  ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   ดานการ
ประกอบอาชพี  ดานเทคโนโลยี   การจัดทาํสาระการเรียนรู  วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน  ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน และหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษา 
  การนําคูมือเลมนี้ไปใชเพื่อพัฒนาสงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
โดยนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช  หากผูบริหาร   ครู   อาจารย   และผูที่เกี่ยวของกับการจดัการศึกษา   
มีความคิดเหน็  ขอเสนอแนะ  ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคูมือเลมนี้   สามารถเสนอความคิดเหน็
หรือขอแนะนาํมายังผูจัดทํา  เพื่อนํามาปรบัปรุงใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนตอไป 
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คําแนะนําการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 เพื่อใหการใชคูมือเลมนี้  มีคุณภาพเหมาะสม  และมีความเปนไปไดในการนําไปใช  จงึ
เห็นสมควรใหผูที่มีหนาที่เกีย่วของกับการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินในสถานศึกษา  ควรปฏิบัติดังนี ้

 1.   ผูบริหารสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาขอมูลในคูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรู   
ภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อนาํไปใชในการนิเทศ  ติดตาม
การพัฒนา   สงเสริม   ปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในสถานศึกษา 
  1.2  เพื่อนําขอมูลในคูมือไปใชในการวางแผนการจัดแบงงาน  และมอบหมายหนาที่
การจัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.3  จัดอบรมเกีย่วกับการนําภูมปิญญาทองถ่ินมาใชในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนใหแกครูผูสอน  และผูเรียน  เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจตรงกัน 
  1.4  ประเมินผลผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  และครูผูสอนในการใช
คูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.   คณะกรรมการฝายวิชาการ  ครูผูสอน  
  2.1  ศึกษาเนื้อหาขอมูลในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินไดถูกตองตามความเปนจริง 
  2.2  วางแผนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดทําแผนการสอนในกลุมสาระการเรียยนรูภาษาตางประเทศในสถานศึกษา 
  2.3  ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
  2.4  ประเมินผลการใชคูมือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 1 
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วัตถุประสงคของคูมือ 
 ในการจดัทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ           
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้ 
 1.   เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ใชเปนแนวทางพัฒนา   สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 2.   เพื่อใหครูสามารถนําขอมูลที่มีในคูมือไปกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 
 3.   เพื่อเปนการสงเสริมและอนรัุกษสืบทอดภมูิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
 

ประโยชนของคูมือ 
 ในการจดัทําคูมือการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ัน
มัธยมศึกษา   ปที่ 6 โดยใชภมูิปญญาทองถ่ินมีประโยชนดังนี้คือ 
 1.   ผูบริหารสถานศึกษาไดนําขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินจากคูมือไปนิเทศ  ติดตาม
ครูผูสอนในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ในสถานศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา   
 2.   ครูผูสอนสามารถนําขอมูลในคูมือไปกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสตูรสถานศึกษา 
 3.   ครูผูสอนไดนําขอมูลจากคูมือไปจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ไดสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู  ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน  มาใชในการจดัทําสาระหลักสูตร 
 4.   ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาขอมูลที่มีอยูในคูมือมาใชเปนสื่อประกอบการเรียนได 
 ดังนั้นขอมูลในคูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินนี้จะ 
สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน  และเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในปจจบุัน  จึงสงผลใหผูเรียนได
ศึกษาคนควา  สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง  จนเกดิจิตสํานกึที่ดีตอทองถ่ิน  มีความตระหนักรัก   
บานเกิดของตนเอง  มีความภูมิใจในความเปนไทย 
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           ตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 นครนายก เปนจังหวัดในภาคกลาง สันนิษฐานวาเคยเปนเมืองสมัยทวาราวด ีมีหลักฐาน
แนวกําแพงเนนิดินและสันคอูยูที่ตําบลดงละคร  แตนครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา
เปนเมืองหนาดาน ทางทิศตะวนัออก ในสมัยพระเจาอูทอง ในป พ.ศ. 2437  รัชกาลที่ 5  ทรงจัด
ลักษณะการปกครอง โดยแบงเปนมณฑลนครนายก ไดเขาไปอยูในเขตมณฑลปราจนีบุรี   จนเมื่อ 
พ.ศ. 2445       ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจาครองเมือง และใหมตีําแหนงผูวาราชการจงัหวัดขึน้
แทน  และในชวง     พ.ศ. 2486-2489   นครนายกไดโอนไปรวมกับจงัหวัดปราจีนบุรีและสระบรีุ 
หลังจากนัน้จึงแยกเปนจังหวดัอิสระ 

 

                                           ภาพประกอบ 3  เสนทางสูจังหวัดนครนายก   

 จังหวดันครนายก   เดิมชื่อ  บานนา  เลากันวาในสมยักรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายก
เปนปารกชัฏเปนที่ดอน ทํานาหรือทําการเพาะปลูกอะไรไมคอยไดผล มีไขปาชุกชุม  ผูคนจึงพากนั
อพยพไปอยูทีอ่ื่นจนกลายเปนเมืองราง ตอมาพระมหากษัตริยทรงทราบความเดือดรอนของ
ชาวเมืองจึงโปรดใหยกเลิกภาษีคานา เพื่อจูงใจใหชาวเมืองอยูที่เดิม ทําใหมีผูคนอพยพมาอยูเพิ่มมาก
ขึ้นจนเปนชุมชนใหญ และเรียกเมืองนีจ้นติดปากวา เมืองนา-ยก ภายหลังจึงกลายเปน นครนายก จน
ทุกวันนี ้ 
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ขอมูลสารสนเทศทองถิ่นอําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก 
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                                          ภาพประกอบ 4  สัญลักษณจงัหวัดนครนายก   

ท่ีต้ังและอาณาเขต 

            จังหวดันครนายก  ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกของประเทศไทย  หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
107 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตร.กม. หรือประมาณ 1,326,250 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ใกลเคียง ดงันี ้
ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต   ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวดัปราจีนบุรี  
ทิศตะวนัตก  ติดตอกับ จังหวัดปทุมธาน ี 
 

แผนทีจ่งัหวดันครนายก 

 

ภาพประกอบ 5  ที่มา :  http://province.moph.go.th/nakhonnayok/ny.htm 
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ประวัติความเปนมาอําเภอองครักษ 
                อําเภอองครักษเปนอําเภอสําคัญอําเภอหนึง่ของจังหวดันครนายก  เมื่อป พ.ศ. 2432  
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขุดคลอง
ระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ํานครนายก โดยซอยออกเปนคลองตางๆทั้งสองฝงและขนานนาม
คลองนี้วา “คลองรังสิตประยูรศักดิ”์ และขนานนามประตูน้ํา แมน้ําเจาพระยาวา “ประตูน้ํา
จุฬาลงกรณ”   สวนประตูปด-เปดน้ํา  แมน้าํนครนายก  ทรงพระราชทานนามวา “ประตนู้ําเสาวภา
ผองศรี”  ซ่ึงเปนที่ตั้งของอําเภอองครักษเกา  และมีคําเลาลือกันวา  เมื่อพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จขึน้เถลิงถวัลยราชสมบัติ  ไดเสด็จประพาสและไดเสด็จมาประทับแรม
บริเวณที่ตั้งศาลเจาพอองครักษปจจุบัน  ในระหวางประทับแรมอยูนั้น  นายทหารองครักษไดปวย
และเสียชิวิตลง  เพื่อเปนที่ระลึกแกราชองครักษจึงไดตั้งศาลขึ้นเปนอนุสรณ ตอมาไดเรียกวา “ศาล

เจาพอองครักษ” และอําเภอนี้จึงไดช่ือวาอาํเภอองครักษดวย  

 เมื่ออําเภอหลังเกาชํารุดทรุดโทรมลงจึงไดยายมาตั้งที่ที่วาการอําเภอใหมอยูหางจากทีว่า
การอําเภอเกาไปทางทิศใตประมาณ  500  เมตร    
 

ท่ีต้ังและอาณาเขต          
 อําเภอองครักษมีเนื้อที่ประมาณ  486.359  ตารางกิโลเมตร  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนตประมาณ  49  กิโลเมตร ตามเสนทางนครนายก-รังสิต (ทางหลวงหมายเลข 305) 
 -  ทิศเหนือ     จดอําเภอบานนา  จังหวัดนครนายกและอําเภอวหิารแดง จังหวดั

สระบุรี 
         -  ทิศตะวันออก   จดอําเภอเมือง จังหวดันครนายก 
 -  ทิศใต      ติดตออําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอบานสราง                       
                                            จังหวดัปราจีนบุรี 
 -  ทิศตะวันตก   ติดอําเภอธัญบุรี  และอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
 

สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะโดยทัว่ไปเปนที่ราบลุมพื้นที่สวนใหญเปนลําคลอง  สภาพของดินไมเหมาะสม
สําหรับการเพาะปลูก เพราะเปนดินเปรีย้ว 
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การปกครอง 
 อําเภอองครักษแบงเขตการปกครอง  ออกเปน  11  ตําบล  ดังนี้ 

1. ตําบลองครักษ 
2. ตําบลโพธิ์แทน 
3. ตําบลทรายมูล 
4. ตําบลศีรษะกระบือ           
5. ตําบลบึงพระอาจารย 
6. ตําบลคลองใหญ 
7. ตําบลชุมพล 
8. ตําบลบางปลากด                                      
9. ตําบลบึงศาล 
10. ตําบลบางลูกเสือ 
11. ตําบลบางสมบูรณ 

 

ประชากร 
 อําเภอองครักษมีประชากรจาํนวนประมาณ  55,528  คน 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชากรมีอาชีพหลักคือ  การทํานา  ไดแกการทํานาปลงัและนาป  การทําสวน  เนื่องจาก
พื้นดินอําเภอองครักษเปนดนิเปรี้ยว  ไมเหมาะแกการทํานาจึงหันมาปลูกพืชอ่ืนๆ แทน เชน สน 
สมเขียวหวาน  ยูคาลิปตัส  และทําสวนไมดอกไมประดบั  การทําสวนชนิดนี้เปนการเพาะชําเพื่อ
การสงออก  โดยไมตองปลกูลงดิน อาศัยข้ีเถาแกลบก็สามารถทําเปนอาชีพได 
 การทอสื่อกก  เปนอาชีพรองจากการทํานา  มักทํากันหลังการเก็บเกีย่ว  ชาวบานมักทํา
กันในครัวเรือน เมื่อมีจํานวนเหลือมากจึงนําสงขายในตลาดทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึน้  อาชีพอีก
อยางหนึ่ง คือการเย็บผาหม  การปกลายเสือ้  และการเย็บหมอน  เปนตน 
 การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอําเภอองครักษในปจจุบนัอยูในภาวะที่มกีารเปลียนแปลง
เนื่องจาก 
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 1. เปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒองครักษ 
 2. เปนที่ตั้งของศนูยวจิัยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 3. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคม 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางการเกษตรเปนที่อยูอาศัย เชนการสรางบานจัดสรรตางๆ  

 

ประวัติตําบลในอําเภอองครักษ 
 1.   ตําบลองครักษ   
  มีเร่ืองเลาวา  เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดเสด็จประพาส
จังหวดัปราจีนบุรี  และไดเสด็จผานมาตามลําน้ํานครนายก  มาถึงบริเวณตําบลองครักษ  ไดมีทหาร
องครักษปวยและเสียชีวิตลงพระองคจึงทรงใหตั้งศาลขึ้นเรียกวา “ศาลเจาพอองครักษ”  ตอมาเมื่อมี
การจัดตั้งตําบล  จึงใชช่ือตามศาลดังกลาววา  “ตําบลองครักษ”  มาจนถึงทุกวันนี้  ตาํบลองครกัษอยู
ในเขตการปกครองของอําเภอองครักษ ประกอบดวย  7  หมูบาน ไดแก  บานตลาดเสาวภา  บาน
ตลาดใหมเสาวภา  บานบางกระจกิ  บานคลองหนองชุม  บานเกาะวดั  บานออมชางและบานปาก
ครองเจก  มีอาณาเขตติดตอดงันี้ 

    ทิศเหนือ    ติดตอตําบลคลองใหญและตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ              
      จังหวดันครนายก 
    ทิศใต    ติดตอตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลบางลูกเสือ  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 
    ทิศตะวนัตก  ติดตอตําบลคลองใหญ  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 

  สภาพพื้นที่สวนใหญของตําบลองครักษ เปนที่ราบลุม  มีน้ําทวมถึง  มีน้ําขังเปนบางป
และมีน้ําหมุนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  ถึงเดอืนพฤษภาคมของทุกป  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
ทํานา  รับจาง  คาขาย  และอืน่ๆ 

 
 2.   ตําบลโพธิ์แทน 
  แตเดิมขึ้นอยูกบัตําบลบางปลากด  และแยกออกมาเปนตาํบลเมื่อประมาณ  25 ปที่
ผานมาเรียกชือ่ตําบลตามชื่อวัด  คือ  ตําบลโพธิ์แทน  แตเดิมที่วัดโพธิแ์ทนมีตนโพธิ์ตนหนึ่ง  ตอมา
ตนโพธิ์นั้นไดตายลง  แตไดมีการปลูกตนโพธ์ิตนใหมขึน้มาแทน  จึงเรียกวา “โพธ์ิแทน”  ตําบล 
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โพธ์ิแทนอยูในเขตการปกครองอําเภอองครักษ  ประกอบดวย 9 หมูบาน ไดแก  บานเขมรฝงใต     
บานคลองสิบสี่   บานมหาวงษ  บานโพธิแ์ทน  บานลาดสะเอ็ด  บานปากแบน  บานเขมรฝงเหนอื  
บาน  องพาด  และบานคลองตนตาล  มีอาณาเขตติดตอดงันี้ 
    ทิศเหนือ   ติดตอตําบลบานพริก  อําเภอบานนาและจงัหวัดปทมุธานี 

    ทิศใต   ติดตอตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 
     ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลอาษาและตําบลทองหลาง  อําเภอบานนา  
      จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัตก ติดตอจังหวัดปทุมธานี 

  สภาพพื้นที่ของตําบลโพธิ์แทน  เปนที่ราบลุมมีแมน้ําไหลผาน 2 สาย  คือ  แมน้ําบาง
ปลากด  และแมน้ํานอง  และมีคลองชลประทานไหลผาน คือ คลอง 31 ราษฎรมีอาชีพหลัก  คือ การ
ทํานา  และอาชีพเสริม  ไดแก  การทอเสื่อกก  การปลูกผักกะเฉด 
 
 3.   ตําบลทรายมูล   
  เปนบริเวณที่มแีมน้ํานครนายกไหลผาน  การเดินทางสัญจรของราษฎรจะเดินทางโดย
ทางเรือเปนหลัก  ในสมัยกอนแมน้ํานครนายกมีทรายมากชาวบานจึงไดนําเรือไปตกัทรายแลวนํามา
กองไวหนาหมูบานเปนกองๆและเรียกวา “ทรายมูล” ตอมาจึงเรียกชื่อตาํบลตามชื่อกองทรายวา 
“ทรายมูล”  ซ่ึงเปนตําบลที่อยูในการปกครองของอําเภอองครักษ ประกอบดวย 11 หมูบาน ไดแก 
บานบางกะยอ  บานคลองหนึ่ง  บานบางนางเลก็  บานเกาะลาง  บานประตูน้ําเสาวภา  บานคลอง 29  
บานคลองศาลเจา  บานบางใหญ  บานคลองออม  บานคลอง 3  และบานทรายมูล  มีอาณาเขตติดตอ
ดังนี ้
   ทิศเหนือ  ติดตอตําบลบางออ  อําเภอบานนา  จังหวดันครนายก 

   ทิศใต   ติดตอตําบลบางลูกเสือ  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 
   ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลดอนยอ  อําเภอปากพลี  จังหวดันครนายก 

   ทิศตะวนัตก  ติดตอตําบลบางปลากด  ตําบลคลองใหญ และตําบล   
                                        องครักษ  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 

 สภาพพื้นที่ของตําบลทรายมูลสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม  น้ําทวมถึงมีแมน้ํานครนายก
ไหลผาน  ราษฎรสวนใหญมอีาชีพหลัก  คอื  การทํานาและมีอาชีพเสริม  คือ การทําสวนสม ทํา 
สวนแตง  และรับจางทั่วไป  
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 4.   ตําบลศีรษะกระบือ 
  ตําบลศีรษะกระบือประกาศเปนตําบลเมื่อวนัที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  ปจจุบันอยูใน
เขตการปกครองอําเภอองครักษ  ประกอบดวย  13 หมูบาน ไดแก  บานบึงหลุมบัว  บานวัดราษฎร
ประดิษฐ  บานคลอง 23  บานปากบึง  บานวัดอารีราษฎร  บานบึงกล่ํา  บานคลองหนองชุมฝงใต  
บานคลอง 24 ฝงใต  บานคลอง 24 ฝงเหนอื  บานปากบึงศาล  บานหนาวัดสวางอารมณ  บานเกาะ
ลอย  และบานคลอง 23 ฝงเหนือ   มีอาณาเขตติดตอดังนี ้

    ทิศเหนือ  ติดตอตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
    ทิศใต   ติดตอตําบลพระอาจารย  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัออก  ติดตอตําบลองครักษ และตําบลบางลูกเสือ  อําเภอองครักษ   
      จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัตก  ติดตอตําบลบึงศาล  และตาํบลชุมพล  อําเภอองครักษ        
      จังหวดันครนายก 
 สภาพพื้นที่ทัว่ไปของตําบลศีรษะกระบือ  เปนพื้นที่ราบลุมอยูหางจากอาํเภอองครักษ   

ประมาณ  15  กิโลเมตร  ราษฎรสวนใหญมีอาชีพหลัก คอืการทํานา  อาชีพเสริม คือการรับจาง 
 
 5.   ตําบลบงึพระอาจารย 
  ตําบลพระอาจารยมีบึงน้ําขนาดใหญมาก  มเีร่ืองเลากันวามีอาจารยทานหนึ่งซึ่งเปนผู
ที่มีความรูทางดานไสยศาสตร  สามารถแปลงรางเปนอะไรกไ็ด  ตอมาพระอาจารยผูขมังเวทยได
แปลงรางเปนจระเขลงไปอยูในบึง  และไมสามารถกลับคืนรางเดิมได  ชาวบานจึงเรียกบึงนีว้า     
“บึงพระอาจารย”  และไดกลายมาเปนตําบลบึงพระอาจารยตราบจนทกุวันนี้บึงน้ํานีไ้ดกลายเปน  
บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นําน้ําไปประกอบพิธีสําคัญๆ  ระดับประเทศ  ตําบลพระอาจารยเปนตําบลอยูใน
เขตการปกครองของอําเภอองครักษ  ประกอบดวย 13 หมูบาน ไดแก  บานชองตะเคยีน  บานปาก
คลอง 22  บานบึงหลุมบัว   บานเหนือทด   บานปากคลอง 16  บานปากคลอง 22 (หมู 1)  บานบึงไผ  
บานปากคลอง 17  บานคูคดคลอง  บานบึงพระอาจารย  บานคลองหกวา  บานปากคลอง 22  และ
บานปากคลอง 22 (หมู 13)  มีอาณาเขตติดตอดังนี ้
    ทิศเหนือ   ติดตอตําบลศีรษะกระบือ  อําเภอองครักษ                   
              จังหวดันครนายก 
    ทิศใต   ติดตอจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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    ทิศตะวนัออก  ติดตอตําบลบางสมบูรณ  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัตก  ติดตอตําบลชุมพล  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
  สภาพทั่วไปของตําบลพระอาจารยสวนใหญเปนที่ราบลุมและมีน้ําทวมขังในบางป  
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  เล้ียงกุง  เล้ียงปลา  รับจาง  และคาขาย 

 
 6.   ตําบลคลองใหญ 
  ตั้งเปนตําบลเมื่อปพุทธศักราช  2533  โดยแยกออกมาจากตําบลองครักษโดยตั้งชื่อ
ตามชื่อโรงเรียนบานคลองใหญ  อยูในเขตการปกครองของอําเภอองครักษ  ประกอบดวย  10 
หมูบาน  ไดแก  บานหนองโสน  บานคลอง  16 เหนือ  บานคลอง 15  บานปากคลอง 14 เหนือ  บาน
คลอง 14  บานปากคลอง 16   บานญวน  บานหัวถนน  บานปากคลอง 15   และบานคลองแปดวา
เหนือ  มีอาณาเขตติดตอดังนี ้
   ทิศเหนือ  ติดตอตําบลบางปลากด  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 

    ทิศใต  ติดตอตําบลบึงศาล  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
    ทิศตะวนัตก ติดตอจังหวัดปทุมธานี 

  สภาพพื้นที่สวนใหญของตําบลคลองใหญ  เปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึง  มีคลอง
ชลประทานบางปลากดไหลผาน  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน  และมีอาชีพเสริม  
ไดแก ไมดอกไมประดับ 

 
 7.   ตําบลชุมพล 
  แตเดิมชื่อวา  ตําบลบงึศาล  เปนบริเวณที่มชีางและกระดกูชางเปนจํานวนมาก  ตอมา
เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินไดยกทพัไปรบที่เมืองจันทบุรี  และมาหยุดทพัเพื่อรวมไพรพลและหา
เสบียงอาหารในบริเวณนี้  ตอมาในปพุทธศักราช 2520  ไดแยกมาจากตําบลบึงศาลและตั้งเปนตําบล 
จึงใชช่ือวา “ตําบลชุมพล”  ตําบลนี้อยูในเขตการปกครองของอําเภอองครักษ ประกอบดวย 8 หมูบาน  
ไดแก  บานทํานบ  บานวดัราษฎรศรัทธาธรรม  บานใตทด 16  บานปากคลอง 15  บานชุมพล     
บานปากบึงปาย  บานปากคลอง15 หกวา  และบานใตแอนคลอง 14  มีอาณาเขตติดตอดังนี ้
   ทิศเหนือ  ติดตอตําบลบึงศาล  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
   ทิศใต   ติดตอจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 10 



90 

 

    ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลพระอาจารย  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัตก ติดตอจังหวัดปทุมธานี 
  สภาพพื้นที่สวนใหญของตําบลชุมพลเปนพื้นที่ราบลุม  มีคลอง14, 15, 16  และคลอง
หกวาไหลผาน  เหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม  แตดนิเปรี้ยว  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ทํานา  ทําสวน  และทําไร 
 
 8.   ตําบลบางปลากด 
  เปนบริเวณที่ราษฎรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวดัสมุทรสงครามเปน
บางสวนอพยพมาอาศัยอยูเปนกลุมๆ  ตามลําคลอง  ตอมาในปพุทธศกัราช 2475  จัดตั้งบริเวณนี้เปน
ตําบลชื่อวา  “ตําบลบางปรากฏ”   เพราะบริเวณนี้มีปลาน้ําจืดชุกชมุมาก  ชาวบานเรียกปลาชนิดนีว้า  
“ปลากด”  ตอมาจึงไดเปลี่ยนชื่อตําบลจากคําวา “ปรากฏ” เปน “ปลากด”  ตามชื่อปลา  ตําบลบาง
ปลากดอยูในเขตการปกครองของอําเภอองครักษประกอบดวย 11 หมูบาน  ไดแก  บานคลอง 29  
บานคลองหมาหลง  บานเหนือประตูน้ํา  บานคลอง 30  บานลาง   บานกลาง  บานเกาะกลาง      
บานแกะ  บานนอก  บานบน  และบานคคูต  มีอาณาเขตดังนี ้
    ทิศเหนือ  ติดตอตําบลโพธิ์แทน  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
    ทิศใต  ติดตอตําบลคลองใหญและตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ      
     จังหวดันครนายก    
      ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลทองหลาง   อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก 
    ทิศตะวนัตก ติดตอจังหวัดปทุมธานี 
 สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปของตําบลบางปลากดเปนพื้นที่คลองธรรมชาติและคลองชล
ประธานไหลผาน  พื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก  ราษฎรมีอาชีพหลัก   คือ   การทํานา  
ทําสวน   ทําไร  และการทําไมดอกไมประดับ 
 
 9.  ตําบลบงึศาล 
  พื้นที่ของตําบลบึงศาลแตเดมิเปนปากวางใหญ  โดยเฉพาะเปนที่ราบลุม  มีชางอาศัย
อยูเปนจํานวนมากและชางจะลงมากินน้ําทีบ่ริเวณหนองน้ําขนาดใหญเปนประจํา  หนองน้ําขนาด
ใหญปจจุบนัคอื  “บึงศาล”  ซ่ึงเปนหนองน้ําตามธรรมชาติ  จึงเปนพืน้ที่ที่เหมาะแกการเกษตรกรรม  
ปจจุบันตําบลบึงศาลอยูในเขตการปกครองของอําเภอองครักษ  ประกอบดวย  9  หมูบานไดแก    
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บานปากบึงศาล  บานเหนือแอน  บานหวัหมอนคลอง 15  บานปากคลอง 16  บานดอนกลาง      
บานคลอง 14  บานหัวหมอนคลอง 14  บานลาดชาง  บานกิดารี  มีอาณาเขตติดตอกบัตําบลตางๆ 
ดังนี ้
    ทิศเหนือ  ติดตอตําบลคลองใหญ  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก 

    ทิศใต  ติดตอตําบลชุมพล  อําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก 
    ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลคลองใหญ  ตําบลองครักษ  และตําบล        
     ศีรษะกระบือ   อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
    ทิศตะวนัตก ติดตอจังหวัดปทุมธานี 

  สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปของตําบลบึงศาลเปนพื้นที่ราบลุมและอยูในเขตชลประทาน 
ประกอบดวยคลองขุดชลประทาน  จึงเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการประกอบอาชีพทําการเกษตรและเปน
ที่อยูอาศัย  ซ่ึงอยูหางจากอําเภอองครักษประมาณ  12  กโิลเมตร 

 
10.  ตําบลบางลูกเสือ 
  เปนบริเวณที่ราษฎรจากตวัเมืองนครนายกไดอพยพมาอาศัยอยูตามลําคลองที่เปนที่ 
ราบลุมโดยอยูกันเปนกลุมๆ  พื้นที่สวนใหญเปนปาละเมาะขึ้นหนาแนน  สัตวปาอาศยัอยูชุกชุม
โดยเฉพาะเสือมีมากที่สุด  จึงไดช่ือตําบลนีว้า  “ตําบลบางลูกเสือ”   ตําบลนี้ไดตั้งเปนตําบลเมื่อ
ประมาณป พทุธศักราช  2451   โดยมีหลวงเจนประจํากจิเปนนายอําเภอสมัยนั้น  ปจจุบันตําบลบาง
ลูกเสืออยูในเขตการปกครองของอําเภอองครักษ  ประกอบดวย  12 หมูบาน ไดแก  บานบางนางเล็ก  
บานดอนกระทุม  บานคลอง 2 (หมู 3)  บานคลอง 2 (หมู 4)  บานเทพโลก  บานบางลูกเสือ (หมู 7)  
บานบางลูกเสือ (หมู8)  บานบางลูกเสือ (หมู6)  บานบางลูกเสือ (หมู9) บานคลอง 22  บานปากคลอง
พระอาจารย  และบานคลอง 2 (หมู12 )  มอีาณาเขตติดตอดังนี ้
   ทิศเหนือ  ติดตอตําบลทรายมูล  และตาํบลองครักษ  อําเภอองครักษ                                           

