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At the moment is the period of communication and information. The flow of widespread
external culture come and not sifted to compromise with traditional Thai culture as good as it should
be. Thai culture was impacted and seemed disappear from young generation conception. Because
of this reason, Thai architecture also impacted. Thus, this study divined this problem and intended to
make one case study that able to compromised both cultures together.
The principles of this study mentioned on the contemporary Thai architecture process
design. From the research on Thai culture, sorted out that Buddhism was able to compromise the
traditional Thai ways of life and new coming culture.
This study concentrated primarily on the young generation ideas and problems to
understand human behavior as well as Buddhism conception. The Buddhism ideology of Tri-Sikkha
flowed through human behavior to organized space and formed the contemporary architecture.
As result, this study shown the contemporary architecture blended the Tri-Sikkha Buddhism
ideology which mentioned on the behavior, the study and the perception with space organizing. The
concept of Tri-Sikkha defined three parts of space as follow.
1. Pariyatra =
Class room
2. Patibat
=
Terrace
3. Patiwet
=
Open space
Lastly, these concept mentioned on the location of primary school building connected with
the open space under the cellars of the whole complex. In conclusion, this study “ Sikkhasathan:
The Buddhist Primary School” shown the relationship of space, texture and mass with the Buddhism
Ideologies.
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ฉ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
พัฒนาการการศึกษาของไทย นับตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทรนนั้ เปน
การเรียนรูท ี่เกิดจากความสมัครใจ โดยมีแหลงการเรียนรูที่สําคัญคือ “บาน วัด และวัง” โดยมีพระ
เปนผูใหความรูหลัก ตอมาภายหลังจากการเขามาของ คณะมิชชัน่ นารีทเี่ ขามาเผยแพรศาสนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดทรงปฏิรูปการศึกษาขึ้น และทรงตั้งโรงเรียนหลวง
สําหรับราษฎรขึ้น1 (วัดมหรรณพาราม พ.ศ.2427) เหตุการณครั้งนี้ถอื ไดวาเปน การเปลี่ยนแปลง
การศึกษาไทยครั้งใหญครั้งแรก เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาจากบาน วัด วัง ไป
รวมศูนยที่โรงเรียนโดยเนนการถายทอดเนือ้ หาวิชาความรู ซึ่งรับเอาหลักสูตรแผนการศึกษาและ
ตําราตางๆจากประเทศตะวันตก ทั้งที่แปลเปนไทยและที่เปนสําเนาตนฉบับ เรียกวา“โครงการ
ศึกษาพ.ศ.2441“2 ซึง่ มีวัตถุประสงค คือ 1.ตองการใหประเทศชาติพนจากการลาอาณานิคม 2.
เพื่อพัฒนาคนใหมีความรูและมีความทันสมัย ทัดเทียมตางชาติ ผลจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้
ปรากฏผลสําเร็จในวงกวางและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวดังกลาว
การศึกษาไทยตอมาก็ยงั คงดําเนินตามวัตถุประสงคเดิมไปอีกนับรอยป ในขณะที่สภาพ
สังคมของไทยเริ่มมีความซับซอนมากขึ้น ผลของการศึกษาในรูปแบบเดิมนี้เริ่มปรากฏถึงความไม
เหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมสมัยนีม้ ากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในป พ.ศ. 2516 จึงไดเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึน้ อีกครั้ง โดยในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงคที่จะใหการศึกษา เปนการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมไทย และประกาศใชเปน
แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2520 และเปนจุดเริ่มตนการปฏิรูปการศึกษาตอมา
ในปจจุบนั ชีวติ และสังคมไทยโดยเฉพาะในสังคมเมือง
กําลังเผชิญกับสภาวะที่
หลากหลายแปรเปลี่ยนไปมาและมีความซับซอนมากขึน้ เรื่อยๆ มีการดําเนินชีวิตแบบวัตถุนยิ ม
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มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพ :
สํานักพิมพ พิมพดีจํากัด, 2543),26.
2
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, พระธรรม ปฏก ประเวศวะสี เอกวิทย
ณ.ถลาง วัฒนธรรมเสวนา ณ วัดญาณ เวศกวัน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภัคธรรศ จํากัด,
2544),43.

2

แสวงหาความสุขสบาย ถือหลักสะดวก งาย ในขณะที่ระบบการศึกษายังเดินตามประเทศตะวันตก
ตอไป ทําใหวฒ
ั นธรรมจากภายนอกทีห่ ลัง่ ไหลเขามา ผลักดันใหสงั คมไทย กาวไปขางหนาอยางไร
จุดหมาย เขาสูโลกแหงการแขงขัน เปนโลกแหงวัตถุนยิ ม ทําใหเกิดความขัดแยง ในดานตางๆทัง้
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ หากเราไมมีระบบการศึกษาที่สอนใหคนรูจ ักคิด พิจารณา
ตัดสิน และคัดเลือกเอาสาระ อันเปนแกนแทของวัฒนธรรมที่เรามีอยูอยางมีปญญาและมีสติ ก็
อาจทําใหเราถูกครอบงําและตกเปนทาสทางวัฒนธรรมของตางชาติไดในที่สุด
ดังนัน้ การศึกษาจึงเปนสิง่ ทีส่ ําคัญ เปนหนทางพัฒนา ”คน” สูปญญา ซึง่ การศึกษาที่ดี
จะตองมีกระบวนการศึกษาอบรมใหคนมีหลักคิด วิธกี ารคิด เพื่อเปนพืน้ ฐานความคิด ในการ
เรียนรูและดําเนินชีวิตของตนตอไป3
ปญหาของระบบการศึกษาไทยในปจจุบนั ถึงแมวาการจัดการการศึกษาของไทย จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปในทัง้ 2 ครั้งแลวนัน้ ไมวา จะเปนในแงของ การปองกัน
การรุกรานจากปจจัยภายนอก ใหประชาชนในประเทศมีความรู ทันโลก หรือบรรลุวัตถุประสงคครั้ง
ที่ 2 หรือเปนการกระจาย โอกาสทางการศึกษาไปสูภาคชนบทเพิ่มมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็
เกิดวิกฤตของปญหาในหลายๆดาน ดังนี้
1. แนวความคิดทางการศึกษา ยังไมถกู ตอง เราเนนการศึกษา ที่การสอน และหลอ
หลอม ไมเนนที่ กระบวนการเรียนรูของเด็ก เปนหลัก
2. ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี การศึกษาไทย เอา วิชา เปนตัวตั้ง โดยมีครูเปนผู
ถายทอด นักเรียนก็ใชวิธีการ ทองจํา ทําใหคิดไมเปน ทําไมเปน และไมสัมพันธกับสิง่ แวดลอม และ
ในที่สุด ก็”เรียนรูไมเปน” ซึ่งทําให การศึกษากับชีวิตแยกจากกัน4
3. การศึกษาสมัยใหม แยกผูเรียน ออกจากชุมชน ทําใหผูเรียนไมเขาใจทองถิน่
แผนดินของตัวเอง ไมภูมิใจในวัฒนธรรมของตน เกิดเปนชองวางทางวัฒนธรรม ระหวางคนรุนเกา
กับรุนใหม สงผลใหวัฒนธรรม ภูมิธรรม ภูมิปญญาของไทยถูกละเลย และไมมีผูสืบตอ
4. การศึกษาไมมจี ุดมุงหมายทีช่ ัดเจน การศึกษาถูกมองวา เปนเครื่องมือผลิตคน เพื่อ
เขารับราชการ ทํางาน และกาวเขาสูบริโภคนิยม ในขณะที่ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
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ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญา ทางรอดพนจากความหายนะ
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542),102.
4
พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], เพื่ออนาคตการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้งกรุฟ จํากัด, 2531),58.
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และชุมชนกลับมีสวนนอยมาก การศึกษาที่ไมควบคูไปกับหลักธรรมและจริยธรรม ทําใหคนมุงหวัง
แตวัตถุนิยม เพื่อมาปรนเปรอความสุข สบายของตน
5. ขาดการมีสวนรวมกับองคกรอื่นๆ ในสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน พิพธิ ภัณฑ ฯลฯ
ทําใหการศึกษาไทยขาดพลัง แยกสวน ขาดคุณภาพ ขาดความกระตือรือรน และขาดแหลงความรู
ที่ดี
กลาวโดยสรุปแลวปญหาของระบบการศึกษา คือ
ก. ปญหากระบวนการเรียนรู และระบบการศึกษา
ข.ปญหาการศึกษาไทยที่ขาดการเชื่อมโยง สวนการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม
แยกผูเรียนไปจากสังคม
ค. ปญหาดานการศึกษาควบคูไปกับจริยธรรม
จากปญหาดังกลาว จึงเกิดแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการการ
เรียนรู- รับรู รวมทั้งวิธีคิดทัศนคติของครูและนักเรียนที่มตี อการศึกษา เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู เนนการพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนา โดยสอดแทรกเนื้อหาดานภูมิปญญาไทย อันที่จะ
นําไปสูความเขาใจตนเอง และรากฐานของตนเอง
แนวความคิดในการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการเรียนรูของโรงเรียน สิกขา
สถานจากเปาหมายของการศึกษานํามาสูก ารปฏิรูปการเรียนการสอน โดยมีแนวทางดังนี้
1. ปรับโครงสรางหลักสูตร โดยเอาเด็กเปนตัวตั้ง วาเด็กตองการการเรียนรูแบบใด มี
แลวจึงพิจารณาราง
ความสนใจเรือ่ งอะไรและกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กอยางไร
หลักสูตรขึ้นมา โดยแบงเปน
1.1 หลักสูตรหลัก5 จากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย
- กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู
ไดแก วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร
- กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต มีเนื้อหาสาระ และทักษะที่เปนพืน้ ฐานใน
การดํารงชีวิต
-กลุมสรางเสริมลักษณะนิสยั เนนกิจกรรม สรางเสริมคานิยม เจตคติ และ
พฤติกรรมที่ดี
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กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ อดีต – ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้งกรุฟ จํากัด, 2545),54.
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-กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อสรางนิสัยรักการทํางาน
-กลุมประสบการณพิเศษ เสริมความรูในดานอืน่ ๆ ไดแก ภาษาอังกฤษ เปนตน
1.2 หลักสูตรบูรณาการ มีเนื้อหาการศึกษาทางดาน ภูมิปญญาไทย6 เพื่อใหผูเรียน
เขาใจตนเอง สังคม วัฒนธรรม ที่เปนรากฐานของสังคมไทย เปนกิจกรรมโครงงานวิชาบูรณาการ
และมีสวนรวมในการทํางาน โดยมีกิจกรรมโครงงานระยะสั้น และระยะยาวใหออกไปเรียนรูจาก
สภาพจริง และลงมือปฏิบัตจิ ริง
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
2.1 โดยเนนให ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู7 เพือ่ ใหการเรียนรูเ หมาะสมกับ
ผูเรียน และสามารถพัฒนา ศักยภาพของผูเรียนไดมากที่สุด และปรับกระบวนการสอน ใหครูเปน
กัลยาณมิตร8 ที่ดี สามารถแนะนําผูเรียน กระตุนใหสามารถคิดเองสรางวิธีการคิดแกปญหาตางๆ
ดวยตัวเอง มากกวาการเนนถายทอดความรูอยางเดียว
2.2 กระบวนการเรียนรูสามารถเกิดไดทุกที่ทกุ เวลา และในหลายระดับ คือ ใน
ระดับผูเรียน ระดับหองเรียน ระดับนอกหองเรียน
ก. ระดับผูเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสว นรวมในการกําหนด
จุดมุงหมาย กิจกรรมและวิธกี ารเรียนรูได และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตอไป
ข. ในระดับหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรู ระหวางผูเรียนและครู ในบาง
วิชา ที่ตองอาศัยการฝกฝน และเรียนรูในหองเรียน ก็จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการใชสมาธิ ใน
บางวิชาที่เปนการการเรียนรูค ุณคาความงาม ศิลปะ ก็สง เสริมใหเกิดจินตนาการ คิดฝน เปนตน
ค. ระดับนอกหองเรียน ในสวนวิชาที่เนนกระบวนการเรียนรูจริง ใชวธิ ีการสราง
เสริมบรรยากาศของสถานที่เรียน ใหนาเรียน สนุกไมนา เบื่อหนาย โดยที่วธิ ีการเรียนการสอน ตอง
มีความหลากหลาย แปรเปลี่ยนตามความตองการ หรือสอดคลองกับธรรมชาติ ไดสัมผัสการเรียนรู
จากสภาพจริง โดยที่ในแตละกิจกรรมอาจมีการซอนทับของเนื้อหาวิชา และสถานที่เรียนรู เชน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติแนวทางสงเสริม, พระธรรมปฏก ประเวศ
วะสี เอกวิทย ณ.ถลาง วัฒนธรรมเสวนา ณ วัดญาณ เวศกวัน, 3.
7
เจือจันทร จงสถิตยอยู, “การปฏิรูปการศึกษา,” ใน เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร, (2541), (อัดสําเนา)
8
พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 84.
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แปลงทีน่ าการเกษตร กับวิชาสิ่งมีชวี ิตรอบตัว ดูวัชพืช วงจรชีวิตของแมลง และการปองกันศัตรูพชื
เปนตน9 ทําใหสามารถเชื่อมโยงความรูห ลายๆแขนงได เกิดเปนความรูแบบองครวม10 อีกทั้ง มี
แหลงความรูทเี่ ชื่อมโยงทีห่ ลากหลายเชน พิพิธภัณฑ วัด เปนตน
2.3 ฝกฝนทักษะการเรียนรู - รับรู11 (อายตนะ) ตา หู จมูก ลิน้ สัมผัส ตอธรรมชาติ
ตางๆ อาจจัดใหเปนสถานทีเ่ รียนแบบเปด ใหแหลงความรู(ธรรมชาติ) เขามาสูหองเรียน ไมจาํ กัด
อยูแคหองสี่เหลี่ยมเปนตน และสงเสริมเรียนรูที่จะทํางานเปนกลุม แบงหนาทีง่ าน ชวยเหลือกัน
3. กระบวนการคิดแบบพุทธธรรม
นําเอาหลักการเรียนรู วิธีคดิ ตามหลักพุทธธรรม12มาใช แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา
และกระบวนการเรียนรูนนั้ มีความสอดคลองกับหลักพุทธศาสนาคือ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การศึกษา โดยเนื้อแทของการศึกษาตามหลักพุทธธรรม คือ การพัฒนาตน โดยมีปญญาเปน
แกนกลาง และมีหลักสัมมาทิฐิ เปนแกนนํา ในดานกระบวนการคิดนําเอาหลักโยนิโสมนสิการ13มา
ใช เพื่อนําไปสูขั้นตอนสําคัญของกระบวนการศึกษาตามแนวพุทธธรรม
คือ หลักไตรสิกขา
ไดแก อธิสิลสิกขา(ศีล), อธิจิตตสิกขา(สมาธิ), อธิปญญาสิกขา(ปญญา)
4. ปรับปรุงกระบวนการวัดผล
ซึ่งใชวิธวี ัดผลจากการปฏิบัติ ความเขาใจ มากกวาการทองจําตํารา โดยมีจุดประสงค
เพื่อบงชี้ความกาวหนา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาของผูเรียนแตละคน โดยเทียบกับมาตรฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, การจัดประสบการณเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540),105.
10
พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], เพื่ออนาคตการศึกษาไทย , 3.
11
สุมน อมรวิวฒ
ั น, การพัฒนาการเรียนรูต ามแนวพุทธศาสตร (กรุงเทพ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), 85-87.
12
พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542),48.
13
สุมน อมรวิวฒ
ั น, การสอนโดยการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ, พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 61-63.
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ของกลุมวิชานัน้ กับระดับชัน้ ที่เหมาะสม โดยมุง เนนการประเมินดวย 3Q14 (IQ, EQ และMQ)
มากกวาการประเมินเพียง ความรูเพียงดานเดียว ใหสามารถเขาใจ คิด วิเคราะห และปฏิบัติได
ผลที่คาดวาจะไดจากการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง15
เมื่อเด็กคิดโดยนําสภาพชีวติ จริงเปนตัวตัง้
เด็กจะสามารถคิดวิเคราะหวิจารณ
เชื่อมโยงปญหาเขาสูป จจัยทางสังคม คิดวิเคราะหสิ่งที่เรียนรู และนําสูความรูความเขาใจชีวิตที่ไม
ตองทองจํา ก็สามารถจําได เพราะทําจริงใชไดจริง จากสิ่งที่เรียนรูจริงปฏิบัติจริง ทุกสิ่งทีเ่ รียนรูจะ
สงผลสูพัฒนาการทางปญญา โดยที่แหลงความรูจะเปดกวางสูธรรมชาติ ชุมชน ไมถูกจํากัดอยู
ภายในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ ทําใหเด็กรูสึกสนุก กระตือรือรนตอการศึกษา คนหาวิธคี ิด และหาวิธี
เรียนรูที่เหมาะสมกับตัวเอง อาจคิดวิธีใหมๆ และวิธีแกปญหาใหมๆ ไดเหมาะสมกับสถานการณ
นั้นๆ โดยเด็กจะตองเริ่มเขียนโครงการ บทนํา วิเคราะหปญหา การแกปญหา และวิธีการในการ
แสดงงาน การจัดแสดงดวยตัวเอง รวมทั้งสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในการดําเนินชีวิตตอไปใน
อนาคต เปนการเรียนเพื่อรูวธิ ีเรียนรู
จากแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่กลาวมา อาจสงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบ
การเรียนการสอน ทัศนะคติตางๆ รวมทัง้ ตัวโรงเรียนซึง่ เปนสถานที่ศึกษา ก็ปรับเปลี่ยน
กระบวนการออกแบบ จากเดิมที่ออกแบบจากแนวคิดที่ “ครูเปนผูถายทอดวิชาความรู” เปลี่ยนเปน
แนวความคิด “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” รูปแบบวิธีการเรียนการสอน ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการ
นําเอาหลักพุทธศาสตร และภูมิปญญาไทยมา แทรกลงไปในเนือ้ หา เพื่อใหผูเรียนบรรลุตาม
จุดมุงหมายการศึกษาและสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา(ในขั้นโลกียธรรม)คือ การพัฒนาตนเอง
ทั้ง 4 ดาน (ภาวนา 4) มีความรู มีความสุข และเปนที่พงึ่ แหงตนได และสามารถเปนทีพ่ ึงกับผูอื่น
ได และดําเนินชีวิตอยูรว มกันในสังคมอยางสมบูรณ
จากปญหาและแนวคิดการปฏิรูประบบการศึกษาขางตน ในฐานะของสถาปนิก ซึง่ สวน
หนึง่ ของสังคม สามารถมีสว นชวยในการปฏิรูปการศึกษาในแงของ การสรางสรรคที่วาง และงาน
สถาปตยกรรมที่เกีย่ วของทีจ่ ะเกิดขึ้นมารองรับกับแนวความคิดดังกลาว ตลอดจนสิ่งแวดลอม และ
พื้นที่กิจกรรมตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู และกระตุนใหเกิดจิตนาการ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
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ในดานตางๆขัน้ พืน้ ฐาน อันจะนําไปสูก ระบวนการเรียนรูในขั้นสูง คือกระบวนการพัฒนาตนเองใน
ทุกๆดานอยางสมบูรณ
เปาหมายของโครงการ
1. เปนสถานศึกษานํารองสําหรับเด็กประถม 1 - 6 ที่สอดคลองกับ พ.ร.บ การศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 8 โดยออกแบบใหสอดคลองกับ แนวความคิดกระบวนการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจเนื้อหา สามารถคิดเปน-ปฏิบัติได และสงเสริม
จินตนาการทักษะการรับรู-เรียนรู สงเสริมบรรยากาศ เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละประเภทตามความเหมาะสม อยางมีความสุข
2. เปนสถานศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความรู และความเขาใจ ในตนเอง ทองถิ่น ชุมชน
สังคมไทย ตลอดจนเรียนรูก ระบวนการคิด ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเขาใจถึง
รากฐานของสังคมไทย อันเปนบอเกิดแหงการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
เปนสถานศึกษาทีพ่ ัฒนาผูเรียน ตามหลักพุทธธรรม ใน 4 ดาน (ภาวนา 416) คือ
ก. Physical Development คือ การพัฒนาทางกาย หรือ กายภาวนา
ข. Social Development คือ การพัฒนาทางสังคม หรือ ศีลภาวนา
ค. Emotion Development คือ การพัฒนาทางจิตใจ หรือ จิตภาวนา
ง. Mental Development คือ การพัฒนาทางปญญา หรือ ปญญาภาวนา
ซึ่งมีความสัมพันธกัน จากกายภาวนา สู ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา
ตามลําดับ
โดยนําเอาวิธคี ิดตาม หลักพุทธศาสตร มาใช ไดแก ในดานกระบวนการคิด เชน
โยนิโสมณสิการ และ ในดานหลักปฏิบัติ ไดแก ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)มาใช เพื่อให
ผูเรียนนอกจากสามารถพัฒนาตนเองในแตละดานอยางสมบูรณแลว ยังเปนผูคิดดี คิดชอบ เปนที่
พึ่งตอตนเอง และตอผูอื่นได
3. เปนสถานศึกษาที่ออกแบบใหมีพนื้ ที่กจิ กรรมโครงงาน การเรียนรูแ บบบูรณาการ ที่
แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของการเรียนรู ทีว่ าง และชวงเวลา เชน โครงงานการเกษตร การปลูกขาว
โครงงานทําสิง่ ทอ โครงงานศิลปะภาพปะติด เปนตน
16
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด และแนวทางการปฏิรูปศึกษา “ผูเรียนเปนศูนยกลาง
การศึกษา” ตลอดจนศึกษา ภูมิปญญาไทย และหลักวิธคี ิดทางพุทธธรรม อันเปนรากฐานของ
สังคม และวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดแนวความคิด การออกแบบโครงการ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรม และจิตวิทยาการเรียนรูของเด็ก และกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อกําหนดองคประกอบและกลุมกิจกรรมของโครงการตางๆ เพื่อใหมคี วามสอดคลองกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา และการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรค และจัดสรรที่วา งแบบใหม ใหเหมาะสมกับ
เปาหมายของโครงการ และกลุมกิจกรรมตางๆ โครงงานใหญและยอย โดยออกแบบใหมี
ความสัมพันธในระดับอาคารและผังบริเวณ ตลอดจนศึกษาบริบทของสภาพแวดลอมที่ตั้งโครงการ
เพื่อหาความสัมพันธของกิจกรรมในระดับชุมชน
ขอบเขตของโครงการวิทยานิพนธ
1. โครงการสิกขาสถาน เปนโรงเรียนประถมศึกษานํารองในระบบ ซึง่ ตอบสนองภาครัฐ
โดยรับนักเรียนตั้งแตระดับชั้น ป.1 - ป.6 หรือ อายุตั้งแต 6 - 12 ปโดยประมาณ
2. ที่ตั้งและองคประกอบโครงการ
- อยูในยานชานเมืองกรุงเทพฯ เชน รังสิต เปนตน
- มีแหลงความรูท ี่หลากหลาย เชนพิพิธภัณฑ วัด เพื่อใหสามารถเชื่อมโยง
แหลงความรูได
- เด็กนักเรียนในบริเวณใกลเคียง และในเมือง
โครงการ ประกอบดวย
1. สวนโถงกลาง หองประชุม สวนรับประทานอาหาร
2. พื้นทีก่ ิจกรรมโครงงาน ลาน พื้นที่จัดนิทรรศการ
3. บริเวณพื้นที่เรียน –บรรยาย ในและนอกหองเรียน
4. สวนกีฬา-นันทนาการ สนาม และสิง่ แวดลอมที่เปนธรรมชาติ
5. สวนหองพักครู ประชุมครู
6. สวนบริการตางๆ ที่จอดรถ
ผูใชโครงการ
- มีอัตราสวน ครู 1 คน ตอ นักเรียน 15-25 คนใน 1 หอง
- เจาหนาที่อาคาร ภารโรง ยาม
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3. โครงการครอบคลุมหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู 3 เรื่องใหญ ๆ คือ
1. กระบวนการเรียนรูที่ผเู รียนเปนศูนยกลาง17 หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่
กําหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล เอาเด็กเปนตัว
ตั้ง แลวจึงรางหลักสูตร โดยมุงพัฒนา “คน” และ “ชีวติ ” ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มตาม
ความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียนกิจกรรมการ
เรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผู เรียนไดสัมผัสและสัมพันธกบั
สิ่งแวดลอมทัง้ ที่เปนเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเรียนไดคน ควา ทดลองฝกปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจนคนพบสาระสําคัญของบทเรียน ไดฝกวิธีคิดวิเคราะห สรางสรรคจินตนาการ
และสามารถแสดงออกไดชัดเจนมีเหตุผล
ผูเรียนมีโอกาสฝกการประเมินและปรับปรุงตนเอง
ยอมรับผูอื่น สรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและเปนพลโลก การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
เกิดขึ้นไดในหลายระดับ ทัง้ ในตัวผูเรียน ในหองเรียนและนอกเหนือไปจากหองเรียน ที่ทกุ ฝายมี
สวนรวมกัน
2. นําเอาหลักพุทธธรรมมาใช
หลักพุทธธรรมที่นาํ มาจัดอยูในหลักธรรมระดับ โลกียธรรม ซึ่งมีจุดมุงหมายคือ การ
พัฒนาตนเองหรือ ภาวนา 4 ซึ่งจําแนกออกเปนลักษณะการเรียนรูคือ
การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา)หมายถึง การพัฒนาทางดานรางกาย เปน
ความสัมพันธ ระหวางคนกับสิ่งแวดลอมไดแก กิจกรรมนันทนาการ การกีฬา การสัมผัสกับ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
การพัฒนาดานศีล (ศีลภาวนา)หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธเชิงสังคมกับผูอนื่ ให
อยูกันดวยดี สามารถทํางานรวมกันได และเกื้อกูลซึง่ กันและกัน
พัฒนาดานจิต (จิตภาวนา)หมายถึง การพัฒนาดานจิตใจ มีสติ มีสมาธิ เรียนรูไดดี มี
สมรรถนะทางจิตใจ เข็มแข็ง ราเริงแจมใส และมีความสุข
พัฒนาดานปญญา (ปญญา)หมายถึง การพัฒนาปญญา ความรู ความเขาใจ และ
สามารถปฏิบตั ิได สามารถแยกแยะ วิเคราะห เหตุปจจัย เชื่อมโยงความรูตางๆ อันนําไปสูความรู
ใหมๆ(ปฏิสัมภิทา)
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ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญา ทางรอดพนจากความหายนะ,
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3. สอนเนื้อหาทางดานภูมิปญ
 ญาไทย
เนื้อหา ภูมิปญ
 ญาไทย18 กินความหมายครอบคลุมในดาน ภูมิปญญาไทย ใน
ระดับพื้นฐานที่สอดคลองกับการรับรูของเด็กวัยนี้ และบริบทของพืน้ ทีต่ ั้ง อาทิเชน
- ภูมิปญญาทางการเกษตร เชน การทําเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชสมุนไพร การ
ทํานาขาว เปนตน
- ภูมิปญญาหัตถกรรม เชน การผลิตหัตถกรรม จักสาน ยอมผา เปนตน
- ภูมิปญญาดานศิลปกรรม เชน ศิลปะ สีนา้ํ จิตกรรมไทย ดนตรีไทย เปนตน
- ภูมิปญญาดานศาสนาและประเพณี เชน วันสงกรานต วันพระ ทําบุญ เปนตน
วิธีดําเนินงาน
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจงานภาคสนาม จากโครงการ
กรณีศึกษาตัวอยาง โดยการสังเกต บันทึก ถายภาพ และสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของในดาน
ตางๆเชน ครู -อาจารย เจาหนาที่ นักเรียน และผูปกครอง เปนตน
1.2 ขอมูลขัน้ ทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารตางๆ เชน ขอเขียน บทความ
รายงานการวิจัยประชุมสัมมนา หนังสือวิชาการ บทวิเคราะหของนักวิชาการ-นักการศึกษาเปนตน
2. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาทําการศึกษาเพื่อทําการตีความ โดยเริม่ จาก
มองปญหา แนวทางแกไขปญหา วิธกี ารแกปญหา แยกแยะขอมูลออกเปนสวนตางๆ เพื่อจัดทํา
โปรแกรมของโครงการ
3. การออกแบบ
3.1 สังเคราะหขอมูลในดานตางๆ โดยพิจารณาแบบองครวม เชื่อมโยงขอมูล ปญหา
เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบทางดานสถาปตยกรรม
3.2 ศึกษาหารูปแบบ และขนาดของที่วา งจากวิธีการเรียนการสอนและจัด
ความสัมพันธของ ทีว่ าง กับกิจกรรมตางๆภายในโครงการ ใหมีความเหมาะสม
3.3 นําขอมูลที่ไดจากกระบวนการศึกษา นําไปสูการออกแบบเบื้องตน
3.4 ศึกษาจากขอมูลในการออกแบบเบื้องตน และทําการพัฒนาแบบ
3.5 สรุป และนําเสนอแบบขั้นสุดทาย และจัดทําในภาคเอกสารวิทยานิพนธ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติแนวทางสงเสริม, เรื่องการกําหนดสาขา
ภูมิปญญาไทย, 3.
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แหลงขอมูล
1. การศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร
1.1 จากการศึกษาตามแหลงที่ใหความรูตางๆ เชน
- หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
- สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สํานักหอสมุด มหาวิยาลัยธรรมศาสตร เปนตน
1.2 จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
- สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
- สถาบันแหงชาติวาดวยภูมปิ ญญาและการศึกษาไทย
- มูลนิธิภูมิปญญา เปนตน
2. การศึกษาจากโครงการกรณีศึกษาตัวอยางเทียบเคียง เชน
- โรงเรียนรุง อรุณ ถ.พระราม 3 อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ
- โรงเรียนอนุบาลทอสี ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
- โรงเรียนอนุบานหนูนอย กรุงเทพฯ