     จังหวดันครนายก 
    ทิศใต  ติดตอตําบลพระอาจารยและตําบลบางสมบูรณ  อําเภอองครักษ

จังหวดันครนายก  
    ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลดอนยอ และตําบลศรีจุฬา  อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

    ทิศตะวนัตก   ติดตอตําบลศีรษะกระบือ   อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  
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   สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปของตําบลบางลูกเสือ  สวนใหญเปนที่ราบลุม  ดินเปรี้ยว  ราษฎร
สวนใหญประกอบอาชีพทํานา  เล้ียงกุง  เล้ียงปลา  และการทอเสื่อ 
 
11. ตําบลบางสมบูรณ 
  จัดตั้งเปนตําบลเมื่อปพุทธศักราช 2451  โดยในขณะนั้นมีหลวงเจนประจํากจิเปน
นายอําเภอองครักษ  ราษฎรสวนใหญเปนผูที่อพยพมาจากจังหวัดปทมุธานี  ลําลูกกา  และอําเภอ
เมืองนครนายก  นอกจากนีย้งัมีอีกสวนหนึง่มาจากจังหวดัฉะเชิงเทรา  ไดมาอาศัยอยูตามริมคลอง  
ซ่ึงเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทํานา  ดวยเหตุที่ตําบลบางสมบูรณมีพื้นที่สวนใหญเปนปาละเมาะ
และดินเปรี้ยว  จึงตั้งชื่อตําบลวา  “บางสมบูรณ”  ปจจุบนัอยูในเขตการปกครองของอําเภอองครักษ  
ประกอบดวย 13 หมูบานไดแก  ปากคลองพระอาจารย   บานบางกระชา บานเตยนอย  บานบางเมา  
บานคลอง 6  บานเอกอนงค  บานเตยใหญ  บานคลองขุด  บานบางหอย  บานประตูน้ํา  บานคลอง
หกวา  บานบางสมบูรณ  และบานหกวาบึงตาหอม  มีอาณาเขตติดตอดงันี้ 
    ทิศเหนือ  ติดตอตําบลบางลูกเสือ  อําเภอองครักษ  และตําบลศรีจุฬา    

     อําเภอเมืองนครนายก  จังหวดันครนายก 
    ทิศใต  ติดตอจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    ทิศตะวนัออก ติดตอจังหวัดปราจีนบุรี 
    ทิศตะวนัตก ติดตอตําบลบางลูกเสือและตําบลองครักษ อําเภอองครักษ   

     จังหวดันครนายก                                      
  สภาพพื้นที่ของตําบลบางสมบูรณเปนพืน้ทีร่าบลุม  ราษฎรอาศัยอยูกระจัดกระจาย
เปนกลุมๆ  พืน้ที่ทั่วๆไปเหมาะแกการทํานา  ปจจุบันนยิมเล้ียงกุง  เล้ียงปลา  ฯลฯ 
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ตอนที่ 2 
 
       
 

 ความหมายภมิูปญญา (Wisdom)  หมายถงึ  ความสามารถ  ทักษะ  ความเชื่อและ
ศักยภาพในการแกไขปญหาของมนุษยที่สืบทอดกันมาตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบันและเชือ่มตอกัน    
ทั้งระบบทุกสาขา  (นิคม  ชมพูหลง.  2546) 

    ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom)  หรือ ภมูิปญญาไทย (Thai Wisdom)  หมายถึง   
องคความรู  ความสามารถ ทักษะ และของปราชญ  หรือผูทรงภูมิรูที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ
ที่ผานกระบวนการคัดสรรเรียนรูแลวถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชในการแกปญญาและการพัฒนาวิถี
ชีวิตของคนในทองถ่ินใหเกดิความสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมยัและเปนภูมิ
ปญญาที่ใชปฏิบัติรวมกัน (นคิม  ชมพูหลง.  2546) 
          ภูมิปญญาทองถ่ินในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเลมนี้ไดกําหนดภูมิปญญาทองถ่ินไว  
4  ดาน คือ 
 1.   ภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม  หมายถงึ  ความรู  ความสามารถของคน หรือ
ชุมชนเพื่อการดํารงชีวิต ไดแก 
    1.1  การทําสวนไมดอกไมประดบั 
  1.2 การเพาะเลีย้งพันธุปลา 
    1.3 การเพาะพันธุปลาดุกบิ๊กอุย 
 2.   ภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   หมายถึง  ฝมือการ
แสดงออกซึ่งความเจริญงอกงาม  ความเปนเอกลักษณของชุมชนที่สมาชิกไดเรียนรูแลวส่ังสม
ถายทอด  และปฏิบัติสืบตอกันมา  ไดแก 
     2.1 ตํานานสถานที่สําคัญ 

     2.2 งานจิตรกรรมภาพเขียน 

     2.3 วรรณกรรมพืน้บาน และการละเลนพื้นบาน 

  3.  ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  และทักษะในการ
ประกอบอาชพีของตนในชมุชนเพื่อการยงัชีพเกี่ยวกับงานหัตถกรรม  ไดแก 
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  3.1 ผลิตภัณฑตุกตาเรซิ่น  
    3.2 บานทรงไทย 
                    3.3 การทําธูปหอม  
    3.4 การทอเสื่อกก  
    3.5 การทําไมถัก       
 4.   ภูมิปญญาดานเทคโนโลยีพื้นบาน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถของภูมิปญญาใน
การสรางสรรคผลงานที่ทําเลียนธรรมชาติ  การนําวัสดุธรรมชาติมาผลิตเปนผลงานที่เปนเอกลักษณ
ไทยและเพื่อเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ไดแก 
     4.1 ผลิตภัณฑโลหะเทยีม 
     4.2 ผลิตภัณฑไมมะมวง   ฯลฯ 
  ดังนั้นการนําเสนอขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในคูมือเลมนี้  จึงขอเสนอภูมปิญญา
ทองถ่ินทั้ง 4 ดานดังนี้คือ 
   

ภูมิปญญาทองถิ่นดานเกษตรกรรม        
 ภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม  หมายถงึ  ภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวกบัการทํา
การเกษตร หรือบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ มีประสบการณดานการทําไร ทํานา ทําสวน  เล้ียง
สัตว การประมง  การเพาะปลูกขยายพนัธุพืช  การทําไรนาสวนผสม ฯลฯ มีความโดดเดน  สามารถ
เล้ียงตนเองและครอบครัวไดอยางพอเพยีง  มีรายไดจากผลผลิต มีแนวความคิดแปลกใหมที่พัฒนา
และเปนประโยชนตอตนเองและชุมชน เชน เปนผูคิดริเร่ิมในการขยายพันธุไมดอกไมประดับ  การ
เล้ียงปลาในนาขาว  การทําเกษตรแบบผสมผสาน การทําการเกษตรแบบเอื้อประโยชนชีวิตความ
เปนอยูและอนรัุกษส่ิงแวดลอมของทองถ่ินและชุมชนอาํเภอองครักษ  จังหวดันครนายก   
          ในสวนทีเ่ปนเนื้อหาของภูมปิญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรมในอําเภอองครักษนั้นมี
มากมายหลากหลายประเภท  แตในคูมือนีน้ําเสนอเปนตวัอยางการทําเกษตรกรรมทีสํ่าคัญๆพอ
สังเขปไดแก 
 1.  การทําสวนไมดอกไมประดบั  การทําสวนไมดอกไมประดับที่คลอง 15 ตําบลบาง
ปลากดนั้นมกีารทําสวนกันเปนจํานวนมาก  ดังนั้นผูเขยีนจึงขอยกตัวอยางสวนปาผาดไวในคูมือ 
เลมนี้ 
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ไมดอกไมประดับสวนปาผาด 
ประวัติความเปนมา 
  นายเวียน  นางผาด  หนองพงษ  แตกอนมีอาชีพทํานา  การทํานาไมพอกินพอใช 
ประสบการขาดทุนจึงตองการหาอาชีพเสริม  ในป พ.ศ. 2525  ไดจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมภายใน 
หมูบาน เมื่อพอกินพอใชจะไดไมตองเขากรุงเทพฯ  เร่ิมจากการทํากอหญาคา  ทําดอกไม  แต 
ไมมีตลาดรองรับ  ตอมาบริษัทจางทําตุกตาก็ไมไหวไปไมรอด ในป พ.ศ.2530  นายบุน แซโคว 
มีอาชีพเพาะชาํตนไม เลยมารับจางกรอกดนิใสถุงและขดุดินในละแวกนี้ใสถุงขายทีอ่ยูใน 
ปจจุบันสมัยกอนมีแตหญาเปนปาหญาจึงนํารถมาขุดปรับพื้น  ถมดิน  แลวรวมกลุมกันทําสวน 
ปกชําเอายูคาลปิตัสมาปกชําแตไมมีลูกคากห็าตลาดเอง   ตอมามีนายหนาพาคนมาซือ้จึงเปนที ่
รูจักกันแบบปากตอปากพอกิจการดีขึน้ก็แบงเงินกันคนละ 2-3 หมื่นบาท  ขยายไปปลกูขาย 
กันเองปจจุบันในหมูบานแถวนี้ปลูกตนไมขายกันเปนจํานวนมาก 
  ปาผาด  หนองพงษ  เปนเจาของสวนปาผาด  บุคคลที่ทําใหชาวนายานนีก้ลายมาเปน
ชาวสวนไมดอกไมประดับถึง  2  ตําบล  ปาผาดมีความคิดวาจะตั้งอนสุาวรีย นายบุน  แซโคว  พอคา
ลองเรือขายของในคลอง15  ผูเพาะไมดอกไมประดับขายเปนรายแรก  โดยทําเปนอาชีพเล็กๆนอยๆ
มากอน เจาของสวนที่มีช่ือเสียงหลายคนเคยเปนลูกจางเพาะชําไมสวน นายบุน  แซโคว  มากอน
รวมทั้งปาผาดเองดวย 
 
 
       
 
 
    
                                      

ภาพประกอบ 6 ไมดอกไมประดับสวนปาผาด  (ถายเมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ  2550) 
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สิ่งท่ีนาสนในเรียนรู   
  เขตที่เปนศูนยกลางไมดอกไมประดับประกอบอาชีพเพาะชํากลาพันธุไมเอง  จําหนาย
เอง   ทุกครัวเรือนเปนตลาดซื้อขายไมดอกไมประดับโดยตรงเดินเขาไปในเขตคลอง 15 จะมี
ความรูสึกละลานตา  สดชื่น  รมเย็น เสมือนอยูในโลกสีเขยีวราวสรวงสวรรค  แตงแตมดวยสีสรร
พันธุไมดอกไมประดับงดงามนานาพรรณ  อาทิ เชน  ตนปาลมฟอกซเทล  พริกขี้หนใูนกระถางเปน
พุม  บอนสี  บอนไซ   เทียนทอง  เข็ม  ไทรทอง ชบาฮาวาย  ชบาดาง ประทัดจีน เปนตน 
 
การเพาะเลี้ยงพันธุปลาท่ีฟารมแสงสวางพนัธุปลา 
ประวัติความเปนมา   
                      ดร. เพียว  วาริชนันท   เดิมชือ่ นายเพยีว  แซโลว 
หรือ  นายโลวบักกวย  แซโลว  หรือ นายเพยีวพนัธุ   
ไตรพัฒนาพร  เมื่ออายุ  17  ป  (พ.ศ. 2488)  ไดเดินทางจาก
ประเทศจีนเขามาอยูในประเทศไทย  ไดหาเลี้ยงชีพโดยเริ่ม
จากการชวยลางจาน  เสิรฟอาหารและรับจางหาบน้ําในชวง
เย็นสามารถสะสมเงินทุนไดจํานวนหนึ่ง  จึงไดลงทุนทํานาที่
อําเภอลําลูกกาแตไมประสบความสําเร็จ  ตอมาในป พ.ศ.2494  
ตัดสินใจเปลีย่นอาชีพจากการทํานามาแจวเรือรับจางและขาย
ผัก เมื่อสะสมไดเงินจํานวนหนึ่งแลวนํามาลงทุนเลี้ยงปลา 
ในกระชังที่คลองบางบัว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
       จากการแสวงหาขอบกพรองในการเลี้ยงปลา 
จากประสบการณที่ไดรับตลอดระยะ เวลา 12 ป                         
จึงสามารถแกไขขอบกพรองตางๆไดเปนอยางดี  รูจัก  
การเลี้ยงปลาใหไดผลดีอยางเต็มที่  รวมทั้งมีความชํานาญ 
และเชี่ยวชาญในการผสมเทยีมพันธุปลา  ตอมาไดขยายกิจการ 

  

การเลี้ยงปลาในกระชังจากคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ  มาอยูทีอํ่าเภอองครักษ  จังหวัด
นครนายก  มบีอปลา 164 บอในเนื้อทีก่วา 200 ไร  ตั้งชื่อบอเพาะเลี้ยงนีว้า  “แสงสวางพันธุปลา”  
ซ่ึงถือวาเปนฟารมปลาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
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สิ่งท่ีนาสนใจและเรียนรู 
  แสงสวางพันธุปลา  เปนสถานที่ที่ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในนาขาว  การ
เพาะพนัธุปลา  การผสมเทียมปลา  และการเลี้ยงสัตวน้ํา  ปลาที่ฟารมแหงนี้เล้ียงมหีลายชนิดไดแก  
ปลาจีน เชนปลาเฉาฮื้อ  ปลาล่ินฮื้อ  และปลาซงฮื้อ  สวนปลาไทย  เชน  ปลาดุก  ปลาสวาย  ปลา
ตะเพยีน  ปลานิล  ปลาไน  ปลาชอน  ปลายี่สก  ปลาสลิด  ปลาแรด  ปลายี่สกไทย  ปลานวลจันทร  
ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาบูปลาดุกบิ๊กเอม  ปลาดกุรัสเซีย  ปลาดุกดาน  ปลาดกุอุย  ปลาหมอตาล  ปลา
หมอไทย  ปลาคารป        ปลานิลแดง  ปลาสวายเผือก  ปลายกราย  ปลากะพง  ปลาบกึ  ปลายี่สก
เทศ  ปลาหมอเทศ  ฯลฯ  
 
การเพาะพันธุปลาดุกบิ๊กอุย 
        ประวัติความเปนมา 
  เมื่อประมาณปลายป 2530  เกษตรกรไดนําปลาดุกเทศเพศผู  หรือ ปลาดุกรัสเซียจาก
ประเทศลาวมาผสมขามพันธุกับปลาดุกอยุเพศเมยีผลปรากฏวาสามารถเพราะพันธุไดดี  ปลาพันธุมี
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว  ทนทานตอโรคสูง  พันธุปลาที่เกิดจากคูผสมนี้ทางการประมงใหช่ือวา 
“ปลาดุกอุยเทศ”  แตชาวบานทั่วไปเรยีกวา  “บิ๊กอุย”  หรืออุยบอ (งานเอกสารคําแนะนํากอง
สงเสริมการประมง  กรมประมง.  หนา  1-2.) 
  เกษตรกรในอาํเภอองครักษนิยมเล้ียงปลาดุกผสมอุยเทศ  หรือบิ๊กอุยเชนเดียวกับ
เกษตรกรในจงัหวัดอืน่ๆ  เพราะคุณสมบัตดิังกลาว  และนิยมบริโภคเนือ่งจากมีรสชาติดี  ราคาถูก  
ฤดูเพาะพนัธุ  เร่ิมตนเดือนมนีาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ปลาบิ๊กอุยนิยมเพาะพนัธุโดยการฉีด
ฮอรโมนผสมเทียม  การคัดเลือกแมพันธุอายุประมาณ 1 ป  หรือ 7-8 เดือน  พอพันธุอายุประมาณ 1 
ปขึ้นไป  หลังจากฉีดฮอรโมนเรงใหแมปลามีไขและฉีดฮอรโมนใหพอพันธุมีน้ําเชื้อมากขึ้น  เมื่อรีด
ไขปลาดุกตัวเมียและผาเอาน้ําเชื้อจากตวัผู จํานวนไขประมาณ 1 กิโลกรัมใชน้ําเชื้อตัวผูประมาณ 1-
2 ตัว นําไขปลาดุกที่ไดรับการผสมกับน้ําเชื้อแลวไปฟก  ทั้งนี้โรยไขบนแผงผามุงเขียวเบอร 20 ที่
ระดับต่ํากวาผิวน้ําประมาณ 4 นิ้ว  สวนน้ําในบอมีระดับลึกประมาณ 7 นิ้ว  เปดน้ําไหลผาน
ตลอดเวลาและควรมีเครื่องเพิ่มอากาศใสไวในบอฟกไขปลาดวย  ลูกปลาดุกที่ฟกออกเปนตวัจะ
หลุดลงสูพื้นกนบอดานลาง  แลวยายแผงผาที่ใชฟกไขออกจากบอ  อายปุระมาณ 2 วนั เร่ิมกิน
อาหารได  ตอจากนั้นขนยายปลานําสูบอซีเมนตขนาดประมาณ 2-5  ตารางเมตร  เพื่ออนุบาลลูก
ปลาดุกที่มีขนาดเล็ก  น้ําที่ใชในการอนุบาลลูกปลาควรเปลี่ยนถายทุกวัน  เพื่อปองกนัน้ําเนาเสีย 
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ทั้งเรงใหปลาดุกกนิอาหารและเจริญเติบโตดี  ถาใชบอดนิ ในการอนุบาลลูกปลาอัตราการเจริญ 
เติบโตและการอยูรอดจะยากกวาการอนุบาลในบอซีเมนต 
  การเลี้ยงปลาดกุบิ๊กอุยใหไดขนาดตามตองการของตลาดควรยายปลาไปยังบอเล้ียงซึง่
เปนไดทั้งบอซีเมนตและบอดิน  สวนฟารมที่อําเภอองครักษนิยมเลี้ยงในบอดินโดยการเตรียมบอ
ปลาดวยการตากกนบอใหแหง สะอาด ใสปูนขาวปรับสภาพดนิ  และใสปุยคอกเพื่อใหเกิดอาหาร
ธรรมชาติสําหรับลูกปลา  ระยะเวลาในการเลี้ยงปลาประมาณ 4-5 เดือนสามารถจับขายได  การเลี้ยง
ปลาสําหรับผูขาดความชํานาญจะลําบากมากที่สุด  เกษตรกรควรมีความมานะอดทน  พยายาม
สังเกตสภาพน้าํ  อาหาร  การเจริญเติบโตของโรคตางๆ ที่อาจจะเกิดกับปลา  การเพาะขยายพนัธุและ
การผสมเทียมเพื่อใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  มีรายไดดี  นับเปนภูมปิญญา
ทองถ่ินของชาวอําเภอองครกัษอีกอาชีพหนึ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ : เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั.  234-235.) 
 
ภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   
 ภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  ภูมิปญญา
ทองถ่ินที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดาน ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ตํานาน  และวรรณกรรมพื้นบานที่สืบสานกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึง
ปจจุบันที่ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ไดแกสถานที่สําคัญตางๆ  เชน  ตํานานศาลเจาพอองครักษ   
วัดประสิทธิเวช งานจิตรกรรมที่เปนศิลปกรรมทองถ่ิน  วรรณกรรมพื้นบาน  การละเลนพื้นบาน 
เปนตน   
 แหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินดานศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทีจ่ะ
กลาวไวในทีน่ี ้ คือ  
 

ตํานานสถานที่สําคัญ    
  เปนสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตรและสถานที่สําคัญทางศาสนา ไดแก 
ศาลเจาพอองครักษ   
 เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติไทยแหงหนึ่ง  ซ่ึงมีประวัติความ
เปนมาดังนี้คือ 
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ภาพประกอบ 7   ศาลเจาพอองครักษ (ถายเมื่อวันที่  10  กุมภาพนัธ  2550) 

  
 มีเร่ืองเลาสืบตอกันมาวา  คร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั  เสด็จขึน้
เถลิงถวัลยราชสมบัติไดเสด็จประพาสจังหวดัปราจีนบุรีโดยเสด็จทางน้ําผานมาตามลําน้ํานครนายก  
และไดเสด็จประทับแรมบริเวณที่ตั้งศาลเจาพอองครักษปจจุบัน  ในระหวางประทับแรมอยูนั้นนาย
ทหารราชองครักษไดปวยและเสียชีวิตลง  เพื่อเปนที่ระลึกแกราชองครกัษจึงไดสรางศาลขึ้นเปน
อนุสรณและเรยีกศาลแหงนีว้า “ศาลเจาพอองครักษ”  และแมน้ําบริเวณหนาศาลเจาพอองครักษเปน    
วังน้ําวน  น้ําไหลเชี่ยวมากชาวเรือเชื่อวามจีระเขเจาพออยู  ถาจะเอาเรือผานตองทําพิธีเซนไหวดวย
มะพราวออน  แลวจึงจะสามารถนําเรือผานไปไดดวยความปลอดภัย  สําหรับทางราชการถือวาน้ํา
ตรงวังน้ําวนนีเ้ปนน้ําศักดิ์สิทธิ์  จึงไดนําไปทําพิธีสรงน้ํามูรธาภิเษกเมือ่คราวประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน 
 

 สิ่งท่ีนาสนใจศึกษาและเรียนรู 
 ศาลเจาพอองครักษแหงนี้เปนสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์เปนที่เคารพนับถืออยางยิ่งของชาวอําเภอ  
องครักษทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจนีเปนอยางมาก  สําหรับในทางสวนราชการแลวถือวาน้าํ
ตรงวังน้ําวนตรงหนาศาลเจาพอองครักษเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์  ไดนําน้ําไปทาํพิธีสรงน้ํามูรธาภิเษกใน
พระราชพิธีสําคัญๆเสมอ 

 ในความเชื่อถือของผูเคารพนับถือบูชาเจาพอองครักษ  โดยเฉพาะชาวอําเภอองครักษนั้น    
เจาพอองครักษถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจ  ตางพากันมากราบไหวบูชาขอพร  บนบาน    
ใหเกิดความสาํเร็จตางๆตามที่ปารถนาและบังเกิดความเจริญรุงเรื่องเปน ศิริมงคลตอกันมาหลายชัว่   
อายุคน  ในการบนนั้นกจ็ะบอกเจาพอวา  จะถวายงิว้หรือมหรสพในแบบตางๆหรือไมก็บนบอกวา 
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จะขอถวายหวัหมู  มะพราวออน  ประทัดพวงใหญ  หรือไมก็กัญชาที่มวนเปนบุหร่ีซ่ึงบอกกันวาเจา
พอชอบมากเปนพิเศษ  แตละปหลังจากเทศกาลตรุษจีนแลว  15 วัน  ชาวองครักษจะถอืวาเปนวัน
เกิดของเจาพอองครักษ  ตั้งแตตอนเชาของวันดังกลาวกจ็ะมีประชาชนของอําเภอองครักษตางพากนั
มาเซนไหวโดยนํา หมู  เปด  ไก  ผลไม  และขนมพรอมเครื่องเซนไหวชนิดตางๆ  เดินทางมายัง
บริเวณศาลเจาพอ  นําสิ่งของที่เตรียมมากราบไหวบูชาถวายเจาพอ  ในชวงเดือน  9  ของทุกๆปจะมี
งิ้วประจําปเพือ่ถวายเจาพอเปนเวลา 5 วนั 5 คืน  ตอนเชากอนเริ่มงานจะมีการอัญเชิญรูปปนเจาพอ
องครักษพรอมทั้งกระถางธูปและกระถางน้ํามนตของเจาพออยูกลางขบวน  แหรอบตลาดเขต
เทศบาลตําบลองครักษ  ซ่ึงขณะขบวนแหเจาพอไปนัน้กจ็ะมีประชาชน  ชาวบาน  รานคาตางๆพา
กันตั้งเครื่องบชูาจุดธูป  จดุประทัดถวาย    เจาพอตลอดเสนทางที่ขบวนเจาพอแหผานเปนจํานวน
มาก  ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมทองถ่ินที่ผสมผสานกันระหวางประเพณไีทยและจีนที่สืบทอดกันมานาน
นับรอยป   (พระครูอดุลวุฒกิร วัดองครักษธรรมปญญาราม.  ผูเลา) 
 

วัดประสิทธิเวช   
 เปนสถานที่มีความสําคัญทางศาสนาแหงหนึ่งในจงัหวัดนครนายก  เปนสถานที่ที่
ประกอบพิธีกรรมทางคติความเชื่อ  การสเดาะเคราะหตอชะตา  การเสริมดวงเสริมบารมี  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนมาเขารวมวิปสนากรรมฐานเปนประจําทุกป 
ประวัติความเปนมา 
 วัดประสิทธิเวชเปนเกาแกของอําเภอองครักษชาวบานมกัเรียกกันตดิปากวา “วัดเกา” 
หรือ  “วัดบางปรากฏ”  เพราะสมัยแรกชื่อจริงวา “วัดบางปรากฏ”  ช่ือตามหมูบานแลวมาเปลี่ยน 
เมื่อปพ.ศ. ใดไมทราบไมมีหลักฐานปรากฏ  ปจจุบันวัดประสิทธิเวช  ตัง้อยูที่ หมู 10  ตําบลบาง
ปลากด  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  ในพืน้ที่ 21ไร  3 งาน  35  ตารางวา   ตั้งอยูทางทิศเหนอื
ของที่วาการอาํเภอองครักษ ระยะทาง  12  กิโลเมตร  กอสรางครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2223  ตอมาอุโบสถ
หลังเกาชํารุดทรุดโทรมลงไมสามารถบูรณะซอมแซมไดจึงไดสรางใหมเมื่อ พ.ศ. 2530  วัดประ
สิทธิเวชมีผูเลาสืบตอกันมาวา  มีอุบาสกใจบุญผูหนึ่งชื่อนายสิทธิ์  มีภรรยาชื่อ นางเวช  ไดเปนผู
ริเร่ิมกอสรางเปนครั้งแรก  วดัจึงไดเปล่ียนชื่อเปน “วัดประสิทธิเวช” ตามชื่อผูริเร่ิมกอตั้ง 
 เจาอาวาสองคปจจุบัน  คือ  พระครูสุทธิศีลคุณ  วัดนีเ้ปนวัดพัฒนาตวัอยางของกรมการ
ศาสนาใน ป พ.ศ. 2536  และเปนวัดตวัอยางที่มีผลงานดีเดน  ป พ.ศ. 2537  
 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 21 
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ภาพประกอบ 8  วัดประสิทธเิวช และพระครูสุทธิศีลคุณ (ถายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพนัธ  2550) 
 
สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
 ส่ิงสําคัญๆในวัดประสิทธิเวชเปนวดัที่ประชาชนทั่วไปเคารพ  นับถือ  ศรัทธา คือ    
หลวงพอธา (พระครูศรัทธาภินันท)  ผูที่เล่ือมใสทุกสาระทิศจะมาปลอยนกปลอยปลา  ทําสังฆทาน  
ทําพิธีสะเดาะเคราะห  ตอชะตา  บังสุกุลเปนบังสุกุลตาย  เมื่อยามมีทุกข  ไมสบายใจ  ผูที่เล่ือมใส
เคารพศรัทธาก็จะพากันมาที่วัดประสิทธิเวชแหงนี้เปนที่พึ่งทางใจของประชาชนจนญาติโยมบริจาค
ทรัพยสินสรางอาคารจํานวน  14  ลานบาท  เปนอาคาร 2  ช้ัน ช้ันที่ 2 เปนกุฏิพระสรางเปนเรือน
ไทยเปนจุดชมวิวริมน้ํา  มีศาลากลางน้ําและศาลาริมน้ําทรงไทยไวเปนที่นั่งพักผอนของประชาชน
ที่มาวัดประแหงนี ้ (เอกสารขอมูลแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อําเภอ
องครักษ) 
 

งานจิตกรรมภาพเขียน   
 เปนงานศิลปะภาพเขียนสีบนผืนผาซึ่งมีหลงเหลือเพียงแหงเดยีวเทานัน้ คือ ที่วัดองครักษ
ธรรมปญญาราม  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก   
 
 
 
 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 22 
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งานจิตรกรรม 
ภาพพระบฏวดัองครักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

  
ภาพประกอบ 9   งานจิตรกรรมภาพพระบฏวัดองครักษ  (ภาพถายเมื่อวนัที่  10  กุมภาพันธ  2550) 
  
 ณ  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวดันคนายก  เปนภาพจิตกรรมงานเขียน 
สีน้ําบนพื้นผาโทนสีเนื้ออมสมตัดเสนดวยสีดํา  ดานหลังภาพแตละภาพเขียนราคาและชื่อผูเชาถวาย   
เปนภาพเรื่องราวเกีย่วกับพระมหาเวสสันดรชาดกครบทั้ง  13  ภาพ  ทานเจาอาวาสองคปจจุบันคือ  
พระครูอดุลวฒุิกร ไดเก็บรักษาไวเปนอยางดี  นอกนัน้ยังมีภาพบนตูลายรดน้ําที่นาสนใจที่ควร
อนุรักษและศกึษาไวเพื่อเปนมรดกทางศลิปกรรมสืบไป   
 สถานที่ตั้ง   ตั้งอยูริมฝงแมน้ํานครนายก  หมูที่ 7   ตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ          

จังหวดันครนายก 
 ภูมิปญญา      พระครูอดุลวฒุิกร  เจาอาวาสวัดองครักษธรรมปญญาราม  อําเภอองครักษ  

จังหวดันครนายก 
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วรรณกรรมพื้นบาน  
 วรรณกรรมพืน้บานในอําเภอองครักษ  ประชาชนเคยมีความเชื่อและผกูพันกับนิทาน 
พื้นบานเรื่อง “กระตายสามขา  และ “ตํานานบึงพระอาจารย” ซ่ึงเปนวรรณกรรมพื้นบานเกีย่วกับคติ
ทางพระพุทธศาสนาที่เลาสืบตอกันมจนถึงปจจุบันเปนมรดกทางวัฒนธรรมดวยวิถีแหงหนังสือ   
วรรณกรรมพืน้บานหรือวรรณกรรมทองถ่ินเปนสิ่งที่แสดงถึงพื้นฐานทางสังคมสภาพการดํารงชีวิต
และมโนทัศนของผูแตง  ตลอดจนสํานวนภาษาในทองถ่ิน  ซ่ึงเปรียบเสมือนภาพสะทอน
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน  และวถีิชีวิตของสังคมนั้นๆ ทุกดาน  นอกจากนีย้ังเปนแหลง 
ขอมูลบันทึกตามขนบธรรมเนียมประเพณขีองกลุมชนในทองถ่ินเปนแบบฉบับใหคนในยุคตอมา
ยึดถือและปฏบิัติตามรวมทั้งสนองความตองการของกลุมชนในทองถ่ิน  ทั้งความบนัเทิงอธิบายสิ่งที่
ไมเขาใจสอนจริยธรรมและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตดวยวิธีเลา  ขบัรอง  พูดโตตอบ  อาน  เขียน
ในรูปแบบของการอาน  หนงัสือผูก  เลานิทาน  ตํานาน  เพลงกลอมเดก็  ภาษติจารในใบลาน  ฯลฯ  
ตัวอยางของวรรณกรรมพื้นบานที่จะกลาวถึงไดแก  
 
นิทานพื้นบานเรื่อง   กระตายสามขา  (ตํานานบงึพระอาจารย)  
 เมื่อคร้ังอดีตกาลที่ลวงมาแลวมีพระอาจารยผูเรืองวิชารูปหนึ่ง (ไมปรากฏชื่อ)  จําพรรษา
อยูที่วัดโพธิแ์ทน (ตําบลบางปลากด  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก)  วนัหนึ่งมีโยมคนหนึ่งได
นํากระตายมาถวายอาจารยในเวลาวกิาล  พระอาจารยหรือหลวงพอจงึเรียกสามเณรรูปหนึ่งมา  แลว
ส่ังใหสามเณรนํากระตายไปยางเอาไวฉันเชา  สามเณรรับกระตายไปยาง  ขณะทีย่างอยูนั้นไดสง
กล่ินหอมนารับประทาน สามเณรอดทนตอกล่ินหอมอันนารับประทานไมไหวจึงไดนําขากระตาย
มาหนึ่งขางแลวนําไปฉันโดยไมใหผูใดรูเห็นสวนทีเ่หลือนําไปเก็บไวเพื่อจะถวายใหพระอาจารยใน
ตอนรุงเชา  คร้ังถึงเวลาพระฉัน  เชาสามเณรจึงนําเอากระตายที่เหลือสามขานั้นมาถวายแดพระ
อาจารยเพื่อฉนัเมื่อพระอาจารยรับไวและเห็นวากระตายมีเพียงสามขา จึงถามสามเณรนั้นวา      
“เณร กระตายไปไหนหนึ่งขา”    เณรจึงตอบวากระตายมสีามขา  พระอาจารยบอกวา  “กระตาย
จะตองมีส่ีขา”  สามเณรก็ตอบยืนคําเดิมเสมอวากระตายมีสามขา  พระอาจารยจะถามสักเทาใด
สามเณรก็ตอบวามีสามขาอยูเชนเดิม  หรือจะลงโทษเฆี่ยนตีสามเณรก็ตอบวามีสามขาอยูอยางเดิม
เสมอไมยอมรับวากระตายมส่ีีขา  พระอาจารยพิจารณาแลวเห็นวาสามเณรผูนี้มีใจเด็ดเดี่ยว เมื่อพูด
อยางไรแลวกย็ืนยนัอยูอยางนั้น  ไมยอมรับสารภาพหรอืเปลี่ยนคําพูดเดิม  พระอาจารยจึงถาม 
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สามเณรวา  “เณรจะไปฉันขาวกับพระเจาแผนดินไดไหม”  สามเณรตอบวาได  พระอาจารยเหน็วา
สามเณรมีความกลาหาญมาก  เมื่อใชใหทาํอะไรก็พึงทําทุกอยาง  พระอาจารยไดลงยนัตใหสามเณร
แลวบอกวาเมือ่จะเขาไปฉันขาวกับพระเจาแผนดินใหเอาผงนี้ชโลมทาตัวใหทั่วตวัสามเณรก็รับผง
ยันตจากพระอาจารยแลวปฏิบัติตามคําสั่งของพระอาจารยทุกประการ 
 สามเณรเขาไปในพระบรมราชวัง  เมื่อถึงกําหนดพระเจาแผนดินเสวยพระกระยาหาร     
สามเณรก็รวมฉันพระกระยาหารกับพระเจาแผนดิน(ไมปรากฏเวลาชัดเจน)  พระเจาแผนดินทรง
สังเกตความผดิปกติพระกระยาหารที่โรงครัวของพระราชวังจัดมาไมพอเสวย  คร้ังกอนเมื่อเสวยจึง
เกิดความสงสัยแลวรับสั่งใหพนักงานโรงครัวจัดอาหารเพิ่มและใหรสอาหารเผ็ดรอน  พนักงานโรง
ครัวปฏิบัติตามรับสั่ง  เมื่อถึงเวลาเสวยพระกระยาหาร สามเณรไดฉนัอาหารพรอมพระเจาแผนดิน
มื้อนั้นสามเณรฉันอาหารเผ็ดรอนเขาไปจงึมีเหงื่อออก  ทําใหผงทาตัวละลายออกมาจนปรากฏราง
ของสามเณร  พระเจาแผนดนิทอดพระเนตรแลวมีพระราชดํารัสถามสามเณรวา  “ทานมาจากไหน 
ใครใชใหมา”  สามเณรทูลถวายวา  “พระอาจารยเปนผูใชใหมา”  แลวทรงถามวา “อยูที่ไหน”  
สามเณรจึงทูลถวายวา  “อยูทีว่ัดโพธิ์แทน”  พระเจาแผนดนิรับสั่งใหทหารพระราชวังนําตัวสามเณร
ไปกักขังไว 
 ในขณะนัน้ขาวเลาลือมาถึงพระอาจารยวาสามเณรไดถูกกักขังอยูในพระราชวัง  พระ
อาจารยจึงไปเยี่ยมลูกศษิยของตนในพระราชวัง  ขออนญุาตเจาหนาทีเ่วรยามเพื่อเยีย่มสามเณร  พระ
อาจารยไดเสกหมากใหสามเณรฉัน  สามเณรจึงหนีออกจากที่คุมขังไดพระอาจารยและสามเณรจึง
กลับไปอยูที่วดัตามเดิม ตอมาพระเจาแผนดินพรอมทหารมหาดเลก็ไดเดินทางไปจับพระอาจารย
และสามเณร  ระหวางทางไปวัดโพธิ์แทนนั้นตองขามแมน้ําเพื่อขึ้นฝงแลวเดนิทางเขาสูวัดโพธิ์แทน  
(ปจจุบันในหมูบานนั้นเรยีกวา “ลาดสะเอด็”  ซ่ึงเพี้ยนไปแตเดิมชาวบานเรียกวา  “ทาเสด็จ”)  พระ
เจาแผนดนิเสด็จถึงเวลาเชาขณะที่พระอาจารย  พระสงฆ และสามเณรกําลังฉันอาหาร  ทหารเขาไป
ลอมเพื่อจะจับ     พระอาจารยจึงขออนุญาตฉันอาหารใหเรียบรอยกอน   เมื่อฉันแลวพระอาจารย  จึง
ถามลูกศิษยและสามเณรวา  “ใครจะไปกับพระอาจารยบาง”  บรรดาศิษยและสามเณรตอบวาไป  
พระอาจารย  จึงเสกน้ํามนตในขันน้ําสําหรับรับอาหาร  แลวสาดน้ํามนตนั้นไปยังศษิย  สามเณร
กลายเปนลูกกุงลูกปลา    ขางพระอาจารยกลายเปนนกกระยางจกิลูกกุงลูกปลาคาบบินหนีไปทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงใต  ปจจุบนัเรียกวา  “บึงพระอาจารย”  หรือ  “วัดปากคลอง”   พระอาจารยไดพักอยู
ที่นั้นตอมา (พระครูอรุณธรรมประวัติ  วัดอรุณฉายาราม : ผูเลา) 
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การละเลนพื้นบาน   
              การละเลนพื้นบาน  หมายถึง  ผูที่มีความรู  ความสามารถ และประสบการณ การขับลํานํา  
การฟอนรํา  การคิดวิธีเลนพืน้บาน  การละเลนเพลงระบําในจังหวดันครนายก  สวนใหญเลนในงาน
มงคล  งานรื่นเริง  และเทศกาลตางๆ  เชน  งานตรุษสงกราณต  งานสารท  งานบวช ฯลฯ  กาลเลนมี
มาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  (การบอกเลาของนางทองอยู  
รักษาพล)  
 การเลนเพลงระบําบานนาประกอบดวย  พอเพลง  แมเพลง ตั้งแต  2-3  คนขึ้นไป  มีลูกคู
รองรับ  1-2  คน  แลวสามารถเลนเพลงระบําได การกําหนดจังหวะใชการปรบมือเนื้อหาเลนเปน
ชุดๆตั้งแตไหวครู  เกริ่นชวนฝายหญิงรํา  ฝายหญิงไหวครูแลวเร่ิมวาบทแตงตัว  ซ่ึงหมายความวา  
จะออกไปพบแลว  “ประ” คําพูดกัน มแีขวงอื่นๆ  เชน  แขวงนา  แขวงเกวยีน ฯลฯ  อาจเลนเปน
เร่ืองราวทางวรรณคดี  เชน  ไชยเชษฐ  ลักษณาวงศ ฯลฯ  จบลงดวยบทลา  การเลนเพลงสวนใหญ
เลนกันในเวลาประมาณ     20  นาฬิกา  ถึงเที่ยงคืน  หรือเลนตั้งแตหวัคํ่าถึงรุงเชา 
 เพลงระบําบานนามีลักษณะแตกตางจากเพลงระบําบานไรคือ  ลูกคูรองรับวา  “แถวรําเจา
เอย  รําเอย  รําแนะ  ไมลายเขารํางามเอย”  ลูกคูชายรับวา  “ชาไว”  ลูกคูหญิงรับวา  “ฉาดชา”  หรือ 
“ฉาเอย” แมเพลงระบําบานนาที่มีช่ือเสียงคือ  “นางทองอยู  รักษาพล”  ไดรับพระราชทานโลใน
ฐานะแมเพลงพื้นบานภาคกลางจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะแม
เพลงพื้นบานภาคกลาง  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2525  และสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติไดพิจารณา คัดสรรใหเปนศิลปนเพลงพื้นบานแหงชาติ พ.ศ.  2528   นางทองอยู  
รักษาพล     ถึงแกกรรมกอนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528  อายุได  92 ป  สวนพอเพลงแมเพลง
ที่สนับสนุนงานแสดงวัฒนธรรมของจังหวดันครนายก คอื นายแสวง  ดอกบัว  นางเลี่ยม ช่ืนอารมณ  
นางเตี้ย  ชางเฉลิม  นางชอย  มูลศรี  นางมะลิ  มูลศรี  และนายลบ  (ไมทราบนามสกุล  ถึงแกกรรม
แลว) 
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ตัวอยางเพลงระบํา “บานนา” 
 
“ไหวครู”        มือขาพเจาสิบนิ้ว     ยกขึ้นวางหวางคิ้วเหนือเศียร 
 มีทั้งดอกไมธูปเทียนบูชา   ขาจะไหวพระพุทธเจาที่ลํ้า 
 จะไหวพระธรรมที่เลิศ                จะไหวพระสงฆองคประเสริฐที่อยูตามวดัวา 
 ขอใหคุณพระรัตนตรัย   มาดลใจขาพเจาเมื่อกระผมจะกลาววาจา 
 ขาพเจาจะคิดอะไรมาดลใจดลจิต  ที่ขาพเจาคิดวาอะไร 
 เสร็จการไหวพระเลยหนัมาไหวครู  ที่ขาพเจาไดเรียนรู เอามา 
 จะไหวครูฉิ่งครูฉาบไหวครูกรับครูกลอง  ไหวครูระบํา รํารอง สอนมา 
 ถาผูใดคิดสู ขอใหครูประสิทธิ์  ขอใหมันแพฤทธิ์ไปดวยอํานาจครูบา 
 เสร็จจากไหวครูเลยหันมาไหวคณุ  ที่ทานไดเกื้อหนุนลูกมา 
(สารสนเทศ : ศูนยวัฒนธรรมจังหวดันครนายก) 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ   
 ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ หมายถึง  ความรู ทักษะ ความสามารถในการประกอบ 
อาชีพแบบพึ่งพาตนเองเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมและเปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน  เปนการ
ประยุกตใชวัสดุอุปกรณที่มใีนทองถ่ินใหเปนประโยชนและสืบทอดมรดกทางภูมิปญญาทองถ่ิน
ตอไป 
 ภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนการประกอบอาชพีของประชาชนที่ถือเปนอาชีพเสริมเพิ่มรายได
แกชุมชนถือเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไดแก 
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ผลิตภัณฑตุกตาเรซิ่น 
       ประวัติความเปนมา 
 ในป  พ.ศ. 2530  มีคนในหมู 7  ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ เขาไปทํางานในกรุงเทพฯ  
และไดรูจกักับคนที่ทํางานเรซิ่นและไดทดลองทําดู  อยูตอมาไดเดนิทางกลับบานและไมมีงานทําจงึ
ทดลองทําตุกตาเรซิ่นขายแลวนําออกขายดวยตนเองงานที่ทําออกขายชิ้นแรกเปนงานประเภทเครื่อง
บูชาที่อยูตามศาลพระภูมิ  เชน ชาง   มา  ตา  ยาย  ตุกตาเรียกวาตุกตาเสยีกะบาล  เดิมนั้นตุกตา
เหลานี้เปนไมแกะสลัก  ปนูพลาสเตอร  ถาเปนปูนพลาสเตอรจะไมทนนาน  ตอมาไดมีการขยายงาน
เปนรูปแบบตางๆที่เห็นวาทําไดเชน  กุมาร  นางกวกั  เทวา  เทพตางๆ  สงขายตามรานเครื่องบวช
จากครั้งแรกเริม่ตนทํางานนี้เพียง  2  คน  สามีภรรยาตอมามีงานมากขึ้นจึงแบงงานใหคนขางบานไป
ลองทําดูและมกีารขยายงานออกไปบริเวณบานขางเคียงมากขึ้น 
 ในป พ.ศ.2542  ไดจัดตั้งกลุมอาชีพขึ้นทางสํานกังานพฒันาชุมชนองครักษไดเขามา
สํารวจ  จ.ป.ฐ. และไดพูดคุยถึงปญหา อุปสรรคของแตละอาชีพและไดแนะนําใหนายมานพ  จันทร
ทอง  รวบรวมคนที่มีอาชีพเดียวกันนี้จัดตัง้เปนกลุมอาชพีใชช่ือวา  “กลุมอาชีพตุกตาเรซิ่น”  ได
กอตั้งขึ้นเมื่อวนัที่  12  กุมภาพันธ  2542  มีสมาชิกกอตั้ง 28 คน โดยการแนะนําของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอาํเภอองครักษประสานงานกบันายมานพ  จันทรทอง  ตอมาไดรับเงินสนับสนุนจาก
โครงการแกไขปญหาความยากจนและไดรับการสนับสนุนจากสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
นครนายกดําเนินการจดัหาวทิยากรที่มีความรูเร่ืองนี้มาเปดอบรมให  พ.ศ. 2544 ไดกูยมืเงินจาก
ธนาคารออมสินและไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวดันครนายกเขามาดูแลแกไขปญหา
ตางๆเชน จัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ  หาแหลงเงินทุน  เปดอบรมใหความรูแกสมาชิกในกลุม  
ประสานงานเรื่องการบรรจุภัณฑ  ออกแบบชื่อสินคา  เปนตน 

 
 

    
                
 ภาพประกอบ 10   ผลิตภัณฑตุกตาเรซิ่น (ภาพถายเมื่อวนัที่  2  มีนาคม 2550) 
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รูปแบบของงานที่ผลิต 
 เปนงานที่ทําจากเรซิ่นทุกชนดิ  เชน  เครื่องบูชา  พระ  กุมาร  นางกวกั  เทพ เทวดาตางๆ
ที่เรียกวาตุกตาเสียกะบาลและงานที่เปนของฝาก  ของชํารวย  ของที่ระลึก 
 
 ขั้นตอนการผลิตตุกตาเรซิ่น 
 1.  หารูปแบบที่ตองการ  เชน  หุนปนขี้ผ้ึง  หรือรูปแบบอื่นๆที่ตองการ 
 2.  ทําแบบแมพิมพดวยยางซิลิโคน 
 3.  หลอดวยน้าํยาเรซิ่นโดยการเทลงไปในแมพิมพยางซิลิโคน 
 4.  เมื่อซิลิโคนแข็งตัวดีแลว ถอดแมพิมพออก  ตะไบขดัแตงตะเข็บสวนเกินออก 
 5.  ลงสีตามตองการ 
 6.  เก็บรายละเอียดของงาน  บรรจุใสกลองตามชนิดผลิตภัณฑ สงขายตามตลาด 
 วัสดุที่ใช  ไดแก  น้ํายาเรซิ่น  ตัวทําแข็ง โคบอน  ยางซิลิโคน  สีผสมเรซิ่น แคลเซี่ยม  ปู
นพลาสเตอร  สีน้ํา สีน้ํามัน สีตางๆ ทินเนอร  แลคเกอร  ใยแกว  ดินน้าํมัน  เครื่องประดับอุปกรณ
ตกแตงตางๆ 
 เครื่องมืออุปกรณ  ไดแก  ปมลม  กาพนสี  แอบัตเก็บงาน สวาน  หนิเจีย  เล่ือยมือ  ตะไบ 
พูกัน และแปรงทาสี 
 จุดเดนของงาน  มีรูปแบบทีห่ลากหลายเปนที่นิยมและสวยงามทนัสมัย 
 

บานทรงไทย 
       ประวัติความเปนมา 
 นายแพ  เสนอใจ  ผูใหญบานหมูบานโพธิแ์ทน  อําเภอองครักษ  ไดริเร่ิมทําบานทรงไทย  
ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2546  โดยการจัดตั้งเปนกลุมอาชีพผลิตบานจําลองทรงไทย  ซ่ึงในปจจบุันมีสมาชิก
ในกลุมจํานวน 25 คน  กลุมอาชีพทําบานทรงไทยนี้สวนใหญแลวจะทําเปนอาชีพเสริมหลังจากการ
ทํานาแลวเสรจ็ เนื่องจากในฤดูแลงน้ําสําหรับทํานามีนอยไมเพยีงพอกบัการ  จึงหันมาทําบานทรง
ไทย  ที่บานของผูใหญแพ เปนแหลงสาธิตการทําบานเรือนไทย  และนอกจากนี้แลวยังเปนแหลง
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินสอนนักเรยีนจากโรงเรียนตางๆในอําเภอองครักษ ที่มีความสนใจตองการ
เรียนรูและทําเปน นอกจากนัน้แลว  ผูใหญแพยังรับสอนคนในหมูบาน  รวมถึงคนที่สนใจจาก
จังหวดัใกลเคียงมาเรียนดวย 
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สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
 เปนรูปแบบบานทรงไทยมหีลายรูปแบบ มีทั้งบานเดีย่ว  บานคู  บาน 5 หลัง  เปนการนํา
เยื่อไมสักที่เปนแผนมาตัดเปนลายฉลุ  ใชกาวทาในการประกอบบานทรงไทยตองทําใหรูปทรงบาน
แข็งแรง  การทําบานทรงไทยเปนการฝกสมาธิอยางหนึ่งและทําใหคนใจเย็นขึน้  ปจจบุันบานทรง
ไทยเปนทีน่ิยมของชาวตางชาติส่ังซื้อบานทรงไทยมาเปนจํานวนมาก  จึงมีแนวคิดจะถายทอด
เผยแพรวชิาความรูดังกลาวใหผูที่สนใจศกึษาเพื่อนําไปประกอบอาชพีได 
 

                                                                                                                                    
 

         ภาพประกอบ 11  แบบจําลองบานทรงไทย  (ภาพถายเมื่อวนัที่  10  กุมภาพนัธ  2550) 
 

การทําธูปหอม 
    การทําธูปหอม  ณ  ตําบลบางปลากด 

 ธูปเปนเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่คูกับเทียนในพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับความเชื่อตางๆของมนุษย ธูปหอมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการประกอบพธีิกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับวถีิชีวิตโดยตรง  บริเวณตําบลบางปลากด  อําเภอองครักษ  เปนแหลงผลิตธูปหอมที่
สําคัญแหงหนึง่เพื่อจําหนายยังตลาดทั่วไป  โดยเฉพาะทีบ่านเลขที่  45/2  หมู  5  ตําบลบางปลากด   
อําเภอองครกัษ   นายเยื้อง   มะลิขาว   ซ่ึงเดิมเคยเปนลูกจางรานทําธูปในกรุงเทพฯ  ดวยความ
ชํานาญเปนพิเศษและสนใจการทําธูปหอมจริงจังจึงไดออกจากโรงงานธูปดังกลาวมาประกอบธุรกิจ
ทําธูปหอมขนาดครอบครัวที่บานของตนเองโดยซื้ออุปกรณตางๆในการผลิต  เชน กาน (ไมไผ)  
ขี้เล่ือย  เปนตน 
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ภาพประกอบ 12  การทําธูปหอม   (ถายเมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ  2550) 
 
 

 ขั้นตอนและวธีิการทําธูปหอม  มีดังนี ้
 -  นํากานธูปมาจุมน้ําตามระดับความยาวของเนื้อธูปที่ 
 -  นํากานธูปที่จุมน้ําแลวมาคลุกขี้เล้ือยที่ผสมกาว 
 -  เขยากานธูปใหแนนและเรยีบ (เรียก 
 -  ทําซ้ําๆกันประมาณ 4-5  คร้ัง ใหมีความหนาของเนื้อธูปจับกานธูปตามตองการ                                
  -  นําไปตากใหแหง  แลวจุมกานในน้ําผสมสีแดงที่กานธูปจะมีสีแดง                                     
  -  ถาเปนธูปหอมใหใชน้ําหอมฉดีเนื้อธูปกอนบรรจุหอ 
  ธุรกิจการทําธูปดังกลาวเริ่มตนจากกิจการเล็กๆ ครอบครัวแลวนาํออกสูตลาดการขายสง
จนขยายวงกวางออกสูจังหวดัตางๆ  ไดแก  กรุงเทพฯ  นนทบุรี  สระบุรี  ฯลฯ แลวขยายกจิการเปน
โรงงานขนาดยอมมีคนงานประมาณ  25  คน  ซ่ึงเปนคนในทองถ่ินและหมูบานเดียวกันเปนการ
สงเสริมรายไดใหแกชาวบานในทองถ่ิน 
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การทอเสื่อกก     การทอเสื่อกก  ณ  ตําบลศีรษะกระบอืและตําบลโพธิ์แทน 