บทที่ 2
ประวัติการศึกษาและพัฒนาการการศึกษาไทย
1. ประวัติการศึกษาไทย
นับตั้งแตสมัยกอนกรุงสุโขทัย สิ่งที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย คือ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา มีหลักฐานมากมายที่แสดงใหเห็นวา ชนชาติไทย สนใจศึกษา
และปฏิบัติตาม พระธรรมคําสั่งสอน รวมไปถึงศึกษาศิลปะการชางดานตางๆ งานสถาปตยกรรม
และประติมากรรม จนมาถึงสมัยสุโขทัย การศึกษาของคนในสมัยกรุงสุโขทัย กับการครองชีวิตถือ
เปนเรื่องเดียวกัน การศึกษามิใชการเตรียมตัวเพื่อชีวิต แตการศึกษาคือ ชีวิต ( Education is Life )
การศึกษาคือการแกปญหา เปนการศึกษา โดยการปฏิบัติจริง ( Learning by Doing )
การศึก ษาโดยทั่วไปในสมัย นี้จ ะเปน ลัก ษณะการบวชเรีย น และเรีย นเอง คือ สาย
ฆราวาส และสายบรรพชิต ในสายฆราวาสจะศึกษาในเรื่องของ วิชาชีพ เปนการเรียนรูในระดับ
ครอบครัว เครือญาติ สวนสายบรรพชิต คือการบวชเรียน โดยมีพระสงฆเปนผูสั่งสอนธรรม ความรู
และมีวัด เปนศูนยกลางการอบรม ซึ่งจากหลักฐานตางๆพอสรุปไดวา คนไทยนับตั้งแตโบราณกาล
มา จะมีความสนใจในพระไตรปฎก อีกทั้งพระเจาแผนดินในแตละยุคสมัย ก็ทรงใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่ ถึงกับทรงพระราชทานพระราชสํานักเปนที่เลาเรียนของพระสงฆ ในสมัยนี้มีการสนใจ
ในการศึกษา อยางมากจะเห็นไดวาในป พ.ศ. 1205 พอคุณรามกําแหงไดทรงประดิษฐอักษรไทย
ขึ้นใหม เรียกวา “ ลายสือไทย ”1
- สมัยอยุธยา พ.ศ. 1893 - 2310 มีลักษณะเดนที่พอจะสรุปได2 ดังนี้
1. วัด เปนศูนยกลางการศึกษาทั้ง ของฆราวาสและของบรรพชิต แลวเปนศูนยกลาง
กิจกรรม ตางๆ ของสังคมพระสงฆเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญ ในการอบรมสั่งสอนประชาชน และ
การที่วัดเปนสํานักสั่งสอนวิชาการตางๆ นั้นไดสืบประเพณีมาจนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร
1

รุง แกวแดง, ปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542), 42.
2
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สํานักงานปลัดกระทรวง.การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ อดีต – ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542), 28-112.
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2. วิชาชีพ เชน การทํานา ทําสวน การชางตาง ๆ เชน ชางเหล็ก ชางทอง ชางหลอ ชาง
บาตร ก็สอนกันในครอบครัวหรือในวงศาคณาญาติ สําหรับชายหนุมที่หวังจะเอาดีทางวิชาการ
ตอสูและปองกันตัว เชน วิชามวย วิชาฟนดาบวิชากระบี่กระบอง ก็จะเลาเรียนจากสํานักตางๆ
3. ทางฝายราชสํานัก นอกจากจะสงพระราชกุมารไปศึกษากับพระสงฆตามพระอาราม
ตา ง ๆ แล ว ก็ มั ก จะมี พ ระมหาราชครู แ ละโหราธิ บ ดีเ ข า มา สอนนิติ ศ าสตร อั ก ษรศาสตร ราช
ประเพณี ตลอดจนวิชาการปกครอง และการรบพุงอื่นๆ อีกดวยพระมหาราชครูและพระโหราธิบดี
สวนมากจะเปน พราหมณ ดังนั้นจึงกลาวไดวา
สมัยกรุงศรีอยุ ธยาเรารับปรัชญาการศึ กษามาทางฝายราชสํานักจากศาสนาพราหมณ ทําให
ปรัชญาการศึกษาฝายพุทธและพราหมณอยูคูกันมาตราบเทาทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการเรียน
ภาษาตางประเทศ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาพมา ภาษาเขมรภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ
มีโรงเรียนบาทหลวง สอนศาสนาไดอยางเสรี
ในสมัยนี้ ไดเกิดหนังสือแบบเรียนขึ้นเลมแรกของสยาม คือ “จินดามณี”3 ผูแตงคือ พระ
มหาราชครู โดยเขียนลงบนสมุดไทย จารึกลงในใบลาน วิธีการเรียนจะใชวิธีทองจําจากบทเรียน
ผูเรียนสวนใหญจะเปน ผูชาย เนื่องจากผูหญิงจะเรียนการบานการเรือน
- สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 - 2325
แมวากรุงธนบุรีเปนพระนครหลวงของไทยอยูเพียง 15 ป และเปน 15 ปแหงการทํา
สงคราม ถึงกระนั้นกรุงธนบุรีก็ยังไดวางพื้นฐานทั้งในดานการคา การศาสนา และอักษรศาสตร ไว
ใหกับ ราชอาณาจักรไทยอยางมั่นคง ทั้งนี้ดวยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโดยแท
การศึกษาในสมัยกรุงธนบุรี แมจะไมเจริญกาวหนานัก แตก็เปนการเริ่มตนทางการศึกษาที่เปน
พื้นฐานใหเกิดความเจริญกาวหนาทางการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
- สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ( รัชกาลที่ 1 – 4 ) พ.ศ. 2325 -2410
แนวการจัดการศึกษาเริ่มมีแบบมากขึ้น มีการพัฒนาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาไมมากนัก
กลาวคือ ในราชสํานักคงมีปราชญราชบัณฑิต เปนผูใหความรูแกพระราชโอรส,พระราชธิดา และ
พระบรมวงศานุวงศ สวนการศึกษาของสามัญชนก็อาศัย วัดเปนศูนยกลาง เปนแหลงใหความรู
โดยมี พระ เปนผูสอนหนังสือ ใหรูจักการอาน เขียน คิดเลขเปน พรอมทั้งสอดแทรกจริยธรรมและ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนาไปในตัว มีการกําหนดหลักการและวิธีการ ในการจัดการศึกษา
เรียกวา มาติกาการศึกษา

3

รุง แกวแดง, ปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรู, 43.
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โดย มีหลักฐานปรากฏวา ไดมีหนังสือเรียนไวอยู 5 เลม คือ
1. ประถม ก กา
2. สุบินทกุมาร
3. ปฐมมาลา
4. ประถมจินดามณี เลม 1
5. ประถมจินดามณี เลม 2
- สมัยปฏิรูปการศึกษา ( รัชกาลที่ 5-7 ) พ.ศ. 2411 – 2475
ในสมัยอันยาวนานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ( พ.ศ.2411-2453 )
นับไดวาเปนยุคของการปฏิรูปประเทศอยางแทจริง การปฏิรูปประเทศในดานตางๆ ไดเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางไมวาจะเปนการปกครอง สังคม กฎหมาย รวมทั้งการศึกษาดวย การศึกษาตามระบบ
โรงเรี ย นได เ กิ ด ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก และกลายเป น รากฐาน ที่ สํ า คั ญ ทํ า ให เ กิ ด พระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษาใน พ.ศ.2464 ในการปฏิรูปทั้งหลาย ดังกลาวมา การปฏิรูปการศึกษา มีความสําคัญ
เปนพิเศษ เพราะไมเพียงแตมีผลตอการศึกษาโดยตรงเทานั้น แตยังมีผลตอการผลิตนักเรียนใหกับ
หนวยงานราชการอื่นๆ ที่กําลังขยายตัวอยางกวางขวางดวย แตกอนที่จะกลาวถึงการปฏิรูปควรจะ
ไดกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษากอน ดังนี้
1. การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก
2. อิทธิพลของชาวตะวันตก
3. การศึกษาในระบบโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงศึกษา
และทอดพระเนตรจากตางประเทศ
4. ความขาดแคลนบุคคลที่มีความรูเพื่อมารับราชการ
- การศึกษาสมัยกรุงรัตนโกสินทร ระหวางป พ.ศ. 2435 – 2475
การศึกษาไทยในชวงระหวาง พ.ศ.2435 ซึ่งเปน ปแรกของการตั้งกระทรวงธรรมการ4
จนถึง พ.ศ. 2475 เปนกาวแรกของการศึกษาไทยภายใตการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชของพระมหากษัตริย ไทย 3 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ( พ.ศ.
2411 – 2453 ) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูหัว ( พ.ศ. 2453 – 2468 ) และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ( พ.ศ. 2468 – 2477 )

4

สุมน อมรวิวฒ
ั น, สมบัติทพิ ยของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2533), 95.
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ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดวางแนวนโยบายในการจัด
การศึกษาที่สําคัญที่สุด คือ การขยายการศึกษาทั่วในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหกวางขวาง
ออกไป และที่สําคัญที่สุดพระองคทรงเห็นวา การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงและขยายออกไป ใหถึงประชาชน พลเมืองใหมากที่สุด ดังปรากฏ
ขอความในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2428 ตอนหนึ่งวา “...ดวยใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา วิชาหนังสือ เปนตนเคาคุณความเจริญของ
ราชการบานเมืองยิ่งกวาศิลปศาสตรวิชาการอยางอื่นๆ ทั้งสิ้น...”5
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราโชบายในการจัด
การศึกษาที่สําคัญ คือ สงเสริมการขยายการศึกษาสําหรับประชาชนทั่วๆไป ออกไปใหกวางขวาง
โดยไดออกพระราชบัญญัติบังคับ เด็กเขา เลาเรียน ในขณะเดียวกันพระองคก็ไดทรงพยายาม
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาด า นวิ ช าชี พ และการศึ ก ษาในระดั บ สู ง ขึ้ น ไป อั น ได แ ก มั ธ ยมศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา รวมทั้งทรงสงเสริมจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูสึกนิยมแกประชาชนดวย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวางแนวนโยบายในการจัด
การศึกษาที่สําคัญคือ ขยายการ ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาออกไปใหกวางขวาง
สงเสริมการเรียนวิชาชีพในโรงเรียนทุกระดับ โดย เฉพาะระดับประถมศึกษา รวมทั้งปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ดังไดทรงกลาวไวในที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล คราวหนึ่ง วา “การศึกษาสมัยนี้
ควรถือเอาคุณภาพ ( Quality ) ไมใชถือเอาจํานวน ( Quantity )
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2435 - 2475 รัฐไดประกาศใชแผนการศึกษา รวม 6 ฉบับ คือ
- แผนการศึกษา พ.ศ. 2445
- แผนการศึกษา พ.ศ. 2450
- แผนการศึกษา พ.ศ. 2452
- โครงการศึกษา พ.ศ. 2456
- แผนการศึกษา พ.ศ. 2458
- โครงการศึกษา พ.ศ. 2464
กลาวโดยสรุป นโยบายการศึกษาไทยระหวาง พ.ศ. 2435 - 2475 นับเปนยุคเริ่มแรก
หรือ กาวแรก ของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( กระทรวงธรรมการ ) รัฐไดพยายาม

5

กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ อดีต – ปจจุบัน, 86.
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ที่จะขยายการศึกษาออกไปสู ประชาชนอยางกวางขวางในทุกระดับในกรุงเทพฯ และตามหัวเมือง
โดยมุงเนนในระดับประถมศึกษา เปนสําคัญ กวาระดับอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชนในดานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประชาชน เพื่อสนองตอบความตองการของ ชาติบานเมือง ที่ตองการคนเขารับราชการ
และในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย นับไดวาบรรลุผลสําเร็จ พอสมควร โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาอันเปนการศึกษาสําหรับประชาชนโดยทั่วๆ ไป สวนการศึกษา
ในระดับอื่นประสบผลสําเร็จไมมากนัก อยางไรก็ดีความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ในยุค
เริ่มแรกที่ดําเนินการปรับปรุง โครงสรางและระบบการบริหารการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ
หลายฉบับและอื่นๆลวนแลวแตเปนความพยายามที่จะจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุตามนโยบาย
ที่กําหนดไว การจัดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2435 - 2474
- สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 - 2503
นโยบายการศึ ก ษาในสมัย หลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครอง ในการเปลี่ย นแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณญาสิทธิราช มาสูระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไดสงผลกระทบตอดานการเมือง การบริหารการเศรษฐกิจ
สังคม และทางการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะในดานการศึกษา “ คณะราษฎร ” กําหนดไววา
“ จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎรทุกชนชั้น ” เพื่อประโยชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และมีเจตนาที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
ชวงระหวาง พ.ศ. 2475 - 2503 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญทั้งฉบับถาวร ฉบับ
ชั่วคราว และฉบับแกไข จํานวน 15 ฉบับ มีรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน 30 ชุด มีผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 16 ทาน ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและ
การดํ า เนิ น งานด า นการศึ ก ษาอยู ม าก แต ก็ ไ ม ทํ า ให ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาของชาติ
หยุดชะงักไปและในยุคนี้เปนยุคที่เชื่อมโยงในการจัดการศึกษาของไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชกับระบอบประชาธิปไตย แนวนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในยุคนี้พอจะแยกออกเปน
3 ระยะ คือ
ระยะแรก ( พ.ศ. 2475 – 2485 ) นโยบายในการจัดการศึกษาในชวง 10 ปแรกของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จะเปนการขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาออกไปใหมากยิ่งขึ้นและ
ใหความสําคัญมากกวาระดับอื่น สวนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษานั้น เปน
การขยายดานปริมาณและปรับปรุงคุณภาพ
ระยะที่สอง ( พ.ศ. 2485 – 2493 ) ประเทศตกอยูภายใตภาวะสงคราม นโยบายการ
บริ ห ารราชการ แผ น ดิ น จึ ง เน น หนั ก ในด า นการทหารและการป อ งกั น ประเทศ ส ว นในด า น
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การศึกษาจึงไมคอยชัดเจนนัก ภายหลังสงคราม ( พ.ศ. 2488 ) รัฐบาลไดปรับปรุงการศึกษาของ
ชาติหลายประการ นโยบายในการจัดการศึกษาไดเดนชัดขึ้นทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ ปริมาณ และ
คุณภาพในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาผูใหญ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดย
รัฐบาลตองเอาใจใสและทํานุบํารุง การศึกษาของชาติ ทุกระดับ
ระยะที่สาม ( พ.ศ. 2493 – 2503 ) เปนชวงที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให
เจริญกาวหนาในทุกดานและทุกระดับที่ปรากฏเดนชัดที่สุด เชน รั ฐบาลจะสงเสริมการศึกษา
ในทางปริ ม าณและคุ ณ ภาพ จะวางรากฐานเพื่ อ ให ป ระชาชนมี พื้ น ความรู สู ง ขึ้ น และมี
ความสามารถที่จะประกอบอาชีพไดดี พรอมจะสงเสริมใหประชาชนมีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
งาม ด ว ยการอาศั ย การศาสนาและการศึ ก ษาเป น หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาของชาติ ก็ คื อ
“ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 ” ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาเปนสี่สวนนั้น ไดแก พุทธิ
ศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา
ในยุคนี้ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ รวม 3 ฉบับ คือ
1. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475
2. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479
3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494
กลาวโดยสรุปไดวา นโยบายการจัดการศึกษาระหวาง พ.ศ. 2475 - 2503 ในชวงแรก
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มุงที่การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปใหกวางขวาง พรอม
ทั้งผลิตครูใหเพียงพอในชวงกลางของยุค ( พ.ศ. 2484 – 2487 ) ทั่วโลกตกอยูภายใตภาวะของ
สงคราม รวมทั้งประเทศไทยด ว ย นโยบายในการจัดการศึกษาจึงไมค อยชัดเจนนัก ภายหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 รัฐบาลไดมีแนวนโยบายในการดําเนินงานจัดการศึกษา โดยที่จะปรับปรุง
การศึกษาในทุกดานทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยเฉพาะในระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ เ ป น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ รวมทั้ ง ให ทุ น อุ ด หนุ น การจั ด
การศึกษาของเอกชน
การพัฒนาการศึกษาในระหวางป พ.ศ. 2503 - 2520 ไดขยายการศึกษาทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยไดรับความรวมมือจากองคกร ระหวางประเทศ ในระหวางป พ.ศ. 2494 2520 กระทรวงศึกษาธิการไดผลักดันใหมีการประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2503 และปรับปรุงหลักสูตรระดับการศึกษา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สําคัญ คือ
มีการขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 7 ป ใน พ.ศ. 2506 ชวงพัฒนาการศึกษานี้
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- นโยบายการศึกษา ในชวงป พ.ศ. 2520 – 2535
การจัดการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2520 - 2535 เปนความพยายามที่จะนําเอาแนวคิด
ของนักการศึกษาไทยเขามาใชในการจัดการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงบริบททางการศึกษาและ
วัฒนธรรมไทยมากขึ้นกว าแตก อน กลาวคือ เปน การจัดการศึกษาใหแกประชาชนตลอดชีวิต
เพื่อใหผูเรียนสนใจและ ตระหนักในตนเอง ในดานความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม และนํา
ความรูที่ไดมาพัฒนาตนเองและสังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยู หรือที่เรียกวา การจัดการศึกษาเพื่อ
ชีวิ ต และสั ง คม เพื่ อ ให เ หมาะสมและสอดคล องกั บ สภาพแวดลอ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมือง รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได วางกรอบแนวนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ชาติโดยกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 4 - 6
กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาในชวงระหวางป พ.ศ. 2520 - 2534 รัฐบาล โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ไดพยายามปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร ในการพัฒนาดานการศึกษา เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนา
- การศึกษาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 – ปจจุบัน
ใน พ.ศ.2375 มีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2475 และตอมามีการปรับปรุง
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2479 เพื่อใหเหมาะสมกับการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย และไดมี
การปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนระยะๆ โดยเนนการศึกษา ที่มีแผนการ
ศึกษา และหลักสูตรจากประเทศชั้นนําตางๆ อาทิเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปนตน ซึ่งมีบทบาท
สําคัญตอความคิด และการพัฒนาในดานตางๆ โดยถือเอาวา ระบบการศึกษาของชาติตะวันตก
นั้นเปนแมแบบของการศึกษาไทย
2. สภาพปญหาการศึกษาไทย
จากการศึกษาประวัติการศึกษาของไทยทําใหมองเห็นภาพรวมของพัฒนาการ และ
ทิศทางของศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยผานเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร 2 ชวง
เหตุการณซึ่งมีผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตอคนไทย และระบบการศึกษาตอมา
จนมาถึงปจจุบันและนําไปสูการวิเคราะหถึงตนตอของปญหาสังคมไทย ที่มาจากระบบการศึกษา
กลาวคือ
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของระบบการศึกษาไทยครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฏรขึ้นเปนครั้งแรกที่โรงเรียน
มหรรณพาราม อันเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน จากวัดมาสูสถานที่เฉพาะเพื่อ
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การศึกษา เรียกวา โรงเรียน อันหมายถึงสถานที่ใหความรู ใหการศึกษาวิชาการในแขนงตางๆ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการเผชิญเหตุการณสําคัญทางการเมืองคือ การแผอํานาจ
เขามาของชาติมหาอํานาจตะวันตก ซึ่งตองการเขามาลาอาณานิคม และหาผลประโยชนจาก
การคา ทําใหเราตองมีการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ขอ6 คือ
1. ตองการใหประเทศชาติพนจากการลาอาณานิคม
2. เพื่อพัฒนาคนใหมีความรูและมีความทันสมัย ทัดเทียมตางชาติ
โดยรูปแบบการเรียนการสอน จะเนนไปที่ การฝกใหคน อานออกเขียนได อาศัยการ
ทองจํา และรับเอาแนวความคิดไปปฏิบัติ ซึ่งแนวความคิดตางๆที่อยูในแบบเรียนก็ลวนนํามาจาก
ตะวัน ตกแทบทั้ง สิ้ น เนื่องจากเราตอ งนําเอาวิชาความรูมารองรับกับการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางอุตสาหกรรมตามรูปแบบของอาณานิคมยุคนั้น ตองสอนใหคนรูวิธี รูเทคโนโลยี การใช
วัตถุ การผลิต และคานิยมใหมของการคาขาย ซึ่งจะเห็นไดวา โรงเรียนในสมัยนั้นจะเนนสอนการ
เรียนรูวิชาการสมัยใหม เพื่อพัฒนาประเทศแบบอุตสาหกรรม และเพิ่มบทบาทและอิทธิพลจาก
สวนกลางของสังคมไทยเขาไปดวย แนวคิดแบบทุนนิยม
ผลจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นับวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว กลาวคือ
1. กระจายใหการศึกษาและความรูแกประชาชนเพื่อรองรับพัฒนาประเทศ โดยดึงเอา
การศึกษาที่เคยอยูตามบาน,วัด และชุมชนใหมารวมอยูที่โรงเรียน จนกลายเปนการศึกษาหนึ่ง
เดียวเพื่อชาติ และสังคมไทย
2. เราสามารถแสดงใหตางชาติเห็นถึงศักยภาพของประชาชนคนไทยที่ไมไดดอยไปกวา
ชาติตะวันตก ทําใหเรารอดพนจากการลาอาณานิคมไปได และสามารถคาขายกับชาวตางชาติได
ถึงแมวาการจัดการการศึกษาของไทย จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปในทั้ง 2 ครั้ง
แลวนั้น ไมวาจะเปนในแงของ การปองกันการรุกรานจากปจจัยภายนอก ใหประชาชนในประเทศมี
ความรู ทันโลก หรือบรรลุวัตถุประสงคครั้งที่ 2 หรือเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภาค
ชนบทเพิ่มมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็เกิดวิกฤตของปญหาในหลายๆดาน ดังนี้
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มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพ : พิมพดี
จํากัด, 2543), 37.
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ก. แนวความคิดทางการศึกษา ยังไมถูกตอง เราเนนการศึกษา ที่การสอน และหลอ
หลอม ไมเนนที่ กระบวนการเรียนรูของเด็ก เปนหลัก7
ข. ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี การศึกษาไทย เอา วิชา เปนตัวตั้ง โดยมีครู
เป น ผู ถ า ยทอด นั ก เรี ย นก็ ใ ช วิ ธี ก าร ท อ งจํ า ทํ า ให คิ ด ไม เ ป น ทํ า ไม เ ป น และไม สั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอม และในที่สุด ก็ ” เรียนรูไมเปน ” ซึ่งทําให การศึกษากับชีวิตแยกจากกัน8
ค. การศึกษาสมัยใหม แยกผูเรียน ออกจากชุมชน ทําใหผูเรียนไมเขาใจทองถิน่ แผนดิน
ของตัวเอง ไมภูมิใจในวัฒนธรรมของตน เกิดเปนชองวางทางวัฒนธรรม ระหวางคนรุนเกา กับรุน
ใหม สงผลใหวัฒนธรรมภูมิธรรม ภูมิปญญาของไทยถูกละเลย และไมมีผูสืบตอ9
ง. การศึกษาไมมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน การศึกษาถูกมองวา เปนเครื่องมือผลิตคน เพื่อ
เขารับราชการ ทํางาน และกาวเขาสูบริโภคนิยม ในขณะที่ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนกลับมีสวนนอยมาก การศึกษาที่ไมควบคูไปกับหลักธรรมและจริยธรรม ทําใหคนมุงหวัง
แตวัตถุนิยม เพื่อมาปรนเปรอความสุข สบายของตน
จ. ขาดการมีสวนรวมกับองคกรอื่นๆ ในสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน พิพิธภัณฑ ฯลฯ
ทําใหการศึกษาไทยขาดพลัง แยกสวน ขาดคุณภาพ ขาดความกระตือรือรน และขาดแหลงความรู
ที่ดี
กลาวโดยสรุปแลวปญหาของระบบการศึกษา คือ
ก. ปญหากระบวนการเรียนรู และระบบการศึกษา
ข. ปญหาการศึกษาไทยที่ขาดการเชื่อมโยง สวนการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม
แยกผูเรียนไปจากสังคม
ค. ปญหาดานการศึกษาควบคูไปกับจริยธรรม
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ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญา ทางรอดพนจากความหายนะ
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพทุ ธธรรม, 2542),1.
8
พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], เพื่ออนาคตการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้งกรุฟ จํากัด, 2531),
9
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, 72.

21
3. การปฏิรูปการศึกษาไทย
จากป ญ หาดัง กล า ว จึ ง เกิด แนวความคิด ในการปฏิรูป การศึก ษา กระบวนการการ
เรียนรู-รับรู รวมทั้งวิธีคิดทัศนคติของครูและนักเรียนที่มีตอการศึกษา เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู เนนการพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนา โดยสอดแทรกเนื้อหาดานภูมิปญญาไทย อันที่จะ
นําไปสูความเขาใจตนเอง และรากฐานของตนเอง
3.1 แนวความคิดของการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
แนวคิ ด ของกระบวนการเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง มี แ นวคิ ด มาจากปรั ช ญา
Constructivism เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรู
จากความสัม พั น ธร ะหว า งสิ่ ง ที่ พ บเห็ น กั บ ความรู ความเข า ใจที่ มี อ ยู เ ดิ ม เป น ปรั ช ญาที่ มี ข อ
สันนิษฐานวา " ...ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู ความรูไดมาจากการสรางเพื่อ
อธิบาย...”10 แนวคิดนี้ เนนการสรางองคความรู โดยผาน กระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผุสอนไม
สารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา ( Constructure ) ของผูเรียนได โดยจัดสภาพการณให
ผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา หรือเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น เพื่อใหผูเรียนพยายามปรับตัว ปรับ
ขอมูลใหม กับประสบการณที่มีอยูเดิม แลวสรางเปนความรูความเขาใจตอไปดวยตนเอง
จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวา สอดคลองตรงกันกับ หลักปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่
เนนการภาวนา หรือพัฒนาตนเอง โดยเนนผูศึกษา ผูปฏิบัติ ดังจะกลาวถึงในบทตอไป
3.2 ความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
สถาบันคุณภาพวิชาการ ใหความหมายของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไววา
“เปนแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหม และสิ่งประดิษฐใหม โดยการใช
กระบวนการทางปญญา ( กระบวนการคิด ) กระบวนทางสังคม ( กระบวนการกลุม ) และให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไประยุกตใชได โดยครูมีบทบาท
เปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจความสามารถและความถนัด เนนการบูรณา
การความรูในศาสตรสาขาตางๆ ใชวิธีการหลากหลายในการสอน หลายกหลายแหลงความรู
สามารถพัฒนาปญญาไดหลากหลาย พหุปญญา รวมทั้งเนนการใชวิธีการวัดผลที่หลากหลายวิธี”
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ใหความหมายไววา “ ...การกําหนดจุดหมาย สาระ
กิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุงพัฒนา “ คน ” และ “ ชีวิต ” ใหเกิด
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ประเวศ วะสี. ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญา ทางรอดพนจากความหายนะ
(กรุงเทพฯ : มูลนิธพิ ุทธธรรม, 2542), 47-48.
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ประสบการณการเรียนรูเต็มตามความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความ
ตองการของผูเรียนกิจกรรมการเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผู เรียน
ไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเรียนได
ค น คว า ทดลองฝ ก ปฏิ บั ติ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ นค น พบสาระสํ า คั ญ ของบทเรี ย น ได ฝ ก วิ ธี คิ ด
วิเคราะห สรางสรรคจินตนาการ และสามารถแสดงออกไดชัดเจนมีเหตุผลผูเรียนมีโอกาสฝกการ
ประเมินและปรับปรุงตนเอง ยอมรับผูอื่น สรางจิตสํานึกในความเปนพลเมือง และเปนพลโลก... “11
การเรี ย นรู จึ ง เกิ ด ขึ้ น ได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา เกิ ด ขึ้ น ได ใ นหลายระดั บ ทั้ ง ในตั ว ผู เ รี ย น ใน
หองเรียนและนอกเหนือไปจากหองเรียนที่ทุกฝายมีสวนรวม ดังนี้คือ
ก) ระดับผูเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผู เรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย
กิจกรรมและวิธีการเรียนรู ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง ไดเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งรวมประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของแตละคน
ข ) ระดับหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียน
- ไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเองในเรื่องที่สอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
- มีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู สามารถเรียนรู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
- มีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู
ครู
- เปนผูวางแผนขั้นตน ทั้งเนื้อหาและวิธีการแกผูเรียน จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการ
เรียนรู และชวยชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
การจัดกระบวนการเรียนรูระดับหองเรียนนี้ ผูที่มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู
นอกจากครู และผูเรียนแลว ผูที่มีบทบาทสนับสนุนอยางสําคัญ คือ ผูบริหารโรงเรียน บุคลากร
สนับสนุนการสอน ตลอดจนการจัดสื่อการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
รอบ ๆ ตัวผูเรียน

11

พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม, 2542), 55.
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ค) ระดับนอกเหนือหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงศักยภาพและความตองการของ
ผูเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตใน
ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นรวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกขั้นตอนระดับนอกเหนือหองเรียนนี้ นอกจากผูมีสวนรวมใน 2 ระดับที่กลาวแลว ยังรวมถึงฝาย
นโยบาย ผูบริหาร พอแมผูปกครอง ชุมชน และฝายสนับสนุนอื่น ๆ
ในการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดนี้ ครูหรือผูสอน ไมไดลดความสําคัญลง แตกลับ
ยังมีความสําคัญมากกวาเดิม เพราะการจัดการเรียนรูนี้ ตั้ง อยูบนฐานของการเรี ยนรูที่ปจจัย
ภายในและภายนอกมีความสําคัญไมแพกัน ครูหรือผูสอนจะตองรูจักคิดคน สรางสรรค เพื่อเปนตัว
เสริม หรือ สนั บ สนุ น ให ผูเ รี ย นได ใ ช ค วามคิ ด ความสามารถมากนอกเหนื อ ไปกว า การทอ งจํ า
กลาวคือ สามารถคิด วิเคราะห สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา และสังเคราะหสาระความรูตอ
ตนเอง ในหลากหลายสถานการณ หลากหลายวิธีการเรียน-สอน โดยรูจักการทํางานเปนกลุม
เรียนรูที่จะชวยเหลือกัน ดังนั้นครูผุสอนจึงตองติดตามผูเรียนไปโดยตลอดมองเห็นความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนเพื่อจัดสรางบรรยากาศวิะการใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกคนได
กลาวโดยสรุป การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด เปนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่
1. มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2. ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
4. ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได
5. ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
3.3 การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด มีประเด็นที่สําคัญ 3 ขอ
ดังนี้ คือ
3.3.1 สมองของมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงสุด
สมองของมนุ ษ ย ป ระกอบด ว ย เซลล ส มองประมาณหนึ่ ง แสนล า นเซลล เป น
โครงสรางที่มหัศจรรย โดยธรรมชาติสมองมีความพรอมที่จะเรียนรูตั้งแตแรกเกิด มีความตองการที่
จะเรียนรู สามารถเรียนรูใหบรรลุอะไรก็ได มนุษยตองการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติ และทุก
อยางรอบตัว มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดตองอาศัยสมองและระบบประสาทสัมผัส ซึ่งเปน
พื้ น ฐานของการรั บ รู ซึ่ ง รั บ ความรู สึ ก จาก อวั ย วะรั บ ความรู สึ ก คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ
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กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองสนใจ และใหผูเรียนไดพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางสมอง ( Head ) จิตใจ ( Heart ) มือ ( Hand ) และสุขภาพองครวม ( Health )
3.3.2 ความหลากหลายของสติปญญา
คนแต ละคนมี ความสามารถ หรื อ ความเก ง แตกต า งกัน และมีรูปแบบการ
พัฒนาเฉพาะของแตละคน สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน สงผลตอการพัฒนาเสริมสรางความสามารถ
ใหแตกตางกันอยางเห็นไดชัด
โฮเวิรด การดเนอร ไดศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปญญา และได
จําแนกความสามารถของคนไว 10 ประเภท คือ ดานภาษา ดนตรี ตรรกะและคณิตศาสตร การ
เคลื่อนไหวศิลปะ/มิติสัมพันธ ความสัมพันธระหวางบุคคล/การสื่อสารดานความรูสึก / ความลึกซึ้ง
ภายในจิตใจ ดานความเขาใจสิ่งแวดลอม ดานจิตวิญญาณ และดานจิตนิยมการจัดกระบวนการ
เรียนรู ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมศักยภาพความเกง/ความสามารถของผูเรียนเปน
รายบุคคล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลซึ่งสามารถเกงไดหลายดาน
3.3.3 การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการรวบรวมแนวคิดทาง
ทฤษฎีการเรียนรู และเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูดงั นี้
ก) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามความสามารถทั้งดานความรู จิตใจ อารมณและทักษะตาง ๆ
ข ) ลดการถ า ยทอดเนื้ อ หาวิ ช าลง ผู เ รี ย นกั บ ผู ส อนมี บ ทบาทร ว มกั น ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ใหผูเรียนไดเรียนจากสถานการณจริงที่เปน
ประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรูความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดลอมจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
ค) กระตุ น ให ผูเ รีย นไดเ รีย นรูอยา งมี ประสิท ธิ ภ าพโดยการทดลองปฏิบัติดว ย
ตนเองครูทําหนาที่เตรียมการ จัดสิ่งเรา ใหคําปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล
3.4 ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
1. กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาส คิด ทํา สรางสรรค โดยที่
ครูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน
2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา
อารมณสังคม ความพรอมของรางกาย และจิตใจ และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
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3. สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของ
ผูเรียนและความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ผลการเรียนรูจากสาระและกระบวนการ จะตองทําให
ผูเรียนมีความรู ความคิดความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน
4. แหลงเรียนรูมีหลากหลาย และเพียงพอที่จะ ใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูตามความถนัด ความสนใจ
5. ปฏิสัมพันธระหวาง ผูเรียนกับครู และระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปน
กัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเกื้อกูล หวงใย มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู คือ แลกเปลี่ยน
ความรูถักทอความคิด พิชิตปญหารวมกัน
6. ศิษยมีความศรัทธาตอครูผูสอน สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิด
การเรียนรู ผูเรียนใฝรู มีใจรักที่จะเรียนรู ทั้งนี้ครูตองมีความเชื่อวาศิษยทุกคนสามารถเรียนรูได
และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
7. สาระและกระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัว
ของผูเรียนจนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรู ไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
8. กระบวนการเรียนรู มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ เชน ชุมชน ครอบครัว
องคกรตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและรวมมือกันใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และไดรับประโยชน
จากการเรียนรู สูงสุดเพื่อใหสถานศึกษาและครูผูสอนได ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ได
สอดคลองกับมาตรา๒๔ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เอกสารนี้จึงเสนอตัวอยางการจัด
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดพอสังเขป ทั้งนี้มิไดหมายความวาการจัดกระบวนการเรียนรู
จะตองทําตามลําดับที่จะกลาวตอไปนี้เสมอไป ผูสอนควรนําไปพิจารณาเพื่อเปนทางเลือกหนึ่ง
ตอจากนั้นเชื่อวาจะสามารถพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ดวยตนเองอยางแนนอน
4. บทสรุปทายบท
ในบทนี้เ ป นการศึก ษาภาพรวมของระบบการศึก ษาไทยในอดี ตจวบจนถึ ง ปจจุบัน
ศึ ก ษาความหมายของการศึ ก ษา ปญ หา และแนวความคิดในการปฏิรูป การศึ ก ษา ว า มีที่ ม า
อย า งไร อั น จะนํ า ไปสู บ ทวิ เ คราะห ถึ ง แนวความคิ ด ในการศึ ก ษาทางพุ ท ธศาสนา ว า มี ค วาม
สอดคลอง และเพิ่มเติมในลักษณะใดบาง เพื่อสามารถวิเคราะหไดวา เราจะสามารถจะนําเอา
แนวความคิดหลักใด มาผสมผสานใหเขากับ ระบบการศึกษาและสังคมไทยในปจจุบัน

บทที่ 3
กระบวนการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร
1. การเรียนรูต ามแนวพุทธศาสตร

ภาพที่ 1 ดอกบัวสัญลักษณแหงพุทธศาสนา
1.1 ความหมาย
หลักปรัชญาของพุทธศาสนานัน้ มี 2 ระดับ คือ ระดับโลกุตรธรรม และ ระดับ โลกีย
ธรรม แตทั้ง 2 ก็อาศัย กระบวนวิธีการเรียนรูที่เปน หลักเดียวกัน ในการไปถึงจุดมุงหมายของธรรม
ในแตละระดับนั้น กลาวคือ การเปนพัฒนาตน ที่เรียกวา ภาวนา โดยผานกระบวนการรับรู คิด
และการปฏิบัติ
ศาสนาพุทธ จึงเปนศาสนาแหงการศึกษาโดยแทจริง 1
1.1.1 การเรียนรู คือกระบวนการที่ ผัสสะ ทัง้ 6 ของมนุษย คือ ตา หู จมูก ลิน้
กาย ใจ ไดสัมผัส และสัมพันธกับสิง่ เรา เกิดธาตุรู และมีการกระทําโตตอบ ฝกฝนอบรมตนเอง หรือ
โดยกัลยาณมิตรจนประจักษผล เกิดคุณภาวะ (ความรู และความดี) สมรรถภาวะ (ความสามารถ)
สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร) และอิสระภาวะ (พนจากทุกขและความเปนทาส)
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พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), เพื่ออนาคตการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้งกรุฟ จํากัด, 2531),23.
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1.1.2 ความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สดุ 2 เปน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู
สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มงุ พัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรู
เต็มตามความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียนกิจกรรม
การเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผู เรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทัง้ ที่เปนเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเรียนไดคน ควา ทดลองฝกปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจนคนพบสาระสําคัญของบทเรียน ไดฝกวิธีคิดวิเคราะห สรางสรรคจินตนาการ
และสามารถแสดงออกไดชัดเจนมีเหตุผลผูเ รียนมีโอกาสฝกการประเมินและปรับปรุงตนเอง
ยอมรับผูอื่น สรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและเปนพลโลก การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
เกิดขึ้นไดในหลายระดับ ทัง้ ในตัวผูเรียน ในหองเรียนและนอกเหนือไปจากหองเรียนที่ทกุ ฝายมีสวน
รวม
1.2 ปรัชญาและ หลักการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร
หลักการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร มีพนื้ ฐานและหลักการที่เปนทฤษฎี (ปริยัติ) วิธีการ
ปฏิบัติ (ปฏิบัติ) และทบทวนวิเคราะหผลของการปฏิบตั ินั้น (ปฏิเวธ) คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ในปรัชญาของพุทธนั้นมีหลักการเรียนรูทสี่ ําคัญทั้งสิน้ 6 หลัก3 คือ
หลักที่ 1 พระพุทธศาสนามองมนุษย ทั้งในฐานะที่เปน เอกัตบุคคล (as individual)
และฐานะเปนสมาชิกของสังคม ซึ่งตองอยูร วมกับผูอื่น ตามหลักพุทธศาสนานัน้ ถือวา บุคคลลวน
มี “กรรม” ทําสงใดไว ก็ตองรับผมแหงการกระทํานัน้ หลักดังกลาวนี้ เมื่อนํามาเปรียบกับหลักการ
เรียนรู หมายความวา การเรียนรูที่ไดผล เกิดจากการที่ผูสอนรูจกั ผูเรียนแตละคน ทัง้ ทางดาน
บุคลิกลักษณะ นิสัย ความรูสึกนึกคิด ฯลฯแลวสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของแตละบุคคลใหดียิ่งขึ้นไปตามกรรม ( การกระทํา ) ที่สรางขึน้ นัน้ ซึง่ พระธรรมปฏกไดขยาย
ความไว “.....พระพุทธศาสนาสอนวา

2

สุมน อมรวิวัฒน. การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร. (กรุงเทพ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542),15-31.
3
พระธรรมปฏก [ป.อ.ปยุตโต], การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยงั่ ยืน, พิมพครั้งที3่
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพทุ ธธรรม, 2539),187.
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1. มนุษยเปนสวนหนึง่ ในระบบความสัมพันธแหง เหตุปจ จัยของธรรมชาติ ทีท่ ุกสวน
สงผลกระทบถึงกันจึงตองทําการเกื้อกุลประสานกลมกลืนกัน ดังนัน้ หมายความวา จะเปนตองมี
การเรียนรูท ี่จะอยูรวมกัน
2. มนุษยสัตวทั้งปวง เปนเพือ่ นรวมกฏธรรมชาติเสมอเหมือนกัน ทุกชีวติ ยอมรักสุข
เกลียดทุกขเหมือนกัน ไมมีแตกตาง มนุษยควรมีเมตตา และไมตรีที่ไมจาํ กัดแบงแยก มีจิตใจที่รูที่
จะชวยเหลือเกื้อกุลกัน สามัคคีกัน ซึง่ หมายถึง เมื่อเรียนรูที่จะอยูรวมกันแลว ยังตองมีปญญาที่จะ
รูจักตนเอง ชวยเหลือผูอนื่ อีกดวย
หลักที่ 2 มนุษย เปนเวไนยสัตว 4หรือ เวไนยบุคคล สามารถไดรับการสั่งสอน
ฝกฝน และอบรมได ซึ่งปรากฏในพุทธพจน ที่ยกมาพอสังเขปดังนี้คือ
1. ทนโต เสฏโฐ มนสเสสุ
มนุษยที่ประเสริฐ คือ คนทีฝ่ กแลว
2. วรมสสตรา ทนตา อาชานียา จ สินธวา
กุญชรา จ มหานาคา อตตทนโต ตโต วร
อัสดรอาชาไนย สินธพ กุญชร และชางหลวงที่ฝก แลวลวนดีเลิศ
แตคนที่ฝกแลว ประเสริฐยิง่ กวานัน้
3. วิชชาจรณสมปนโน โส เส ฏโฐ เทวมานุเส
คนที่สมบูรณดวยความรู และความประพฤติ เปนผูประเสริฐสุดทั้งในหมูม นุษย
และเทวดา
4. น หิ สพเพสุ ฐาเนสุ ปุริโส โหติ ปณฑิโต
อิตถีป ปณฑิตา โหติ ตตถ ตตถ วิจขณา
บุรุษจะเปนบัณฑิตในทุกสถานก็หาไม
สตรีมีปญญาหยัง่ เปนเหตุการณนั้น ก็เปนบัณฑิต
กระบวนการพัฒนามนุษยมงุ เนนที่เรียนเรียนเปนศูนยกลาง มุงทําความเขาใจ
ธรรมชาติ และความเจริญเติบโตของมนุษยทงั้ ทางกาย และทางจิตใจ หลักกระบวนการเรียนรูจ ึง
มีจุดเริ่มตนทีบ่ ุคคล ดวยหลักการพัฒนาตนคือ ไตรสิกขา โดยมีจุดมุง หมายปลายทาง ของการ
เรียนรูคือ อิสรภาพทัง้ ทางกาย และจิตของผูนั้น
4

เวไนยสัตว สัตว หมายถึงสิง่ มีชีวิตหมายรวมไปถึงคน ซึง่ ยังติดอยูก ับ รูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส หรือเรียกวา ขันธ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ซึ่งการจําแนกระหวาง คน
กับสัตวนนั้ จําแนกไดโดยระดับของ จิต.
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หลักที่ 3 พุทธศาสนาถือวา มนุษยมีภาวะทางสติปญญา5มาแตกําเนิด (สชาติก
ปญญา6) และแมวามนุษยจะมีความแตกตางกัน ก็จําเปนตองไดรับการ พัฒนา ใหเกิดการเรียนรู
(โยคปญญา6)
กระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดปญญานั้น พุทธศาสนาใหความสําคัญกับการ ฝกฝน
อบรม การขยันหมัน่ เพียร ซึง่ เปนเครื่องมือที่สําคัญในการเรียนรูตอไป และพุทธศาสนาก็ยอมรับ
ความแตกตางของบุคคล ที่สามารถเรียนรูไดไมเทากัน เชน การอุปมาประเภทของบุคคลออกเปน
บัว 4 เหลา หรือดังพระคาถาที่วา “เหลาสัตวมีธุลีในดวงตานอยก็มี มีธลุ ีในดวงตามากก็มี มี
อินทรียก ลาก็มี ออนก็มี มีอาการดีก็มี ทรามก็มี ทีจ่ ะสอนใหรูยากก็มี ตระหนักถึงภัยในปรโลกก็ม”ี
ในพระไตรปฏกพระพุทธเจา นอกจากวางหลักการเรียนรู ดังกลาวไวแลวนั้น ยัง
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเนนที่วิริยะ คือ ความเพียร ในการ
ฝกฝนตนเองเพื่อบุคคลนั้นๆใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
หลักที่ 4 พุทธศาสนาอธิบายหลักการเรียนรูของมนุษยวา เกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งชีวิต
หมายถึงการศึกษา ก็คือชีวิต มีลักษณะเปนองครวมของรูป (กาย – วาจา) กับนาม (จิตภาวะ) เปน
การเรียนรูท ี่เปนไปตามพัฒนาการของชีวติ จากหลักการเรียนรูนี้ รูป จําแนกออกเปน กาย กับ
รูปลักษณ และพฤติกรรมอาการ สวน นาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดังนั้นตาม
หลักการเรียนรูขอนี้ หมายถึง การเรียนรูตอ งพัฒนาไปทัง้ 2 ดาน พรอมๆกัน
“กระบวนการซึมซับ เปนกระบวนการพัฒนารูป กับนาม (ขันธ 5 รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ) เปนการสอนทีพ่ ัฒนาพฤติกรรมความรูสึก การรับรู คิดพิจารณา โดยมีสติและ
ปญญามากํากับการฝกฝนอบรม”7
หลักที่ 5 พุทธศาสนามีหลักการฝกฝนตนเองที่สําคัญเรียกวา เปนแกนหลักในการ
ปฏิบัติ นั่นคือ หลักไตรสิกขา อันไดแก ศีล สมาธิ และ ปญญา เพื่อใหเปนเครื่องมือในการ คนพบ