       ประวัติความเปนมา 
 การทอเสื่อกก  เปนหัตกรรมพื้นบานเปนผลงานที่ทําดวยมือ  เรียบงาย  มุงประโยชนใน
การใชสอยมากกวาดานคณุคาทางศิลปะเปนผลงานฝมือชางของคนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง  โดย
ถายทอดวิธีการและรูปแบบมาจากบรรพบรุุษ  มีสวนเกีย่วของในการดาํรงชีวิตของชาวบานทั้งใน
ทางตรงและทางออม 
 การทอเสื่อกกเปนหัตกรรมพืน้บานประเภทหนึ่งที่มีวตัถุประสงคเพื่อการใชปูสาดและ
แลกเปลี่ยนซื้อขาย  อําเภอองครักษมีแหลงทอเสื่อกกที่ตําบลโพธิ์แทน และตําบลศีรษะกระบือซ่ึง
ทอเสื่อ   กันเปนลํ่าเปนสันมานานหลายสิบปแลว  โดยเริ่มทําเสื่อที่ตําบลศีรษะกระบอืกอน  ตอมา
เมื่อประมาณ  40-50 ป ที่แลวตําบลโพธิ์แทนจึงนําพนัธุกกจากตําบลศีรษะกระบือมาปลูกและทอ
เสื่อ   ทั้งนี้จะเริ่มปลูกกกประมาณเดือนเมษายนของทกุป  ใชเหงาปลกู  วิธีการทําเหมือนนาขาว  
ควรมีน้ํามากเพื่อชวยเล้ียงลําตนประมาณเศษ 3 สวน 4 ของตนกกเพื่อพยุงลําตน ถาน้ํานอยลําตนจะ
หัก  ปลูกประมาณสามเดือนจึงตัดได  หลังจากนั้นอาจสลัดเสนกก  คือ  เลือกเสนกกตามขนาดความ
ยาว 4,5,6,7  และ8 คืบแตในปจจุบันไมนิยมกก  4  คืบ  ตอจากนั้นจึงตัดเสนกกตากแดดจัดๆสัก 2 
วัน  นําบางสวนมายอมสีแลวนําไปใชเปนเสนทอ  
 เสื่อกกของอําเภอองครักษทอเปนเสื่อลายขัด (เสื่อโหล)  ทกุขนาดความยาว  1.80 เมตร  
ราคาสงประมาณ  30- 80 บาท  ไมนิยมทําเสื่อยาวๆเพราะขายยาก  และไมนยิมทําเปนผลิภัณฑหรือ
เครื่องใชอยางอื่น  การทอนยิมใชสีกกตามธรรมชาติ  มีกกสีที่ยอมแลวมาแทรกสับ หวาง ตามความ
เหมาะสม 
 
 
      
 
 
 
   

ภาพประกอบ 13   แสดงขั้นตอนการทอเสื่อ 
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การทําไมถัก 
           ประวัติความเปนมา 
 อําเภอองครักษเปนทองถ่ินที่มีแหลงไมดอกไมประดับที่ใหญที่สุดในประเทศไทย  ซ่ึง
การขยายพนัธุไมดอกไมประดับถือกําเนิดมาจากความขยันความวิริยะ อุตสาหะของชาวไทยเชื้อสาย
จีนธรรมดาคนหนึ่งที่ช่ือนายบุน  แซโคว   โดยเริ่มจากธรุกิจเล็กๆในชมุชนและขยายเพิ่มขึ้นมา
เร่ือยๆจนกระทั้งเปนธุรกิจระดับประเทศ  ปจจุบันมีเกษตรกรในอําเภอองครักษจํานวนมากทีด่ําเนนิ
รอยตามแนวทางของบรรพบุรุษจนประสบความสําเร็จในอาชีพดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
    
   ภาพประกอบ 14  การทําไมถัก  (ถายเมื่อวนัที่  11  กุมภาพันธ  2550) 
 
สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
 จากการขยายพันธุไมดอกไมประดับที่มีปริมาณมากนับลานตนทําใหมีกลาที่ตกรุนมี
ขนาด  ความสงูเกินความตองการของตลาดจํานวนมา  ดงันั้น  นายมานพ   ชมพู  ภูมปิญญาทองถ่ิน
จึงคิดหาวิธีเพิม่มูลคากลาไมที่ตกรุนเหลานัน้  โดยการนําไมเหลานั้นมาถักเปนรูปรางตางๆ  เชน  
กระเชา  หวัใจ  กําแพง  แจกนั  ปรากฏวาเปนที่นิยมของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศอยางยิง่
จึงไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การขยายพนัธุไมดอกไมประดับและการเพิ่มมลูคาผลผลิต 
(ไมถัก) และจดัตั้งเปนศูนยเรียนรูอาชีพ คลอง 15  จัดอบรมใหความรูแกประชาชนโดยมีนายมานพ  
ชมพู  เปนวิทยากรถายทอดความรูความเขาใจและฝกทักษะใหกับผูเรียน  ผูเรียนสามารถขยายพันธุ
กลาไมและเพิม่มูลคาผลผลิตโดยการถักตนไมไดอยางมคีุณภาพ 
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ภูมิปญญาทองถิ่นดานเทคโนโลยี 
 ภูมิปญญาดานเทคโนโลยีเปนความรูความสามารถของชุมชนที่คิดประดิษฐผลงานจาก
วัสดุธรรมชาติ  และ/หรือวัสดุเทียมเปนการผลิตผลงานที่เลียนแบบธรรมชาติ  ซ่ึงไดแก 
 

ผลิตภัณฑโลหะเทียม 
       ประวัติความเปนมา 
 รอยเอกวเิชียร  ฐิตะสมิต   อดีตเคยเปนวิทยากรในการสอนวิชาอาชีพเสริม  และ
หนวยงานที่ตนสังกัดอยูไดสงไปอบรมวิชาอาชีพเสริมจากหลายหนวยงานทําใหมีความรู
หลากหลายในสายวิชาชีพ  ทัง้เรื่องการทําหยกเทยีม  การทําผามัดยอมและอื่นๆ หลังจากที่เร่ิมนํา
ความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาประยุกตเพื่อสรางภาพแกะสลกัโลหะเทยีมขึน้มาในตอนแรกเริ่มทํากัน
เฉพาะในครอบครัว  ตอมาเพื่อนบานเห็นวาการทําภาพแกะสลักโลหะเทียมเปนงานที่นาสนใจ
สามารถสรางรายไดเปนอยางดีจึงขอเขามาศึกษาเรียนรูจนปจจุบันกลุมที่สรางผลงานชนิดนี้มี
จํานวนสมาชิกมากกวา 10 ครอบครัว  นอกจากนีภ้าพแกะสลักโลหะเทียมนี้ยังไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2  ประเภทของที่ระลึกศูนยศิลปาชีพบางไทร  ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต  
พระบรมราชินีนาถ 
 
สิ่งท่ีนาสนใจเรียนรู 
 ผลงานภาพแกะสลักโลหะเทยีมนี้มีความนาสนใจอยูที่ผลงานทํามือ ภาพที่ออกมามีความ
สวยงาม  หรูหรา  ดูสวยสมจริง  เหมือนกับโลหะแทไมมผิีดเพี้ยน เชน ภาพพระรามแผงศรที่อยูใน
กรอบสีทองอรามตัดกับสีเงนิโบราณของโลหะเทียมทีด่เูหมือนภาพทีแ่กะสลักออกมาจากภาพโลหะ
จริง ลวดลายทีโ่คงนูนแสดงถึงความสวยงามออนชอย  สีของภาพเหมอืนภาพเกาโบราณที่
ทรงคุณคา มีทั้งภาพรามเกยีรติ์  รูปชางทรง  ภาพในวรรณคดี ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 34 

 



114 

 

 
                           

 

กลุมแกะภาพนูนบนโลหะเทียม 
 

สถานที่ต้ัง :  
100/72 หมูที่ 5 บานยิ่งโอฬาร ตําบลคลองใหญ 
อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก 26120  

ผูนําชุมชนและกลุม :  
           ร.อ.วิเชียร ฐิติรัตน 
โทร :  08 7917 7835  

ภาพประกอบ 15  ผลิตภัณฑโลหะเทียม 
ที่มา : http://www.thaitambon.com/Tambon/tambonlish.asp 

 
 ผลงานดานผลิตภัณฑโลหะเทียม  ศิลปะภาพนูนบนกระดาษสา  ลักษณะงานแตละชนดิมี
ลักษณะดังนี ้
            1.   การทําแมพิมพ   แมพิมพยางทําขึ้นเพื่อใชหลอช้ินงานตางๆ  เชน  งานหลอเทียนแฟน
ซีหลอช้ินงานปูนพลาสเตอร งานหลอผาบารทิคสําเร็จรูป งานทําผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส หลอปูนซิ
เมนต  และงานหลออ่ืนๆ 
 2.   การหลอไฟเบอรกลาส  เปนงานประเภทกนัชนรถยนต  หมวกกันนอค  หมวกเหลก็        
บังโคลนรถยนต  ปานไฟเบอร  ตราสัญลักษณ  ชอฟา  ใบระกา  ภูเขาเทียม  น้ําตกเทียม  เคลือบเรือ
ไมใหคงทน  ทําพาย  ทําประตูไฟเบอร  ถังน้ํา  อางอาบน้ํา  อางลางชาม  และอื่นๆ  จุดเดนของงาน
ชนิดนี้มีลักษณะผิวบางน้ําหนักเบาซึ้งเปนงานที่ไมเหมอืนงานพลาสติกหลอหรืองานตุกตาเรซิ่น 
 3.   ภาพนนูต่ําบนกระดาษสา   คือ  การนําเอากระดาษสาและกระดาษทีใ่ชแลวมาทํา
ประโยชนหรือสรางงานเปนการเพิ่มคาใหกับกระดาษสาและการนําเอากระดาษที่ใชแลวมาใชเปน
ประโยชนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถนําไปทําผลิตภัณฑรูปแบบตางๆไดเชน  การทําการดอวยพร     
ภาพแขวนผนงั  ทําปกอัลบั้ม  กรอบรูป  ทํากลองใสของตางๆ 
        4.   ผลิตภัณฑโลหะเทยีม  คือการทําภาพนูนต่ําจากวัสดุชนดิหนึ่งเลียนแบบโลหะตอก
ลายที่ทําจากแผนอะลูมิเนียม  แผนเงินหรือแผนทองแดง  และทําไดคราวละมากๆใชเวลานอยความ
คงทนหรือคงรูปไมแพโลหะจริงและสามารถสรางสีสันไดตามใจชอบ 
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ผลิตภัณฑไมมะมวง 
       ประวัติความเปนมา 
 นายอุดม  พลเดชอุดมคุณ  ประกอบอาชีพเปนพอคาไม  หาไมจากจังหวัดตางๆทั่วทกุภาค
ของประเทศไทยเพื่อนําไปขายตอใหกับผูรับเหมากอสราง  ตอมาประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  
ธุรกิจกอสราง  ไดรับผลกระทบขายไมแลวเก็บเงินไมได  จึงเบนเข็มกลุมลูกคาเปาหมายมาเปนกลุม
หัตกรรมพื้นบานทางภาคเหนือที่ผลิตแจกนัทรงสูงจําหนายแกนกัทองเที่ยวชาวตางประเทศ  ไมที่
ตองการมากคอืไมมะมวงแตก็ยังไมประสบความสําเร็จอีกเชนกนัเนื่องจากเก็บเงินคาสินคาไมไดแต
ไดเปนสินคาอยางอื่นทดแทนซึ่งก็คือแจกนัอาศัยความเปนพอคาเกา  จึงนําสินคาไมมะมวงไป
วางขายที่ตลาดจตุจกัร  ปรากฏวาขายไดดีเปนที่นิยมของชาวตางชาติและมีการสั่งซื้อเพิ่มจึงทําให
หันมาทําธุรกจิผลิตภัณฑไมมะมวงอยางจริงจัง 
  ลักษณะธุรกิจที่วานี้เปนการนําไมมะมวงทีช่าวบานลมสวนหรือโคนทิง้ไมรูจะเอาไป
ทําอะไรก็จะรบัซื้อมาในราคาถูกเพื่อนํามาแปรรูปเปนสินคาสงออกโดยการออกแบบใหเปนของ
ตกแตงบาน  เชน  ชามโบว  ใสผักผลไมบนโตะอาหาร เชิงเทียนที่ชาวยุโรปชอบใช  ถาดใสอาหาร  
แจกนัรูปทรงแปลกๆลวดลายสีสันบนแจกันสะดดุตา  ไมมะมวงมีคณุสมบัติที่ดีหลายอยาง  ไมวาจะ
เปนความคงทนสามารถนํามาผลิตไดหลายรูปแบบ  อีกทัง้ยังมีราคาถูกกวาไมชนิดอืน่ลูกคาสามารถ
เลือกแบบตามความตองการของบรษิัทหรือออกแบบดวยตัวเองตามสไตลที่ลูกคาชื่นชอบ 
 
 
 
                 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                               
                          

ภาพประกอบ 16   ผลิตภัณฑไมมะมวง   (ถายวนัที่  10  กมุภาพันธ  2550) 
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สิ่งท่ีนาสนใจศึกษาเรียนรู 
 การเลือกใชวตัถุดิบในการทําผลิตภัณฑ   เร่ิมจากการมองหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกและใช
ตนทุนในการทําต่ําและหายซื้องาย  ดังนั้นไมมะมวงที่ปลูกกันมากทัว่ทุกภาคของประเทศจึง 
 
 

สามารถลดตนทุนในการขนสงหรือส่ังซื้อจากที่อ่ืนไดเปนอยางด ีนอกจากนั้นแลวไมมะมวงยังมี
คุณสมบัติเปนไมเนื้อออน  มลีายเนื้อไมสวยเมื่อนํามาขัดผิวจะไดลายไมที่สวยงาม  ราคาถูกหาได
งายภายในประเทศ                                                                                                                                                           
 
ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ 
       1.   นําไมมากลึงและตัดแบงออกแบบใหไดตามที่ตองการ 
 2.   เมื่อไดแบบทีต่องการแลวนาํไปอบความชืน่ใหเหลือไมเกิน  15  เปอรเซ็นต เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดเชื้อรา  ซ่ึงจะใชเวลาในการอบประมาณ 4-7 วัน 
 3.   จากนั้นจึงนํามาขัดผิวใหเรียบเพราะเมื่อขดัผิวแลวลายไมก็จะโดดเดนขึ้นมา 
 4.   นําไปลงสี  ซ่ึงขั้นตอนนี้บริษทัจะปดเปนความลับเพราะเปนเทคนิคในการทํา 
 5.   แกะสลกัลวดลายใหสวยงาม       
 ซ่ึงขั้นตอนการทําทั้งหมดนีจ้ะเปนการใชแรงงานคนทั้งหมดและที่สําคัญในการผลิตและ
การออกแบบงานแตละชิน้นัน้จะถายรูปและเก็บเทคนิคขั้นตอนการทําไวและมีรหัสของสินคาไว 
ทุกชิ้นแบบทีส่งออกจําหนายนั้นมหีลากหลายรูปแบบเมือ่ลูกคาตองการสั่งซื้อแบบไหน สามารถที่
จะ ทําไดงายไมตองเสียเวลาในการคิดและทําใหมซ่ึงการใชวิธีการแบบนี้ถือวาเปนประโยชนอยาง
มาก 
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ตอนที่ 3 
 

 

 

 

การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 การจัดทําสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน   มีแนวทางการ
ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้คือ 

1. กําหนดเนื้อหา  หมายถึง  สถานศึกษา  สํารวจ  รวบรวม ส่ิงที่มีคุณคา  ภูมิปญญา 
ในทองถ่ินมาสอนใหผูเรียน 

2. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร  หมายถงึ  การกําหนดจุดประสงคในการจัดการ 

เรียนการสอน    เมื่อผูเรียนเรยีนแลวมีความรู  ความสามารถในเรื่องนั้นอยางไร 

3.  กําหนดวิธีการสอนหรือการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียน  หมายถึง  วธีิการสอนที่ให 
ผูเรียนเปนไปอยางที่มุงหวัง  โดยกําหนดตวัผูสอน  เวลา  สถานที่หรือแหลงเรียนรู  ขัน้ตอนการ
สอน 

4. การวัดและประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบผลการเรียนรูที่ผูเรียนมี ความรู    
ความเขาใจ  สามารถปฏิบัติงานไดเพยีงใด   จะใชวิธีการวดัวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางไร 
 การจัดทําสาระหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โดยกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตร  ดังนี ้

1. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  โดยวเิคราะหจากมาตรฐาน        
การเรียนรูชวงชั้น  สอดคลองกับรายวิชา 

2. กําหนดสาระการเรียนรูรายป หรือ รายภาค โดยวเิคราะหจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
โดยมีความสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

3.  กําหนดเวลาเรียนและจาํนวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการ 

เรียนรูเพิ่มเติม 

4.  จัดทําคําอธิบายรายวิชาโดยนําผลการเรียนรูที่คาดหวงั  สาระการเรียนรู  เวลา  และ 

จํานวนหนวยกิต  มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา 
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5.  จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยนําเอาสาระการเรียนรูที่กําหนดมาจัดทาํเปนหนวยการ 

เรียนรูยอย  เพือ่สะดวกในการจัดการเรียนรูและผูเรียนเรียนรูในลักษณะองครวม 

6.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา  และหนวยการ 

เรียนรูที่จัดทํา  กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนและผูเรียน 

 ดังนั้น ในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  จึงเปนการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความ
เปนมนุษย  และสรางศักยภาพในการคดิและการทํางานอยางสรางสรรค    รวมทั้งเกิดเจตคติทีด่ีตอ
ภาษาและวัฒนธรรมในทองถ่ิน  มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 

จุดประสงคการจัดทําสาระหลักสูตร  
 การจัดทําสาระหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูโดยมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพ  คือ 

1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  สรางความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  แสดงความรูสึกนึกคิด  แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา  งาน
อาชีพ  ชุมชน  และสังคมโลก  ในรูปแบบที่เหมาะสมกบับุคคล  และกาลเทศะ 

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  ในหวัขอเร่ืองเกี่ยวกับ 

ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร    ความสัมพันธกับบุคคล  เวลาวาง  สวัสดิการ   
การซื้อ-ขาย   ภูมิปญญาทองถ่ิน    วัฒนธรรม     การเดินทางทองเที่ยว    การบริการ  สถานที่  ภาษา  
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี   
 3.  ใชประโยคผสม  (Compound  Sentence)  และประโยคซับซอน   (C0mplex –

Sentence)  ที่ใชส่ือความหมายตามบริบทตางๆ  ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ 

 4.  อาน  เขียน  ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง  ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการทีม่ีตัวเชื่อมขอความ (Discourse Markets) 

 5.  มีความรู  ความเขาใจ เกีย่วกับวัฒนธรรม  ประเพณี และชีวิตความเปนอยูของชุมชน 
 6.  มีความรูความเขาใจ  ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ   สืบคนขอมูลความรู
ในวิชาอืน่ๆ  ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้นจากสือ่ที่หลากหลาย 

 7.  ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียน  เพือ่การแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ
อยางตอเนื่อง  หาความเพลดิเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     ประกอบดวย 

 สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 สาระที่  2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 สาระที่  3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 สาระที่  4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ต 1.1   เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ           
         ประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมรวิจารณญาณ 

มาตรฐาน  ต 1.2   มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร  แสดงความรูสึกและ 

                             ความคิดเห็น  โดยใชเทคโนโลยี  และการจัดการที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรู  
                             ตลอดชีวิต 

มาตรฐาน  ต 1.3   เขาใจกระบวนการพดู  การเขียน  และสื่อสารขอมูล  ความคิดเหน็ และความคิด 

                             รวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและมสุีนทรียภาพ 

สาระที่  2   ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรมของเจาของภาษา  และนําไปใชได 
                             อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน  ต 2.2   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของ 
                             ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 

สาระที่  3               ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปน 

                              พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

สาระที่  4   ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน  ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศ  ตามสถานการณตางๆ  ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน                        
                               และสังคม 

มาตรฐาน  ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู     การศึกษาตอ    การ 

                               ประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมอื  และการอยูรวมกันในสังคม 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู 
 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เพื่อบงบอกความสามารถและความสําเร็จในการ
เรียนของผูเรียน  ในแตละระดับชั้น  โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ต 1.1   เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ           
         ประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมรวิจารณญาณ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1.  เขาใจน้ําเสยีง  ความรูสึกของผูพูดคําสั่ง คํา
ขอรอง คําชี้แจง คําบรรยาย คําแนะนํา 
สารสนเทศและคูมือตางๆได 
2.  อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลกัการ
อานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน 

3.  เขาใจ ตีความ หรือแสดงความคิดเหน็ 
เกี่ยวกับสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง
ในรูปแบบตางๆถายโอนเปนขอความที่ใช
ถอยคําของตนเอง 
4.  เขาใจ  ตีความ  วเิคราะห  และแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกบัขอความ ขอมูล ขาวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อส่ิงพิมพหรือ
ส่ืออีเล็กทรอนิคส 

-  น้ําเสียง  ความรูสึก  
-  คําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนาํ  คําชี้แจง           

คําบรรยาย  สารสนเทศ  และคูมือตางๆ 

-  บทอานตางๆ 

-  หลักการอานออกเสียง 
-  ภาษาทีใ่ชแสดงความคิดเห็น 

-  ส่ือที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง 
 

 

-  ขอความ  ขอมูล  ขาวสาร 

-  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี 
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มาตรฐาน  ต 1.2   มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร  แสดงความรูสึกและ 

                             ความคิดเห็น  โดยใชเทคโนโลยี  และการจัดการที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรู  
                             ตลอดชีวิต 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1.  ใชภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถ
ดําเนินการสื่อสารอยางตอเนือ่งและเหมาะสม 
โดยใชส่ือเทคโนโลยี ที่มีอยูในแหลงเรียนรูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
2.  ใชภาษาแสดงความคิดเหน็  แสดงความ
ตองการ  เสนอบริการแกผูอ่ืน เจรจาตอรอง และ
วางแผนในการเรียน โดยใชส่ือเทคโนโลยีที่มีอยู
ในแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3.  ใชภาษาเพือ่ขอและใหขอมูล อธิบาย  
แลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับประเด็นปญหา 
เหตุการณตางๆ ในชุมชนและสังคม  สรางองค
ความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทาง
ภาษา และผลจากการฝกทกัษตางๆ รวมทัง้การ
วางแผนในการเรียนและอาชีพ 

4.  ใชภาษาเพือ่แสดงความรูสึกของตนเกีย่วกับ
เหตุการณในอดีต  ปจจุบนั และอนาคต พรอม
ทั้งใหเหตุผล   โดยใชประโยชนจากสื่อการเรียน
ทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้ง
แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

-  ภาษาตามมารยาททางสังคม 

-  ภาษาทีใ่ชสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

 

 

-  ภาษาทีใ่ชแสดงความคิดเห็น  แสดงความ
ตองการ เสนอบรการ 

-  ภาษาทีใ่ชวางแผนการเรียน 
 

-  ภาษาในการขอและใหขอมูล 

-  ภาษาทีใ่ชในการอธิบาย 

-  ภาษาทีใ่ชในการวางแผนการเรียน 

-  ประเดน็ปญหา เหตกุารณตางๆ ในชุมชนและ   
   สังคม 
 

-  ภาษาทีใ่ชแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณ
ในอดีต ปจจุบนั  และอนาคต 

-  ภาษาทีใ่ชใหเหตุผล 

-  วิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐาน  ต 1.3   เขาใจกระบวนการพดู  การเขียน  และสื่อสารขอมูล  ความคิดเหน็ และความคิด 

                             รวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและมสุีนทรียภาพ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1. นําเสนอขอมูล  เร่ืองราว  รายงานเกีย่วกบั
ประสบการณและเหตกุารณหรือเร่ืองทั่วไป 

2.  นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเหตุการณ
ตางๆ กิจกรรม  สินคาในทองถ่ินของตนเองดวย
วิธีที่หลากหลาย 

3.  นําเสนอความคิดเห็นที่มตีอเหตุการณตางๆ 
กิจกรรม สินคาในทองถ่ินของตนดวยวิธีที่
หลากหลาย ไดอยางสรางสรรค และมี
ประสิทธิภาพ 

4.  นําเสนอบทกวี  หรือบทละครสั้น โดยใชเคา
โครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความ
เพลิดเพลิน 

-  ภาษาทีใ่ชในการนําเสนอขอมูล  เร่ืองราว 
รายงาน เหตุการณตางๆ 

-  ภาษาทีใ่ชในการนําเสนอความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆและกจิกรรมในทองถ่ิน 
 

-  ภาษาทีใ่ชในการนําเสนอความคิดเหน็ทีม่ีตอ
เหตุการณตางๆ กิจกรรม และสินคาในทองถ่ิน 
 

 

-  ภาษาทีใ่ชในการนําเสนอบทกวี  หรือบท
ละครสั้น 

 
 

สาระที่  2   ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรมของเจาของภาษา  และนําไปใชได 
                             อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1. ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารได
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
2.  แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม  ประเพณี 
และความเปนอยูของเจาของภาษา 

-  ภาษาทีใ่ชในการสื่อสาร 
 

 

-  วัฒนธรรม ประเพณี และความเปนอยูของ
เจาของภาษา 
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มาตรฐาน  ต 2.2   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของ 
                             ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย  และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1.  เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับ

ภาษาไทยในเรือ่ง คํา วลี สํานวน ประโยค และ
ขอความที่ซับซอนยิ่งขึ้นและนําไปใชไดอยางมี
วิจารณญาณ 

2.  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยทีม่ี
อิทธิพลตอการใชภาษาและนําไปใชอยางมี
วิจารณญาณ 

3.  เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ ในการ
แสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 
 

4.  เห็นคุณคาและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

5.  ตระหนกัในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่
เรียน และนําความรู ความเขาใจ เกีย่วกับภาษา
และวัฒนธรรมมาประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 

-  คํา วลี สํานวน ประโยคและขอความใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 

-  วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
-  วัฒนธรรมไทย 
 

 

-  ภาษาทีใ่ชในการแสวงหาความรู 
-  ภาษาทีใ่ชในการเขาสูสังคม 

-  ภาษาทีใ่ชในการเขาสูอาชีพ 

-  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 

-  ภาษาและวฒันธรรม 
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สาระที่  3               ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน  ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปน 

                              พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1.  วิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนเพื่อขยาย
โลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลายใน
รูปแบบตางๆ 

3.  อภิปรายเกีย่วกับประสบการณที่ไดรับจาก
การใชภาษาองักฤษในการคนควา เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เปน
ภาษาอังกฤษ 

-  เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน 
 

-  ภาษาทีใ่ชในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 

 

- ภาษาทีใ่ชในการคนควาหาความรูที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 
 

สาระที่  4   ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน  ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศ  ตามสถานการณตางๆ  ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน                        
                               และสังคม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆใน
สถานศึกษา ชุมชน ดวยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายและซับซอน 

2.  ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆกับ
บุคคล ในสถานศึกษาและชมุชน 

-  ภาษาทีใ่ชตามสถานการณตางๆภายใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

-  ภาษาทีใ่ชในรูปแบบตางๆ 
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มาตรฐาน  ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู     การศึกษาตอ    การ 

                               ประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมอื  และการอยูรวมกันในสังคม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค 

1.  ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในการทํางาน 
สมัครงาน และประกอบอาชพี รวมทั้งการขอ
และการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพในสถานการณ
จําลองและ/หรือสถานณการณจริง 
2.  ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยรูจักควบคุมตนเอง รับ
ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  แสดงความคิดเห็น
ของตนอยางเหมาะสม และเจรจาโนมนาว
ตอรองอยางมีเหตุผล 

3.  ใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานเพื่อการสื่อสารขั้น
พื้นฐานเกี่ยวกบัการศึกษาตอและ/หรือดาน
อาชีพ 

4.  ใชภาษาอังกฤษเผยแพร ประชาสัมพันธ 
ขอมูล ขาวสารของชุมชน ทองถ่ินและ
ประเทศชาติในการสรางความรวมมือเชิง
สรางสรรค และการแขงในสังคมโลก 

-  ภาษาทีใ่ชในการทํางาน  สมัครงาน  ประกอบ
อาชีพ 

-  ภาษาที่ใชในการขอและใหขอมูล 

 