5

ปญญา ในพระพุทธศาสนาหมายถึง ความรูทวั่ ปรีชา รูเหตุผล เขาใจชัดเจน รู
แยกแยะดีชั่ว มองเห็นธรรมตามความเปนจริง.
6
สชาติกปญญา คือ คุณภาพของสมอง ซึ่งติดตัวมาแตกาํ เนิดแตพทุ ธศาสนาจะให
ความสําคัญกับปญญาที่เกิดจากการฝกฝนอบรม คือโยคปญญา.
7
สุมน อมรวิวฒ
ั น, การพัฒนาการเรียนรูต ามแนวพุทธศาสตร 13.
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และควบคุมตนเอง เรียนรูทจี่ ะพัฒนาโดยใชปญญา พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต) อธิบายหลัก
หลักไตรสิกขาไวดังนี8้
“...ไตรสิกขา เปนระบบการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน จากสวนทีห่ ยาบ
ไปสูสวนที่ละเอียด จากสวนทีง่ ายกวาไปสูสวนที่ยากและลึกซึ้งกวา ...เมื่อฝกขุนละเอียดในขั้นจิต
และปญญาแลว ผลจากภายในจะสงออกไปที่ภายนอก ในการดําเนินชีวิต ความประพฤตสุจริต
มั่นคง มีศีล โดยปกติธรรมดาของตน โดยไมตองฝนใจ ทํากิจกรรมตางๆดวยความบริสุทธิ์ ระบบ
ชีวิตทัง้ หมด จึงกลายเปน ระบบมรรค สอดคลองกันหมดทั้งภายนอกและภายใน...”
หลักไตรสิกขา จึงมีความสมบูรณที่ผูสอนตองรูจักผูเรียนแตละคน ใหผูเรียนไดรบั การ
พัฒนาเปนองครวม ทั้ง กาย และใจ การเรียนการสอนตามนัยแหงพุทธธรรมจึงเปนการสอนทีเ่ นน
การฝกหัดอบรม (ปฏิบัติ) และถายทอดความรู (ปริยัติ) และวิเคราะหประเมินผมของการปฏิบัตินนั้
ดวย (ปฏิเวธ)
หลักที่ 6 การพัฒนาปญญา จุดมุง หมายของพุทธศาสนาของ การเกิดปญญา ซึ่ง
จําเปนตองผานกระบวนการรับรู (สุตมยปญญา) ฝกฝนคนคิด (จินตมยปญญา) และการฝกฝน
ตนเอง (ภาวนามยปญญา) พระพุทธศาสนากลาวไววา เปนกระบวนการที่แยกกันอิสระ กลาวคือ
กระบวนการใดกระบวนการหนึง่ จะเกิดขึ้นกอนอีกกระบวนการหนึ่งก็ได
การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธศาสตร มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. กระบวนการพัฒนาปญญามีความสมบูรณโดยตลอด คือ มีจุดมุงหมาย และระดับ
ไดแก โลกุตรปญญา และโลกียปญญา เนนการทดลองและพิสูจนความจริง สาระของการเรียนรู
2. กระบวนการพัฒนาปญญามีลักษณะ เปน บูรณาการ คือ มีภาพรวม และ
องคประกอบเปนหมวดหมู เชน ไตรสิกขา มรรค 8 ซึงอยูในโครงสรางพุทธธรรมเดียวกัน เปนตน
3. กระบวนการทางปญญา
มีลักษณะ
กาวเวียนไมใชการกาวเปนขั้นบันได
( Hierarchy of Knowledge )
4. กระบวนการพัฒนาทางปญญาจะ พัฒนาไปทั้ง 2 ดาน อุปมาไดกับตนไมยงิ่ เติบโต
ก็ยิ่งสูงขึ้นเทาใด ก็ยิ่งหยัง่ รากลงลึกเทานัน้ หมายถึง การพัฒนาตนเริ่มจากพฤติกรรมภายนอก
(กายวาจา) ก็ตองพัฒนาภายใน (ใจ)มากไปเทาๆกันดวย

8

พระธรรมปฏก [ป.อ.ปยุตโต], พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ 6
(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), 915–916.
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5. กระบวนการพัฒนาปญญาตามหลักพุทธศาสนา เนนการสรางแรงจูงใจ และสิง่ เรา
(ศรัทธา) และการฝกฝนตนเอง แตเมื่อเกิด สมาธิและปญญาแลวก็ตอ งละสิ่งนัน้ จนเหลือแต
ปญญา โดยมีสติเปนตัวกํากับตลอดเวลา
6. กระบวนการพัฒนาปญญา นอกจากจะมุงบรรลุปญ
 ญาแลว ยังเนนการเปนอิสระ
อิสรภาพจากสิ่งแวดลอม และจากจิตใจของตนเอง
กลาวโดยสรุป การเรียนรูตามหลักพุทธศาสนา จึงตองเปนไปตามวัตถุประสงคทงั้ ในเชิง
นามธรรม และรูปธรรม(พฤติกรรม) เนนวิธีการเรียนรู* การคนพบตนเอง การประเมินตนเอง และ
ปรับปรุงแกไขผลแหงการปฏิบัตินั้น โดยมีครูเปนกัลยาณมิตร
1.3 ฐานการเรียนรู
การเรียนรู ตามนัยแหงพุทธศาสตรนั้น เปนคําที่ไมสามารถแยกออกเปน เรียน และรู ได
เปนกระบวนการที่อยูดวยกันจากผัสสะทัง้ 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สัมพันธ และสัมผัสกับสิ่งเรา
สภาพแวดลอมตางๆ ซึง่ ครอบคลุมไปถึงความเขาใจ ในเนื้อหาสาระ (ปริยัติ) กระบวนการปฏิบัติ
การฝกอบรมทั้งโดยตนเอง และโดยกัลยาณมิตร (ปฏิบัติ) คือมีภาวนา ทมะ และสิกขา เปนปฐม
บท ผลของการเรียนรูจากทั้ง 2 ดานนี้ คือ ปฏิเวธ
หลักการเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรมนัน้ เนน “คน” เปนศูนยกลาง กระบวนการเรียนรู
จึงเปนกระบวนการพัฒนา”คน” ทั้งในลักษณะปจเจกชน(แตละคน) และ”กลุมคน”ใหรวมอยูได
อยางสันติ เมือ่ ”คน”มีความสําคัญที่สุด วิธีการหรือกระบวนการฝกอบรมตางๆ จึงเปนการพัฒนา
ทุกองคประกอบของความเปนคน ซึ่งไปสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบนั ที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง
ธรรมชาติของคน ประกอบดวยขันธ 5 แยกออกไดเปน รูป กับ นาม โดยมีขั้นตอนใน
การเรียนรูตามระบบผัสสะของอายตนะทั้ง 69 ดังนี้
เริ่มจากระบบประสาทในแตละชุด (ผัสสะ 6) จะทําหนาที่ เราสิง่ ตางๆ แตกตางกัน คือ
ตา + แสง + วิญญาณธาตุ ---------------------------------------------- ภาพ
หู + คลื่น หรืออนุภาคสั่นสะเทือน + วิญญาณธาต ----------------- เสียง
จมูก + อะตอมโชย + วิญญาณธาตุ ---------------------------------- กลิ่น
ลิ้น + โมเลกุล + วิญญาณธาตุ ----------------------------------------- รส
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สาโรช บัวศรี, ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2526),113.
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ผิวกาย + สัญญา + วิญญาณธาตุ ------------------------------------- การสัมผัส
ใจ + สัญญา + วิญญาณธาตุ ------------------------------------------- ความรูส กึ นึกคิด

ซึ่งในแตละชุดจะเกิดการกระทบกับสิง่ เรา เรียกกระทบรู ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3
อยาง คือ
1. ระบบประสาท
เรียกวา อายตนะภายใน
2. สิ่งเรา
เรียกวา อายตนะภายนอก
3. วิญญาณ
เรียกวา ธาตุรู
และระบบเหลานี้ จะทํางานโดยการรับรูและเรียนรู ในลักษณะบูรณาการ คือพรอมกัน
ในหลายๆดาน
1.4 ปจจัยของการเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรม
พระธรรมปฏกกลาวไววา “มนุษยดาํ เนินชีวิตไดดวยการเรียนรู และการดําเนินชีวิตของ
มนุษยประกอบดวยพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เมื่อจะพัฒนาคน ก็ตองพัฒนา 3 ดาน คือ
พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา...”10
การจัดวางแผนการเรียนการสอนในแตละระดับเปนการตั้งจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มี
การพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน เชน พฤติกรรมการอาน การเขียน การทํางาน เปนตน การวัดการ
ประเมินผล จึงเปนการสังเกต การบันทึกพฤติกรรม และผลของการปฏิบัติเทาที่เห็นชัดเจนตาม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ตามนัยแหงพุทธธรรมนั้น จุดเริ่มตนของการเรียนรู คือธาตุรูที่เกิดจากผัสสะทั้งหลาย
เมื่อรูได ความรูนั้นก็จะพัฒนาไปโดยการฝกปฏิบัติจนรูแจง เปนสัมมาทิฐิ ซึง่ นําไปสูจ ุดหมาย
ปลายทาง คือ ปญญา ดังนัน้ สัมมาทิฐิจงึ เปนสวนสําคัญในการพัฒนาตนเอง ซึ่งปจจัยที่สง เสริม
สัมมาทิฐิ มีอยู 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผูอื่น เปนการกระตุนจากภายนอก เชน สั่ง
สอน แนะนํา ถายทอด บอกเลา ขอเขียน ในทีน่ ี้หมายถึงสิ่งที่ดีงาม

10

พระธรรมปฏก [ป.อ.ปยุตโต], จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ
(กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย, 2539), 8-9.
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ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ หรือ วิธคี ิดภายใน คิดถูก คิดเปน ในทางพุทธศาสนา
หลักการพึง่ ตนเองไมสาํ คัญเทากับหลักการทําตนใหเปนที่พงึ่ ได เรามักคุนเคยหรือยึดติดกับการ
“พึ่งตน”

ทั้งๆทีพ่ ทุ ธภาษิตบทนีม้ ิใชแค..
“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” แตยังมีตอ คือ “อัตตนา หิ สุทนั เตนะ นาถัง ละภะติ ทุล
ละภัง” หมายความวา มีตนที่ฝกดีแลวจึงจะไดที่พงึ่ ที่แท “โดยมีไตรสิกขา เปนภาคปฏิบัติการของ
การทําตนใหเปนทีพ่ ึ่งได
ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู11
1. กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสคิด ทํา สรางสรรค โดยที่ครูชวย
จัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรูร วมกัน
2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา อารมณ
สังคม ความพรอมของรางกาย และจิตใจ และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดว ยวิธีการที่
หลากหลายและตอเนื่อง
3. สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเรียนและ
ความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ผลการเรียนรูจากสาระและกระบวนการ จะตองทําใหผูเรียนมีความรู
ความคิดความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน
4. แหลงเรียนรูมีหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูตามความถนัด ความสนใจ
5. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปน
กัลยาณมิตรทีช่ วยเหลือเกื้อกูล หวงใย มีกจิ กรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู คือ แลกเปลี่ยน
ความรูถักทอความคิด พิชิตปญหารวมกัน
6. ศิษยมีความศรัทธาตอครูผูสอน สาระทีเ่ รียนรวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรู ผูเรียนใฝรู มีใจรักที่จะเรียนรู ทั้งนี้ครูตองมีความเชื่อวาศิษยทุกคนสามารถเรียนรูได และมี
วิธีการเรียนรูทแี่ ตกตางกัน
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มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม. การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพ : พิมพดี
จํากัด, 2543),65-68.
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7. สาระและกระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวของ
ผูเรียนจนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรู ไปประยุกตใชไดในชีวติ จริง
8. กระบวนการเรียนรู มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ เชน ชุมชน ครอบครัว องคกร
ตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและรวมมือกันใหผเู รียนเกิดการเรียนรู  และไดรับประโยชนจากการ
เรียนรูสูงสุดเพือ่ ใหสถานศึกษาและครูผูสอนได ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ไดสอดคลองกับ
มาตรา24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เอกสารนี้จึงเสนอตัวอยางการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดพอสังเขป ทั้งนีม้ ิไดหมายความวาการจัดกระบวนการเรียนรู จะตองทํา
ตามลําดับที่จะกลาวตอไปนีเ้ สมอไป ผูสอนควรนําไปพิจารณาเพื่อเปนทางเลือกหนึง่ ตอจากนั้น
เชื่อวาจะสามารถพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ดวยตนเองอยางแนนอน
1.5 จุดประสงคของการเรียนรู ตามแนวพุทธธรรม
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการเรียนรูวา ผูเรียน
สามารถ พัฒนาตนจากการเปน ปุถุชน เปนกัลยาณชนได
จุดประสงคของการพัฒนาตนเองนั้น แบงเปน 3 ระดับ12
1. ในระดับสูง หมายถึง การพัฒนาชีวิต และจิตใจของตนเองใหหลุดพนจากความ
เขลา หลุดพนจากความอยาก และยึดมัน่ ถือมั่น มีสภาวะที่แจมใส
2. ในระดับรองลงมา คือ สัมปรายิกัตถประโยชน คือประโยชนที่จะเกิดขึ้นภายหนา
หลุดพนจากอกุศลมูล คือ ฝกหัดอบรมตนเอง ใหสามารถควบคุมกาย วาจา ใจ เริ่มดวยศรัทธา ถึง
พรอมดวยศีลเสียสละ ใชปญ
 ญาเขาถึงความจริงของชีวิต ไมตกเปนทาสของโลภะ โมหะ และ
โทสะ
3. ในระดับตัวผูเรียน คือ ทิฏฐิ ธัมมิกัตถประโยชน เปนผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้น เห็นไดจาก
บุคคล ที่ฝกหัดตนเอง ใหมคี วามขยันหมัน่ เพียร ทําหนาที่ของตนในสังคม เลีย้ งชีวิตอยางพออยูพ อ
กิน ไมเบียดเบียนผูอื่น
จากจุดประสงคทั้ง 3 ระดับตายนับแหงพุทธธรรมนี้ จุดประสงครวมกันคือ มุงใหพัฒนา
ตนใหมีความเจริญขึ้น สงบสันติ ระหวางคนและสิ่งแวดลอมทั้งที่เปน มนุษย ธรรมชาติ เทคโนโลยี
ใหพน จากความอยาก ฟุงเฟอในสังคม ใหเกิดความพอดี รูจักใชเทคโนโลยี ไมใชใหเทคโนโลยี และ
วัตถุเปนนาย
1.6 กระบวนการเรียนรูแบบพุทธ

12

สุมน อมรวิวฒ
ั น, การพัฒนาการเรียนรูต ามแนวพุทธศาสตร 36.
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“ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม 4 ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา
กลาวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟงสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ”
จากพุทธพจนขางตน สามารถแยกกรบวนการเรียนรู ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. การรับรู ไดแก การเสวนากับสัตบุรุษ และการฟงสัทธรรม
2. การคิด ไดแก โยนิโสมนสิการ
3. การปฏิบัติ ไดแก ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
1.6.1 การรับรู (การเสวนากับสัตบุรุษ และการฟงสัทธรรม)
ในกระบวนการเรียนรูแบบพุทธแลว จะถือวา การรับรู เปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการเรียนรู และใหความสําคัญกับ สิ่งที่รับรู สิ่งดีงาม ถูกตอง(สัทธรรม) เรียนรูจากบุคคลที่
เปนกัลยาณมิตร(สัตบุรุษ) ในกระบวนการรับรูนั้น ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ
ก. องคประกอบภายนอก ไดแก ขอมูลขาวสาร ความรู คําชี้แนะ
ข. องคประกอบภายใน ไดแก การรับรูดวยความเขาใจ เพือ่ ไมใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการรับรู
ความคลาดเคลื่อนในการรับรู มักจะเกิดจาก การรับรูที่ไมตรงตามความเปนจริง
ซึ่งไมไดอยูที่ อายตนะทัง้ 5 แตจะอยูที่ความนึกคิดของผูรับรูในขณะนั้น รวมทั้งทัศนคติ หรือทิฏฐิที่
อยูในใจอีกดวย
ในทางพุทธศาสนาแลว สิ่งทีจ่ ะชวยใหเกิดการรับรูตรงตามความเปนจริงคือ สติ
สติชวยใหบุคคลรูเทาทันอารมณความรูสกึ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นในใจ สามารถยกจิตใจ และการรับรูให
ตรงกับความเปนจริงอยางตรงไปตรงมาได (เรียกวา Active Listening หรือการฟงอยางมีสติปลอด
จากอคติ และสมมุติฐานลวงหนา) สตินั้นหากมีกาํ ลังเพียงพอจะทําให บุคคลมองเห็นอยางลึกซึง้
และตระหนักถึงทัศนคติ หรือความลําเอียงในดานตางๆที่ฝงลึกอยูในจิตใจใหรับรูโลกตามความ
เปนจริง
และรูจัก “ใชอินทรียใหเปน”13 กลาวคือ การรักษาใจใหเปนปกติ ไมเกิดอกุศลแม
จะเห็นสิ่งไมดงี าม ฝกใหเปนผูรับที่ ชาญฉลาด แทนทีจ่ ะเอาแตหลบเลี่ยง เชนพวกสื่อรุนแรง สือ่
ลามก ผานโทรทัศน วิดีโอ วีซีดี ฯลฯ ซึ่งสิง่ เหลานีน้ ับวันจะ กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนยุค
บริโภคนิยมไปแลว

13

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), พุทธวิธใี นการสอน (กรุงเทพฯ : โอเอ็นจีการพิมพ
จํากัด, 2542),82.
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สติ นอกจากจะเปนองคประกอบที่สาํ คัญมาก สําหรับอินทรียสงั วรแลว อินทรีย
สังวร ยังตองอาศัย “ปญญา” หรือรูจักคิดเปนดวย เรียกวา โยนิโสมนสิการ
1.6.2 การคิด (โยนิโสมนสิการ)
การคิด คือ การนําเอาสิ่งที่รบั รูนั้นมายอย จัดระเบียบ หรือเสริมเติมตอเพื่อใหเกิด
ปญญาเพิ่มพูนขึ้น ทําใหสามารถจับประเด็นที่อกี ฝายหนึง่ ตองการจะสื่อได นอกจากนี้ยังทําให
เขาใจอรรถ หรือจุดมุงหมายของเนื้อหาดังกลาวไดอยางทะลุปรุโปรง
โยนิโสมนสิการ คือ การใชความคิดอยางถูกวิธี แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ
ไดแก
ก.โยนิโสมนสิการแบบปลุกปญญา คือการคิดเพื่อใหเกิดความรูแจงตามสภาวะ
จริงหรือความความเปนจริง มุงเนนใหเกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิ ซึ่งหากนํามาใชในระดับการเรียนรูของ
เด็ก (โลกียธรรม) จะมุง เนนใหเกิดปญญาเพิ่มพูน
ข. โยนิโสมนสิการแบบเสริมสรางคุณภาพจิต ใชความคิดเพื่อใหเกิดกุศลธรรม
ลดโลภะ โทสะ โมหะ ปจจัยสําคัญที่สง เสริมกระบวนการเรียนรู และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ
การรูจักตั้งคําถาม ดังจะเห็นไดจากที่ พระพุทธเจาทรงใชกลวิธีตงั้ คําถาม ในการกระตุนใหเกิด
ปญญาบอยครั้งมาก เพราะคําถามจะเปนตัวนํา และกําหนดการรับรูเพือ่ แสวงหาคําตอบ
กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไมได หากไมรูจักคิด หรือคิดไมถูกวิธี ขณะเดียวกันคนจะคิดเปนหรือ
คิดถูวิธีไดก็ตองรูจักตั้งคําถามเปน ดังนั้นกระบวนการศึกษาที่ถูกตองจึงควรใหความสําคัญแกการ
ฝกใหรูจักตั้งคําถามดวย ไมใชเกงแตการแสวงหาคําตอบ หรือจดจําเพียงอยางเดียว
1.6.3 การปฏิบัติ (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ)
ในทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ิเปนสวนหนึง่ ในการเรียนรู การเรียนรูที่ขาดการ
ปฏิบัติยอมมิใชการเรียนรูทคี่ รบถวนสมบูรณหรือถูกตอง ซึง่ จุดนี้เปนจุดที่แตกตางระหวาง
การศึกษาแบบพุทธ กับการศึกษาแบบเดิมจากตะวันตก เพราะมักเนนการใชความคิดลวนๆจึงเปน
การเรียนรูระดับ พุทธิปญญาเทานัน้
จากการศึกษาขางตนนี้ การศึกษา หรือสิกขา3 ในทางพุทธศาสนานัน้ จะตอง
ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญ
 ญาสิกขา หรือเรียกสั้นๆวา
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ทั้ง 3 สวนนี้ ตองอาศัยการปฏิบัติเปนสวนสําคัญ นอกเหนือไปจาก
การสดับฟง,การอาน และการคิดดังที่กลาวไวแลว
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ธรรมานุธรรมปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัตธิ รรมโดยสมควรแกธรรม ถูกหลัก ตรง
ตามจุดมุงหมายคือทําให ขอปฏิบัติธรรมยอยสอดคลองกัน และสงผลตอดีหลักธรรมใหญ14
การปฏิบัติธรรม ณ ที่นี้ จะเนนกลาวถึงแตเพียง ธรรมในระดับโลกียธรรมเทานัน้
ซึ่งการปฏิบัตธิ รรมใหไดดีนั้น นอกจากปฏิบัติเปนแลว ยังตองรูจักและเขาใจ จุดมุง หมาย ดวยการ
ที่จะสามารถเขาใจจุดมุงหมายแตละอยาง จําเปนตองอาศัยผูชี้แนะทีด่ ี หรือกัลยาณมิตร ซึ่งไดแก
ครูบาอาจารย ผูรูตางๆ ซึง่ เขาใจจุดมุงหมาย(อรรถ) ของสิ่งเหลานัน้ ชวยใหศิษยรูจักคิด สามารถ
เขาใจเนื้อหาสาระ จับหลักจับประเด็นได รูจักจุดมุงหมายหลัก หรือแกนของเนื้อหาสาระ ทําให
สามารถนําไปประยุกตกับสิง่ ที่ไดเรียนรูมาใหเกิดผลไดในทุกสถานการณ หรือสามารถบูรณาการ
องคความรูใหเขากับชีวิตประจําวันได
ขอสําคัญคือ การปฏิบัตินั้นนอกจากจะเอือ้ ตอการเรียนรู เพียงแคการทํา
“การบาน” หรือแบบฝกหัดในหนังสือแลว แตยังหมายถึง การพาตนออกไปสูโลกกวางนอก
หองเรียน ไดมปี ฏิสัมพันธกับผูคน และสิ่งตางๆทามกลางสังคม เพื่อรูจกั ชีวิตและความเปนจริง
กระบวนการเรียนรูในทางพุทธศาสนา จึงประกอบดวย การรับรู, การคิด และการ
ปฏิบัติซึ่งทั้งสามสวนนีจ้ ะเชือ่ มกันเปน วัฏจักร เมื่อไดปฏิบัติอยางถูกตองแลว ก็จะทําใหรูจกั คิด
และคิดไดดีขึ้น เกิดความรูใหมๆ และทําใหมีทัศนคติที่ดี ใฝรู มองสิง่ ตางๆวา เอื้อตอการเกิด
ปญญาไดทั้งนั้น ซึ่งผลพลอยไดคือ จะทําใหมีใจเปดกวาง เปนกลางรับรูถึงปญหาตางๆทัง้ ของ
ตนเอง และผูอ ื่นเพิ่มสมรรถนะในการใชอนิ ทรียสงั วรใหเกิดประโยชน อันนําไปสูความเจริญแหง
ปญญาในสังคม อันที่จริงในทางพุทธศาสนายังกลาวอีกวา ทัง้ 3 สวนนี้ ลวนแลวแตเปนบอเกิด
ปญญาทั้งสิน้ โดยไมตองรอใหเชื่อมโยงจนครบกระบวนการเสียกอน15 เพียงแตมากหรือนอย
เทานั้น
กลาวโดยสรุป กระบวนการเรียนรูแบบพุทธธรรมนัน้ เปนการพัฒนามนุษยใหมีชวี ิตอยู
อยางสันติ มีวชิ ชา และมีปญ
 ญา โดยมุง สูความหลุดพนจากความเขลาเกิดปญญา (ไตรสิกขา)
โดยเนนที่ตวั บุคคล หรือ “คน” เปนศูนยกลางและเนนการพัฒนาทัง้ ภายใน และภายนอก

14

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), เพื่ออนาคตการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : อมริทรพริ้น
ติ้งกรุฟจํากัด,2531), 684.
15
ปญญาที่ไดจากการคิด เรียกวา จินตปญญา ,ปญญาทีไ่ ดจากการฟง เรียกวา สุตมย
ปญญา, ปญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ เรียกวาภาวนามยปญญา
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(ภาวนา4) โดยเรียนรูอยางมีจุดประสงค มีวิธีการ และขั้นตอน โดยมีปจจัยแหงการเรียนรูคือ วิธี
แหงศรัทธา และวิธีแหงปญญา กําหนดจุดประสงค สาระ แลวจึงแสวงหาความรู คนพบความรู คิด
วิเคราะห และประเมินตนได อันเปนผลแหงการฝกตน

จุดเริ่มตน
หรือแหลงที่มาของการศึกษา

1. ปรโตโฆสะที่ดี
(เสียงจากผูอนื่
อิทธิพลจากภายนอกมี
กัลยาณมิตรทีด่ ี)

กระบวนการของการศึกษา

1. อธิสลี สิกขา
(ความประพฤต,วินยั ,วาจาและอาชีพ)

2. อธิจิตตสิกขา
สัมมาทิฐิ ( คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ
และสมรรถภาพของจิต)

2. โยนิโสมนสิการ
( รูจักคิด คิดถูกวิธี ปจจัยภายใน )

3. อธิปญญสิกขา
( ความเชื่อ คานิยม ความรู
ความดีงามตามจริง ตามเหตุ และ
ปจจัย)

แผนภาพที่ 1 กระบวนการศึกษาตามวิธีคดิ พุทธธรรม16
ที่มา :พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต]. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542),42
16

พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542),44.
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หลักไตรสิกขา การฝกอบรมไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนหลักที่สาํ คัญ
ที่สุด ของกระบวนการเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรม เนนที่ ตัวบุคคล หรือ “คน” เปนศูนยกลาง
ฝกฝนตนเอง คนพบความรู และการแกปญหาตางๆเองได เมื่อเผชิญกับเหตุการณตางๆ พุทธ
ศาสนาอธิบายหลักการเรียนรูของมนุษยวา เกิดขึ้นในชัว่ ชีวิตของมนุษย
จากหลักการเรียนรูของพุทธศาสตรขอที่ 4 จําแนก มนุษย ของเปน รูป กับ นาม
รูป ไดแก รูปกาย รูปราง โครงสรางรูปลักษณ หรือ พฤติกรรม อาการ ทวงทา
นาม ไดแก เวทนา - ความรูสึก (Feeling)
สัญญา - หมายรู กําหนดได (Perception)
สังขาร - การปรุงแตงจิต โดยมีเจตนาเปนตัวนํา (Mental Formations)
วิญญาณ - การรูแจง เกิดทางอายตนะทัง้ 6 รวมเรียกวา ขันธ 5
การเรียนรู จึงเปนกระบวนการที่ ผสมผสานการพัฒนาทัง้ 2 ดาน คือ กาย และจิตหรือ
รูปกับนาม ไปพรอมๆกัน
กระบวนการเรียนรูจะเริ่มที่การฝกหัดตนเอง ฝกหัดใชผัสสะทั้ง 6 อันไดแก ตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจอันเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู เกิดเปน “ธาตุรู” เมื่อ รู-รับรู จึงนําเอาความรูน ั้นไป
พัฒนา ดวยการฝกปฏิบัติจนรูชัดรูแจง(สัมมาทิฏฐิ) กระบวนการเรียนรูตามนัยพุทธศาสนานี้ จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถาบรรยากาศแวดลอม ดี ผูเรียนมีความสุข สบาย โปรงเบา ผูสอนมีความ
เปนมิตร และ ปลุกเราใหผูเรียนไดวิเคราะห ปฏิบัติ เกิดการรับรู ความคิด และประสบการณความรู
ที่ดีจะคอยๆซึมซับเขาสูจิตใจ(ภายใน)ทีละนอย สะสม กลั่นกรอง และสะทอนออกเปนพฤติกรรมที่
ดีงาม (ภายนอก) เกิดเปนทักษะแหงชีวิต (Life Skill) และเกิดความชํานาญในการแกปญหา มีชีวติ
ที่พัฒนาไมสิ้นสุด
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กระบวนการเรียนรูข องมนุษย17
กลั่นกรอง ซึม
ซับ
สรางองค
ความรู และ

คิดวิเคราะห
เลียนแบบ
ทดลองทํา
ปรับปรุงแกไข
โดยใชปญญา

เรียนรู คุณ
เกิด
สัมมาทิฐิ

คิด ปฏิบัติ
ฝกหัด
คนหา

วิชชา

วิญญาณ

สังขาร
คิด
วิเคราะห
คิดแยบ

สัญญา

รับรู เขาใจ
ธรรมชาติที่
เปนจริง ได
สัมผัส รูป รส
กลิ่นเสียง เกิด
ความรูส ึก
เราใหสนใจ

พิจารณา
รับรูความ
จริง

เวทนา
ผัสสะ ๖
ความรูสึ
ก รับร

แผนภาพที่ 2 แผนภาพกระบวนการเรียนรูของมนุษย

17

สุมน อมรวิวฒ
ั น, การพัฒนาการเรียนรูต ามแนวพุทธศาสตร, 93.

รูป
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ที่มา : พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542),14.
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาที่ แ ท จ ริ ง จึ ง ต อ งสั ม พั น ธ และสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต การจั ด
กระบวนการเรียนรูจึงตองสรางสมรรถภาพใหผูเรียนสามารถ “เผชิญ ผจญ ผสมผสานวิธีการ และ
เผด็จ18”
ปญหาตางๆทีม่ ีความแตกตางทั้ง สถานการณ ปจจัย ชวงเวลา และแตละบุคคล จึงจะเปนแนวทาง
การศึกษาที่สมบูรณ
จากหลักการเรียนรูตามแนวไตรสิกขาที่คํานึงถึง ผูเรียน และการพัฒนาตนเอง เพื่อ
คนพบความ รูและสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ดังกลาวนี้ ในกระบวนการเรียนรูนั้น
ผูสอน หรือกัลยาณมิตร จึงตองรูจักผูเรียนแตละคน รูจ ักลักษณะนิสัย ธรรมชาติ ของผูเรียนนัน้ ๆ
ั นาได ตองไดรับการพัฒนา ทัง้ ทางกาย วาจา จิต และ
พอสมควร และถือวาผูเรียน เปนมนุษยทพี่ ฒ
ปญญา โดยพัฒนาไปพรอมๆกันทัง้ 2 ดาน คือ กาย กับจิต และมุง เนนกระบวนการการเรียนรูทงั้
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ครู กัลยาณมิตร เปนสวนสําคัญในการ แนะนําทางเดินใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผูเรียน

18

เผชิญ ผจญ ผสมผสาน และเผด็จปญหา
- การเผชิญ เปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันทัว่ ไป เรียกวา โลกธรรม 8
หลักการเผชิญ คือ การใชสติ ตั้งมัน่ ควบคุมจิต และอารมณ ฝกจิตใหรูเทาทัน ไมประมาท
เราอาจสมมุตเิ หตุการณเพื่อใหนักเรียนเผชิญการแกปญ
 หา ดวยการใชสมาธิได
- การผจญ เปนการตอสูเพื่อพนจากปญหา
หลักการผจญ คือ ไตรสิกขา และกุศลกรรมบถ 10 ไดแก กายสุจริต วจีสุจริต และ มโน
สุจริต คือสอนใหบุคคลตอสู แกไขปญหาอยางถูกตอง และ แยบคาย เลือกใชวิธกี ารที่ชาญฉลาด
อันมีความรูเปนพืน้ ฐาน บวกกับการฝกฝนไหวพริบ คิดไดรวดเร็ว ตัดสินใจถูกตอง
- การผสมผสาน และการเผด็จ เปนการผสมผสาน สถานการณไมพึงประสงค ในหลาย
ระดับ
หลักการผสมผสานและการเผด็จ จําเปนตองอาศัยประสบการณ ในการผสมผสาน
แกปญหาที่มคี วามแตกตางกัน ตางสภาวะ เชน สภาวะเร็วชาของปญหา ความแตกตางในขอบเขต
ขนาด ความรุนแรง
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การเริ่มตนพัฒนานักเรียน ในชัน้ ตนนั้นจะเปนการ ฝกฝนการใชสมั ผัส หรือ ผัสสะ
ทั้งหลาย ใหรูจักใช รูจกั รับเอามา เพราะการเรียนรู การศึกษาฝกฝนทัง้ หลายในเบื้องตน
จําเปนตองอาศัยผัสสะทัง้ 6 นี้ ในการ รับ-สงสาร (ฟง พูด อาน เขียน) เราจําเปนตองสามารถ
เลือกสรร รับและสงขาวสารที่ถูกตอง เพราะขอมูลขาวสารในปจจุบันมีมากมาย และมาจาก
หลากหลายทีม่ า พุทธศาสนา จึงจัดหมวดหมูธรรมของการรับสงสาร เริ่มจาก สุตมยปญญา19
การฟง เพราะเปนหลักการเบื้องตนในการเรียนรู

ศรัทธา

ปญญา
สุตยมปญญา
จาคะ

ศีล
สุตะ

แผนภาพที่ 3 กระบวนการพัฒนาสติปญญา จากการรับขอมูลขาวสาร
ที่มา : พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต], วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542), 37.

19

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม,68.
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ขาวสาร

เริ่มจาก การจัดระบบขาวสารทั้งหมด

ขอมูล

ขั้นนําเอาขาวสารมา พิจารณาวิเคราะห

ขอมูลจริง

ขอมูลความรู

เปนการใชประสบการณ และคําชี้แนะ
ในการวินิจฉัยวาขอมูลใดเปนขอมูลจริง และ
ขอใดเปนเท็จ
เปนการนําเอาขอมูลไปทดลองเพื่อใหไดความรู

หลักการ

เปนการนําเอาความรู (ใหม-เกา) นั้น ๆ ไปใช

ทฤษฎี

เปนการนําเอาขอผิดพลาดจากขั้นตอนแรกไป
ปรับปรุงและเปนหลักในการเรียนรูตอไป

ปญญา
แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาสติปญ
 ญา จากการรับขอมูลขาวสาร
ที่มา : พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542). 46.
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อินทรีย 5

สมอง

สรางภาพ เชื่อมโยง

พิจารณา

แผนภาพที่ 5 กระบวนการรับสาร, ขอมูลจากภายนอก

หลักการสงสาร และรับสารตามนัยแหงพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลการสื่อ
ความหมาย และสงขาวสารจะใชเพียง วาจา เปนหลัก และพัฒนาตอมาเปนการจดบันทึก ไปตาม
เทคโนโลยีแหงการเก็บขอมูล และสงสารออกมา แตไมวาการสงสาร และรับสารนับจากนี้ ไปจนถึง
อนาคต ลวนแลวแตมีหลักการเดียวกัน ดังที่พระพุทธเจาทรงใหหลักการสําคัญไวดังนี้ คือ
1. การสื่อสาระที่เปนจริง เนือ้ หาสาระที่เปน สัจธรรม ผูรับและสงสาร มีความจริงใจ
โดยใหผูเรียนเปนผูรับ และสงสารเอง ใหรบั รูดวยปญญา
2. การสื่อสารที่เปนกลาง ปราศจากอคติ ประสงคดีตอ กัน ออกมาในรูปของกิจกรรมที่
มีความรวมมือกัน ในการคนหาความรู อาจเปนการเรียนรูนอกสถานที่
3. การรับสงสารนั้น สามารถตรวจสอบ อางอิงไดวา ถูกตอง
ดวยกระบวนการคิด
- ไมรีบรอนตัดสินใจ
- ไมเชื่อโดยงายเพียงผูนนั้ บอกเอง
- ไมเชื่อเพียงแคอางจากผูรู
ซึ่งการตรวจสอบ ขอมูลขาวสารนั้น อาจทําไดในหลายกรณี เชน การทํากิจกรรม
นั้นๆเอง ในพืน้ ทีท่ ี่จัดไวให, การตรวจสอบจากแหลงทีม่ า หลายแหลง เชน หองสมุด หองอาน
หนังสือ อินเตอรเน็ท รวมไปถึงธรรมชาติเอง สวนดอกไม แปลงผัก ซึง่ สามารถเขาไปสืบคนไดใน
ขณะ ปฏิบัติการ
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เนื้อหาสาระที่เปนจริง

ขาว

พิจารณา

สื่อสาระที่เปนกลาง

วิเคราะห

3

ตรวจสอบได
2

1
แผนภาพที่ 6 กระบวนการวิเคราะหและตรวจสอบขอมูล
4. ความชัดเจนของการรับสื่อ และการจัดระบบที่สื่อ มีโครงสราง มีระบบ มีลาํ ดับ
หมวดหมู ชัดเจนทําใหผูเรียน เขาใจระบบทั้งหมด องครวม เกิดเปนโครงสรางทางความคิด อาจะ
ชวยสื่อในลักษณะของแผนผังทางความคิด บนบอรด กระดานดํา พืน้ ดิน หรือแมแต บนตนไม
5. พิจารณาถึงลักษณะของผูสงสาร และผูรับสาร
การวิเคราะหขอมูล เมื่อเราไดพิจารณาคัดสรรขาวสารตางๆแลว จึงนําเอาขาวสาร
นั้นมา วิเคราะห ดวยเหตุ-ปจจัย ประกอบกับฐานความรู และประสบการณ โดยมีครูเปนผูคอย
ชี้แนะแนวทาง จากนัน้ จึงนําไปสูการ วินิจฉัย
การคิดประเมินคา ตามทฤษฎีทางจิตวิทยา กลาวถึง การคิด วาเปนการทํางานของ
สมองที่ ถูกเรา โดย
ก. ขอมูลขาวสาร
ข. ถูกกระตุนดวยความทรงจํา จากประสบการณเดิม
เมื่อประสาทสัมผัสรับรู และสรางภาพขึน้ เกิดเปน แบบแผน (Pattern) ของการระลึกได
จึงนําไปสูการพิจารณา กลัน่ กรอง ขอมูลขาวสาร ซึง่ เมือ่ สมองสั่งการและ ปฏิบัติเชนนี้ ซ้ําๆ กจะ
เกิดเปน ทักษะของการคิดในบุคคล โดยนักจิตวิทยา ซิกมัน ฟรอยด ไดแบงทักษะ การคิดออกเปน
2 ประเภทหลักๆ คือ
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1. ทักษะการคิด ขั้นพืน้ ฐาน
- การสื่อความหมาย ไดแก การฟง อาน รับรู จดจํา พูด เขียน แสดงออก
- ทักษะการคิดหลัก ไดแก การสรุปความ สังเกต จําแนก แยกแยะ จัดลําดับ
เปรียบเทียบ ใหเหตผล เชื่อมโยง ขยายความ
ทักษะประเภทนี้ เปนพืน้ ฐานเบื้องตนในการคิด เปนเสมือนเครื่องมือ ในการ คิด
และคิดในขั้นสูงตอไป
2. ทักษะการคิด ขั้นสูง ไดแก การสรุปความ วิเคราะห จัดระบบความคิด โครงสราง
สรางองคความรูใหม แกไข ปรับปรุง คนหาแบบแผน
จะเห็นไดวา ไมวาจะเปนทักษะการคิด ในขั้นใด ลวนแลวแตเชื่อมโยงกับ บริบท
ภายนอก เชนสิ่งแวดลอม หรือบุคคลอืน่ ทัง้ สิ้น โดยผานการรับรูทาง ผัสสะ(ดังที่ไดกลาวไวแลว)
เขาสูสมอง พิจารณา วิเคราะหขอมูล คิด แลวจึงเกิดปญญาขึ้น
ซึ่งเมื่อมองดูจากหลักกระบวนการพัฒนามนุษย ตามนัยแหงพุทธศาสตรนั้น จะเนนที่
การฝกปฏิบัติ โดยพัฒนาจิต ควบคูกับการพัฒนาปญญา พุทธศาสนามองวา จิตแตกตางจาก
สมอง จิตเปนธรรมชาติที่สามารถฝกได ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงตรัสวิธกี ารฝกจิตไว เรียกวา จิตต
ภาวนา* จิตมีหนาทีห่ ลัก 4 อยาง คือ 1. รับ (เวทนา) 2. จํา (สัญญา) 3. คิด (สังขาร) 4. รู
(วิญญาณ)20
รับ

รู

จิต

จํา

คิด
แผนภาพที่ 7 หนาที่ของจิต
ที่มา : สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร (กรุงเทพ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), 90.

20

ปน มุทุกันต, ปาฐกถาเรื่อง จิต. (พิมพ ในงานเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิง
ศพพระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ) 15 สิงหาคม 2517), 25.
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จากหลักการที่กลาวถึง แหลงที่มาของการศึกษาตามนัยแหงพุทธศาสนานั้น แบงออก
ไดเปน เสียงจากภายนอกเรียกวา ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ในสวนการคิดของมนุษยนนั้
เปนกระบวนการที่ซับซอนและเกิดขึ้นภายในตนเอง เปนปจจัยภายใน มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับ
หลายปจจัย รวมไปถึง สมรรถณะการทํางานของจิต ดังนั้น หลักการพัฒนามนุษยตามนัยแหงพุทธ
ธรรมนั้น จึงปรากฏหลักแหงกระบวนการคิดทีถูกตอง คือ โยนิโสมนสิการ21 ซึ่งหลักกระบวนการ
คิดนี้ จะตองใช ปญญา และศรัทธา เปนเครื่องหลอเลี้ยง เปนเสมือนทางเดินสงเสริมใหมนุษย
พัฒนาตนองยิง่ ๆขึ้นไป
เมื่อผูเรียนรับขอมูลขาวสาร นํามาพิจารณา วิเคราะห ประกอบกับฐานความรู และ
ปจจัยทัง้ ภายในและภายนอก ดวยวิธกี ารคิดอยางแยบคายดังกลาว ผูเรียนจะสามารถประเมิน
คุณคาของความรูนนั้ ๆวา เปนคุณคาแทที่สมควรนําไปพัฒนาตอ หรือเปนคุณคาเทียม เมื่อ
ประเมินคาไดแลว เราจึงสามารถตัดสินใจวาจะแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาอยางไรตอไป ทั้งนีจ้ ะ
ขึ้นอยูกับ สถานการณ ณ.เวลา นั้นๆดวย นั่นหมายถึงเนือ้ หา จุดประสงคของผูจัดการศึกษานัน่ เอง
แกนแทของพุทธศาสนา (ที่เปนสัทธรรม)22

ปริยัติ

ปฏิบัติ

ปฏิเวธ

เปนคําสอน
ของพระบรมศาสดา
เนื้อหาการเรียนรู

แนวทาง ปฏิบัติ
ไตรสิกขา

ผลจากการปฏิบัติ
โลกียะ : ความสุข
สงบ พัฒนาตนเอง
โลกุตระ : มรรคผล
นิพพาน

แผนภาพที่ 8 แกนแทของพุทธศาสนา (ที่เปนสัทธรรม)
ที่มา :พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตโต].. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สยาม,2542),51

21

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต). พุทธวิธใี นการสอน,134.
22
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม,76.
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2. การเรียนรูท ี่เด็กเปนศูนยกลาง กับกระบวนการเรียนรูตามหลักพุทธธรรม
แนวคิดและปรัชญาการศึกษาทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตรงกับหลักของพุทธศาสตรที่
เนนการฝกฝนที่ตัวบุคคล แนวคิดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child- Centered) และ
พัฒนาเด็กเปนองครวม เรียกรวมกันวา “พัฒนาเด็กทัง้ คน” หรือ Development of The Whole
Child หรือ Total Development of The Individual ซึ่งมีหลักการพัฒนา แยกออกเปน 4 ดาน23
คือ
1. Physical Development หมายถึง การพัฒนาทางกาย ดานรางกาย พลานามัย
2. Mental Development หมายถึง การพัฒนาทางดานปญญา
3. Emotion Development หมายถึงการพัฒนาทางดานจิตใจ
4. Social Development หมายถึง การพัฒนาทางดาน
สวนในพุทธธรรมนั้น พระสูตรพูดถึงการพัฒนาไว คือ ภาวนา 4 ซึ่งแยกออกเปน 4 ดาน
คือ
1. กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางกาย ดานรางกาย พลานามัย กินในสิ่งทีเ่ ปน
ประโยชน
2. ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางดานสังคม สัมพันธกับสิง่ แวดลอม ดวยการมี
ศีล 5 การอยูรว มกันอยางเกือ้ กูลกัน
3. สมาธิภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางดานจิตใจ ความสัมพันธกบั สิ่งทัง้ หลายดวย
ความเบิกบาน มีคุณธรรม มีสติ มีสมาธิ
4. ปญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางดานปญญา ความรูความเขาใจ มองดุสิ่ง
ทั้งหลายตามความเปนจริง รูจักแยกแยะ วิเคราะห เหตุ-ปจจัย รวมความคือการพัฒนา 4 ดาน
3. วิเคราะหแนวความคิดทางการศึกษา
จากแนวคิดการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ของนักการศึกษาฝรั่ง นัน้ จะเห็นวา ในพระ
สูตรไดแยกภาวนา ออกเปน 4 ดาน คําวา ภาวนา ของชาวพุทธ หมายถึงการพัฒนา,ความเจริญ
ซึ่งตรงกันกับ คําวา “Development” ของแนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่แยกการพัฒนาออกเปน 4
ดานเชนกัน
23

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ” พระธรรม ปฏก ประเวศวะสี เอกวิทย
ณ.ถลาง วัฒนธรรมเสวนา ณ วัดญาณเวศกวัน (กรุงเทพฯ : สักนักพิมพภัคธรรศ จํากัด,
2544),113.
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แตจุดที่พุทธธรรมแตกตางไปจากแนวคิดของฝรั่ง คือ พุทธศาสนามองการพัฒนา 4
ดานนัน้ อยางเปนหนึง่ เดียวกัน ไมแยกจากกัน และมีการเรียงลําดับการพัฒนาจากนอกเขาสู
ภายใน (ตามหลักกระบวนการพัฒนาของพุทธ) คือ
เริ่มดวย กายภาวนา หรือ พัฒนาทางรางกาย
ตามดวย ศีลภาวนา หรือ พัฒนาการทางสังคม
และ จิตภาวนา หรือ การพัฒนาจิตใจ
และไปจบที่ ปญญาภาวนา หรือ การพัฒนาปญญา
ซึ่งแนวคิดของพุทธศาสนานัน้ มีความครอบคลุมมากกวา เพราะสาระสําคัญอยูตรงที่
พุทธศาสนามองวา มนุษย เปนระบบทีม่ ีหลายสวน แตในแตละสวนมีความสัมพันธกนั อยางเปน
องครวม หรือ บูรณาการ พุทธศาสนามองวา ชีวิตคือการศึกษา หมายถึง มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ พบไปกับสิ่งใหม ประสบการณใหมๆ ซึง่ ชีวิต จะตองหาทางจัดการ หรือ
ปฏิบัติกับสภาวะนัน้ ๆใหไดผลดี แลวเรียนรูที่จะเขาใจ ซึง่ ความหมายรวมก็ คือ การศึกษา ชีวิตทีด่ ี
จึงหมายถึงการศึกษา
คําวา องครวม และการจําแนกแยกแยะ ในทางพุทธศาสนามีความสําคัญ กลาวคือ
พุทธศาสนามองทุกสิง่ เปนระบบ องคประกอบของระบบการศึกษา มีเพียง “ไตรสิกขา 3” เกื้อหนุน
กันสัมพันธกนั สวนหลัก ภาวนา 4 นัน้ เปนการแยกแยะเพื่อ อธิบาย หรือวัดความชัดเจนของสวน
ตางๆ ที่ประกอบอยูในระบบ ดังนัน้ ศีลใน ไตรสิกขา จึงแยกออกเปน 2 คือ กายภาวนา กับศีล
ภาวนา หมายความวา ไตรสิขา 3 นั้นเปน ระบบความสัมพันธแบบองครวมของกระบวนการศึกษา
ในขณะที่ ภาวนา 4 เปน วิธจี ําแนกองคประกอบออกตรวจดูในการ วัดผลของการศึกษานั้น เราจัด
หมวดหมู หรือจําแนกแยกแยะ เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธขององคประกอบยอยในระบบ อันจะ
นําไปสูความเขาใจในความสัมพันธของ ทัง้ ระบบไดดียิ่งขึ้น
4. บทสรุปทายบท
จากหลักพุทธศาสนาถือวา “การศึกษา” คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูจัดการศึกษาจึง
ตองคํานึงถึงทุกปจจัยที่ประกอบขึ้นเปนมุนษยแตละคน และความสัมพันธของทุกชีวิตที่ตางก็เปน
สิ่งแวดลอมของกันและกัน24 รวมไปถึงปจจัยภายนอก สิง่ แวดลอม โรงเรียน สื่อการเรียนการสอน
ธรรมชาติและชุมชน และโดยเฉพาะอยางยิง่ กระบวนการเรียนรูน ี้จะเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง

24

สุมน อมรวิวฒ
ั น, การพัฒนาการเรียนรูต ามแนวพุทธศาสตร, 74.
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นั้น จําเปนตองอาศัย ผูชี้แนะ (ครู หรือกัลยาณมิตร)อยางถูกตองใหผเู รียนไดสัมผัส สัมพันธ สังเกต
วิเคราะห ปฏิบัติ โดยมีหลักธรรม ตางๆ เปนตัวกํากับพืน้ ฐาน
กระบวนการเรียนรูตามนัยพุทธธรรมนั้นเนนที่ตัวบุคคล หรือ “คน” เปนศูนยกลาง
สอดคลองกับแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา จากหลักการของพุทธศาสนาทีอ่ ธิบายถึง คน
ประกอบดวย รูป กับนาม มีผัสสะสําหรับรับขอมูลจากภายนอก เด็กไดเห็นรูป ไดยนิ เสียง ไดกลิน่
ไดลิ้มรส ไดสัมผัสพื้นผิว (รูป – เวทนา – สัญญา) ผานประสาทสัมผัสเขาสูสมอง นําไปสูการคิด
หลายๆวิธี (สังขาร) คิดวิเคราะหหาทางเลือก เปนการเรียนรูที่มีความซับซอนมากขึ้น ตองอาศัย
บรรยากาศ การนําเสนอ เพือ่ เราใหเกิดความสนใจ สงสัย คนหาคําตอบ ซึ่งพุทธศาสนาไมไดหยุดที่
การไดรับรูเบื้องตน (รูป - เวทนา) แตพัฒนาตอไปที่สงั ขาร หรือการคิดอันเปนคุณสมบัติของจิต
ดังนัน้ กระบวนการเรียนรู และพัฒนาตนของพุทธศาสนา จึงลงลึกไปถึงการพัฒนา
ตนเองทั้งภายใน (จิต) และภายนอก (กาย) ซึ่งเปนหลักแหงการพัฒนาตนเองอยางครอบคลุมทุก
ดาน เรียกวา ภาวนา 4 : กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปญญาภาวนา
พระพุทธเจาทรงจําแนกกระบวนการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางเปนขั้นเปนตอน
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูก ลาวโดยสรุป ตามลําดับคือ
ศรัทธา และฉันทะเปนจุดเริม่ ตน
ไปสู วิริยะ หรือความเพียรเปนเครื่องมือ
จิตตะ เปนการใชสติในการกํากับ
วิมังสา พิจารณาใครครวญ
แลวจึงใชหลักการคิดภายในตนเอง หรือโยนิโสมนสิการ
วิตกวิจารณ หาเหตุ ปจจัย
แลวจึงนําไปสูว ิชชา ปญญา
เปนกระบวนการเรียนรูทมี่ ีจดุ ประสงค และวิธีการเปนขัน้ เปนตอน มีระดับความตืน้ ลึก
ของเนื้อหา หลักการปฏิบัติ เนนที่การพัฒนาตนเองไดแลว จึงชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือสังคมได
โดยมีฐานการเรียนรูอยูที่ ธรรมชาติไมไดจํากัดอยูภายในกรอบสี่เหลีย่ ม หรือ เนื้อหาวิชาเพียงอยาง
เดียว รวมไปถึงลักษณะของชีวิตตนเอง และการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีปจจัยสงเสริมการการ
เรียนรู
กลาวโดยสรุป คือ เปนการพัฒนามนุษยใหมีชีวิตอยางมี สติ มีวิชชา และมีปญญา โดย
มุงสูอิสรภาพทั้งทายกายและ ใจสามารถ ใชวธิ ีกระบวนการ แกปญหาตางๆได วาดวยหลัก
ไตรสิกขา และพัฒนาตนเอง ภาวนา 4

บทที่ 4
หลักสูตรของโครงการ สิกขาสถาน
1. หลักสูตรของสถานศึกษา

ภาพที่ 2 การเรียนรูเริ่มที่บา นและครอบครัว
สถานศึกษาเปนชุมชนของการแสวงหาความรู
สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของ
ตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวยการเรียนรูท ั้งมวลและประสบการณอื่นๆ ที่
สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่
เปนพืน้ ฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิม่ เติม เปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทุกภาคเรียน และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปน
สวนประกอบที่สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา1

กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ อดีต – ปจจุบนั (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้งกรุฟ จํากัด, 2545),48-80.
1
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1.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถิน่ วัด และหนวยงานและ
สถานศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของ หลักสูตรสอง
ประการ ซึง่ จุดมุงหมายทั้งสองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญซึ่งสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตร
ภายในบริบทและแนวทางนัน้ ๆ ดังนี้
ก. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุก และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธสี รางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด มี
ความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคนควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ และประสบการณใหผูเรียน
และพัฒนาความมัน่ ใจ ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทกั ษะการ
เรียนรูสําคัญๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน
ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมี
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
ข. หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรัทธาใน
ความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันวา มีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม
หลักสูตรสถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียนและชวยใหเปนพลเมืองที่
มีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้นมีความเสมอภาค ควรพัฒนาความ
ตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตนระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควร
สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล และเปนอิสระและเขาใจใน
ความรับผิดชอบ
1.2 การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไป
ตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน
ของตน
เพือ่ สนองตอบตอความตองการของผูเรียนทีเ่ ปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญกาวหนายิง่ ขึ้น ถาหลักสูตรมี
การปรับปรุง ใหเปนไปตามความตองการ และความจําเปนตลอดเวลา สถานศึกษาควรดําเนินการ
จัดทําหลักสูตร ดังนี้
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1. กําหนดวิสยั ทัศน
สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวา โลกและสังคมรอบๆ จะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรและสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะพัฒนาผูเรียนให
เหมาะสมกับยุคสมัยในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน ซึ่งทําไดโดย
อาศัยความรวมมือของชุมชนพอแมผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐในชุมชน
รวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่ปรารถนาให
สถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียน ที่มีพนั ธกิจหรือภาระหนาที่รว มกันในการกําหนดงานหลักที่
สําคัญๆ ของสถานศึกษาพรอมดวย เปาหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการและการ
ติดตามผล ตลอดจนจัดทํารายงาน แจงสาธารณชน และสงผลยอนกลับใหสถานศึกษาเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของชาติทกี่ ําหนดไวกระบวนการสรางวิสัยทัศน โดยอาศัยบุคคลตางๆ เขาไปมีสว นรวมนี้ เปน
กระบวนการทีม่ ีพลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึน้ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีทิศทาง กอใหเกิดเจตคติในทางทีส่ รางสรรคดีงามแกสังคมของ สถานศึกษา มีระบบและ
หนวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอยางเปนเครือขายเพียบพรอม เชน ระบบคุณภาพ ระบบ
หลักสูตร สาระการเรียนรู การเรียนการสอน สื่อการเรียนรูการวัดและประเมินผล การติดตาม การ
รายงาน ฐานขอมูลการเรียนรู การวิจยั แบบมีสวนรวม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย เปนตน
กระบวนการสรางวิสยั ทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ
กําหนดสาระ การเรียนรูหรือหัวขอเรื่อง ในทองถิน่ สนองตอบความตองการของชุมชน
2. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา

ภาพที่ 3 ภาพชุดบรรยากาศภายในสถานศึกษา
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จากวิสยั ทัศน
เปาหมาย
และมาตรฐานการเรียนรูที่สถานศึกษาไดกําหนดไว
สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูจากชวงชัน้ ใหเปนรายปหรือรายภาค พรอมกําหนดผล
การเรียนรูท ี่คาดหวังไวใหชดั เจน เพื่อใหครูทุกคนคือ ครูผูสอน และครูสนับสนุน ไดนําไปออกแบบ
การเรียนการสอน การบูรณาการโครงการรวมเวลาเรียน การมอบหมายงาน / โครงงาน แฟม
ผลงาน หรือการบาน ที่มีการวางแผนรวมกันทั้ง สถานศึกษา เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม
ภาระงานการจัดการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา
3. การกําหนดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือภาค
สถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมตาง ๆ จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วิเคราะห และกําหนดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนรายปหรือรายภาค
ทั้งนี้ตองพยายามกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูทกี่ ําหนดไวตามเปาหมาย
และ
วิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย พิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล พรอมทั้งการพิจารณาภูมิปญญาทองถิน่ แหลงเรียนรูในทองถิน่ และ
สามารถกําหนดในลักษณะผสมผสานบูรณาการจัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเรื่อง หรือจัด
โครงงานได
4. การออกแบบการเรียนการสอน

ภาพที่ 4 ภาพชุดลักษณะการเรียนนอกสถานที่
จากสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายปหรือรายภาค สถานศึกษาตอง
มอบหมายครูผูสอนทุกคนตองออกแบบการเรียนการสอน โดยคาดหวังวา ผูเรียนควรจะสามารถ
ทําอะไรได เชน ชวงชัน้ ที่ 1 ซึ่งมีชนั้ ประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 นัน้ ผูเรียนจะเรียนรูสาระเรื่องที่
กําหนดไดในระดับใดยกตัวอยางวิชาคณิตศาสตร2 ที่มีสาระที่ 1: จํานวนและการดําเนินการ และมี
ชาตรี สําราญ, ครูรูไดอยางไรวาเด็กเกิดการเรียนรู (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์
วงศ, 2544), 86.
2
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มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ผูเรียนในชวงชั้นนี้จะสามารถ ทําอะไรไดเชน ในชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 กําหนด
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นไว ขอหนึง่ วา มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับ
จํานวนนับและศูนย และผูเรียนในชวงชั้นนี้จะมีความสามารถอยางไร เชน ผูเรียนในชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 1สามารถนับได 1 ถึง 100 และมากกวาเปนตน และออกแบบการเรียนรูจะตอง
ใหผูเรียนพัฒนาไดทงั้ ดานความรู ความคิด ทักษะและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและสังคม
5. การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต3
ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป นั้น สถานศึกษาตองตระหนักถึงเปนความจําเปนที่
จะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมี
ทักษะในดานการอาน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห และการใชคอมพิวเตอร ดวยวิธีการ
สอนที่ยึดหัวขอเรื่องจากกลุม สาระกาเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสังคมศึกษาเปนหลักตามความ
เหมาะสมของทองถิน่ บูรณาการการเรียนรูดวยกลุมสาระตางๆ เขากับหัวขอเรื่องที่เรียนอยาง
สมดุล ควรกําหนดจํานวนเวลาเรียน
สาระการเรียนรูรายป ดังนี้
ชวงชัน้ ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 และ ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ควรกําหนดจํานวนเวลาสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรูรายป ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความจําเปนในการสอนเพื่อเนนทักษะพืน้ ฐาน เชน การอาน การเขียน การคิดเลขและการคิด
วิเคราะห โดยเฉพาะชวงชัน้ ที่ 1 ซึ่งจะตองจัดใหผูเรียนเรียนอยางสนุกเพลิดเพลิน ซึง่ ในแตละ
คาบเวลาไมควรใชเวลายาวเกินความสนใจของผูเรียน นอกจากผูสอนจะจัดใหเปนกิจกรรม เชน
การฝกใหเขียนหนังสือเปนเลม เปนตน
การเรียนการสอนควรดําเนินไปตามความสนใจของผูเรียน ครูผูสอนในชวงชัน้ ที่ 1 ควร
เขาใจจิตวิทยาการสอนเด็กเล็กอยางลึกซึง้ สามารถบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ใหผสม
แตตองไมลืมมุง เนนทักษะ
กลมกลืนตอบสนองตอชีวิตที่อยากรูอยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะ
พื้นฐานดังกลาว สําหรับผูเรียนในชวงชั้นที่ 2 ซึ่งไดผานการเรียนการเลนเปนกลุมมาแลว ในชวงชั้น
นี้จึงมุงเนนใหผูเรียนเริ่มทํางานเปนทีม การสอนตามหัวขอเรื่องจึงเปนเรื่องสําคัญ หัวขอเรื่องขนาด
ใหญสามารถจัดทําเปนหัวขอยอย ทําใหผูเรียนรับผิดชอบไปศึกษาคนควาตามหัวขอยอยเหลานี้

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, การจัดประสบการณเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540),98-103.
3
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เปนการสรางความรูของตนเองและใชกระบวนการวิจยั ควบคูกับการเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และนําผลงานมาแสดง ทําใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูผ ลงานของกัน
และกันในรูปแฟมสะสมผลงาน
1.3 แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา4
เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินไปดวยดีบรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1.3.1 การจัดทําสาระของหลักสูตร
1.)
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค
โดยวิเคราะหจาก
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูก าร
เรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค ที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน ซึง่ จะเกิดขึ้นหลังจาก
การเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระ
การเรียนรูของรายวิชาทีม่ ีความเขม (Honour Course) ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความ
เหมาะสม สอดคลองกับรายวิชาที่จะจัด
2.) กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูท ี่
คาดหวังรายปหรือรายภาคทีก่ ําหนดไวในขอ 1.) ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
รวมทัง้ สอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถิน่ และของชุมชน
3.) กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูรายภาค ทั้ง
สาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมขึ้น ดังนี้
- ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และ
ชวงชัน้ ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนดสาระ การเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนเวลาเรียน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
- ชวงชัน้ ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค และ
กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรูในการกําหนด
จํานวนหนวยกิต ของสาระการเรียนรูรายภาค สําหรับชวงชัน้ ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ใชเกณฑ
การพิจารณา ที่ใชเวลาจัดการเรียนรู 40 ชั่วโมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง.การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ อดีต – ปจจุบนั 115.
4
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สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึน้ ซึ่งเปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพ หรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอืน่ ๆใชเกณฑการพิจารณาคือ สาระการเรียนรูท ี่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง
40 - 60 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตามความ
เหมาะสม และใชหลักเกณฑเดียวกัน
4.) จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําผลการเรียนรูท คี่ าดหวังรายปหรือรายภาค
สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตทีก่ ําหนดตามขอ 1.) 2.) และ
3.) มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย ชื่อรายวิชา จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวย
กิต มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูของรายวิชานัน้ ๆ
สําหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการกําหนดดังนี้ ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรู ให
ใชตามชื่อกลุม สาระการเรียนรู สวนชื่อรายวิชาเลือกทีส่ ถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึ้น กําหนดไดตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กาํ หนดไว
ในรายวิชานั้น
5.) จัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค ที่
กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอยๆ
เพื่อความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม หนวยการเรียนรู แตละหนวยประกอบดวย
มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซึง่ เมื่อเรียนครบทุก
หนวยยอยแลว ผูเรียนสามารถบรรลุตามผล การเรียนรูทคี่ าดหวังรายปหรือรายภาคของทุกรายวิชา
ในการจัดทําหนวยการเรียนรู
อาจบูรณาการทัง้ ภายในและระหวางสาระการ
เรียนรูหรือเปนการบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู หรือเปนการบูรณาการที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเ รียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกีย่ วเนื่องสัมพันธ
กัน การจัดการเรียนรูสําหรับหนวยการเรียนรู ในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนได
เรียนรู โดยการปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 โครงงาน
6.) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบาย รายวิชารายปหรือ
รายภาคและหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
1.3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1.) การจัดกิจกรรมตางๆ เชน ชมรมวิชาการ เพื่อเกือ้ กูลสงเสริมการเรียนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรู
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2.) จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ
ความตองการ ของผูเรียนและชุมชน
3.) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนตน
4.) จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตางๆ ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม
5.) การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยใหถือวาเปนเกณฑ
ประเมินผลการผานชวงชัน้ เรียน
1.3.3 การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
สถานศึกษาตองรวมกับชุมชน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น
สามารถกําหนดขึ้นไดตามความ
ตองการ
โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนทีจ่ ะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม ดังกลาวใหแกผูเรียน เพิ่มจากที่กาํ หนดไวในกลุม สาระการเรียนรูตางๆ
ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา
ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมิน
ผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อการปรับปรุง
พัฒนา และการสงตอ ทัง้ นีค้ วรประสานสัมพันธกับผูเรียนผูปกครอง และผูเกี่ยวของรวมกันประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงครายป/รายภาค
ในแตละชวงชัน้
สถานศึกษาตองจัดใหมกี ารวัดและประเมินผลรวมดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของ ผูเรียน
สถานศึกษาจะไดนําไปกําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเ รียนใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดแนวทางการวัด และประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไป
ตามที่สถานศึกษากําหนด
1.3.4 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีรูปแบบและวิธกี ารที่
หลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยให
ผูสอนนํากระบวนการวิจยั มาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน และเพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจยั เปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการปฏิบตั ิ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหา
หรือพัฒนา การดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปผลการแกปญหา
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หรือพัฒนา และการรายงานผลการเรียนรู และการนําผลการวิจยั ไปประยุกตใชการกํากับ ติดตาม
ประเมินและรายงาน
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการทีส่ ําคัญในการ
ใหทุกสวนทุกฝายในสังคม มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจการศึกษา
ลงไปยังทองถิน่ โดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาซึง่ เปนผูจ ัดการเรียนการสอน ดังนัน้ เพื่อใหผลผลิต
ทางการศึกษา คือผูเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนดและสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและสังคม จําเปนตองมีระบบการกํากับติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหทกุ กลุมทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็นความกาวหนา
ปญหา อุปสรรค ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการวางแผน และ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางแทจริง
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่
เปนกลไกหนึง่ ของการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามทีม่ าตรฐานกําหนด โดยตองมีการ
ดําเนินการที่เปนระบบเครือขาย ครอบคลุมทั้งหนวยงานภายใน และภายนอกกระทรวงตัง้ แต
ระดับชาติ เขตพื้นที่ และสถานศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากบุคคลทุกระดับ และ
ทุกอาชีพ ในการกําหนดดูแล และประเมินผล ตองมีการรายงานผลจากทุกระดับใหทุกฝายรวมทั้ง
ประชาชนทัว่ ไปทราบเพื่อคนหาแนวทางรวมกันพัฒนาคุณภาพตอไปเพื่อใหการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริง ตองมีการประเมินผลการจัดการศึกษา ทัง้ ระดับชาติ เขตพืน้ ที่
และสถานศึกษา
2. ลักษณะการเรียนรู และการเรียนการสอน
2.1 วิธีการเรียนการสอน ๑๔ วิธี5 และการจัดสภาพแวดลอม
วิธีการสอนคือ ขั้นตอนในการดําเนินการสอนใหสาํ เร็จดวยวิธกี ารตางๆ ที่แตกตางกัน
ออกไปตามองคประกอบ และขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเฉพาะหรือ ลักษณะเดนที่ขาดไมได
ของวิธนี ั้นๆ

ทิศนา แขมณี, 14วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545),12 –104.
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1. วิธกี ารสอนแบบ บรรยาย
ลักษณะการสอน
พูด บอก เลา อธิบาย : เนื้อหา การสอน
เนื้อหา

“อาศัยความสามารถของผูสอน ในการเรียบเรียง เนื้อหาสาระ ใหนาสนใจ”
แผนภาพที่ 9 วิธีการสอนแบบบรรยาย
2. วิธกี ารสอนแบบ ใชการสาธิต
ลักษณะการสอน
แสดง
เตรียมการ

เนื้อหา

“สอนโดยใหผเู รียนไดรับประสบการณโดยตรง เห็นสิง่ ที่เรียนรูอยางเปนรูปธรรม”
แผนภาพที่ 10 วิธีการสอนแบบใชการสาธิต
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3. วิธกี ารสอนแบบ ใชทดลอง
ลักษณะการสอน
ตั้งโจทย

+
Space ใหญ

Space ยอย
แผนภาพที่ 11 วิธีการสอนแบบใชทดลอง

ขอดี

ไดประสบการณตรง
พัฒนาทักษะตรง อายตนะ ๖
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู

ขอเสีย

ใชอุปกรณมากและพืน้ ที่มาก
ตองมีการเตรียมการ
ผูสอนตองมีความชํานาญสูง
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4. วิธกี ารสอนแบบ นิรนัย
ลักษณะการสอน

ทฤษฎี

แกปญหา

อภิปราย

สถานการณ
เกิด Space – Architecture กิจกรรม

“เริ่มดวยการเรียนรูหลักการ ไปสูตัวอยางงายๆ มีสถานการณ และคําตอบเพื่อให
ทดลองทําตาม”
แผนภาพที่ 12 วิธีการสอนแบบนิรนัย
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5. วิธกี ารสอนแบบ อุปนัย
ลักษณะการสอน คลายแบบนิรนัย แตกตางที่ ผูเรียน ตองคนหาคําตอบดวยตนเอง

ทฤษฎี

แกปญหา

อภิปราย

เกิด Space – Architecture กิจกรรม

“เนนใหผูเรียนคิดเอง คลายกับวิธนี ิรนัย แตใหลองพยายามคาควาหาคําตอบเอง”
แผนภาพที่ 13 วิธีการสอนแบบอุปนัย
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6. วิธกี ารสอนแบบ ทัศนศึกษา
ลักษณะการสอน
- เริ่มตั้งประเด็น
- จัดโปรแกรม และลําดับขั้นตอน
- เก็บเกีย่ ว หาประสบการณ
- กลับมาสรุปผล หาขอดี-เสีย และประโยชนที่ไดรับ
- แสดงผลได

แผนภาพที่ 14 วิธีการสอนแบบทัศนศึกษา
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7. วิธกี ารสอนแบบ อภิปรายกลุมยอย
ลักษณะการสอน
- มีการใชพื้นที่รวมกันและ แยกยอยการใชพื้นที่
- กวาง แตมีสัดสวนหอมลอมดวยฉากที่เปน ธรรมชาติ เหมือนในแบบแรก

พื้นที่รวมกัน
Space อาจจะสลับไปมา

แผนภาพที่ 15 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุมยอย
8. วิธกี ารสอนแบบ แสดงละคร
ขั้นตอน
- ปรึกษา วัตถุประสงค
- เลือกบทละคร เพื่อกําหนดหนาที่ และบทบาท
- จัดเตรียมสถานที่ จากเนื้อเรื่อง

- แสดงละคร
- วิเคราะห
- สรุปผล

วิเคราะหมีสวนรวม

แผนภาพที่ 16 วิธีการสอนแบบแสดงละคร
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9. วิธกี ารสอนแบบ เลนบทบาทสมมติ
ลักษณะการสอน
- คลายคลึงกับการสอนแบบแสดงละคร แตกตางที่ มีการกําหนดบทบาทไวลว งหนา
โดยมีวัตถุประสงคคือ ใหเรียนรูเรื่องราวนัน้ ๆ เปนสาระสําคัญ
การใชพนื้ ที่
- กวาง แตมีสัดสวนหอมลอมดวยฉากที่เปน ธรรมชาติ เหมือนในแบบแรก
10. วิธกี ารสอนแบบ กรณีตัวอยาง
ลักษณะการสอน
- มีการสรางสถานการณจริง ใหนักเรียนมีสวนรวมในเหตุการณ
การใชพนื้ ที่
- กวาง กินบริเวณ ตามสถานการณที่ตองการใหเรียนรูแตกตางกันออกไป
11. วิธกี ารสอนแบบเกมส
ลักษณะการสอน
มีการตั้งกติกา และเปาหมาย ตามวัตถุประสงค
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12. วิธกี ารสอนสรางสถานการณ เชน หนีไฟ ประวิติศาสตร
ลักษณะการสอน
จะใชทวี่ างแปรผันไปตาม สถานการณและเนื้อหา

Space
สถานการณ

แปรผันตาม
แผนภาพที่ 17 วิธีการสอนแบบสรางสถานการณ
13. วิธกี ารสอนโดยใชศนู ยการเรียน
ลักษณะการเรียน
มีชุดอุปกรณ มาก
มีมุมความรู เชื่อมโยงแหลงเรียนรู
มีการรวมกลุม
สรุปผลไดจากการเรียนรู
B

C

A

D

แผนภาพที่ 18 วิธีการสอนโดยใชศูนยการเรียน
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14. วิธกี ารสอนแบบบทเรียน
ลักษณะการเรียน
เปนโปรแกรม มีกรอบกติกา การเรียนรู
แบงกลุมศึกษา ตามกรอบและกติกาที่วางไว
กรอบหลัก

แผนภาพที่ 19 วิธีการสอนแบบบทเรียน
2.2 สื่อการเรียนรู
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา มุง
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรค
รวมทัง้ มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุก
ประเภท รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูต างๆ ที่มีอยูใ นทองถิน่ ชุมชนและแหลงอื่นๆ เนนสือ่ ที่
ผูเรียน และผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียน ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อ
การเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตางๆทีม่ ีอยูรอบตัว และในระบบสารสนเทศ มาใชในการเรียนรู โดยใช
วิจารณญาณในการเลือกใชสื่อ และแหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมตลอดชวงชัน้ สื่อสิ่งพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจาก
ศูนยสื่อ หรือหองสมุดของสถานศึกษา
ลักษณะของสือ่ การเรียนรูท จี่ ะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย ทัง้
สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมี
คุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และรวดเร็วขึ้น รวมทัง้ กระตุน ใหผูเรียนรูจกั
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วิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและ ตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหการใช
สื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูท มี่ ีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนินการดังนี้
จัดทําและจัดหาสิง่ ทีม่ ีอยูในทองถิน่ มาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรูศ ึกษา คนควา วิจยั
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียนจัดทํา และจัดหาสื่อการ
เรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสําหรับเสริมความรูของผูสอน6
1. ศึกษาวิธีการเลือก และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
หลากหลาย และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน
2. ศึกษาวิธกี ารวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทํา ขึน้ เอง
และที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนนั้
อยางสม่ําเสมอ
3. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรูทมี่ ีประสิทธิภาพ ใน
สถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
4. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น
5. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชสื่อ
การเรียนรูเปนระยะๆ
2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู7
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหครู
ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน รวมทัง้ ขอมูลทีจ่ ะเปนประโยชนตอการสงเสริมให ผูเรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ

ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญา ทางรอดพนจากความหายนะ
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542),12.
7
เรื่องเดียวกัน, 21.
6
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สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จักตองจัดทําหลักเกณฑ และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกีย่ วของทุกฝายถือ
ปฏิบัติรวมกัน และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการ
วัดและประเมินทัง้ ในระดับชัน้ เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระดับชาติ
ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความ มั่นใจเกีย่ วกับคุณภาพของผูเรียนแก
ผูเกี่ยวของทัง้ ภายในและนอกสถานศึกษา
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน จุดหมายสําคัญของการประเมินระดับ ชั้นเรียน
คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทัง้ ดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม และคานิยม
อันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือไม/เพียงใดดังนั้น การวัดและ
ประเมินจึงตองใชวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และผลงาน
จากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน ผูใชผลการประเมินในระดับชัน้ เรียนที่สาํ คัญคือตัวผูเรียน ครู
ผูสอนและพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการ และคนหาขอมูล
เกณฑตางๆทีจ่ ะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิผ์ ลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบ
ระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครู ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน แต
ละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุม ผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนเองได ขณะทีพ่ อ แม ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน สถานศึกษา
เปนผูกาํ หนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษา
การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดาน
การเรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชัน้
สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผล
การประเมินรายชวงชัน้ ไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรู
ของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม และจัดใหมีการประเมิน
ใหม
การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทาย
ของแตละชวงชั้น ไดแกชนั้ ประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูท ี่สําคัญ ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และ
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กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะ
นําไปใชในการพัฒนา คุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง
3. หลักสูตรของโครงการ สิกขาสถาน
โครงการสิกขาสถาน เปนโรงเรียนระดับชั้นประถมที่ใชกระบวนการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสตร เปนหลัก โดยมีหลักสําคัญ ดังนี้คือ
1. การศึกษาแนวพุทธ คือการศึกษาอยูบนรากฐานของชีวิต และความจริงตาม
ธรรมชาติ (เด็ก ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และโลก) และมนุษยเปนสัตวที่ฝกได
วิถีชีวิต – การเรียนรู – การศึกษา – รากฐาน - พุทธ
2. มีกระบวนการศึกษา 3 ดาน (ไตรสิกขา 3)
เปนหัวใจ หรือแกนของการศึกษาแนวพุทธ โดยศึกษา 3 ดาน แบงเปนองครวม ไดแก
ศีล สมาธิ และ ปญญา โดย ใชปญญา และจิตใจ มารักษาศีล พัฒนาพฤติกรรมที่สัมพันธกับโลก
และสิ่งแวดลอม
3. ผานวิธกี ารเรียนรู 3 (ปริยตั ิ ปฏิบัติ ปฏิเวธ) และทักษะการรับรู (ผัสสะ 6)
4. เพื่อใหเกิดพัฒนาการ 4 ดาน (ภาวนา 4)
โดยที่เปาหมายคือ การพัฒนาทั้งทางดาน วิชาการและ จิตใจ
จากกลุม สาระการเรียนรูท ั้ง 8 นั้น
เมื่อนํามาซอนทับ กับหลักการศึกษาแนวพุทธ ที่เนนการพัฒนาตน 4 โดยนําเอา
ปญญา และจิตใจ มาใชพัฒนาพฤติกรรมที่สัมพันธกบั โลก และสิง่ แวดลอม บริหารจิตเจริญ
ปญญา เพื่อนเรียนรูโลก ตามศักยภาพของวัย โดยสามารถแบงออกไดเปนหมวดหมูวิชาการดังนี้
คือ
ก. ศีลภาวนา (ปฏิสัมพันธตอ โลก – ความจริงของสรรพชีวิต)
ไดแกหมวดวิชา 1.ภาษาไทย 2.ภาษาตางประเทศ 3.ศิลปะ 4.สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ข. กายภาวนา (สัมพันธตอโลก – ความจริงดานกายภาพสิ่งแวดลอม)
ไดแกหมวดวิชา 5.คณิตศาสตร 6.วิทยาศาสตร 7.สุขศึกษา พลศึกษา 8.การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ในขณะที่ หมวดจิตภาวนา และปญญาภาวนา นั้น จะเกิดขึ้นภายในกระบวนการเรียน
การสอน ในทุกหมวดวิชา ขึน้ อยูกับวา วิชานัน้ ๆ เนนไปทางดานไหน ก็จะเดนไปทางดานนัน้
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4. จิตวิทยา และพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก8
กิจกรรมการละเลนของ นักเรียน
- การเลน คือธรรมชาติ ของเด็ก เปนธรรมชาติแท ที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด
- การเลนทําใหเด็กปลดปลอยความสามารถ จินตนาการ ความฝน ซึง่ จะนําไปสู
กระบวนการคิด
- การเลนทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ ทําใหเรียนรูตนเอง และ
สิ่งแวดลอมภายนอก สงผลถึงพัฒนาการดาน อารมณ
การเลนของเด็ก ชวงเวลาในการเลน รูปแบบ วิธกี ารของการเลน ความยากงาย กฎ
กติกาในการเลนตางๆจะมีพัฒนาการขั้นเปนตอนไปตามวัยที่เขาเติบโต สิ่งที่จะฝกใหกับเด็กๆไดก็
คือ การเรียนรูในความหมายและวัตถุประสงคในการเลนแตละครั้ง และที่สําคัญนั้น เด็กจะตองรูสกึ
สนุกกับการเลนในทุกๆชวง
ชวงเวลาการเลน จึงเปนชวงเวลาแหงการพักผอน และไดแสดงความคิดฝน
ความสามารถของตน ในแบบตางๆ และยังทําใหเด็กรูจกั ควบคุมอารมณตัวเอง มีความสามารถใน
การจัดการกับความเครียดทีเ่ กิดขึ้น รูขอจํากัดของตนเอง รูสึกบทบาททางสังคมของเขา และรูวิธที ี่
จะเก็บอารมณไมพึงพอใจเอาไวไดโดยไมแสดงออกมา เปนการพัฒนาทัง้ ทางรางกาย สติปญญา
อารมณ และสังคมไปพรอมๆกับการรูจักตนเอง
4.1 การเลน และการจัดการเลนใหกบั เด็ก9
- ของเลน สิง่ ที่เลน หรือ สถานที่บรรยากาศแวดลอม นาสนใจ ไมอับทึบ
- ของเลนสามารถ เปลี่ยนแปลงตัวเองใชคดิ ตัวเองไดบาง ไมวา ดวยรูปราง Shape
วัตถุ Object หนาที่ Function วัสดุ Material ฯลฯ
- มีการเปรียบเทียบระหวางของ เลนกัน หรือ สถานทีท่ ี่แตกตางกันได
- พื้นที่เลน ควรเชื่อมตอกัน และจัดวางสัดสวนให ผูใหคาํ แนะนํา ครู สามารถเขาไป
ใหคําแนะนําไดทันทวงที หากเด็กเบื่อเมื่อเลนไมสําเร็จ
- พื้นที่เลนของเด็กโต คํานึงถึงจิตวิทยาของเด็กดวย เชน การเริ่มแยกกลุมการเลน
ระหวางเด็กหญิงและเด็กชาย หรือ การไมถูกกันระหวางเด็กโต กับเด็กเล็ก
ทิศนา แขมมณี และคณะ, การคิดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540), 121.
9
เรื่องเดียวกัน, 150.
8
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4.2 บรรยากาศทีส่ งเสริมการเรียนรูก บั เด็ก
- ดนตรีที่มีจงั หวะเร็ว สนุกสนาน สีสันที่สดใส
- การเรียนเปนกลุม เปนการลดความเครียด
- มีการเคลื่อนไหว ของรางกาย หรือแสดงละคร
- ใหเด็กไดแสดงออก เชน เขียนเรื่อง บรรยาย
- เปลี่ยนวิธีการเรียนอยางเหมาะสม
4.3 พัฒนาการของเด็กในดานตางๆ
ตามหลักของจิตวิทยา แบงชวงอายุของเด็กออกเปน 4 ชวง10 คือ
1. Sensorimotor stage (0 – 2 ป)
ระยะนี้จะสามารเรียนรูเฉพาะสิ่งทีเ่ ปน
รูปธรรม ที่ผานการสัมผัส
2. Pre–Operational stage (2 – 7 ป) จะมีพัฒนาการทางดานภาษามากขึ้น แตยัง
คิดสิ่งที่เปนนามธรรมไมได
3. Concrete Operation (7 – 11 ป)
เริ่มคิดอะไรที่เปนนามธรรมไดบาง เรียนรู
ผานการกระทํา สามารถจัดหมวดหมู คิดกลับไปกลับมาได
4. Formal Operation (11 – 15 ป)
เริ่มมีความคิดเหมือนผูใหญ มีความคิดที่
ซับซอนมากขึน้ มีวิจารณญาณ ไตรตรอง สามารถใชเหตุผล แกปญหา มองเห็นความสัมพันธได
สําหรับโครงการสิกขาสถาน เปนโรงเรียนที่รับเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 เทียบอายุ
ตามเกณฑประมาณ 6 - 12 ป ซึ่งอยูในชวงวัยที่ 3 และ 4 ตอนตน อันเปนชวงเวลาที่มพี ัฒนาการ
ทางการเรียนรู และเขาใจมากที่สุด นักจิตวิทยาจึงใหความสําคัญกับพัฒนาการของเด็กในชวงวัยนี้
มาก โดยมีการศึกษาพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ เพื่อนําไปเปนสงเสริมการเรียนรูท ี่
เหมาะสมที่สดุ ของเด็กในแตละวัย ดังนี้
4.3.1 พัฒนาการของเด็กวัย 6 - 8 ป (ป.1 – ป.3)
เด็กในวัยนี้จะเปนวัยที่เริ่มมีสังคม เปนวัยเขาโรงเรียนตองการ การเรียนรูใน
ดานตางๆ มีสมาธิในสิ่งตางๆยาวนานขึ้น ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ หากแกปญหาก็จะแกปญหา
นั้นซ้าํ ๆ ดังนัน้ การสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กในวัยนี้ จึงควรมีลักษณะ คือ
รุง แกวแดง, ปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรม การการศึกษาแหงชาติ, 2542), 142.
10
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-

รับรูธรรมชาติ เรียนรูความแตกตางของสิง่ ตางๆ จากการสัมผัส
ฝกการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 ใชอยางถูกตองและใชเปน
พัฒนาจิตใจ ใหเด็กเขาใจและคุนเคยกับการแสดงความรูส ึก หวงใยเพื่อน
สงเสริมใหมกี ารประดิษฐ เพื่อใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย เชน ตอไม การด

แกะสลัก
- เรียนรูกฎเกณฑงา ยๆ ของสังคม
- สรางโอกาสใหมีการรวมมือชวยเหลือกัน จับคู จัดโตะใหม เลนละคร เปนตน
- สถานที่เลน ทีส่ ามารถเก็บสะสมของของเขา
- จัดหาสถานทีท่ ี่เด็กสามารถปลีกไปตามลําพัง แตสามารถดูแลถึงได
- จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือ ติดตอกับชุมชนบาง
4.3.2 พัฒนาการของเด็กวัย 9 - 11 ป (ป.4 – ป.6)
เด็กในวัยนี้ จะมีพัฒนาการดานความรูสึกของตนเอง และตองการการยอมรับ
ตนเอง จากสังคมจากเพื่อน ใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน มีการตั้งรหัสลับ หรือภาษาเฉพาะกลุม
เริ่มสนใจเพศตรงขามแตมีความเขินอาย จึงมักจับกลุมสนิทกับเพื่อนที่เปนเพศเดียวกันมากกวา
ดังนัน้ การสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กในวัยนี้ จึงควรมีลักษณะ คือ
- สงเสริมการฝกฝนทักษะ เชน การทําอาหาร การออกแบบ การแสดงบนเวที
- ใชความสามารถจากการฝกฝนประสาทสัมผัสใหเกิดความชํานาญ
- จัดเวลา และสถานที่ใหเหมาะสมกับความตองการ เชนนิสยั รักการอาน จัดมุม
อานหนังสือ หรือหองสมุด อยูในสถานที่ทเี่ ขาถึงงาย
- สงเสริมใหมกี ารจัดรูปของสังคมที่ซับซอนขึ้น เชน ชมรมตางๆ
- เด็กโต สามารถลงไปชวย เด็กในชั้นทีเ่ ล็กกวาได เปนการลดความขัดแยง
ระหวางวัยได
- สงเสริมการเลนของเด็กใหมคี วามซับซอนขึ้น เชน เกมสที่ตองวางแผน
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ตารางที่ 1 สรุปพัฒนาการดานตางๆของเด็ก
พัฒนาการ
พัฒนาการ
วงอายุ
ดานรางกาย
ดานสติปญญา
- มีทกั ษะ ในเครื่องมือ
- สามารถ อานหนังสือ
-8 ป เล็กๆมากขึน้
กลับหนาหลังไดและรู
- ผูกเชือกรองเทาหรือ
ความแตกตางของซายขวา
สิ่งของได
และเวลาได
- สามารถลอกแบบ รูปราง - สนใจการอานหนังสือ
ได
ตางๆ
- เขียนตัวหนังสือได
- สามารถแกปญหาได
- เด็กหญิงจะมีพัฒนาการ - สนใจการอานหนังสือที่มี
-11 ป เร็วกวาเด็กชาย ประมาณ เรื่องราว นิยาย วิธีการ
2 ป
แนะนําตางๆ
- เริ่มสนใจงานอดิเรก
สะสม
- ชอบฝน หรือจินตนาการ
เกี่ยวกับอนาคต

พัฒนาการดาน
อารมณ และสังคม
- มีการตัง้ กลุม เพื่อน
- จะชอบเลนกับเพื่อนเพศ
เดียวกัน
- ตองการทําในสิ่งที่ถูกตอง
- กลัวความลมเหลว
ผิดพลาด
- มีการตัง้ กฎเกณฑ รหัส
หรือภาษาเพี้ยนของกลุม
- มักไมเกิดอารมณโกรธ
รุนแรง
- ไมชอบการบังคับ หรือ
อํานาจของผูใหญ

ตารางที่ 2 สรุปความสามารถของเด็ก
วงอายุ
-8 ป

-11 ป

ความคิดริเริม่
สรางสรรค
- สามารถเลือกทําไดจาก - สามารถเลือกวิธีการและ
ความ คิดที่หลากหลาย
คาดเดาผลกระทบที่จะ
- รูจักความยุติธรรมตอ
เกิดขึ้นได
ตนเองและผูอนื่
- สามารถคิดริเริ่มได โดยมี
- สามารถวางแผนการขจัด พี่เลี้ยง หรือครูคอยให
ปญหา และรูคุณคาปญหา คําปรึกษา
- สามารถประเมินปจจัย - มีความคิดริเริ่มไดโดยไม
เสี่ยงของที่ทาํ ใหเกิดความ ตองมีที่ปรึกษา
ขัดแยงได
- เขารวมสรางโครงการ
การแกไขปญหา

การตัดสินใจ – ตัดสิน
ปญหา
- สามารถเขารวมการ
อภิปรายในการตัดสินใจ
ตางๆโดยมีพี่เลี้ยง หรือครู
คอยชี้แนะ

- สามารถเขารวมการ
อภิปรายในการตัดสินใจ
ตางๆ ไดโดยไมตองมีที่
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- รูหนทางจัดการกับตนเอง เปนทีมไดแมจะมีความ
เมื่อเกิดปญหา
ขัดแยงภายใน
- สามารถหาหนทางเพื่อให
เกิดความยุติธรรมสําหรับ
ทุกคน
- สามารถสรางขอตกลงขึ้น
ได

ปรึกษา
- สามารถมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา และจัดการ
กับความขัดแยงได

5. จิตวิทยาเด็ก กับการออกแบบ11
การเลนของเด็กวัย 6 – 14 ป
1. บรรยากาศแวดลอม และสิ่งเราตางๆ
2. ของเลน หรือของใช สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได (ในแงของประโยชนใชสอย
หรือ รูปทรง วัสดุตางๆ)
3. มีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง การเปรียบเทียบ แยกแยะได
4. รูปทรงมีความเคลื่อนไหว สีสัน กระตุน และเราจินตนาการของเด็ก ใหคิดคนตางๆ
รวมถึงการนําเสนอลําดับการใชที่วาง ความสวาง แดดลม หรือผิวสัมผัสเปนตน
5. ครูอาจารย สามารถเขาไปใหคาํ แนะนําไดทนั ที
6. เด็กชายและเด็กหญิง เริ่มจะเลนแยกกลุมกัน กลุมเด็กชาย และกลุมเด็กหญิง มี
ความสนใจในสิ่งๆตางๆ แตกตางกัน
7. สามารถแยกแยะสิ่งตางๆได แตยังไมซับซอน
เนื่องจาก การเลนของเด็ก ก็คือธรรมชาติของเด็ก (ที่แทติดตัวมา) เปนการปลดปลอย
จึงทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นในสิ่ง
ตนเองสูจนิ ตนาการ อันนําไปสูกระบวนการคิด
ที่คิด เกิดพัฒนาการทางดานอารมณ สามารถเรียนรูแขนงวิชาตางๆรอบดาน อาทิเชน ศิลปะ ดนตรี
กีฬา วิทยาศาสตร เปนตน

ภาสิณี เปยมพงษสานต, สิ่งแวดลอมศึกษา แนวการสอนและฝกปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 42-43.
11
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6. บทสรุปทายบท
จากการศึกษาถึงหลักสูตรในอดีต
ทําใหสามารถวางแนวทางวิชาการตรงตาม
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่การศึกษาในกระบวนการเรียนรูของพุทธศาสนา จะ
ชวยสงเสริมใหการเรียนรูทางวิชาการพัฒนาควบคูไปกับ การพัฒนาดานอืน่ ๆของชีวิต ตรงตาม
หลัก (ไตรสิกขา) และการพัฒนาตนเอง (ภาวนา4) นอกเหนือไปจากการพัฒนาดานสมอง และการ
ทองจดจํา เนนหลักการเรียนรูทฤษฏี และปฏิบัติในสถาณการณจริง สถานทีจ่ ริง มีการทดลองหา
ความรูดวยตนเอง ฝกฝนทักษะการรับรู อันเปนดานแรกในการสัมพันธกับโลก และคัดกลั่นกรอง
ขอมูลที่เหมาะสม ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของเด็กในวัยดังกลาว ที่จะ
เรียนรูและฝกฝนได โดยมีกลั ยาณมิตร เปนผูคอยชี้แนะ และอบรม
ซึ่งในบทตอไปจะเปนการนําเอาวิธกี ารเรียนรู และกระบวนการเรียนรูแนวพุทธ มา
วิเคราะหเพื่อทดลองหาลักษณะการใชพนื้ ทีว่ าง รูปทรง ขนาดสัดสวน และองคประกอบของ
โครงการ โดยมีการอางอิงจากกรณีศึกษาเปนตัวเปรียบเทียบ และหาขอสรุปของรายละเอียด
โครงการตอไป

บทที่ 5
รายละเอียดโครงการ
1. กรณีศกึ ษาโครงการตัวอยาง (Case Study)
เนื่องจากโครงการนี้ เปนโครงการทดลองที่เปนการ ผสมผสานระหวาง โรงเรียน เด็ก
กระบวนการเรียนรูแบบพุทธ เพื่อนําไปสูการออกแบบทางสถาปตยกรรม ดังนัน้ จึงมีความจําเปนใน
การศึกษา จากรณีศึกษา อาทิเชนโรงเรียน ที่มีแนวทางการเรียนการสอน ในลักษณะคลายคลึงกัน
เพื่อพิจารณาถึงขอดี ขอเสีย ทั้งในแงของ แนวความคิด และการออกแบบที่เปนผลทางรูปธรรม
รวมไปถึงเสริมในแงของขนาดสัดสวน ทีว่ า งในรูปแบบตางๆ
1.1 โรงเรียน รุงอรุณ
1.2 โรงเรียนอนุบาลทอสี
1.3 โรงเรียนอนุบาลหนูนอย
1.1 โรงเรียนรุงอรุณ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโครงการ แปลนแคมปส ถนนพุทธบูชา บางมด บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
เนื้อทีโ่ ครงการ 8 ไร
ลักษณะโครงการ อาคารเรียน 2 ชั้น

ภาพที่ 5 ทัศนียภาพโรงเรียนรุงอรุณ กรุงเทพมหานคร
การจัดขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูโรงเรียนรุงอรุณ มีหลักการศึกษาดังนี้
1.) จากพืน้ ฐานองคความรูต ามนัยพุทธศาสนา ซึง่ ชี้ใหเห็นความจริงที่วา ดวยมนุษยซึ่ง
เปนในชีวิตแหงการเรียนรูจากภายในและภายนอก
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2.) กระบวนการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญ๓ประการที่สงผลตอกันเปนวัฏจักรไดแก
ชีวิตมนุษย หมายถึงสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนทีต่ ั้งแหงการรับรู คือ อายตนะ 6
ไดแก การทํางานของรางกาย สมอง และประสาทสัมผัสตางๆ รวมกับจิตใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนบอเกิด
สําคัญแหงการจัดสรร เหตุ-ปจจัยภายในเพื่อการเรียนรู หากชีวิตนั้นมีความเปนปกติก็อนุโลมไดวา
กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นและดําเนินไปโดยอัตโนมัติ
เหตุ-ปจจัยภายใน อาจจําแนกได 3 ประการสําคัญคือ
วัย คือ ภาวะพื้นฐานของการรับรู ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของวัย
คุณภาพการรับรู คือ การตีความ ไดแก ความรูสึก ความจําไดหมายรูค วามคิดเชื่อมโยง
ปรุงแตง ความคิดพิจารณา วิเคราะห สังเคราะห (หรืออาจเรียกวารูเทาทันขันธ 5 นัน่ เอง)
เจตจํานง คือ ความมุง มัน่ อยางเห็นดีเห็นงาม ความเพียรพยายาม ความเอาใจใส และ
ความพินิจพิเคราะหไตรตรองใครครวญใหถงึ ที่สุดแหงความจริงนัน้ ๆ
เหตุ-ปจจัยภายนอก ไดแก
บุคคล และการกอปฏิสัมพันธในลักษณะตาง ๆ เชน พอแมใหความรักการเอาใจใส
เลี้ยงดูอบรมอยางไมลงั เลสงสัยเคลือบแคลง
ครู ผูมีความเปนกัลยาณมิตรเปนทีพ่ ึ่ง และเปนแบบอยางทางความคิดที่มีตอ ความรู
ตางๆเปนที่ตั้งของศรัทธาที่ผเู รียนจะมีเจตจํานงเขาถึงสาระองคความรูตาง
บุคคลทั่วไป และสภาพแวดลอมตลอดจนสถานการณอันไมจํากัด ยากแกการควบคุม
และไมเปนไปตามใจปรารถนา
สาระ เนื้อหาองคความรูตาง ๆ เปนสิ่งที่ตองจัดสรร กําหนดควบคุมไดโดยประมาณ แต
ที่สําคัญคือ ตองแฝงไวดวยที่มาที่ไปซึ่งมีความหมายตอผูเรียนในวัยนั้น ๆ ไดอยางแทจริง
เหตุปจจัยภายนอกเหลานีค้ วรคํานึงถึง“ผูเรียน” อยูเสมอ เชน พอแมที่ชอบเผลอเลี้ยงดู
ปกปองทุมเทใหลูก เพื่อทดแทนหรือเติมเต็มความปรารถนาอันสูงสงของพอแม ซึง่ อาจผลักดันดวย
ทิฐิจนมองขามความสามารถที่แทจริงของลูก หรือครูซึ่งสอนเพราะเปนอาชีพ ทําไปตามแบบแผน
ความเคยชินของการใชบทเรียน แบบฝก ที่ไดรับในการสงตอกันมา คือ สอนวิชามากกวาสอนคน
จนลืมไปวา นักเรียนเขาเรียนที่จะเปนอยางที่ครูเปน มิใชเปนอยางที่ครูสอน เพราะครูไมรูวา ตน
สอนอะไรไปเพื่อบรรลุความรูใดหรือมีเจตจํานงตอชีวติ หรือไม เปนตน
3.) จัดแบงกลุม อายุ หรือวัย ที่สาํ คัญ 3 กลุม คือ ปฐมวัย อายุ 0-7 ป วัยเด็กอายุ 7-14
ป และวัยรุน อายุ 14-21 ป
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4.) ระบุ “ทาทีการเรียนรู ” ลงบนชีวิตมนุษยตามวัยดังกลาว และขนาบดวยเหตุ-ปจจัย
ทั้งภายในและภายนอกอยางสอดคลองไปพรอม ๆ กันกับวัยนั้น ๆ
แนวความคิดในการออกแบบ
ดึงเอาปรัชญาการศึกษาขางตนควบคูไปกับธรรมชาติ บนพืน้ ที่ 60 ไร ของหมูบา น
แปลน สรางบรรยาการศใหเกิดการเรียนรู สัมพันธกับชุมชน มีกิจกรรมเสริมทักษะ เชน ศิลปะ
ดนตรี กีฬา โดยออกแบบอาคารใหมีลักษณะเหมือนบาน อบอุน ไมเครงครัด ประกอบไปดวยเรือน
สูง 2 ชัน้ แทรกตัวอยูในความรมรื่นของธรรมชาติ

ภาพที่ 6 ภาพชุดลักษณะอาคารโรงเรียนรุงอรุณ
การวางผังอาคาร
ลักษณะกลุมเรือน ประกอบดวย กลุม อาคารอนุบาล กลุม เรือนประถม กลุมเรือนมัธยม
เรือนวิชาการ-คนควา เรือบริการผูปกครอง ใชวัดสุธรรมชาติ มีระเบียงและชานโดยวางผังกลุม
อาคารใหโอบลอมธรรมชาติ เนนการเชื่อมตอระหวางพืน้ ที่ใชสอยภายในละภายนอก

ภาพที่ 7 ผังบริเวณโรงเรียนรุงอรุณ
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การออกแบบอาคารเรียน
ในอาคารเรียนแตละหลังประกอบดวย หองเรียน 2 หอง หองละไมเกิน 25 คน โดยมี
พื้นที่สวนกลาง เปนโถงรวม หองเรียนมีลกั ษณะเปดโลงใหนกั เรียน ใชสอยรวมกัน