-  ภาษาทีใ่นการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
 

 

 

 

-  ภาษาทีใ่ชในการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตอ 
 

-  ภาษาทีใ่ชในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
-  ขอมูล  ขาวสารของชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศชาต ิ
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การจัดทําคําอธิบายรายวชิา 
 นําผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป หรือรายภาค มาพิจารณาประเด็นที่ตองการใหผูเรียนได
ศึกษาและนํามาเขียนเปนเปาหมายและภาพรวมรายป  ของความรู  ความสามารถในการใชภาษาที่
ผูเรียนจะปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบรายวิชานัน้ 
 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศกึษาปท่ี  6 

 เขาใจ น้ําเส ียง  ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง  คําแนะนํา  ความแตกตางทางดานภาษาและ
วัฒนธรรม  ประเพณี  อานออกเสียงบทความไดถูกตองตามหลักการอาน  ตีความ วิเคราะห ขอมูล  
ขาวสาร  ขอความ  บทความ  ส่ือที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในแบบตางๆ  จากสื่อ
อิเล็กทรอนิคสในหวัขอตางๆที่เกี่ยวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  การศึกษาและอาชีพ  การซื้อ
ขาย  การเดนิทางทองเที่ยว   ภาษา  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใชภาษาตามมารยาททางสังคม  
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  แสดงความคิดเหน็  และความตองการ  อธิบาย  บรรยาย   
แลกเปลี่ยนความรู  และใหเหตุผลที่เกี่ยวกบัเรื่องราวตางๆ  เหตุการณในอดีต  ปจจุบนั  และอนาคต  
โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยี  ส่ือการเรียนทางภาษา  และผลจากการฝกทักษะตางๆ  แสวงหา
วิธีการเรียนทีเ่หมาะสมกับตนเอง  สามารถนําเสนอขอมูล  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็น  
เจรจาโนมนาว  ตอรองเกี่ยวกบัประสบการณตางๆในทองถ่ิน  ดวยวิธีการที่หลากหลาย  อยาง
สรางสรรคและ มีประสิทธิภาพ  นําเสนอบทกวี  หรือบทละครสั้นโดยใชเคาโครงตามแนวความคิด
ของเจาของภาษาดวยความเพลิดเพลิน  เขารวมกิจกรรม  เปรียบเทียบและนําความรูดานภาษา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อไปใชอยางมีวิจารณญาณ  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน  จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  การเขาสูสังคม และอาชีพ  
สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆตามสถานการณในสถานศกึษา  และชุมชน 
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ตัวอยาง  การจัดหนวยการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

รายวิชา      ภาษาอังกฤษ        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรยีนรู    Local Wisdom     จํานวน ..40.  ช่ัวโมง 

 

หนวยที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา(ช่ัวโมง) 
1 
 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 Visiting the Interesting Places 

-  Ornamental Fiowers and Plants Cultivation Center 

-  Chao Pho Ongkarak Shrine 

Festivals  and Traditions 

-  Flower Festival 

-  Rugs/Mats 

-  MangoTree Products 

Agriculture 

-  Fish Breeding 

-  Woven Plants 

-  Planting 

Culture and Customs 

-  Wat Prasittivet 

-  Sart Thai and Dragon Boat Racing 

Occupation 

-  Woven Mats 

-  Making jossstick 

-  Resin Dalls 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

8 
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แนวทางการจัดการเรียนรู 
 ในการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ครูผูสอนจําเปนตองรู
ความแตกตางระหวางเทคนคิการสอน  วิธีสอน  และแนวคิด  ทฤษฎี  ซ่ึงเปนที่มาของการสอนแบบ
ตางๆ  และจะตองศึกษาวิวฒันาการของทฤษฎี  การเรียนรู  และวิธีสอนเพื่อเปนพืน้ฐานในการ
ตัดสินใจ  เขาใจเหตุผลและเห็นความจําเปนในการที่จะปรับเปลียน  ประยุกตวิธีสอนเพื่อสามารถ
เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  และจุดมุงหมายของการสอนภาษาในแตละระดับทําใหการเรยีน 
การสอนมีประสิทธภิาพ  ผูเรียนเกดิการเรยีนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล  และเกิดศักยภาพ 

สูวสุดตามความสามารถของแตละคน  แนวคิด  ทฤษฏีและวิธีสอนตางๆ  ผูศึกษาไดนําเสนอไวเปน
ตัวอยางดังตอไปนี ้
 

กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
 บิลาช  (จาก  ธูปทอง  กวางสวาสดิ์. 2549: 37-41;  อางอิงจาก  Bilash.  2000)  ไดเสนอ

แนวคดิในการออกแบบกจิกรรมการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร  เรียกวารูปแบบการสอนภาษาที่สอง
ของบิลาช  (Bilash’s Second Language  Instructional  Model) หรือ B-SLIM Modelประกอบ

ไปดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ      

 1. ขั้นวางแผนและเตรียม (Planning and preparation)  ครูผูสอนเลือกกิจกรรมให

สอดคลองกับจุดมุงหมาย ของหลักสูตรและความสนใจของผูเรียน 

 2. จัดเตรียมสื่ออุปกรณที่จําเปน  และนาสนใจ  สอดคลองกับเนื้อหา  ควรเปนสื่อ   

สภาพจริง 
3. ขั้นทําความเขาใจสิ่งที่ผูสอนปอน (Comprehensible input)  ผูสอนอธิบายขอมูล 

ความรูโดยการพูดซ้ําๆ  ชัดเจน  ใชรูปภาพ   สาธิต  และเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามขอสงสัย  
Input  มี  9  ชนิด คือ 

        3.1  การรับรูภาษา (Language awareness)  เปนการรับรูเกี่ยวกบัทักษะทางภาษา   
ทัศนคติ  และการเรียนรูการใชภาษา 
  3.2  การออกเสียง (Pronunciation)  เปนสิ่งสําคญัของการพูดและเปนทกัษะที่อยาก 
สําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ  การฝกออกเสียงควรเนนความคลอง  จังหวะ  และเสียงสูงต่ําตาม
สถานการณ 
 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 49 



129 

 

 3.3 การสอนศัพท (Vocabulary)  ศัพทที่สอนแตละครั้งไมนอยหรือมากเกินไป 
คําศัพทมีความสัมพันธกับเรื่องที่เรียน  การสอนคําศัพทควรสอนจากเรื่องที่ใกลตัวหรือศัพทที่
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน   
  2.4 การสอนไวยากรณ (Grammar)  การสอนตามแนวสือ่สารมี 2 แบบคือ 

     2.4.1 สอนแบบ inductive เปนการสอนโดยจดักิจกรรมตางๆ กอนแลวครู 
ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรปุกฎเกณฑ 
        2.4.2 การสอนแบบ deduction  คือการสอนที่เร่ิมจากกฎเกณฑแลวฝกกฎเกณฑ
โดยใชกิจกรรมตางๆหรือทําแบบฝกหัดทหีลัง 
  2.5 สถานการณและความคลองแคลว (situation and fluency)  ผูเรียนมีความสามารถใช
ภาษาไดอยางคลองแคลว  ผูเรียนรูและเขาใจโตรงสรางของภาษาและสามารถใชภาษาในการสื่อสาร
ไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและสถานการณไดอยางคลองแคลว 
  2.6  การสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม (culture)  หมายถึง การสอนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ลักษณะนิสัย  การแตงกาย  อาหาร  การใชเวลาวาง  เปนการเรียนวัฒนธรรมของเจาของ 
ภาษา  ครูควรสอนในรูปกระบวนการปฏิสัมพันธ (interaction process)  ไมควรสอนในแบบบอก
ความรูหรือขอเท็จจรงิทางวฒันธรรม  ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมเพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรม 
ของเจาของภาษา 
 2.7 กลวิธีการเรียนรู (learning strategy)  หมายถึง  กลวิธีในการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา  เชน  การหาผูชวยในฝกการสนทนาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดผูเรียนจะใชเทค นิดการ
ปรับปรุงและแกปญหาในการเรียนภาษาดวยตนเองทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
 
 

 2.8 ทัศนคติ (attitude)  ผูเรียนที่มีทัศนคตทิี่ดีตอการเรียนภาษายอมจะทําใหผูเรียนมี

ความตองการปฏิสัมพันธกับเจาของภาษาทําใหไดรับ input เพิ่มขึ้นเรือ่ยๆเนื่องจากผูเรียนมีโอกาส

ไดฝกภาษาที่เปนธรรมชาติกับเจาของภาษา  และนอกจากนั้นทัศนคตดิานบวกทําใหผูเรียน
พัฒนาการเรียนรูดานการฟง-พูด  อานและเขียนไดอยางรวดเรว็  และจําไดนานหลังจากการทํา
กิจกรรมในหองเรียน 

 2.9 ทักษะ (skill)  หมายถึง  ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ทักษะการแกปญหา  การ

คนควา วจิัย  การหาความรูดวยตนเอง  และการเรียนรวมกับคนอื่น 
 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 50 



130 

 

 2.9.1 ทักษะการฟง (Listening)  ครูผูสอนควรคํานึงถึงสถานการณ (situation)  หรือ

บริบท (context) การเลือกเนื้อหา(text)  ตองมีความหมายในการสื่อสารกอนที่ผูเรียนจะทํากจิกรรม   

ครูควรยกตังอยางหรือสาธิตกิจกรรมกอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจกอนลงมอืปฏิบัติ  ครูควรออกแบบ
กิจกรรมฝกการฟงที่หลากหลายและนาสนใจ  เชน ฟงเทปแลววาดภาพ  หรืเติมเครื่องหมายลงใน
แผนผัง  หรือผูเรียนดวูิดิโอแลวชวยกนัสรุปหรือเลาเรื่อง 
 2.9.2 ทักษะการพดู (Speaking)  กิจกรรมควรเริ่มจากงายไปหายาก  ครูควรใหความ

ชวยเหลือพรอมทั้งมีรูปแบบและตัวอยาง  เชน  กอนที่จะใหผูเรียนฝกสนทนาครูตองเตรียมบท
สนทนาใหผูเรียนดูบทสนทนาในคณะที่พดูหลังจากนั้นใหทํากจิกรรมที่ยากขึ้นเปนกจิกรรมฝกแบบ
อิสระ     เชนแสดงบทบาทสมมุติ  การใชสถานการณจําลองและการอภปิราย 

 2.9.3 ทักษะการเขียน (Writing)  ควรเริ่มจากการฝกเขียนแบบศัพทนอยกฎนอย  เชน     

การเขียนใบสมัคร คําขวญั  การด  เมนู  พาดหัวขาว ขั้นตอไปเพิ่มศัพทมากขึ้นกฎนอย  เชน  การ
เขียนไดอารี่  คําถาม  จดหมายสวนตวั  โปสเตอร  เปนตน  หรือแบบกฎมากศัพทนอยเปนการเขียน
ที่มีกฎเกณฑมากแตใชคําศพัทนอย  เชน  การเขียนเกีย่วกบัชีวประวัติ  บัตรเชิญ  โปสเตอรโฆษณา
เกี่ยวกับการทองเที่ยว  และอีกแบบคือกฎมากศัพทมาก การเขียนในขัน้นี้จะมีความยากมากขึน้
เพราะสิ่งที่เขียนประกอบดวยกฏเกณฑที่มากขึ้น  คําศัพทที่ใชมาก  เชน  การเขียนนทิาน  ตํานาน  
การอธิบาย  เปนตน 

 3.   ขั้นกิจกรรมเพือ่ความเขาใจและฝก (intake activity)  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อ

ชวยใหผูเรียนเขาใจ input  เปนกิจกรรมเพือ่ความเขาใจใชเวลาจนกวาครูจะแนใจวาผูเรียนเขาใจ 

input  ครูอาจจะใช 3-4 กิจกรรมขึ้นอยูกบัความยากงายของเนื้อหา  เมื่อผูเรียนเขาใจแลวครูผูสอน

ออกแบบกจิกรรมที่ยากและซับซอนมากขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝก  เรียกวากิจกรรมการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

 

 

 

 4. ขั้นผล (Out put)  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนใชภาษานอกหองเรยีนทั้งทักษะ

การฟง  พูด  อาน  และเขยีน  เปนกิจกรรมที่ใชความคิดสรางสรรคประกอบกับความสามารถทาง
ภาษา  อาจเปนกิจกรรมเดี่ยว  หรือกจิกรรมกลุม  เชน  โครงงาน  การเขียนเรียงความ  การทํา
หนังสือพิมพประจําหอง 
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 5. ขั้นประเมิน (Evaluation)  ขั้นนี้ครูผูสอนรวบรวมขอมลูตางๆ เพื่อเปนการประเมนิ

การสอนของตนเอง  เชน  การสังเกตหรือการซักถามผูเรียนเพื่อตองการทราบปญหาตางๆและการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป  สวนการประเมินผูเรียนใชการประเมินตามสภาพจริง (authentic 

assessment)  และการประเมินจากการทดสอบ   

 สรุปการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมุงเนนเพื่อการฝกทักษะการสื่อสารทั้ง 
4 ดานทั้งทักษะการฟง  พดู  อาน  และเขยีน  ผูเรียนสามารถประยุกตใชภาษาในชีวติประจําวนั  การ

เรียนรูมุงเนนการเรียนที่มีความหมาย  เกดิทักษะในการสื่อสารที่ถูกตองคลองแคลว  ดังแผนภมูิที่
เสนอไวเปนตวัอยางในหนาตอไป 
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แผนภูมิ แบบการสอนเพื่อการสื่อสาร ของ B-SLIM Model 
 

 Planning  & Preparation (ขั้นวางแผนและเตรียม) 
- ออกแบบกิจกรรม 

- เตรียมสื่อการสอน 

  

 

 

 

 

Comprehensible Input (ทําความเขาใจสิ่งที่ครูปอน) 
- ครูอธิบายสิ่งที่นักเรียนรู 
- ใหความรูใหม 
- ยกตวัอยาง/สาธิต 

  

 
รับรูภาษา 

การออกเสียง 
ศัพท 

ไวยากรณ 
สถานการณ 
วัฒนธรรม 

กลวิธีการเรียน 
ทัศนคติ 
ทักษะ  Intake activities (ขั้นกจิกรรมเพื่อความเขาใจและฝก) 

- นักเรียนทํากจิกรรม 2 ขั้น  

- ขั้นทําความเขาใจ/และขัน้ฝก 

- ใชเวลา สรางบรรยากาศไมทําใหผูเรียนเกิด
ความกังวล 

   

  Output  (ขั้นผล) 
- กิจกรรมที่ผูเรียนสรางสรรคเอง 
- บูรณาการใชในสถานการณจริง 

   

  Evaluation (การประเมินผล) 
- วัดผลกอน/หลังสอบ 

- สังเกตุพฏติกรรม 

- ครูวางแผน แกปญหาปรับปรุงครั้งตอไป 

 

ภาพประกอบ 17   แผนภูมกิารสอน B-SLIM Model  
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 ในสวนทีเ่ปนเนื้อหาของภูมปิญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรมในอําเภอองครักษนั้น  
สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ไดหลายวิธีในคูมือเลมนี้ผูศึกษาขอนําเสนอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)  โดยมีรายละเอียดและเนื้อหาพรอมทั้ง

แบบฝกทักษะไวเปนตัวอยางพอสังเขปไดดังนี ้
 

ตัวอยางแผนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 

เร่ือง  Tourist  Spot ระยะเวลา  3  ชั่วโมง 

 

สาระสําคัญ   
 ในการสนทนาซักถาม โตตอบ การแสดงความคิดเหน็ และการใหคําแนะนําใหขอมูล
เกี่ยวกับการทองเที่ยวมีความจําเปนที่ผูสอนจะตองรูจกัและมีขอมูลเกี่ยวกับสถานที่นัน้เพื่อใชสอน
ผูเรียนในการแนะนํานกัทองเที่ยวชาวตางชาติไดรูจักสถานที่ หรือแหลงทองเที่ยวทีน่าสนใจ ซ่ึงจะ
ทําใหครูและนกัเรียนเกิดความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อส่ือสารและนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศได 
 

1.   จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 จุดประสงคปลายทาง    
 ผูเรียนสามารถสนทนาโตตอบ  แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัแหลงทองเทีย่วในทองถ่ินของ
ตนเองไดอยางถูกตองคลองแคลว 

 จุดประสงคนําทาง 
- ผูเรียนสามารถสนทนาโตตอบ แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ินได 
- ใหขอมูลเกีย่วกับแหลงทองเที่ยวของทองถ่ินได 
- ใชคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกบัการทองเที่ยวได 
- สามารถพูดประโยคและออกเสียงไดถูกตองตามความหมายที่ตองการได 
 

คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 54 



134 

 

 1. Visiting the Interesting Places 

      -  Chao Pho Ongkharak Shrine. 

     -  Ornamental Flowers and Plants Cultivation Centre. 

 2.  Function :     

  2.1   Asking information about travel and leisure. 

                    2.2   Asking for and giving clarification. 

             3.  Grammar :  The structure of  Wh… question.                   
   

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ครูสนทนาเพือ่นําเขาสูบทเรียนโดยการซักถามผูเรียนเกีย่วกับสถานที่สําคัญ  และ

แหลงทองเที่ยวในทองถ่ิน เชน                   
   Do you know the interesting place in your district ? 

   Where is the interesting place ?   

  Can you suggestion me about the tourist spots?  etc.  

 2. ครูอธิบายคําศัพทที่ใชเกีย่วกบัการทองเที่ยว  ครูสนทนาพรอมใหผูเรียนดูภาพสถานที่ 

ทองเที่ยวทีน่าสนใจในทองถ่ิน เชน ศูนยไมดอกไมประดับคลอง 15 ,  ศาลเจาพอองครักษ  และ          

วัดประสิทธิเวช  เปนตน  

 3. ผูเรียนชวยกันแตงบทสนทนาเสนอแนะขอมูล  เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  การเดินทาง  

ที่พัก คาใชจาย  ของที่ระลึก  และเชิญชวนนักทองเที่ยวมาเที่ยวในทองถ่ินของตน  โดยนําขอมูลจาก
ใบความรูที่ 1  มาแตงบทสนทนา  ดังตัวอยางประโยคตอไปนี ้  
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ใบความรูที่ 1 

Ornamental Flowers and Plants Cultivation Centre 

By the roadside of Klong 15, Ongkarak District, you will see a 
wide array of ornamental flowers and plants, which is dubbed 
as the biggest plant cultivation centre in Thailand. Several 
kinds of plants, ranging from miniature Bonsai plants to large  
species, are on display for domestic and export distribution.  
Tourists may purchase from the Centre situated at Moo 11 at 
very reasonable, wholesale prices, or simply just take a look at the variety of stunning flora from 
the beginning of the Klong turning right (approx. 4.5 km.) down to Santi Dhamma Raj Bumrung 
Temple. 
 A. Conversation : 

  Ormon  :   Which are the tourist spots do you recommend? 

  Yupin  :    Umm… I’d recommend you to visit Ornamental Flowers and Plants 

Cultivation Centre. 

  Ormon :    It sounds good. How can I go there? 

  Yupin  :    You can travel by bus, car, and motorbike.  It’s in Ongkharak 

district . 

  Ormon :    Can you tell me in brief about “Ornamental Flowers and Plants 

Cultivation Centre”.? 

  Yupin  :    Yes, of course. It’s a wide array of ornamental flowers and plants, 

which is dubbed as the biggest plant cultivation centre in 

Thailand. Ongkharak,       Klong 15 area, there are several kinds of 

plants for sale. They are on    display for domestic and export 

distribution. 
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  Ormon :    Great ! When can I see it? 

  Yupin :    I’ll take you to Klong 15, Plant Cultivation Centre on Sunday. Do 

you agree?. 

  Ormon :   That makes sense.  What time should we go there ?. 

  Yupin :     How about Sunday morning around 9 a.m.? 

  Ormon :   That’s fine. I’ll be waiting for you. 

 

4. นักเรียนฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทําแบบฝกตอไปนี ้
 

 B. Pronunciation 
  Practicing  these sentences 
 

 B.1  Which       tourist spot             do you recommend ? 

       Interesting place 

        Program 

        Shopping center 

        Restaurant 

        Hotel      etc; 

 

  B.2 I would recommend you about        Ornamental Flowers. 

       Plants Cultivation Centre. 

               Thai  food. 

               Flowers Festival. 

              Royal Hill Resort. 

               Souvenirs.        
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B.3 It’s        interesting. 

    Popular. 

  Exciting. 

  Boring. 

  Amusing.                                                                                           

 

Exercise 1. Answer these question, use the words in the parenthesis. 

 1. A :  Which tourist spot do you recommend ?  (Chao Pho Ongkharak Shrine) 

  B :  ________________________________________________________________. 

  2. A :  Where is it ? ( Saimoon Sub-district). 

 B :  ________________________________________________________________ 
 

 3. A :  How can I go there ? (by motorcycle) 

 B ;  ________________________________________________________________ 

 4. A :  When will we go there ?  (Tomorrow)  

 B :  ________________________________________________________________ 

 5. A  :  What time should we go  ?  ( 8.30 a.m.) 

 B :  ________________________________________________________________ 

 6. A :  How far is it from here ?  ( 1.5  kilometer)   

 B :  ________________________________________________________________ 
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Exercise 2.  Fill in the blank with  Wh… question ( What, Where,  When, Why, Which, 

Who, and How . Use the answers  from right (a-j) . 

 1.  ___________ is your home town.?  a. in Samudsongkram. 

 2. ___________  time do you go to Rangsit ?  b. at 10.30 in the morning. 

 3. ___________  flower do you like most?  c. rose 

 4. ___________  did you go with yesterday?  d. my boyfriend 

 5. ___________  do you go to Sida Resort ?  e. by bus 

 6. ___________  does it  mean ?    f.  It means “ grow plants” 

 7. ___________  will you go aboard ?   g. next year 

 8. ___________  do you travel a lot ?   h. I like it. 

 9. ___________  is your best friend ?   i. Nusaba 

 10.___________  will you go on vacation?  J. To England 
 

 C.  Vocabulary :  Study the meaning of these words and then pronounce them. 

  array                 =  a large number of different things. 

  cultivation  =  land the prepare and grow crops. 

  display  =  to show proudly to people. 

  distribution =  delivering of something to several people. 

  dubbed  =  particular names as a way to describe things. 

 

  domestic  =  the items and services are intended to be use in people 

home. 

  export  =  a product or raw material is sale and sending of it to 

another  country. 

  miniature      =  smaller in size. 

  ornamental     =  to intended to be  attractive. 

  purchase   =  act of buying something. 

  stunning  =  extremely beautiful or impressive. 
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Exercise 3.  The  following words are all taken from passage .Some of them are verb, 

some of them are adjective, and some are noun .Please put them in the 

correct  appropriate boxes below.  array      

  cultivation    display       distribution     dubbed         domestic     

  export   miniature     ornamental     purchase      stunning 
 

              Verb            Adjective                noun 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

…………………….. 

……………………... 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
     

Exercise 4.  Put the suitable word into the gap of the these sentences. 

 1. You will see a wide _____________  of people at  Bird’s Concert. 

 2. Gardeners prepare _________________  for their crops. 

 3. We can _________________  souvenirs from shopping  center in the city. 

 4. The ______________  for painting arts are held at Siam Gallery. 

 5. The center of plantation have variety of ___________  flora from the 

beginning of  Klong  15, 

 

การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตการณแสดงบทบาทสมมุติ 

 2. สังเกตการณเขารวมกิจกรรม 

 3. ตรวจใบงาน 

สื่อ-อุปกรณ 
 1. โปสเตอรโฆษณาแหลงทองเที่ยว / แผนพับ /ภาพถาย 

 2. ใบความรู  แบบฝกหัด  ใบงาน  

 3. หนังสือพิมพ 
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D.  Application  

  เมื่อนักเรียนไดฝกทักษะตางๆการสนทนาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวจนเขาใจดแีลว     
ใหนกัเรียนนําเสนอขอมูลที่อยูในใบความรูที่ 2  มาแตงประโยคสนทนา ตามสถานการณที่กําหนด
มาเขียนบทสนทนาและฝกสนทนาโดยจบัคูหรือเปนกลุม  แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน ใหครูและ
เพื่อนๆชวยกนัประเมินและแสดงความคิดเห็น 
 

ใบความรูท่ี 2 

Pheun BaanThai Phwan 

You may take some time to drop by this museum located at 
Wat Fangkhlong Temple, Pakplee District. The museum 
shows a collection of Thai grains ranging from the past until 
the present, the famous Thai "Seen" fabric, grindstone, a tank  
for boiling coffee the ancient way, old farming equipment, 
tools for weaving clothes, craftsmanship, and around the 
temple there is a community weav-ing clothes/mats and making salted eggs preserved with sweet-
smelling banyan leaves. 

 
 

ใบความรูท่ี 3 
      

                  Chao Pho Ongkarak Shrine  

This Shrine can be visited by the Nakorn-nayok River, 
Sansaimoon Sub-district. And so the story goes that as King 
Phra Chulachomklao ascended the throne he made a Royal 

visit to the province of Prachinburi passing through Nakornnayok River and stayed over near the 
Chao Pho Ongkarak Shrine. 
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ใบความรูท่ี 4 

SANG  SAWANG FISH FARM 

 In 1945,  when a young man Peo was 17 years old, he immigrated from China to 
Thailand  and started to earn a living by working as a dish-washer, a waiter and fetching water for 
his employer in the evening. He was able to save some money and then invested in a farming 
business at Lumlookka district, Pratumtanee Province. his first investment was failed. 

 In 1951, He decided to change his career from rice farming to working for wages by 
rowing the boat and selling vegetables. When he was able to save some money, he invented in a 
fresh water fish farm at Klong Bang-boa, Bangkhen, Bangkok metropolitan. 

 Learning many defects in fish-breading from his experiences gained in the past 12 
years ,thus the young man Peo  which later became Dr.peo could successfully solve almost all 
defects in fish breeding. He known very well how to get the most out of fish-breeding. He gained 
more skills and became an expert in fish-insemination 

 There are many varieties of fish breeding in “ Sang Sawang Fish Farm”. The Chinese 
fishes are  pla-cha-hu, pla-lin-hu  and pla song-hu.  And some Thai fishes are pla-duk or catfish, 
pla-sa-why or pangasius foroleri, platapiean, playeesok. Etc.,  

 Dr. Peo  Varijananda is the owner of Sang Sawang Fish Farm. 

 Breeding Farm :     6/1 Rangsit Rd,. Km. 37 , Ongkharak Nakhonnayok  26120 

 Tel. 037 391385,  081 2110957. 

 ที่มา : LIVE AND WORK  Dr. PEO  VARIJANANDA หนา  10 
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Learning) 
 กรมวิชาการ (2544:137-141)  อธิบายความหมายของการเรียนรูแบบบรูณาการวา เปน

การจัดการเรยีนการสอนที่เปดโอกาสใหใชวิธีการแบบตั้งคําถาม (Questioning)  และกระบวนการ

แกปญหา(problem solving) เปนกระบวนการแสวงหาความรูและทกัษะโดยไมยึดติดกับ

โครงสรางของสาขาวิชาตางๆทางวิชาการ   

 การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการนั้นเปนประโยชนตอครูผูสอนและผูเรียนคอื 

 1. เปดโอกาสใหครูผูสอนทุกสาขาวิชาไดทํางานรวมกนั 

 2. ผูเรียนไดสามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชวีิตจริง 

 3. ผูเรียนไดความรูความเขาใจในภาพรวมสามารถเชื่อมโยงความรูและประสบการณได 

 4. ผูเรียนมีโอกาสไดทํางานรวมกันเปนกลุมและแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกนัและกนั 

 5. ผูเรียนแสวงหาความรูอยางมีจุดมุงหมาย 

 6. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางไมจํากัด 

 7. ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนเปนแหลงวิทยาการ

รวมมือเพื่อพฒันาชุมชนไดอยางเหมาะสม 

 8. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต 

 แนวทางการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ สามารถทําไดโดย  กําหนดแกนสาระ (Theme)      

ใหสอดคลองกับกลุมสาระอื่นๆที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูที่มี
ความสัมพันธกัน  เชน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  คณติศาสตร  ศิลปะ ดนตรี  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หรือโดยการนํา
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละกลุมสาระฯ ที่สัมพันธกันมาสรางเปน Theme แลวจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงสามารถดําเนินการได 3 ขั้นตอนดังนี้คือ 

 ขั้นที่ 1   เลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละวิชานาํมาบูรณาการควรคํานึงถึง  
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกันและเสริมการเรียนรูกัน 

 ช้ันที่ 2  นําจุดประสงคการเรียนรูมาตั้งคําถามเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนด  
จุดประสงคของรายวิชาที่นาํภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดทํากจิกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 3  กําหนดผลงานของผูเรียนใหชัดเจน 
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วิธีจัดกิจกรรม 
 แครนดอล (ธูปทอง  กวางสวาสดิ์.  2549 : 107-110; อางอิงจาก  Crandall. 1994)  

อธิบายวา  การเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้นครูผูสอนสามารถจัดกจิกรรมได  4  วิธี คือ 

  1. การเรียนแบบกลุมรวมมือ (cooperative learning / grouping strategy)  

มุงเนนความรวมมือในกลุมผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาและวิชาการแตกตางกนัชวยกันทํา
กิจกรรม  มีการกระตุนใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ  ทดสอบ
สมมุติฐานและชวยกันสรางองคความรูใหม 
 2. การเรยีนรูโดยใหงานหรือการปฏิบัติทดลอง (task-based or experimental  

learning)  ผูสอนควรจัดสิ่งแวดลอมใหผูเรียนไดพัฒนาทกัษะการคิดควบคูกับการพัฒนาทักษะ

ภาษาและดานวิชาการของผูเรียน โดยการใหผูเรียนเรยีนดวยกิจกรรมพเิศษหรือการทาํโครงงาน 

 3. มหภาษา (Whole language)  ผูเรียนควรไดรับความรูทางภาษาโดยบูรณาการ 

ทักษะทั้งหมดเขาดวยกันเนนการสอนภาษาอยางมีความหมาย  บูรณาการการเรียนการสอนภาษาเขา
กับการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาโดยเนนเนื้อหาทางภาษาที่มีความหมายและใชภาษาในสภาพจริง  
มุงเนนพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ดานคือ  ฟง  พูด  อานและเขียน   
 4. ผังกราฟก (Graphic organizer)  เนนการใชผังกราฟกในการจัดระบบและ 

นําเสนอขอมูล  เชน กราฟ  แผนผัง  แผนภมูิ  ตาราง  แผนที่  ชารท ไดอะแกรม ฯลฯ  ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนสามารถจัดวางขอมูลที่ไดจากการอาน  อภิปราย  เปนการพัฒนาทักษะการอาน 
 

 วิธีสอน 

 ยลิโอปสโซ (ธูปทอง  กวางสวาสดิ์.  2549 :110; อางอิงจาก Yaliopisto.1999)  กลาววา 

เปนการจดักิจกรรมโดยใชการสอนที่ยึดหลักจิตวิทยาเรียนรูแบบองครวม  ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกดิ
ประสบการณในตัวของผูเรียนเอง  การจัดกิจกรรมทักษะทางภาษาควรทําดังนี้คือ 

 1. ทักษะการฟง (Listening)  การเลาเรื่อง  ตํานาน  นิทาน  บทสรุป 

 2. ทักษะการพูด (Speaking)  กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร บทบาทสมมุติ การสัมภาษณ  

การเลาเรื่อง  การทองบทกวีและการรองเพลง 
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 3. ทักษะการอาน (Reading)  อานแบบเขมขน  การอานเพือ่การจับใจความสําคัญ     

การสรุปเรื่องที่อานดวย mind map  การทําโครงงานจากการอาน (Project work)  การตั้งคําถาม

จากบทอาน 

 4. ทักษะการเขียน(Writing) เขียนโดยใช mind map  การเขียนเรียงความ  การทํา

แบบฝกหัดคําศัพท  และไวยากรณ   
 การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเปนการสอนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงจากสิ่งที่

ผูเรียนไดเรียนรูในหองเรยีนเขากับสถานการในชีวิตจริง  และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  
สวนดานเนื้อหาวิชาเปนการบูรณาการความรูทักษะจากวิชาตางๆที่เกีย่วของกันนํามาเชื่อมโยง
สัมพันธความรูและทักษะจากรายวิชาเหลานั้นมาใชในการแกปญหา  สามารถประยุกตการเรียนรูได
จากการมีสวนรวมของผูเรียนที่มีการปฏิบัติรวมกันเปนกลุม  ซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอการบูรณาการ
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกับสาระการเรียนรูอ่ืนโดยแสดงเปนผังมโนทัศนดงันี้  
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ผังมโนทัศนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  (Integrated  Learning) 
 

  ภาษาตางประเทศ 
                      Tourist spots  career                                             วิทยาศาสตร                                                 
                           Culture Occupations                                         - สิ่งแวดลอม      

                    Communicative Famous  Place                                - ระบบนิเวศน 
                                                                                                          -  แรธาตุที่สําคัญ 

 
                                                                       ภาษาไทย   

คณิตศาสตร                                                                    ภูมิปญญาทองถิ่น                                         วรรณกรรมและ 
- การคํานวนหาพื้นที่                                                   Local Wisdom                                                      นิทานพื้นบาน                                                 

   ทําการเกษตร                                                                                                                                          ภาษาถิ่น       
 -ระยะทาง      

                        

                                                                                                          การงานอาชพีและเทโนโลยี 
            ศิลปะ                                                                                                       การเพาะเลีย้งปลา   การประกอบอาชีพ 
-วาดภาพวรรณกรรมพื้นบาน                                                                                  การเพาะพนัธุไม    การทําเกษตร                         
- ภาพวาดภูมิปญาทองถิ่น                                                                                                                 แบบผสมผสาน                                                                    
                                                                                                                                                                 

                                                                                               สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

                                                   ประวัติความเปนมาของทองถิ่ 
                      ดนตรี/นาฏศิลป                                    พิธีกรรมทางศาสนา เอกลักษณทางวัฒนธรรม 

                        เพลงพื้นบาน                    ประชากรและสภาพสังคม   

             ระบําบาน        ระบําชาวนา 
               การละเลนพื้นบาน 

 

 

ภาพประกอบ 18   ผังมโนทัศนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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 ในการจดัการเรียนการสอนโดยนําภูมิปญญาทองถ่ินดานศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ผูศกึษาไดนําวรรณกรรมพื้นบานซึ่งเปนนิทานเลาสืบทอดกันมาจนเปนตํานานประจํา
ทองถ่ินเรื่อง “กระตายสามขา” หรือ “ตํานานบึงพระอาจารย”  มาจัดเปนตัวอยางของกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ (Integrate  Learning) 

โดยการจดักิจกรรมเลานิทานภาษาอังกฤษ (Telling Story) หรือ กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role 

play) เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะทางภาษาทั้งการฟง การพูด  การอาน และการเขียน  นอกจากนั้น

ผูเรียนยังสามารถสื่อสารดวยการใชภาษาทาทาง (Body  Language) ที่ใชประกอบทาทางในการ

เลานิทาน  ผูเรียนมีการบูรณาการความรูทกัษะภาษาอังกฤษกับกลุมสารการเรียนรูอ่ืน เชน  สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เพราะเนื้อหาของนิทานเกี่ยวของศาสนา  คติความเชื่อ  บูรณาการกับ
กลุมสาระศิลปะ ผูเรียนสามารถใชความคิดสรางสรรคงานศิลปะมาประกอบฉากละคร ใชดนตรี
ประกอบการแสดง  และกลุมสาระภาษาไทย  ผูเรียนนําหลักการเขียนภาษาไทยเปรยีบเทียบกับการ
ใชภาษาอังกฤษในการแปลเนื้อหาเขียนเปนบทละครภาษาอังกฤษ  นอกจากนัน้แลวสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ก็ยังมีสวนเกีย่วของในเรื่องสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เปนตน.   
 ผูศึกษาขอเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการดังนี ้
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แผนการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

หนวยการเรยีนรูเร่ือง  Fairy Tale ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

เร่ือง The Three Legs Rabbit เวลา   4   ช่ัวโมง 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 1.1  เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน
จากสื่อประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวจิารณญาณ  
         มาตรฐานที่ 1.3   เขาใจกระบวนการพดู การเขียน และการสื่อสารขอมูล ความคิดเหน็ 
และความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรีภาพ 

 สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐานที่ 2.2   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวจิารณญาณ   

 สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 มาตรฐานที่ 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
และเปนพื้นฐานในการเปดโลกทัศนของตน 
  

2.  สาระสําคัญ    
 นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นโดยใชเคาโครงและแนวความคิดของเจาของภาษาดวย
ความเพลิดเพลิน 

3.  จุดประสงค    
 1. ฟงและอานนทิาน  แลวบอกสาระสําคัญ และรายละเอยีดได 

 2. ออกเสยีงคําศพัทไดถูกตองตามหลักการออกเสียงทางภาษา 

 3. ใชศัพทและโครงสรางประโยคไดถูกตอง 

 4. บรรยายลักษณะนิสัยของตวัละครได 
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4.  เนื้อหาสาระ  Fairy Tale  (ตัวอยางจากใบความรูนิทานเรื่อง “กระตายสามขา” ) 
 1. Title  :  The Three Legs Rabbit 

 2. Vocabulary :   

  Fairy  tale    =    a story which magical things happen because some of   

                             the characters  are fairies or other imaginary people. 

  Fable =   a story that is intended to teach a moral lesson. 

  Comedy       =   a play or film that has a happy ending and that deals with  

        Real-life  situations in a light-hearted way. 

  Humor         =   the ability that a person has to see when things are 

amusing, instead of being serious all the time. 

 3. Grammar:  Past simple tense  and  Past continuous tense 

 

 5.  กิจกรรมการเรียนรู  Warm up activity  

 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกีย่วนทิานพื้นบานที่นักเรยีนเคยไดยิน ไดฟง หรือเคยอาน

มากอนแลวใหนักเรยีนเลาเรื่องยอใหเพื่อนในชั้นเรียนฟง 
  Teacher :   Have you ever heard  fairy tales? 

        What happened in the story? 

    Is it a comedy story? 

    Do you know a folk tale about Ongkharak  district    

 2. ครูยกตัวอยางนิทานพื้นบานเร่ืองกระตายสามขาโดยปรับเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษแลว

ใหนกัเรียนศึกษาบทอาน  จากใบความรูที่ 5  หนา 146 
 3. ครูเสนอคําศัพทเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน และโครงสรางไวยากรณ Past simple tense  

และ  Past  continuous  tense  นักเรียนฝกการแตงประโยคตามโครงสรางที่ไดเรียนไปแลว 

 4. แบงนักเรยีนออกเปนกลุมละ 5-6 คน  ศึกษาขอมูลจากใบความรู ที่ 5  แลวอภิปราย

ลักษณะตัวละคร  เหตุณที่เกดิขึ้น แลวสรุปความคิดเหน็  เพื่อนําโครงเรื่องมาสรางสรรคเปนบท
ละคร  โดยใชคําศัพท  สํานวน  โครงสรางไวยากรณทีไ่ดเรียนในบทเรียนนี ้
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 5. ครูใหคําปรึกษา แนะนําการใชภาษาและโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษแกนักเรยีน 

 6. นักเรียนรวมกนัอภิปรายลักษณะตัวละคร คติความรูที่ไดจากนิทาน  แลวนํามาเขยีน

เปนละครโดยแปลเปนภาษาอังกฤษประกอบการเลานิทานจากเรื่องทีน่ักเรียนสืบคนมา 
 7. นักเรียนฝกซอมการเลานิทานภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ  (นักเรยีน

อานเรื่องจากใบงานที่  5   
 8. นักเรียนนําเสนอผลงานของแตละกลุมโดยการจัดการแสดงการเลานิทานมี ส่ือ 

อุปกรณประกอบการเลาตามที่นักเรียนฝกซอมและจัดเตรียมการณ 
     

6.  การวัดประเมินผล 
 6.1 สังเกตนักเรียนทํากิจกรรม  แสดงละคร ตอบคําถาม  แบบฝกหัด 

 6.2 นักเรียนทาํแบบฝกหัดในใบงานที่ 1  หนา 150 
7.  สื่อการสอน 

  1. ใบความรู   
 2.  ใบงาน    แบบฝกหัด  
 3.  แถบบันทึกเสียง 
 

8.  แหลงความรู 
 หองสมุด   ปราชญชาวบาน  หนังสือนิทาน 
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ใบความรูท่ี  5  เร่ือง Fairy Tale 
The Three Legs Rabbit 

 

 Long time ago there was a magic priest who lived in Wat Po Tan  (Tambon 

Bang   Plakod ,  Amphur  Ongkharak, Nakhonnayok Province).  One day,  there was a 

man  came  into the  temple and gave a death rabbit to him.  At that time was evening, 

so the priest told a novice to grill rabbit for tomorrow breakfast.  While the  novice was 

grilling rabbit, its was very  sweet smell. He couldn’t endure, so he tasted one of the 

grilled leg without  nobody knew. He kept the left over for the priest to eat in the next 

morning. The  novice took the grilled rabbit which had 3 legs to the priest when the 

breakfast time arrive. The priest saw it  he  surprised and asked,  My boy “ Why this  

rabbit has 3 legs?”  Where did the other one?”.   The novice replied,” the rabbit has 3  

legs, sir”.  Oh! No, it has  4  legs, said the priest.  The rabbit has 3 legs only, the novice 

attested. Although the priest questioned him many times, but every times he  confirmed 

the rabbit had 3 legs. The priest examined the novice is a resolute and brave boy.  

 Next day the priest asked the novice, Do you want to eat food with the king at 

the palace?  Yes, sir. The novice answered him. The priest made some magic powder 

and told him ”You should paint this powder on your body before  you go to the palace. In 

the next morning the novice came to the palace and he painted magic powder on his 

body. The king ate food with the novice, but the king did not see the novice. His food 

was not enough to eat. The king ordered some more and spicy food.  After the novice 

has eaten  spicy food he was hot and perspiring. And then magic powder felt off his  

body. The king saw and asked him, “ Who are you?. Who let you here?.“  “I live at  Wat 

Potan.” The novice answered.  The king was very angry, so  he commanded his soldiers  

to take him to the jail. A few day later the priest helped his disciple to escape  from the 

jail. The priest gave him a magic areca nut , after he ate it he was  disappeared  

immediately. The priest and the novice could ran away from the jail and lived in Wat 

Potan.  The king and his soldier wanted to arrested them.  
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 On the way to Tambon Potan, They must across  the river (today this  village 

named  “Ladsa-ed”  instead “Tasadet”). The king arrived there while the priest, monks, 

and novice were eating. Before the soldiers arrested them, the  priest asked permission 

to have eaten already. After finished eating he asked the disciples “Who want to go with 

me.?. All of us will go with you, sir.” they said. The priest had enchantment some water 

and splashed it on the disciples. Novices changed into shrimps and young fish, the 

priest changed into a heron. He picked them up and flew to the south-east. This area is 

called “Bueng Pra Arjan” or Wat  Pak-klong Pra Arjan”. Now the place where the priest 

and novice lived together. 

 

  

ใบงานที่ 1 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ  เร่ือง Fairy Tale     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

>>>>>>><<<<<<<< 
 1.  Vocabulary Link 
 A. Match the words (1-7) with the meaning (a-g). 

  1. attest  a.  to describe someone who has a particular 

  2. confirmed  attitude are very unlikely to change. 

  3. priest  b.  a person who follows the examples . 

  4. magic c.  to show or prove that it is true. 

  5. disciple d.  a man who has particular duties and  

  6. enchantment  responsibilities in the place where people worship. 

  7. heron  e.  the power to use super nature force to make  

           apparently impossible things. 

      f.  a magic spell. 

     g.  a bird which has very long legs, long beak, and             

                                grey and black feathers.  
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 B. Unscramble these question about fairy tale. 

  1.   (the/ what’s / about /story) 

   ______________________________________________________________ ? 

  2.   ( What/ in /the / story/ happened)? 

   ______________________________________________________________ ? 

  3.   (it / is /comedy /a /story) 

   ______________________________________________________________ ? 

  

 C. Complete the conversation . 

  Yotin :   I’ve read a comedy fairy tale ! 

  Somchat : Really? _______________________________________________.? 

  Yotin :    The Tortoise and the Hare. 

  Somchat : ______________________________________________________ ? 

  Yotin :  The tortoise won the race. 

  Somchat : ______________________________________________________? 

  Yotin :  The main point is slow and steady wins every time. 

 

 D.  Write the conversation about your favorite fairy tale.  

  You :   ______________________________________________________ 

  Your friend :  ___________________________________________________ 

  You :   ______________________________________________________ 

  Your friend :  ___________________________________________________ 

  You :   ______________________________________________________ 

  Your friend :  ___________________________________________________ 

  You :   ______________________________________________________ 

  Your friend :  ___________________________________________________ 

  You :   ______________________________________________________ 
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Grammar 
A. Fill in the correct form of each verb. Use the past continuous or the simple past. 

 Long  ago there(1;be)________a magic priest who (2;has) ___________magical. 

The priest (3;pray)___________ in the temple, the man (4;come)_______________ to the 

temple and (5;give)_____________ him a rabbit. The priest (6;tell) ______________ the 

novice to grill it. When the novice (7;grill)______________ the rabbit on fire, it (8;smell) 

____________ very sweet.  Someone (9; see) ___________ the novice while he 

(10;taste)_____________ one leg of it, and was punished by the priest. 

         

B.  Write down the favorite fable for practicing role play or exhibition in the classroom. 

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 74 
 



154 

 

ใหนกัเรียนตอบคําถามจาก   Self  Evaluation  เพื่อประเมนิความรู  ความเขาใจในบทเรียนนี ้
 
 

Self Evaluation 
        Correct these sentences. 

1.   She writing a letter now. 
________________________________________________________________. 

2.   We are going to the cinema last Sunday.  
________________________________________________________________. 

3.   I didn’t studied yesterday.  
_________________________________________________________________. 

4.   My friends  were  watching  television in the living room . 
      _________________________________________________________________. 

 
Complete this questionnaire 

1. This lesson is                    Interesting             fun                   boring 
2. I have learnt                a lot   quite a bit          some         a little             nothing  
3. Write down the most interesting points of the lesson. 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learners-Centered Activities) 
 กรมวิชาการ (2544 : 129-132)  ไดอธิบายวา  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั

หรือผูเรียนเปนศูนยกลางนัน้  มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในการใชภาษา(Language Use) 

และมุงเนนใหผูเรียนรูจักกระบวนการเรียนรู (Language learning) ตามความสนใจและความ

ตองการของผูเรียนทั้งในรูปแบบการเรียนในหองเรยีน (Informed Instruction Manner)    

การเรียนดวยตนเอง (Self - access learning)  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       

แบงออกเปน  3  ช้ันตอน  คอื 

 1.  ขั้นวางแผน (Planning)  

  1.1   วิเคราะหความตองการของผูเรียน 

  1.2   ตั้งเปาหมายและจุดประสงครายวิชา 

  1.3  เลือกเนื้อหาทีค่รอบคลุมทั้งดานทักษะทางภาษาและดานทักษะการเรยีนรู 
         1.3.1  ดานทักษะทางภาษา (Language Skills)  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรม   

       1. มุงเนนใหผูเรียนเขาใจและเห็นประโยชนของเนื้อหาที่เรียน  

     2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติและฝกทกัษะความรูใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ   

    3. กิจกรรมการเรียนการสอนตองสัมพันธกับความตองการของผูเรียน  

    4. ผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการทางภาษาตามลําดับขั้นตอนจากงาย
ไปสูส่ิงที่ยากขึ้นหรือจากสิง่ที่ใกลตัวไปหาสิ่งที่ไกลตวั 

          1.3.2  ดานทักษะการเรียนรู (Learning Skills)   

                  1.  ควรเอื้อใหผูเรียนไดใชกลยุทธในการเรียนภาษาที่มปีระสิทธิภาพ  
    2.  ผูเรียนสามารถเรียนตามวธีิที่ตนพอใจและเขาใจ   
    3.  สงเสริมใหผูเรียนรูจักกําหนดเปาหมายของตน 

    4. ผูเรียนไดพฒันาทักษะในการประเมินตนเอง 
 2. ขั้นดําเนนิการ (Implementation) หมายถึง  ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนสามารถ

ดําเนินไดตามความเหมาะสมของเวลาและความพรอมของผูเรียน 
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 2.1 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการกระตุนและเสนอความรูพืน้ฐานเชื่อมโยงกับความรูเดมิ 
      2.2 ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอและแยกแยะเรื่องที่จะเรียน  เชน กําหนดวา
เร่ืองใดครูตองอธิบายเพราะเปนเรื่องที่ซับซอนผูเรียนอาจไมเขาใจอยางแทจริง เชน ทฤษฎี กฏ 
หลักเกณฑ เปนตน 

       2.3 ผูเรียนแบงงานหรือแบงหนาที่รับผิดชอบ 

       2.4 ผูเรียนวางแผนการทํางาน 

       2.5 ผูเรียนตรวจสอบ  ทบทวนความคิดของตนเอง  และแกปญหา 
       2.6 รายงานผลหนาชั้นเรยีน  นักเรียนคนอืน่ในหองเรียนอภิปรายและประเมินผล 

       2.7 ครูผูสอนสรุปการทํางานของผูเรียน  แกไขปรับปรงุใหถูกตอง  ใหรางวัลหรือแสดง
ความชื่นชมผูเรียนที่เปนผูคนควาดวยตนเอง 
 

        ขั้นการวัดและประเมินผล (Evaluation) อาจทําไดดังนี้คือ 

         1.  ประเมินผลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  ความพึงพอใจของผูเรียน 

  2.  การทดสอบ  สอบถาม  การสังเกต  สัมภาษณ การประเมินตนเอง  แฟมสะสมงาน 

       3.  ควรมีการประเมินผลทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดานความรู  ทักษะ และ

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
        4.  ควรดําเนนิไปพรอมกับการเรียนการสอนเปนระยะๆและตอเนื่อง 
 

 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นมุงเนนใหผูเรียนเกดิความรู  
ความ สามารถในการใชภาษาและกระบวนการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทกัษะทางภาษาและทักษะการ
เรียนรู  ครูผูสอนควรจัดควรใชวิธีการสอนที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  และไดรับการฝกฝนจนเกดิ
ความเขาใจอยางถองแท  สามารถประเมินผลไดดวยตนเอง ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดดังนี ้
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 Learners-Centered Language 
- วิเคาะหความตองการของผูเรียน 
- เขียนจุดประสงครายวิชา 
-  เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม  
 

 

   
 Planning 

-  Language Skills 
-  Learning Skills 

 

   
 Evaluation 

-  แบบสอบถาม 
- ทดสอบ สัมภาษณ 

 

 

 ภาพประกอบ 19  ผังมโนทัศนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
  

 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนภาษาตางประเทศ    โดยใชภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการประกอบอาชีพนั้นสามารถดําเนินการจดักิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ ในคูมือนี้ผู
ศึกษาไดนําเสนอการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมุงเนนใหผูเรียน  เกิดความรู  
ความสามารถในการใชภาษาและกระบวนการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทกัษะทางภาษา  เปนฝกทักษะ 

ผูเรียนใหสามารถเรียนรูทักษะภาษาทั้งดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขยีน  จนเกดิความ
เขาใจอยางถองแท สามารถประเมินผลไดดวยตนเอง  ในการจัดการเรยีนการสอน  ผูศึกษาได 
นําเสนอโดยการเขียนแผนการจัดการเรียนการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินกจิกรรม
การสอน  เนื้อหาของภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  และแบบฝกทกัษะ ดังตัวอยางตอไปนี ้
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ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ 
 

หนวยการเรยีนรูที่..... Occupation   ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

เร่ือง  Woven Plants ระยะเวลา   4  ช่ัวโมง 

 

1. สาระสําคัญ   
 สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทาํไมถักได 
 

 จุดประสงคการเรียนรู :   
 1.  นําเสนอขอมูล  เร ื่องราว  และกระบวนการทําไมถักได 
 2.  แสดงความคิดเห็น อภิปรายเกีย่วกับการทําไมถักโดยใชทักษะทางภาษาได 
 3.  เขียนรายงายงาน  นําเสนอผลงาน เปนภาษาอังกฤษไดถูกตองทั้งการใชคําศัพทและ
โครงสรางของประโยค 
 

 เนื้อหา                             
 1.  Woven Plants 

 2.  Way of Life/Culture and Environment 

 3.  Process of Production 
 

 Vocabulary  
 construction   =  making object by joining parts or pieces together. 

 perpendicularly =  stands or rises straight up from the ground. 

  irrigation  =  to supply all of land with water through ditches  that are  

      specially put there in the order to help crops to grow. 

 community  =  all the people who live in a particular area or place. 

 confidence  =  the belief that you can deal with situations successfully. 

 avoid   =  take action in order to prevent from affecting. 
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 continually  =  something is continues to happen without stopping. 

 attractive  =  seems nice or interesting  

 increasing  =  becomes bigger in number or amount. 
 

 Grammar :                   Comparison of comparative degree  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. ครูสนทนาทักทายนักเรียนเกีย่วกับการประกอบอาชีพในชุมชนของนักเรียน 

  What do people in your neighborhood do? 

  Where  are the famous flowers centers in Thailand ? 

  Who are the famous farmers  in  your town? 

 2. ครูและนักเรยีนชวยกันกําหนดหวัขอและแยกแยะเรื่องที่จะเรียน เชน แบงเรื่องที่

นักเรียนจะไปศึกษาหาขอมลูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินดานการประกอบอาชีพตามหวัขอที่กําหนด
เพื่อใหนักเรยีนเลือกหวัขอใดหัวขอหนึ่ง ตวัอยางเชน 
  Example  Group 1  Information about Local  Goods 

  Group 2   Name of Plants and Flowers  

  Group 3  Woven Plants Center. 

  Group 4  Occupation in Ongkharak  District     

  ครูกําหนดวตัถุประสงคของการทํางาน  และเสนอแนะคาํศัพท  ไวยากรณ  โครงสราง 
ประโยคที่ใชในการทํารายงาน 

 3. แบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุมเพื่อรับผิดชอบตามเนื้อหาที่นักเรยีนเลือก 

 4. นักเรียนแบงหนาที่ความรับผิดชอบโดยการประชุมอภิปรายภาระงานตาม

ความสามารถและความเหมาะสม  เชน  การถายภาพ  การคนควา  การบันทึกขอมูล  กลาวขอบคุณ  
สัมภาษณ  ฯลฯ 

 5. นักเรียนรวมกนัวางแผนเพื่อกําหนดขั้นตอนในการดําเนนิงาน  เชน  การเขยีนรายงาน

เปนภาษาอังกฤษ  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษ  การพูดอภิปรายเนื้อหา   
 6. ครูใหคําแนะนํา  ตรวจสอบ  แกไขการใชภาษาของนกัเรียน 
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 7. นักเรียนศึกษาขอมูลจากใบความรู ที่6  และทําแบบฝกทายบทความ  เขยีนรายงาน  

เพื่อนําเสนอขอมูลในชั้นเรียน  ครูแกไข  ปรับปรุงงาน กอนนํามาเสนอครูผูสอนเพื่อรายงานหนาชั้น
เรียน  
 8. ครูผูสอนสรุปการทํางานของนักเรียน  แกไขปรับปรุงใหถูกตอง 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. นักเรียนประเมินผลตนเอง หรือกลุม 

 2. สังเกตการอภปิราย 

 3. ตรวจใบงาน 

 

สื่อการเรียน   

 เทปบันทึกเสียง / ใบงาน /  ภาพถาย 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

- ผลการเรียนรู………………………………………………………………………….. 

- ปญหาอุปสรรค ………………………………………………………………………..  

- ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข…………………………………..…………………….. 

 จากแผนการจดัการเรียนสอนดังกลาว  เมือ่จะดําเนินการจัดกิจกรรมครูผูสอนสามารถนํา
เนื้อหาจากใบความรูที่เสนอไวดังนี ้
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ใบความรูท่ี 6 

ภูมิปญญาการประกอบอาชพีการทําไมถัก 
 

Product : Woven Plants 
Produced at : Ban Khu-khot Moo 11 Tambon Bang Plakot ,  
Amphoe Ongkharak, Nakhon Nayok Province 
 
Background  
     Ongkharak is a Tambon, or district in Nakhon Nayok 
Province. There are many canals in the area. In 1889, King 
Rama V ordered the construction of a canal to join linking 
the Chao Phraya River and the Nakhon Nayok River, giving 
it the name “Rangsit Prayunsak”. After that, many canals 
were dug perpendicularly to this main canal. Each canal was 
named after the Thai cardinal numbers. The first canal was 
called Klong Nueng (1) and the second one was called 
Klong Song (2), etc. 
     Tambon Bang Plakot is located between Klong Sipsi (14) 
and Klong Siphok(16). The district benefits from irrigation, 
which makes the soil fertile throughout the area. People in 
the community have been farmers and florists for hundreds 
of years. They have grown rice, fruit, and flowers. The first 
florist in the area was Mr. Boon Saekhouw. 
     The woven plant products of Tambon Bang Plakot were 
introduced to the market in 1996. That year, a client, called 
at Mr. Manop and Mrs. Juthamas Chompu’s nursery to buy 
some plants. Mr. Manop saw some woven plants, which the 
client had purchased from a different location, in the back of 
his truck and he was interested by their strange, beautiful 
and artistic qualities. So he observed, tried to remember the 
style and, imitated it using hibiscuses and Chinese roses, 
which were plentiful in his garden. Then he took the woven 
plants to show in his garden. One day, a customer from 
Taiwan saw and was interested in the woven plants. He 
designed several different styles and asked Mr. Manop to 
weave them for him. Mr. Manop was able to fulfill the order. 
This provided him with more experience and gave him to 
confidence to attempt to create new products. When he took 
his products to the market, they were well accepted by both 
Thai and foreign clients. This made other people in the 
community become interested in this work. They began to 
study and produce these kinds of products in increasing 
numbers. 
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Way of Life / Culture and Environment 
     Most People at Tambon Bang Plakot are farmers. Many 
of them earn a living by planting nursery flowers. However, 
some plants that are of low quality cannot be sold in the 
past. These plants would be left to rot or destroyed. Now, 
they are used to make woven plants. In this way, the 
farmers avoid losing any income and are able to gain more 
experience and knowledge. In the beginning, they used only 
one kind of plant, which was always woven in the same 
shape and style. Now they continually develop their work by 
using many different kinds of plants to weave in a variety of 
styles and shapes. Moreover, they incorporate the art of 
woven bamboo into their products as well. 

 

 

Process of Production  
     At the beginning, producer did not have a good system of 
producing weaving plants. They did not pay attention to 
procedure in preparing materials. This made the products 
fall below a standard quality. However because of the 
accumulation of experience and knowledge, they now have 
a systematic procedures for production. 
     1. Cutting and Cultivation: Prepare wood ashes and rice 
cover. Put the in a black plastic bag. Water it until wet. 
Consider the age of a tree before taking it to weave. 
      2. Select plants, which have the same height and sizes. 
The branches need to be straight and of good quality. 
     3. Cut the small branches off the main brunches. Leave 
only the small brunches at the end of each brunch. 
     4. Wash the roots before weaving. It is easy to weave 
and looks beautiful and tidy. 
     5. After fully washing, put it in a pot. Prepare soil mix with 
wood ashes, rice cover and fluff from a coconut.  
     6. Begin weaving according to the design, using wire to 
tie. 
     7. After finishing weaving, untie the wire. Put string 
around the top part of the tree in order to seize it firmly.        
       8. Wait until the plant grows leaves and flowers. Take it to 
the market for sell. 
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 เมื่อครูผูสอนดําเนินการสอนตามขั้นตอนทีน่ําเสนอไวในแผนการสอนแลว  ครูสามารถ
นําแบบฝกหดัที่สรางเปนตัวอยางมาฝกทักษะภาษาใหกบัผูเรียนเพื่อพฒันความรู  ทกัษะ ความเขาใจ
ในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ใบงานที่ 2  “เร่ืองการทําไมถัก” 

Woven Plants 
 

Exercise I.  Skim the article to find the answer to the following questions. 
1. Which paragraph tells you about the woven plants were introduced to the market? 

__________________________________________________________________ 
2. Which paragraph mentions  that Mr. Manop is a  successful man? 

__________________________________________________________________ 
3. Which paragraph tells you about location of woven plants centers?  

__________________________________________________________________ 
4. Which paragraph describes the history of woven plants ? 

__________________________________________________________________ 
 
Exercise II   Write the numbers to put  sentence in order, and then write them the process of   
                      production          
  _______ Cut the small branches off the main brunches. Leave only the small 

brunches at the end  of each brunch. 
  _______ After fully washing, put it in a pot. Prepare soil mix with wood ashes, rice 

cover and  fluff from a coconut. 
  _______ Cutting and Cultivation: Prepare wood ashes and rice cover. Put the in a 

black plastic bag. Water it until wet. Consider the age of a tree before 
taking it to weave. 

  _______ Begin weaving according to the design, using wire to tie. 
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  _______ After finishing weaving, untie the wire. Put string around the top part of 

the tree in  order to seize it firmly. 
  _______ Wait until the plant grows leaves and flowers. Take it to the market for 

sell. 
  _______ Select plants, which have the same height and sizes. The branches need 

to be straight   and of good quality. 
  _______ Wash the roots before weaving. It is easy to weave and looks beautiful 

and tidy. 
Exercise III.  Draw a line between the words on the left and their opposites on the right. 
  1. Begin    bad 
  2. After    finish 
  3. Good    useless 
  4. Easy    before 
  5. Different  sale 
  6. Use    same 
  7. Below  difficult 
  8. Buy    above  
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กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม  (4 MAT’S Learning System) 
        กรมวิชาการ (2544: 167-170)  ใหความหมายไววา  เปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนได

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจากการรับรูประสมการณที่เปนรูปธรรม  มีการจัดขอมูลจากการ 

สังเกตแลวเชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิมของตนเอง  ผูเรียนสามารถบูรณาการสิ่งที่
ไดรับจากการสังเกตมาเปนความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม  นํามาปฏิบัติ  ประยุกตใชความรู         
มีการคนควาและทดลองปฏิบัติเนนกจิกรรมการเรียนแบบรวมมือ  การอภิปราย  การทํารายงานกลุม
และกิจกรรมการแกปญหา 
 

 ลักษณะของผูเรียน 4  แบบตามแนวคิดของโฟรแม็ทซิสเต็ม 
                                     

                                                 ประสบการณรูปธรรม 
 

   
                                             ผูเรียนแบบที่ 4       ผูเรียนแบบที่ 1 

                                       Dynamic learners    Imaginative learners   

  การลงมือปฏิบัติ                  If?                             Why?                       การรับรูขอมูล              

                                                                                                                       อยางไตรตรอง                         
                                              ผูเรียนแบบที่ 3         ผูเรียนแบบที่ 2 

                                           Commonsense       Analytic Learners 

                                                  learners  
                                                      How?            What?             
 

                                                        ความคิดรวบยอด 
                                   

ภาพประกอบ 20  ผังมโนทัศนของ   Morris and McCarthy : 1990 
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 ผูเรียนแบบที1่  (Imaginative Learners)  ผูเรียนสามารถบูรณาการประสบการณให 

เปนสวนหนึ่งของตนเองเรื่องที่เขียนมีความหมายและสําคัญตอผูเรียนแตละคน คําถามนําทาง
สําหรับผูเรียนกลุมนี้คือ “ทําไม” 

 ผูเรียนแบบที่ 2  (Analytic Learners)  ผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดบน

ฐานขอมูลและการศึกษาคนควา  คําถามนําทางสําหรับผูเรียนกลุมนี้คือ “อะไร” 

 ผูเรียนแบบที่ 3 (Commonsense Learners)  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูตาม

ลักษณะเฉพาะตัว  ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวคดิและความสนใจเฉพาะตัว  คําถามนําในกิจกรรม 
คือ “อยางไร” 

 ผูเรียนแบบที่ 4 (Dynamic Learners)  ผูเรียนมีการบูรณาการประสบการณและ

ประยุกตใชเชือ่มโยงกับชีวิตจริง คําถามที่ใชกับกลุมนี้คือ “ถา” (If?)  
 

 ในการจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT  โดยคํานึงถึงผูเรียนทั้ง  4  แบบขางตน Morris  

and  McCarthy  ไดนํามาพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูเรียนสามารถใชสมองทั้ง

ซีกซายและซกีขวาอยางเต็มที่  โดยแบงขัน้ตอนออกเปน 8 ดานคือ 
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  สวนที่ 4 บูรณาการการประยุกต          ความรูสึก                                 สวนที่ 1 

           กับประสบการณ                                                การบูรณาการประสบการณเขากับ                  
                                                                                                              ตนเอง 
                                      การลงมือปฏิบัติดวย              การสรางประสบการณ 
                                                       ตนเองและการ แลกเปลี่ยน 

                                                          ประสบการณกับผูอื่น            

                      การวิเคราะหเพื่อเห็น              8               1 

                   ประโยชนและการประยุกตใช    (ขวา)   (ขวา)           การสะทอนประสบการณ 
  ลง                                                7       (ซาย)                        2          (ซาย                                  สังเกต 

 มือทํา                                              6  (ขวา)                       3   (ขาว) 

                      การเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว         5           4               การบูรณาการสิ่งที่ไดจาก 

                                                                    (ซาย)            (ซาย)          การสังเกตเปนความคดิ 

                                                  การลงมือปฏิบัติ        การพัฒนาทฤษฎี          รวบยอด 

                                            ตามแนวความคิดที่         และความคิดรวบยอด 
                                                            กําหนด                                 
 สวนที่ 3    การฝกฝน                                                                                   สวนที่ 2 

 และการเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว                    คิด                                   การสรางความคิดรวบยอด  
 

ภาพประกอบ 21  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม 

  

 เมื่อนําการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ขางตนมาบรูณาการเขากบัการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะไดขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษแบบ  4 MAT ซ่ึงประกอบดวยขัน้

การสอนแบงเปน 8  ขั้นตอนคือ 

      ขั้นที่ 1  การสรางประสบการณ  ผูเรียนสรางประสบการณพื้นฐานเกีย่วกับที่เรียนโดยใช

กิจกรรม เกม  เพลง  บทกลอน สถานการณปญหาที่เปนภาษาอังกฤษ  กระตุนใหผูเรียนไดสราง
จินตนาการ  การอภิปราย ในขั้นนี้ผูเรียนใชทักษะการสื่อสารกับครูตลอดเวลา 
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 ขั้นที่ 2  การสะทอนประสบการณ  ผูเรียนไดอภิปราย  อธิบาย ไดฝกการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อสรุปความรู  ความคิดของตนเองหรือของกลุม  กิจกรรมที่ใชสอนชวยใหผูเรียน
เห็นความสําคัญของการเรียน 

        ขั้นที่ 3  การบูรณาการสิ่งที่ไดจากการสังเกตเปนความคิดรวบยอด  ผูเรียนไดเรียนเนือ้หา

ในบทเรียนดวยกิจกรรมตางๆ เชน  การคนควา  การทดลอง  การทํางานตามใบงาน  การระดมสมอง  
ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสนทนาแลวเขยีนสรุปความคิดเห็น 

         ขั้นที่ 4  การพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด  ผูเรียนไดบูรณาการจากความคิดรวบ

ยอดจากวิชาอืน่มาใชในการเรียนภาษาอังกฤษ ผูเรียนไดเรียนรูคําศัพท  บทสนทนาและความรูดาน
อ่ืนๆ อีกมาก 

          ขั้นที่ 5  การลงมือปฏิบัติตามแนวคดิที่กําหนด  ในขั้นนีผู้เรียนไดทํางานตามใบงาน

แบบฝกหัดเนนการปฏิบัติใหเกิดความเชีย่วชาญ 

           ขั้นที่ 6  การเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว  เนนใหผูเรียนบูรณาการความรูภาษาองักฤษเพื่อการ

แลกเปลี่ยนความรู  ความคิดระหวางเพื่อนๆ 

          ขั้นที่ 7  การวิเคราะหเพื่อเหน็ประโยชนหรือการประยุกตใช  ผูเรียนไดวิเคราะหเพื่อสรุป

ประโยชนของสิ่งที่ไดเรียน  ช่ืนชมผลงานตนเอง  มีการประเมินตนเองโดยครูผูสอนและเพื่อนใน
ช้ันเรียน 

         ขั้นที่ 8  การลงมือปฏิบัติดวยตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน  ผูเรียนนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงผลงานและความรู  ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนแลวนํามา
สรปทบทวนแลวเชื่อมโยงความรูประยกุตใชในการปฏิบัติจริงในชวีิตประจําวนั  กิจกรรมที่จัดขึ้น
ไดแก  การแสดงผลงาน  การจัดปายนเิทศ เปนตน                   

 สรุปสาระสําคัญของแนวทางการจัดการเรยีนสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็มมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาการใชสมองที่ซีกซายและซีกขวา  คือเปนการพฒันาทั้งศาสตรและศิลปไปพรอมกันมีการ 
บูรณาการประสบการณ  เนื้อหา  ความรูจากวิชาตางๆเขาดวยกัน  สวนวิธีสอนเนนการบูรณาการ
ความรูใหมเขากับประสบการณเดิมโดยเปนประสบการณตรงมีการประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองหรือประเมินเพื่อนนกัเรียนคนอื่น     
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม (4 MAT System) 
 

เร่ือง    The  Local Product   สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ขั้นมัธยมศึกษาปที่ 6                                                        ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง 
 

สาระสําคัญการเรียนรู 
 ผูเรียนสามารถสนทนาโตตอบ  ใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินดานเทคโนโลยี การ
ทําผลิตภัณฑจากไมมะมวง 
 

จุดประสงคการเรียน 

 1. บอกความหมายของคําศัพท  สํานวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑตางๆจากไมมะมวงได 

 2. อานออกเสียงประโยคไดถูกตองตามความหมายที่ตองการ 

 3. นําเสนอขอมูล  ขั้นตอน วัสดทุี่นํามาใชในการสรางผลผลิต 

 4. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับสินคาผลิตภัณฑไมมะมวงได 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูสรางประสบการณ (Create an Experience)  ครูใหนักเรียนเลนเกม  Word  

Association  โดยใหนักเรียนบอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับคนอื่นนักเรยีนคนที่ 1 บอกคําศัพทประเภท

ใดประเภทหนึง่  ผูเลนคนตอไปบอกคําศัพทประเภทเดี่ยวกัน  นักเรยีนบอกคําศัพทไปเรื่อยๆจน
ครบทุกคน เกมนี้อาจเริ่มตนดังนี ้
  Ss1 :  wood 

  Ss 2 :  table 

  Ss 3 :  picture 

  Ss 4 :  tree      etc. 

 2. ผูเรียนรวมกนัอภิปรายเกีย่วกับประเภทของผลิตภัณฑไมมะมวงมกีี่ชนดิ รูปแบบเปน 

อยางไร ประโยชนการใชงาน 
  

 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หนา 90 



170 

 

 3. ครูใหนักเรียนดูภาพผลิตภณัฑที่ทําจากไมมะมวงแลวใหนักเรียนอภิปรายความ

แตกตางของรปูทรง  ขนาด  และราคาของสินคาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันโดยใชการเปรียบเทียบใน
ขั้นกวา (Comparative degree) 
 

 4. ครูแจกคําศัพทหรือแถบประโยคภาษาอังกฤษ  ใบความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมมะมวง 

ใหนกัเรียนนํามาเรียงเปนขอความ  บทความ บทสนทนา  ใชวิธีการแบบ Jigsaw Reading 

 5. เมื่อนักเรียนเรยีบเรียงประโยคเสร็จเรียบรอย และมใีจความที่ถูกตองสมบูรณ  โดย

ผูสอนตรวจความถูกตองของเนื้อหา  แลวใหผูเรียนเขียนเปน บทความใหมเพื่อนําเสนองานในขัน้
ตอไป 

 6. ผูเรียนนําเสนอผลงานที่นักเรียนเขียนเปน บทความสั้นๆ แลวนั้นมาอานหนาชัน้เรียน

ใหเพื่อนกลุมอื่นไดรูและเขาใจเรื่องราวของแตละกลุมที่ไดรับไปเปนการแลกเปลีย่นขอมูล  ผูเรียน
รวมกันอภิปราย  ซักถาม เพือ่เขาใจอยางถองจริง 
 7. ผูเรียนแตละคน/ กลุม  สรุปขอมูลจากการฟงเพื่อนรายงาน วิเคราะหเนือ้หาแลวนํามา

เขียนเปนแผนภูม ิ(mind map)  

 8. ผูเรียนนําเสนอผลงาน mind mapโดยจดัทําปายนิเทศ  หรือจัดใสแฟมสะสมงานของ 

ตนเอง หรือของหองตอไป 

 9. ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในรูปแบบโฟรแม็ทซิวเต็มนี้ 

ผูสอนอาจใหนักเรียนสรางองคความรูจากประสบการณจริงโดยการออกไปสํารวจรายการสินคา  
ผลิตภัณฑ หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สถานประกอบการโดยครูมหีนังสือจากสถานศึกษาขอ
ความรวมมือเพื่อใหนกัเรียนออกไปสํารวจ  แลวจดบนัทกึรายการสินคา  รูปแบบผลิตภัณฑ  
เครื่องจักรกลทางเทคโนโลยี  ที่เปนภาษาอังกฤษแลวนํามาเสนอผลงานในหองเรียน 
 

สื่อ-อุปกรณ 
 1. บัตรคําศัพท 

 2. แถบประโยค 

 3. ใบความรู 

 4. แฟมสะสมงาน 
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การวัดประเมินผล 

1. สังเกตการรวมกิจกรรม 

2. สังเกตการอภปิราย 

3. ตรวจผลงาน 

4. ตรวจแบบบนัทึกการเรียนรู 
           เมื่อครูผูสอนฝกทักษะทางภาษาตามกระบวนการแลว  ครูควรใหนักเรียนไดฝกทํา
แบบฝกหัดเพิม่เติมโดยศึกษาจากบทอานในใบความรู  และฝกทักษะในใบงานทีน่ําเสนอดังตอไปนี้ 
 

ใบความรูท่ี 7 

เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นดานเทคโนโลยี 

A Variety of Local Goods & Novelty Items 
             There is a variety of locally-made goods and novelty items you can avail from the 
Province of Nakornnayok ranging from delectable pastries/delicacies to usable items, not to 
mention the sweet assortment of fruit, i.e. plum, sweet green orange, pomelo, durian, lemon, 
etc. 

Mango Tree Products 
               Carved products such as vases, cande-labra, bowls, etc. made from mango trees are 
made in Saimool Sub-District, Ongkarak District. You may enquire about other products by 
calling them on 0 3739 1706. 

Marble Production 
               Marble making takes place nearby the Nakornnayok Hospital in Muang District and 
by the intersection leading to the JorPorRor Military School. Marbles products range from 
vases to kettles, clocks, bracelets, lanterns, name plates for desks, and a lot more. 

Bamboo Products 
                In Sarika Sub-District, Amphur Muang, various bamboo products are produced 
ranging from carved faces made of bamboo roots to boat sails. You may avail of these 
beautifully made souvenirs at the Sarika Falls, Nangrong Falls, and Wangtakrai. 
 
Brooms 
                 These brooms, made from a special sort of grass called "Mai Mhok" and "Mai Phai 
Hin", can be availed from stores across Nakornnayok Province. The production centre is 
situated in Sarika Sub-District, Amphur Muang; Nahinlad, Khrokrowad and Nongsaeng Sub-
Districts. 
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Rugs/Mats 
                Other products, i.e. door rugs, sleeping mats in many sizes, etc. are produced in 
Khaopherm Sub-District, BaanNa District. You may avail these products at some furniture 
shops in Banna market. 

Fabric 
           Weaved fabrics and other clothing mate-rials are specially made in a selection of 
beautiful colours produced in front of Wat Fangklong Temple, Koway Sub-District, Pakphlee 
District. 

Salted Eggs 

            Nakornnayok-made salted eggs are good smelling with the aroma of pandan leaves. 
You may visit the production centre in the front 

 

Great-Tasting Delicacies, Great for Souvenirs 
              Nakornnayok offers an assortment of pastries for your friends back in the city. 
Delectable "Shell Chuan Chim" goods such as Chinese bakery items are produced at BaanNa 
market, BaanNa District, and sold out at stores around Nakornnayok. Other pastries include 
banana chips, potato chips & taro chips, available at Sarika Falls and Nangrong Falls. For 
your sweet-tasting desire and good health, Nakornnayok also offers you a wide variety of 
fruit, e.g. star apple, plum, garcinia, kaffir lime, mango, lemon, etc., some of which are 
preserved, sweetened, and made available the whole year round. You may drop by at the 
BaanYai intersection, Amphur Muang, or at any Mae Baan Dong Chok Dee zones 

 

 ที่มา :  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 8   

        ขอมูลอินเทอรเนต :  http://www.thaitambon .com.  
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ใบงานที่ 3  (Souvenirs) 
Mango Tree  Products 

 

Section One  ใหนักเรียนเขียนรายการคาํศัพทท่ีไดจากการสํารวจ  และรวบรวมจากการศึกษา
คนควาในสถานประกอบการณ 
 Make a list of products which you have surveyed from the factory. 

 

  Products                     prices         machines  

   ………………………..  ……………………….  ……………………… 

   ……………………….. ……………………….  ……………………… 

   ……………………….. ……………………….  ………………………. 

   ……………………….. ……………………….  ………………………. 

   ……………………….. ……………………….  ………………………. 

    

 
Section Two 

 Write sentences with comparative form of these adjective. Use your own 

idears.  Example:,  Vase’s shape is bigger than cade-labra. 

1. Expensive    _______________________________________________________ 

2. Beautiful  ________________________________________________________ 

3. Modern  __ ______________________________________________________ 

4. Small  ________________________________________________________ 

5. Cheap  ________________________________________________________ 

6. Interesting ____________________________________________________ 

7. Good  ________________________________________________________ 

8. Nice  ________________________________________________________ 

9. Great     ________________________________________________________ 

10. Hard  ________________________________________________________ 
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Section Three :   Read the text of the Local Good & Novelty items. 

 1. How many local goods are there in Nakhonnayok Province? 

  Make a list of souvenirs from the pedagogy sheet. 

  

  

  

  

  

 

 2.  With the local goods & novelty items, how can customers do if they enquire 

products? 

  

  

  

  

  

 

 3. Can you suggest about the popular souvenirs ? What? 
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การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project –Based Learning)  
 กรมวิชาการ (2544:154-156) ไดใหความหมายไววา โครงงานคือการศึกษาคนควา

เกี่ยวกับหัวขอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่ผูเรียนมีความสนใจ แลวดําเนินการศกึษาคนควาภายในเวลาที่
กําหนดแลวไดผลตามที่ตั้งจุดประสงคไว           
 เริงชัย  จงพิพฒันสุข (2546 : 43) กลาววา  กิจกรรมการเรยีนการสอนโครงงาน (Project 

work  or Project approach)  หมายถึง  กระบวนการทาํงานที่ผูเรียนทําดวยตนเองตามจุดประสงค

ที่กําหนดแลวเสนอผลงานตอผูสอนตามระเบียบวิธีหรือระบบที่ครูกาํหนดหรือเปนขอตกลงรวมกนั
กับผูเรียน 
  

จุดมุงหมายของการทําโครงงาน 

 1. เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูดวยตนเองโดยเลือกหวขอ (Topic)  ตามความ

สนใจและความถนัดของตนเอง 
 2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดจากหองเรียนไปประยุกตใชหรือนําไปปฏิบัติได

จริง 
 3. มุงพัฒนาความรับผิดชอบในการทํางานโดยที่ผูเรียนมีอิสระในการคิด  และการ

กําหนดหนาที่  ภาระงานและกําหนดแนวทางในการดําเนนิงานเอง 
 ขจิต  ฝอยทอง (ออนไลน : 2549)  มีความเห็นวา  โครงงานภาษาอังกฤษ คือ 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เกิดจากความตองการของผูเรียน ผูเรียนไดใชกระบวนการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห  มีการพัฒนาทักษะทัง้พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ จติพิสัย 

(Affective Domain)    มีการคนควาหาความรูดวยตนเองจากประสบการณจริง  มีการทํางานรวมกนั

เปนกลุม  มีพฒันาทักษะทางภาษาในดานการฟง  การพดู  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอนในการทําโครงงานภาษาองักฤษ (English Project Work)  
 การดําเนนิการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  ครูผูสอนควรสอนขั้นตอนในการดําเนนิ

โครงงานวาจะทําอยางไร ไมควรปลอยใหผูเรียนทําเองดวยความไมเขาใจเพราะจะทําใหผูเรียนทอ
ไมอยากทํา  ผูสอนจะตองเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา ทั้งกอนและระหวางการดําเนินโครงงาน  
ผูเขียนไดนําเสนอวิธีการทําโครงงานภาษาอังกฤษแบบงายๆดังนี ้
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ขั้นท่ี 1  การวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) 

 ในขั้นนี้ผูเรียนชวยกันวเิคราะหวาอะไรเปนปญหาของผูเรียน อาจเปนปญหาของผูเรียน
เองหรือปญหาของชุมชน ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด Theme  เมื่อผูเรียนตดัสินใจเลือก 

Theme  แลว  จะดําเนินการตอไปอยางไร เชน  นักเรียนของผูเขียนอาศัยอยูในทองถ่ินที่มีการ

ประกอบอาชพีทางการเกษตรเปนหลัก  นอกจากนั้นแลวยังมีอาชีพเสริมที่เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว  เชน  การทําธูปหอม  การทอเสื่อกก  การทําบานทรงไทย  การทําบานทรงไทย เปนตน 
อาชีพตางเหลานี้มีความสําคญัอยางไร 

 สรางรายไดเพยีงพอกับการครองชีพหรือไม มีวิธีการดําเนินงานอยางไร ดังนั้นปญหา
ของผูเรียนคือตองการศึกษารวบรวมขอมลูเกี่ยวกับการประกอบอาชพีในทองถ่ินของผูเรียน 
 

 ขั้นท่ี 2  ขั้นตั้งจุดประสงคของโครงงาน (Purpose of project work)   

 ผูเรียนชวยกันตั้งจุดประสงคเมื่อทําโครงงานแลวไดอะไร  กําหนดชิ้นงานปนปลายวาจะ
เปนอยางไร  มีผลงานในดานทักษะทางภาษา อังกฤษในขั้นสุดทายออกมาเปนแบบไหน เชน  เชน  
การจัดทําสมุดภาพ  การผลิตชิ้นงานออกมาจําหนาย  การจัดนิทรรศการในโรงเรียน  เปนตน  
 

 ขั้นท่ี 3  วางแผนและดําเนินการ (Planning and Processes)   

 ผูเรียนอภิปรายวิธีการทํางาน จะแบงงานกันอยางไร ทํางานเดี่ยว หรืองานกลุม เลือกกลุม
ตามขอที่นักเรยีนสนใจและตองการทํามากที่สุด  ดังตวัอยางภูมิปญญาทองถ่ินดานการประกอบ
อาชีพในตารางที่กําหนด   
 

กลุมที่ หัวขอ (Theme) วิธีการนําเสนอ 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

การทําธูปหอม 

การทําบานทรงไทย 

ผลิตภัณฑตุกตาเรซิ่น 

การทอเสื่อกก 

ผลิตภัณฑไมมะมวง 
ผลิตภัณฑโลหะเทยีม 

การทําไมถัก 

แสดงนิทรรศการ, ตอบคําถาม 

แสดงนิทรรศการ,  แผนพับ 

โปสเตอร,  หนังสือเลมเล็ก 

แสดงนิทรรศการ,  ปายคําศพัท 
บทบาทสมมุติ,  ปายนิเทศ 

แผนพับ,  ปายนิเทศ 

นิทรรศการ, ตอบคําถาม 
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 ผูเรียนชวยกันรางเคาโครงของแผนการดําเนินงาน (Structure the project) วาจะทํา

อะไร  ทําที่ไหน  นักเรยีนวางแผนวิธีการนาํเสนองานเปนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ ตามที่เสนอ
ไวพอสังเขปในตาราง ผูเรียนควรเตรียมความพรอมทางดานทักษะภาษาอังกฤษ  และสื่อ อุปกรณที่
ตองใชในการเก็บขอมูล  เชน  กลองถายรูป  แบบบันทึกการสัมภาษณภมูิปญญาทองถ่ิน   
 

 ขั้นท่ี 4  การทบทวนและติดตามผล (Reviewing and Monitoring)  

 ผูเรียนอภิปรายและประเมินผลทั้งในระหวางและหลังการทําโครงงาน เปนการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing)  ครูใหคําวิพากษ  วจิารณและเสนอแนะความคดิเห็น  ผูเรียน

แตละกลุมชวยกันวิเคราะหงาน  ติดตามผลการทํางาน ปรับปรุงแกไข 
 

 ขั้นท่ี 5  รายงานผล และประเมินผล (Report and Evaluation)   

 ผูทําโครงงานเขียนสรุปผลการทํางานโครงงานภาษาอังกฤษ และประเมินผลงานของ
ตนเองวาตรงตามจุดประสงคเพียงใด มีขอบกพรองหรือผิดอยางใดหรือไม  มีขอสังเกต  หรือ
แนวคดิจากงานนี้อยางไร ในการประเมนิผลโครงงานภาษาอังกฤษ  ครูทําการประเมนิผลโครงงาน
โดยอาจจะพิจารณาจากใบ ประเมินผลตนเอง  ใบประเมินของเพื่อน และควรใหผูปกครองมีสวน
ชวยในการประเมินผลดวย   ดังตัวอยางแบบประเมินที่แนบทาย (คูมือหนา 100-107) 
 

 การเขียนโครงงาน 

 1. ช่ือโครงงาน (Name of Project) 

 2. ช่ือผูจัดทํา (Participants) ถาเปนกลุมตองเขียนชื่อผูรวมงานทุกคนในกลุม 

 3. ช่ืออาจารยผูสอน(Teacher’s name) หรืออาจารยที่ปรึกษา( Advisor)(ถามี) 

 4. เหตุผลที่เลือกทําโครงงาน(Reasons for choosing the project) 

 5. ความสําคัญของโครงงาน  (Utility of Project) 

 6. จุดประสงคในการทําโครงงาน (Objectives) 

 7. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

  7.1 ขั้นตอนการทาํงาน (Steps)               

  7.2 ระยะเวลาการทํางานแตละขัน้(Duration) 

  7.3 คาใชจาย (Expense) และการหาทุน (Funds Raising) (ถามี) 
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8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected out comes) 

9.  ลงลายมือช่ือผูทําหรือประธานกลุม วนั เดือน ปที่เสนอโครงงาน 

10.  ความคิดเห็น/ คําแนะนาํของครูผูสอน  (Teacher’s comment/Advice) 

 การจัดการเรยีนรูจากการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  มีขอดี คือ  ผูเรียนมโีอกาสเลือกในสิ่ง
ที่ผูเรียนอยากเรียน  ผูเรียนไดฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้งดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขยีน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  นอกจากนี้แลวผูเรียนยังสามารถคนควาขอมูลไดดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูตางๆ เชน  การคนควาขอมูลจากอินเทอรเนต  สอบถามผูรูจากภูมปิญญาทองถ่ิน  คนควาจาก
หองสมุด  และผูเรียนเกิดทกัษะการเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานการณจริง  
 (เริงชัย  จงพิพฒันสุข.  2546: 43-53) 
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ตัวอยางรูปแบบการเสนอโครงงานตามแบบแผน 
 

 ช่ือโครงงาน.................................................................................................................... 
ประกอบการเรียน  รายวิชา............................................รหัสวิชา.............................ช้ัน................. 

ภาคเรียนที่ ............. ปการศึกษา......................... โรงเรียน ............................................................ 

ช่ือผูจัดทํา(ถาทาํเปนกลุมระบุชื่อและหนาที่ทุกคนในกลุม) ……………………     หอง........  เลขที่ ............. 

................................................................................................................ หอง....... เลขที่................ 
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน(ถามี) ................................................................................................ .... 
เสนอ (ช่ือครูผูสอน)  .................................................................................................................. ....  
เหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้  ....................................................................................................... .... 
.................................................................................................................................................... .... 
ความสําคัญของโครงงาน ........................................................................................................... .... 

..................................................................................................................................................... .... 

จุดประสงคในการทําโครงงาน ................................................................................................... .... 
.................................................................................................................................................... .... 

แผนปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ รายการปฏิบัติ กําหนดเวลา ผลการปฏิบัติ 
………. 

………. 

………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………… 

………………. 

………………. 

 

คาใชจายและวิธีการจัดหา(ถามี)................................................................................................ .... 
................................................................................................................................................... .... 
ผลที่คาดวาจะไดรับ .................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................... .... 
                ลงชื่อผูจัดทํา ......................................................... 
      วัน เดือน ป ........................................................ 

        (ที่เสนอโครงงาน) 
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ตัวอยางใบความคิดเห็น/คําแนะนําของครูผูสอน 
ช่ือโครงงาน ................................................................................................................................ 
ช่ือผูจัดทํา(ถาทาํเปนกลุมระบุชื่อและหนาที่ทุกคนในกลุม) ……………………     หอง........  เลขที่ .......... 

................................................................................................................ หอง....... เลขที่............ 
                 ดี              พอใช           ตองปรับปรุง 

จุดประสงคของโครงงาน                                          
การเขียนแผนปฏิบัติการ                                              
การเขียนโครงงานโดยทั่งไป                                                         

 

ความคิดเหน็/คําแนะนํา  
                ดําเนินการตามโครงงานได 
     ส่ิงที่ควรแกไข  ปรับปรุง  (ระบุหวัขอและคําแนะนํา) 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
    เมื่อไดแกไขตามคําแนะนําแลว  ดําเนนิการตามโครงงานได 
      เมื่อไดแกไขตามคําแนะนําแลว  เสนอมาอีกครั้ง (ภายในวันที่............................ 
      

ลงชื่อครูผูสอน......................................................... 
       วัน เดือน ป ............................................................ 
 

ความคิดเหน็/คําแนะนําขั้นสุดทาย (ถามี).................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)  ................................................................................. 
      วัน เดือน ป  .................................................................... 
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ตัวอยางแบบประเมินตนเอง 
 

ช่ืองาน ......................................................................................................................................... 
ช่ือเจาของงาน  ....................................................................... ช้ัน................เลขที่ ..................... 
กลุมที่..........  วันเริ่มทํางาน  ...............................  วันสิ้นสุดการทํางาน...................................... 

 

รายละเอียดการประเมิน  ( เขียน / ลงใน   ) 
 1. เหตุผลที่เลือกงานนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ 

                       เคยทํางานเชนนี้มากอน                นาจะไดความรู 
                     ตรงกับความสนใจ                         เสียคาใชจายนอย 
                    มีวัสดุอุปกรณครบ  มีผูที่คอยชวยเหลือได 
                       อ่ืนๆระบุ ...................................................................................... 
 2. เมื่อเร่ิมทํางานพบวางานนี้         

            งายกวาที่คิด                  ยากกวาที่คิด                 
   ยากงายใกลเคยีงกับที่คิด 

 3.  ความรูสึกเมื่อไดทํางานนี ้

                    พอใจ                           ไมอยากทํา                        
   ตองทนทําตอไป 

      4. ความรวมมือจากเพื่อนเมื่อไดทํางาน 

                     ไดรับความรวมมือมาก             ไดรับความรวมมือนอย            
   ไมไดรับความรวมมือ 

      5.  การแกไขอุปสรรคระหวางทํางาน 

                     แกดวยตนเอง                            ขอคําแนะนําจากครู              
   ไมมีอุปสรรค 

       6.   ปญหาที่พบระหวางทํางาน(ถาไมมีไมตองตอบ) 

                      มีเวลาทํางานนอย                      เสียคาใชจายมาก                  
   อ่ืนๆระบุ......................................................................... 
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7. ความรูสึกระหวางทํางาน 

               มีความสุข/สนุกสนาน              ปกติ/เฉย                    

   เบื่อ/อยากใหงานเสร็จเร็วๆ 

      8. ความรูสึกเมื่อเสร็จ 

                     ภาคภูมใิจ                            โลงอก                  
   ไมพอใจเพราะไมเปนไปตามที่คาด 

 ส่ิงที่ภาคภูมิใจในงานนี้คือ (ถาที)  
  .................................................................................................................................. 

 ส่ิงที่เห็นวาควรปรับปรุง(ถามี) 
  .................................................................................................................................. 

 ความคิดเหน็อืน่ (ถามี)  
  .................................................................................................................................. 
 

สรุปผลงาน   4   ดีมาก                 

   3   ดี              

   2   ปานกลาง                  

   1   ยังไมนาพอใจ 

 

   

     (ลงชื่อ) ..............................................................   

     วัน เดือน ป ........................................................ 
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ตัวอยางใบความคิดเห็นของผูปกครอง 
ช่ืองาน ......................................................................................................................................... 
ช่ือเจาของงาน  ....................................................................... ช้ัน................เลขที่ ..................... 
 

รายละเอียดการประเมิน  (ตอบคําถามโดยเขียน / ลงใน  ) 
 1. กอนทํางานนีเ้ด็กมาพูดคยุกบัทานอยางไร      

   ขอความคิดเหน็               บนวาไมอยากทํา                       
   ไมมาพูดเลย 

 2. ทานมีสวนรวมในการทํางานนี้อยางไร 

  ส่ังใหเลือกงานนี้                       แนะนําวาควรเลือก                
  ใหเลือกเอง 

 3. ทานมีความรูสึกเกี่ยวกับงานนี้อยางไร 

  เสียเวลา                    ส้ินเปลืองเงิน                  
   ไมสนใจ      อ่ืนๆ ................................................................................. 

 4. ทานชวยเหลือเด็กของทานในการทํางานนีอ้ยางไร 

  ชวยตามที่ขอรอง                        ชวยทํางานบาง                    
   ใหทําดวยตนเอง 

 5. ทานดูแลเอาใจใสระหวางทีเ่ด็กของทานในระหวางที่ทํางานนี ้

  ดูแลสุขภาพ                  ใหกําลังใจ                 
  ลดงานเพื่อใหมีเวลามากขึ้นในการทํางาน 

 6. ระหวางทาํงานเด็กมาปรกึษาหารือกับทานอยางไร 

  ขอคําแนะนําบอยครั้ง                   ขอคําแนะนําบาง                 
  ไมมาปรึกษา  

 7. เมื่อทํางานเสร็จเด็กของทานแสดงออกอยางไร 

   ดีใจ                                       ผิดหวัง                                      
    ไมแสดงออก 
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 8. ทานมีความรูสึกตอผลงานของเด็กอยางไร 

   ดี                             พอใช                             
   ยังไมนาพอใจ 
 

 ส่ิงที่เห็นวาดีทีสุ่ดของงานนี้ (ถาที) คือ 

  .................................................................................................................................. 

 ส่ิงที่เห็นวาควรปรับปรุง(ถามี) 
  .................................................................................................................................. 

 ความคิดเหน็อืน่ (ถามี)   
  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 
 

สรุปผลงาน   4   ดีมาก                 

   3   ด ี             

   2   ปานกลาง                  

   1   ยังไมนาพอใจ 

 

   

     (ลงชื่อ) ..............................................................   

     วัน เดือน ป ........................................................ 
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ตัวอยางแบบประเมินของครูผูสอน 
 

ช่ืองาน ......................................................................................................................................... .... 
ช่ือเจาของงาน  ....................................................................... ช้ัน................เลขที่.......................... 
(ถาเปนกลุมใหลงชื่อทุกคน......................................................................................................... .... 
..................................................................................................................................................... .... 
กลุมที่..........  วันเริ่มทํางาน  ...............................  วันสิ้นสุดการทํางาน.......................................... 
 

รายละเอียดการประเมิน (เขียน / ลงใน  
 1. ระดับความรูประสบการณ   

   มาก                      ปานกลาง              นอย 

 2. ลักษณะทั่วไปของแผนงาน                 

   ดีมาก                   ดี                     พอใช 
 3. การเตรียมพรอมกอนลงมือทํางาน                

   ดี                   พอใช                    ปรับปรุง 
 4. การทํางานตามขั้นตอน           

   ราบรื่น               รักษาเวลา                 ไมเปนไปตามขั้นตอน 

 5. การแกไขปญหาระหวางการทํางาน(ถามี)               

    ดี                ปานกลาง                 ไมดี    
 6. ความตั้งใจ/เอาใจใสตอการทํางาน                 

   ดี                ปานกลาง                     ไมด ี

 7.  การไดรับความรวมมือจากเพื่อน (ถามี)          

   ดี                 ปานกลาง                       ไมด ี

 8.  การทบทวนปรับปรุงเมื่องานเสร็จ             

   รอบครอบ             พอควร              ไมปรับปรุง 
 9.   ผลงานเปนที่นาพอใจเมือ่งานเสร็จ             

   มาก             พอควร              ไมสนใจ 
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 10.  งานมีความเหมาะสม/ความถนัด/ความสามารถ            

   มาก            พอควร         ไมเหมาะสม 

 11.  ลักษณะของผลงานดานความคิด             

   ดีมาก              ดี                   พอใช   
 12.  ผลงานมีประโยชน/สวยงาม                

   ดีมาก              ดี                พอใช 
 

ความรูความเขาใจที่ไดจากการทํางาน 

 ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
ความสามารถพิเศษ/ความถนัด/ทักษะ   
 ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
ความคิดเหน็อืน่ๆ (ถามี)   
 ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลงาน   4   ดีมาก                 

   3   ดี              

   2   ปานกลาง                  

   1   ยังไมนาพอใจ 

 

   

     (ลงชื่อ) ..............................................................   

     วัน เดือน ป ........................................................ 
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บทที่   5 
สรุปผล 

  

 คูมือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 โดยใชภมูิปญญาทองถ่ิน  ผูจัดทําสารนิพนธไดแบงเนื้อหาออกเปน  3  ตอนไดแก   1) ขอมูล
สาระสนเทศทองถ่ินอําเภอองครักษ  จังหวดันครนายก    2) ภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยภูมิ
ปญญาดานเกษตรกรรม  ภมูิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ภมูิปญญาดานการ
ประกอบอาชพี  และภูมิปญญาดานเทคโนโลยี     3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  โดยใชแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนไดแก   กจิกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร   การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ    กจิกรรมการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม   การเรียนรูจากการทําโครงงาน     
โดยการจดักิจกรรมมุงเนนผูเรียนเปนสําคญั  สามารถพัฒนาการเรียนรูจากการฝกฝนทักษะภาษา
เพื่อการสื่อสาร  การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  ที่ใชขอมูลภมูิปญญาทองถ่ินเชื่อมโยง
ความรูและสามารถประยุกตใชกับชีวติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง  รูจักวธีิการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต  จากแหลงเรียนรูที่มใีนทองถ่ิน  จากหองสมุด  เปน
การเรียนรูจากประสบการณตรง  รูจักการคิดวิเคราะห  รูจักการสังเกต  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  เปน
ความรูที่เกิดจากการสรางสรรค   ผูเรียนเกิดการเรยีนรูเอง  คิดอยางมวีิจารณญาณ  ลงมือปฏิบัติ 
ทดลองจริง เกดิเปนความรูทีย่ั่งยืน  และรูจกัการแกไขปญหาไดดวยตนเอง  ผูเรียนเกิดเจตคติทีด่ีตอ
ชุมชน  มีความตระหนกัในคุณคาของภูมปิญญาทองถ่ินและสามารถสืบทอดเผยแพรภูมิปญญา
ทองถ่ินของตน  ครูผูสอนสามารถติดตอกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับ
สถานศึกษา  ครูผูสอนและผูเรียนมีโอกาสศกึษาเรียนรูไปพรอมกัน  ซ่ึงทําใหเกิดความรัก  ความ
สามัคคี ความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน   ครูผูสอนสามารถสรางบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนไมรูสึกเกดิ
ความเบื่อหนายในการเรียน  จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูหลายๆดาน  
นอกจากนั้นแลวยังสงผลสัมฤทธิ์ทั้งทางตรงและทางออม  เปนวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ทําให
ผูเรียน  เกง  ดี  มีสุข  ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545 
 จากผลของการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ  พบวา  คูมือการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึง
ประกอบดวยเนื้อหา   และขอมูลเกี่ยวกับภมูิปญญาทองถ่ิน   เนื้อหาวิธีการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และไดนําเสนอตวัอยางแผนการจัดการเรียนรู  และ
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แบบฝกหัดเพือ่ฝกทักษะของผูเรียนทั้งดานการฟง  พูด  อาน  และเขยีน  ที่มีความชดัเจน  เขาใจงาย  
โดยผูเชี่ยวชาญคณะที่ 2   ประกอบดวย  นกัวิชาการที่มีความรูความชํานาญดานการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนและการจดัทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  และมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ทํา
การตรวจสอบความเหมาะสมดานเนื้อหา  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  
ใหคําเสนอแนะมาเพื่อ แกไข  ปรับปรุง  และผูเชี่ยวชาญคณะที่ 3  ซ่ึงเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   ทําการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ   พบวา เปนคูมือทีม่ี
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติมากที่สุด   คาเฉลี่ย  ( X = 4.61) และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D =  .08) 
 

ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 
 1. ควรแกไขแบบตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือใหมคีวามชัดเจนในขอคําถาม
ผูอานไมเขาใจในความตองการของตําตอบที่ผูศึกษาตองการทราบ 
 2. แกไขคําพดูในกิจกรรมขอที่ 1 จากเมื่อทานอานคําชี้แจง เปน คําแนะนํา 
 3. ควรแกไขขอมลูเนื้อหาที่สรางความตระหนกัใหผูใชคูมือเห็นคุณคา 
 4. ขอความในเนือ้หากิจกรรมควรเพิ่มกจิกรรมการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาตางประเทศใหเห็นเปนรูปธรรม 
 5. ควรนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมกับผูใช  และระบผูุใชคูมือใหชัดเจนวาใครเปนผูใช 
ครูหรือนักเรียน 
 6.  ปรับปรุงการนําเสนอขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินใหมีหวัขอที่ชัดเจนโดยไดระบุหวัขอให
มีความสอดคลองกับชื่อเร่ือง  
 7.  เขียนขอความเชื่อมโยงเนือ้หาไปสูขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน  ควรเขียนให
ชัดเจน  เขาใจงาย  สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นๆไดจริง 
 8.  บรรยายสรุปเนื้อหาในแตละดานใหมีความชัดเจน   
 9.  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศโดย
ยกตวัอยางแผนการจัดการเรยีนรูประกอบใหเห็นขั้นตอน  และวิธีการนําเสนอกิจกรรม   
 10  กระบวนการวัด ประเมนิผลการเรียนรู ควรมีการวัดทีห่ลากหลาย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางของคูมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจโครงรางคูมือ 
นักวิชาการ 

 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  สุภากิจ 
  อาจารยภาควชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 2. อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา  
  อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 3. จาเอก บุญสง  วรวัฒน   
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจความเปนไปไดของคูมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ 
 

นักวิชาการ 
 1. นายเอื้อ  จานทอง 
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครนายก 
 2. นางสุภาวดี  สายรัตน 
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครนายก 
 3. นางวาสนา  วรรณฉว ี
  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 4. นายบุญชวย  จันทรพรหมมา   
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครนายก 
 5. นายจีรสิทธิ์  โสภา 
  ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1. นายเพ็ญศกัดิ์  แจงเหตุผล 
  ผูอํานวยการเชีย่วชาญโรงเรียนองครักษ  
 2. นายวิชัย  ศภุอักษร 
  ผูอํานวยการชํานาญกรพิเศษ โรงเรียนเมืองนครนายก 
 

ครูผูสอน 
 1. นายอิทธิชัย  รัตนเศรษฐ ครูชํานาญการโรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร” 
 2. นางยุพนิ  ศรีสวัสดิ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนองครักษ  
 3. นายเกษม  ฐิตกิุล ครูชํานาญการ โรงเรียนองครักษ 
 4. นายประจวบ  พูนทรัพย ครูชํานาญการ โรงเรียนองครักษ  
 5. นางสาวอําภา  แกวภราดยั ครูชํานาญการ โรงเรียนองครักษ  
 6. นายชัยรัตน  ระรวยทรง ครูชํานาญการ โรงเรียนองครักษ  
 7. นางวารุณี  ช่ืนอารมณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนองครักษ  
 8. นางศิริลักษณ  หินแกว ครูชํานาญการ โรงเรียนองครักษ  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แบบตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ 
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แบบตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ 
 

คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 

>>>>>>><<<<<<< 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูประเมินความเปนไปไดของคูมือ 
   ผูบริหารสถานศึกษา 
   ครูผูสอน 
   นักวิชาการ 
   ผูทรงภูมิรูในทองถ่ิน 
 
ตอนที่ 2 เมื่อทานไดศกึษาคูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน โปรดแสดงความคิดเหน็ความเปนไปไดขอ
คูมือโดยการทาํเครื่องหมาย  ลงในชองแสดงความคิดเห็นของทาน เพื่อนําขอมูลที่ได
เปนแนวทางในการปรับปรุง พิจารณาคูมือใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 

 
 คําชี้แจง  
 ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากที่สุด 
 ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก 
 ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง นอย 
 ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง นอยที่สุด 
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ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

ที่ กิจกรรม 

5 4 3 2 1 
1 เมื่อทานอานคาํแนะนําแลวชวยใหเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตามได 
     

2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําคูมือไป
กําหนดนโยบายการจัดทําหลักส ูตรของ
สถานศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู เหน็คุณคาและ
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 

     

4 ครูสามารถนําความร ู ภูมิปญญาทองถ่ินใน
คูมือไปกําหนดหลักสูตรสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศได 

     

5 ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินมากําหนด
ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรูเพื่อการสื่อสารภาษาตางประเทศ
ได 

     

6 ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินดาน
เกษตรกรรมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศได 

     

7 ครูสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินดาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณมีา
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการไดกับ
กลุมสาระอื่นได 

     

8 ครูสามารถนําขอม ูลภูมิปญญาทองถ่ินดาน
การประกอบอาชีพมาจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

 



214 

 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

ที่ กิจกรรม 

5 4 3 2 1 
9 ครูสามารถนําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดาน

เทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

10 ครูสามารถนําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดาน
เทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูดวยโครงงาน
ภาษาตางประเทศ 

     

11 กระบวนการจดักิจกรรมเขาใจงาย สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนทีแนะนําได 

     

12 ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมแบบฝกทักษะ
ทางภาษาที่เสนอไวในคูมือ 

     

13 ผูบริหารสถานศึกษา ครู เหน็ความสําคัญที่
จะเผยแพรประชาสัมพันธภมูิปญญาทองถ่ิน
ใหเปนที่รูจักได 

     

14 กิจกรรมทางภาษามีความหลากหลาย
สามารถนําไปใชกับผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู 

     

15 ขอมูลความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินใน
คูมือสามารถนํามาสอนใหนักเรียนรูจักการ
แสวงหาความร ู เพิ่มเติมได 

     

 
 ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล นางพิมพิไล  ถือธรรม 
วัน เดือน ป เกดิ 18  เมษายน  2499 
สถานที่เกิด จังหวดัสมุทรสงคราม 
สถานที่ทํางานปจจุบัน 75 หมู 7 ถนนสายบานนา-บางออ ตําบลพิกุลออก  

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26110 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน ครูชํานาญการ   
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนองครักษ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ  

จังหวดันครนายก 
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ. 2521 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อําเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุรี 
 พ.ศ. 2526 โรงเรียนทายหาด อําเภอเมอืง จังหวดัสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2527 – ปจจุบัน โรงเรียนองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
   
ประวัติการศกึษา  
 พ.ศ. 2516 มัธยมศึกษาปที่ 3 

จาก  โรงเรียนถาวรานุกูล 
 พ.ศ. 2520 ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

จาก  วิทยาลัยครูนครปฐม 
 พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 

จาก  วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 
 พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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