ภาพที่ 8 ภาพชุดบรรยากาศภายในโรงเรียนรุงอรุณ
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1.2 โรงเรียนอนุบาลทอสี
โรงเรียนอนุบาลทอสี เปนโรงเรียนเอกชน ที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนา
การศึกษาอนุบาลของประเทศไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิม ที่ยึดผูสอน
เปนศูนยกลางในการใหความรูแกเด็ก มาเปนการศึกษาที่เนนถึงกระบวนการเรียนรู โดยครูเปนผูตงั้
คําถามใหเด็กคนควา ทดลอง และหาพยายามหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีความเชื่อวา เด็กหรือ
มนุษยทกุ คนสามารถพัฒนาฝกฝนได และการศึกษาจะชวยพัฒนาศักยภาพของเด็กแตละคนได
อยางเต็มที่ สามารถพึ่งตนเองได และเปนคนดีของสังคม

ภาพที่ 9 กิจกรรมของเด็กอนุบาลภายในโรงเรียน
1.3 โรงเรียนอนุบาลหนูนอ ย
โรงเรียนอนุบาลหนูนอย เปนโรงเรียนเอกชน สําหรับเตรียมความพรอมใหแกเด็ก
ปฐมวัย โดยมีหลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธ คือ
ก. การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เปนเสมือนแกนหลัก ของหลักสูตรในโรงเรียน
ข. หลักการศึกษาของพระพุทธเจา
ลักษณะการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน แบงออกเปน 3 สวน คือ
- การพัฒนาใหเด็กมีเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ไปสูความดี
งาม
- การพัฒนาดานเนื้อหาความรู แบบองครวมสําหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแตการรูจักตนเอง
สังคมรอบตัว ธรรมชาติ ใหใกลชิดธรรมชาติ แลวสุดทายคือ รูเทาทันเทคโนโลยี
- การพัฒนาดานวิชาการและ วิชาชีพ โดยเนนไปที่ การพัฒนาสติปญญา กระบวนการ
คิดใหเหมาะสมกับศักยภาพของสมองมนุษย
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จากกรณีศึกษา ดังกลาว ทําใหพอมองเห็นภาพของ การศึกษาแนวพุทธที่มีอยูใน
ปจจุบันไดมากขึ้น และนําไปสู การวิเคราะห กิจกรรม องคประกอบโครงการ รูปแบบการเรียนการ
สอน ที่เปนรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการศึกษา กรณีศึกษาของโรงเรียน
จากการศึกษา กรณีศึกษา ของโรงเรียนทัง้ 4 แหง พบวา โรงเรียนที่ใชระบบการศึกษาที่
นําเอากระบวนการเรียนรูแนวพุทธ มีแนวความคิดหลักที่ตรงกัน คือ หลักของไตรสิกขา หรือ
การศึกษา 3 ดาน ซึ่งไดแก ศีล สมาธิ และปญญา โดยมีความแตกตางกันในแงของรายละเอียด
ทาง หลักสูตรวิชาการ และลักษณะทองถิ่นพื้นที่ตั้ง กลุมการใชกิจกรรม วัย และจํานวนของเด็ก
นักเรียน การแกปญหาของแตละพื้นที่ ใหเขากับ ปจจัยแวดลอมอื่นๆ
ซึ่งจากการศึกษากรณีศึกษา เนนไปที่การวิเคราะห เหตุปจ จัยแนวความคิด และเปนแง
ดีของแตละโรงเรียน นํามาผสมผสาน และวิเคราะหใหเขากับโครงการสิกขาสถาน อันไดแก
- แนวความคิด ดานไตรสิกขา กับกระบวนการเรียนรู นําไปสูการแปลงเปนรูปธรรม
- หลักสูตรการศึกษา นําไปสู การวิเคราะห กิจกรรม และการเรียนรูในดานตางๆ
- โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
- ประโยชนใชสอย
- การแกปญหาในแงมมุ ตางๆ
2. โครงสรางการบริหาร โครงการสิกขาสถาน
2.1 การวิเคราะหบุคลากรโครงการ
บุคลากรภายในโครงการ แบงออกเปน 3 ฝายคือ
- ฝายบริหารโครงการ
- ฝายงานวิชาการ
- ฝายกิจการนักเรียน
ฝายบริหารโครงการ
ทําหนาทีบ่ ริหารโครงการ ประกอบดวย
- ผูอํานวยการ
- งานวางแผน และพัฒนา ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบาย แผนระยะสั้นและยาว ระบบ
ขอมูลการศึกษา และดานงบประมาณ
- งานบริหาร และธุรการ ทําหนาที่ ดูแลบริหารโครงการ
- งานอาคารสถานที่ ทําหนาที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย สถานที่ตางๆ
- งานคลัง พัสดุ ดูแลเรื่องการจัดซื้อ
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- งานโภชนาการ และอนามัย ดูแลเรื่องอาหาร และความสะอาดของภาชนะ
ฝายงานวิชาการ
ทําหนาที่ดูแลจัดการ เกีย่ วกับศึกษา
- งานวิชาการ ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- งานบริการการศึกษา ทําหนาที่อํานวยความสะดวก เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตางๆ
เชน สื่อ โสต หรืออุปกรณการศึกษาอืน่ ๆ การลงทะเบียน เปนตน
ฝายกิจการนักเรียน
ทําหนาที่ดูแลดานกิจกรรมภายใน และภายนอกโรงเรียน
2.2 การคํานวณหาจํานวนบุคลากร
- การคํานวณหาจํานวนเจาหนาที่
ตารางที่ 3 การคํานวณหาจํานวนเจาหนาที1่
ฝาย/แผนก
ตําแหนง
ผูบริหารโครงการ
ผูอํานวยการศึกษา
1
เลขานุการ
1
สวนบริหาร ธุรการ
เจาหนาธุรการ
2
เจาหนาที่เอกสาร
1
สวนการเงิน และพัสดุ
เจาหนาที่บัญชี
1
เจาหนาทีพ่ ัสดุ
1
สวนวิชาการ
นายทะเบียน
1
สวนบริการการศึกษา
บรรณารักษ
1
ผูชวยบรรณารักษ
1
ผูควบคุมหองโสต
1
ผูควบคุมหองเก็บสื่อ
1
สวนอาคารสถานที่
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
2
เจาหนาที่ดูแลแผนกอาคาร
4
สวนโภชนาการ
ครัว
4
จํานวนเขาหนาที่ ทัง้ หมด
22 คน
1

จากการศึกษาเปรียบเทียบจาก Case Study และมาตรฐานจํานวนบุคคลากรตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
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- การวิเคราะหหาจํานวนครูอาจารย
ในระดับประถมศึกษา กําหนดจํานวนครูกําหนดจากจํานวนคาบเรียนแยกตามรายวิชา
จํานวนชัว่ โมงการทํางานรวมตอสัปดาหของครู (8 ชั่วโมง x 5วัน) = 40 ชั่วโมง
มาตรฐานการสอนตอ 1 สัปดาหของครู
= 14 ชั่วโมง
คิดหนวยตาง และเตรียมการสอนตอสัปดาห
= 26 ชั่วโมง
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ตารางที่ 4 วิเคราะหจาํ นวนครูอาจารย (1 คน/ 14 คาบการสอน)
จํานวนคาบการเรียน ตอสัปดาห
กลุมสาระ
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4
การเรียนรู
1. กลุมวิชา
ภาษาไทย
7
7
4
4
2. กลุมวิชา
คณิตศาสตร
5
5
5
5
3. กลุมวิชา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
5
5
5
4
4. กลุมวิชา
สังคมศึกษา
5. กลุมวิชา
สุขศึกษา
กลุมวิชาพละ
ศึกษา
2
2
2
2
6. กลุมวิชา
ศิลปะ
1
1
1
1
กลุมวิชา
ดนตรี
2
2
1
1
7. กลุมวิชา
การงาน
2
2
2
2
พื้นฐานอาชีพ
เกษตร
8. กลุมวิชา
ภาษาตางประ
เทศ
2
2
4
4

ทั้งหมด
(2หอง)

คิดเปน
จํานวน
ครู

ป.5

ป.6

รวมคาบ
วิชา

4

4

30

60

4

4

4

28

56

4

4
-

4
-

8
19

16
38

2
3

4

4

8

16

2

1

1

2

4

1

2

2

12

24

2

1

1

6

12

1

1

1

8

16

2

-

-

8

16

2

2

2

4

8

1

4

4

20

40

3
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ตารางที่ 4 วิเคราะหจาํ นวนครูอาจารย (1 คน/ 14 คาบการสอน) (ตอ)
จํานวนคาบการเรียน ตอสัปดาห
กลุมสาระ
การเรียนรู
9. กลุมอืน่ ๆ
-ลูกเสือ เนตร
นารี
-คอมพิวเตอร

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวมคาบ
วิชา

1
-

1
-

1
-

1
1

1
1

1
1

6
3

ทั้งหมด
(2หอง)

คิดเปน
จํานวน
ครู

12
6

1
1

รวมจํานวนครูอาจารยทั้งหมด
- การคํานวณหา จํานวนนักเรียน
กําหนดชัน้ ปละ 2 หอง (กรณีศึกษา) จํานวนนักเรียน ตอ 1หอง = 25 คน
จํานวนนักเรียนทัง้ หมดของโรงเรียน 6 ชัน้ ป =12 หอง x 25 คน = 300 คน
สรุปจํานวนบุคลากรภายในโครงการ
ผูบริหารโครงการ
เลขานุการ
ฝายเจาหนาทีโ่ ครงการ
ครูอาจารย
นักเรียน

1
1
20
29
300

คน
คน
คน
คน
คน

2.3 การวิเคราะหพื้นทีใ่ ชสอย
เปนการวิเคราะหหา พืน้ ที่ใชสอยเพื่อใชเปนพืน้ ที่ตกุ ตาโดยคราว เพื่อนําไปสูการ
ออกแบบในขั้นตอไป ดังนัน้ จึงใชวิธีอา งอิงจากมาตรฐานเปนหลัก และปรับเปลี่ยนตาม
แนวความคิดประกอบพืน้ ทีแ่ ละการวางผังโครงการในภายหลัง

29 คน

88
พื้นที่ใชสอยจากแนวความคิด ของโรงเรียนสิกขาสถาน
สถานศึกษาเปนองคประกอบหนึง่ ที่สาํ คัญ ของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดพืน้ ที่การ
เรียนการสอนใหสอดคลองและเอื้อประโยชนกับการเรียนรูจึงมีความสําคัญมาก การจัดพืน้ ที่ใช
สอยของโครงการจึงตองพิจารณาวิเคราะหควบคูไปกับการออกแบบและวางฝงของโครงการ ดังนั้น
การหาพืน้ ที่ใชสอยในเบื้องตนนี้จงึ วิเคราะหจากขอกําหนดหรือมาตรฐานของการออกแบบโรงเรียน
ในเบื้องตน โดยมีการเพิ่มเติมในสวนของพื้นที่ “ยืดหยุน ” หรือพื้นที่ “พระ” (นายแพทย ประเวศวะสี
ไดใหความหมายของพื้นที่พระไวดังนี้ เปนพื้นที่สําหรับ หยุด สงบใจ พักผอนภายในแตละสวนของ
โครงการ) ตามความเหมาะสมในกระบวนการออกแบบลําดับตอไป
พื้นที่ใชสอยภายในโครงการ สิกขาสถาน ประกอบดวย
- สวนบริการตอนรับ
พื้นที่ตอนรับ โถงรองรับผูปกครองและนักเรียน
- สวนบริหารจัดการ
พื้นที่สําหรับเจาหนาที่จัดการภายในโรงเรียน
- สวนการศึกษา
- สวนปริยัติ พืน้ ที่การศึกษาหลัก
- สวนปฏิบัติ พื้นที่สงเสริมการเรียนรู ทดลองพืน้ ทีน่ ันทนาการ กีฬา
- สวนปฏิเวธ และแสดงผลงาน
- สวนพื้นที่สงบ(พระ)
- สวนบริการตางๆ หองพยาบาล หองเครื่อง
- สวนจอดรถ
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่ใชสอยภายในโครงการสิกขาสถาน

พื้นที่

ผูใช

หนวย

พื้นที่/
ตอ
หนวย

15
2
20

-

1.2
4.5
1.5

พื้นที่
รวม
ตร.ม.

ที่มา

18
10
9
60
30

Architect Data
Architect Data
Architect Data
Time Saver Standard
Architect Data

1. สวนบริการตอนรับ
- โถงตอนรับ
- สวนนิทรรศการ
- สวนทํางานเจาหนาที่
- สวนเก็บเอกสาร
- สวนสัมมนาหองประชุมเล็ก

รวมพืน้ ที่สว นบริหาร + 30%

169.5

2. สวนบริหารจัดการ
- หองผูอํานวยการ + หองน้ํา
- เลขานุการ
- โถงพักคอย
ฝายวิชาการ
- แนะแนว
- กิจกรรมวิชาการ

1
1
5

1
1
-

20
4.5
3

20
4.5
15

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ

2

-

4.5

9

2

-

4.5

9

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ

รวมพืน้ ที่สว นวิชาการ + 30%

23.4

ฝายธุรการ
- เจาหนาที่บุคคล นายทะเบียน
- การเงิน และบัญชี
- งานธุรการ

3
3

-

4.5
4.5

13.5
13.5

2

-

4.5

9

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ

- งานพัสดุ คลังพัสดุ
- หองน้ํา

1
-

1

4.5
1.78

4.5
1.78

มาตรฐานอาคารราชการ
Architect Data

รวมพืน้ ที่สว นธุรการ + 30%
รวมพืน้ ที่สว นบริหาร

55
181.5
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่ใชสอยภายในโครงการสิกขาสถาน (ตอ)
พื้นที่

ผูใช

หนวย

50
50
50
50
50
50

2
2
2
2
2
2

พื้นที่/
ตอ
หนวย

พื้นที่
รวม
ตร.ม.

ที่มา

3. สวนการศึกษา
สวนปริยัติ พื้นที่การศึกษาหลัก
- หองเรียน ชั้นป.1
- หองเรียน ชั้นป.2
- หองเรียน ชั้นป.3
- หองเรียน ชั้นป.4
- หองเรียน ชั้นป.5
- หองเรียน ชั้นป.6

48
48
48
48
48
48

รวมพืน้ ทีห่ องเรียน + 30%
- หองพักครู รวมหองน้ํา
- หองน้ํา
- พื้นที่กิจกรรม (ชาน)

4
-

4
-

1.78
-

รวมพืน้ ทีห่ องสมุด+ 30%

18
7.12
230

Architect Data
มาตรฐานอาคารราชการ
วิเคราะหโครงการ

955.5
25
25

6
6
6

50
2
2

รวมพืน้ ที่ สงเสริมการเรียนรู
+30%
หองสมุด
- พื้นที่เก็บหนังสือ
- พื้นที่อานหนังสือ
- counter
- เจาหนาที่บรรณารักษ
- ที่ทํางานผูชวย
- หองน้ํา แยกชายหญิง

วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ

480

รวม พืน้ ที่สวนปริยัติ + 30%
สวนปฏิบัติ พื้นที่สงเสริมการเรียนรู
- โถงพักผอน เอนกประสงค
- สวนดนตรี
- สวนทํางานศิลปะ

96
96
96
96
96
96

300
300
300

วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ
Architect Data

1,175

65
65
1
1
4

4

0.6
12
9
4.5
1.78

50.7
147
12
9
18
7.12

316

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่ใชสอยภายในโครงการสิกขาสถาน (ตอ)
พื้นที่
หองคอม
พื้นที่คอม+30%
เจาหนาที่คอม
หองน้ํา

ผูใช

หนวย

30
1
-

2

พื้นที่/
ตอ
หนวย
1.5
4.5
1.78

รวมพืน้ ทีห่ องคอม +30%
พื้นที่นันทนาการ กีฬา
- สนามหญา พื้นที่โลงกวาง
- พื้นที่อเนกประสงค (ในรม)

-

-

-

รวมพืน้ ทีพ่ ระ
รวมพืน้ ที่สว นการศึกษา

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ

725
468.5

วิเคราะหโครงการ
วิเคราะหโครงการ

1551.5

3
30

-

-

รวมพืน้ ที่สว นปฏิเวธ +30%
สวนพื้นที่สงบ(พระ)
- ลาน สงบใจ
- สวนบริการ

58.5
4.5
3.55

ที่มา

86.5

รวมพืน้ ที่สว นกีฬา + 30%
รวมพืน้ ที่สว น ปฏิบัติ
สวนปฏิเวธ
- สวนแสดงนิทรรศการ 2 มิติ
- สวนแสดงนิทรรศการ 3 มิติ
- สวนนั่งทํางานเจาหนาที่
- สวนเก็บเอกสาร และผลิตเอกสาร
- สวนสัมมนาหองประชุม

พื้นที่
รวม
ตร.ม.

10
80
20
6
40.5

Architect Data
วิเคราะหโครงการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
Architect Data

203.5
25
-

6*
-

0.9
-

135
24

206.7
4495.2

วิเคราะหโครงการ
Architect Data
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่ใชสอยภายในโครงการสิกขาสถาน (ตอ)
พื้นที่

ผูใช

หนวย

1
2
2
1
1
1

-

พื้นที่/
ตอ
หนวย

พื้นที่
รวม
ตร.ม.

ที่มา

4. สวนบริการตางๆ
หองพยาบาล
- โถงพักคอย
- พื้นที่ตรวจ
- หองพยาบาล
- Counter
- สวนเก็บยา
- หองน้ํา

6
4.5
6
12
2
1.78

รวมพืน้ ทีห่ องพยาบาล +30%
สวนโภชนาการ
ครัว (แบงเปน 2 ผลัด)
พื้นที่เก็บอาหาร
พื้นที่ทําความสะอาด
หองน้ํา

รวมพืน้ ที่สว นอาคาร+ 30%

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
Architect Data

55.5
2
1
1
1

-

30%
27
21.6
1.78

รวมพืน้ ที่สว นครัว + 30%
ฝายอาคารสถานที่
- ภารโรง
- ยาม
- คนสวน
- หองน้ํา

6
9
12
12
2
1.78

36
27
21.6
1.78

วิเคราะหโครงการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
Architect Data

112.5
2
1
4
1

-

4.5
4.5
4.5
1.78

9
4.5
18
1.78

43

มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารราชการ
Architect Data
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่ใชสอยภายในโครงการสิกขาสถาน (ตอ)
พื้นที่

ผูใช

หนวย

1
1
1

30
-

พื้นที่/
ตอ
หนวย

พื้นที่
รวม
ตร.ม.

ที่มา

สวนหองเครื่องและหองเก็บ
ขยะ
- หองไฟฟา
- หองประปา
- หองเก็บขยะ

45
30
30

รวมพืน้ ที่สว นหองเครื่อง+ 30%
รวมพืน้ ที่สว นบริการ

45
30
30

136.5
347.5

5. สวนจอดรถ
- ที่จอดรถผูอํานวยการและครู
- ที่จอดรถโรงเรียน
- ที่จอดรถมอเตอรไซดและจักรยาน
- ที่จอดรถผูปกครอง
- ที่จอดรถขยะ และบริการ

รวมพืน้ ที่จอดรถยนต+ 30%

15
2
5
30
2

-

30
30
2.5
30
48

450
60
12.5
900
96

1518.5

Architect Data
Architect Data
Architect Data
Architect Data
Architect Data
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3. ที่ตั้งโครงการ
โครงการสิกขาสถาน เปนโครงการออกแบบทดลองหา ตนแบบของโรงเรียนที่เนน
การศึกษาตามหลักพุทธศาสตร มีไตรสิกขา ซึง่ เนนที่การพัฒนาทีเ่ ด็กในทุกๆดาน หรือเรียกวา
ภาวนา 4 อันไดแก
สีลภาวนา
การพัฒนาศีล – สังคม
กายภาวนา
การพัฒนาศีล – กายภาพ
จิตภาวนา
การพัฒนาจิตใจ
ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา
ซึ่ง เปนการภาวนา หรือ พัฒนา ที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกนั ทั้งสัมพันธตอโลกที่
เปนกายภาพ และ โลกที่เปนสรรพชีวติ อันประกอบดวยเพื่อน ครู ชุมชน วัด อันนําไปสู
คุณลักษณะทีส่ ามารถพัฒนาเชื่อมโยงในระดับกวางมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต
โครงการสิกขาสถานนี้ เนื่องจากเปนโครงการทดลอง หาตนแบบของโรงเรียนแนวพุทธ
ศาสตร โดยหาสัดสวนความสัมพันธที่เกิดขึ้นทัง้ ภายในโครงการเองและภายนอกโครงการ ดังนัน้
โครงการสิกขาสถานนี้ จึงกําหนดเกณฑการเลือกยานที่ตั้งขึน้ มาเปนตัวอยาง และทําการหา
ความสัมพันธตอ บริบทนั้นๆ เชื่อมโยงกับกิจกรรมภายในโรงเรียนตอไป
3.1 เกณฑการเลือกที่ตั้งโครงการ
ในการเลือกทีต่ ั้งโครงการสิกขาสถานนั้น มีหลักเกณฑในการเลือก ดังนี้
1. อยูในกรุงเทพ บริเวณชุมชนเมือง กรุงเทพฯ
2.พื้นที่ใกลวัดที่เกีย่ วของกับการศึกษา หรือมีบริเวณที่เอือ้ ตอการศึกษาและเรียนรู เชน
สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ ฯลฯ
3. เปนพืน้ ทีโ่ ลงกวาง สามารถสรางบรรยากาศภายในตามแนวความคิดได
4. การคมนาคมสะดวก
อนึ่งหากโครงการนีน้ ําไปทดลองออกแบบในที่ดนิ ลักษณะอื่นๆ บริบทอื่นๆ ก็จะเกิด
ความสัมพันธ และความเชือ่ มโยงในรูปแบบที่ตางออกไป โดยคงไวซึ่ง แนวความคิดในการเรียนรู
การศึกษา ที่เปนหัวใจของโครงการ

95
3.2 การวิเคราะหเลือกยานที่ตั้งโครงการ
เมื่อพิจารณาจากเกณฑขางตนแลว ไดพื้นที่บริเวณทีม่ ีความเหมาะสมสําหรับเปนที่ตงั้
ทดลองออกแบบโครงการ ไดแก
- บริเวณวัดสุทัศน
- บริเวณวัดปทุมวนาราม
- วัดเทพศิรินทร * (แทนที่บริเวณโรงเรียนเทพศิรินทรปจจุบัน)
บริเวณวัดสุทัศนฯ
1. อยูในเขตรัตนโกสินทรชนั้ นอก เปนแหลงวัฒนธรรม ของเมืองเกา เขตพระนครฯ
2.วัดสุทัศนไดชื่อวาเปนผูริเริ่ม โครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริม่ จากโรงเรียนวันอาทิตย ที่รบั ดูแล และสอนนักเรียนในชุมชน รวมไปถึง
นักเรียนทัว่ ไปที่มีความสนใจ มีกลุมนักเรียนตั้งแต ระดับ ป.1 ถึง ป.6 โดยระยะแรกสอนตั้งแต 8.00
– 12.00 น. โดยเนนกระบวนการแนวพุทธ ซึ่งมีพระอาจารยเปนผูถา ยทอด ในบริเวณขางเคียง มี
สวนสาธารณะขนาดใหญ เหมาะสําหรับใชเปน แหลวงความรูภายนอกไดดี นับวาเปนพืน้ ที่ทมี่ ี
ความเกี่ยวเนือ่ ง กับการศึกษาทดลองของโครงมาก
3. ในดานพื้นที่ บริเวณที่ตั้งคอนขางจํากัด เนื่องจากถูกบีบดวยชุมชนโดยรอบ ทําให
พื้นที่สําหรับกอสรางมีนอยเกินไป
4. ในแงการคมนาคมอยูในเกณฑปานกลาง มีการเขาถึงงายพอสมควร
บริเวณวัดปทุมวนาราม
1. อยูในเขตเมือง ของกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
2. วัดปทุมวนาราม เปนอีกวัดที่มีความเกีย่ วของในดานการศึกษา มีพนื้ ที่สวนปา
ธรรมชาติใจกลางเมือง และยังมีศาลาสมาธิ วังสระปทุม และติดกับชุมชนแถบคลองแสนแสบ อยู
ทามกลางวัฒนธรรมใหมและเกา ซึง่ มีความนาสนใจในการนํามาทดลองออกแบบ
3. เลือกบริเวณพื้นที่ตั้ง พระเมรุมาสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึง่ มี
พื้นที่ไมเล็กและไมใหญจนเกินไป สามารถสรางสรรคบรรยากาศ ภายในโรงเรียนเพิ่มเติมได
4. การคมนาคม มีความสะดวก ดวยทางสัญจร ทั้งทางรถยนต และรถไฟฟา
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บริเวณพื้นทีโ่ รงเรียนเทพศิรินทร
1. อยูในยานชุมชนเมืองกรุงเทพฯ เขตปอมปราบ
2. วัดเทพศิรินทร เปนโรงเรียนที่อยูติดกับวัดเทพศิรินทร
3. พืน้ ทีโ่ รงเรียนวัดเทพศิรินทร มีขนาดใหญพอสมควร สามารถสรางบรรยากาศภายใน
โรงเรียนได นาสนใจทดลอง ออกแบบโรงเรียนแนวพุทธศาสตรแทนที่โรงเรียนเดิม เพือ่ เปรียบเทียบ
ความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการออกแบบตามแนวความคิดใหม
4. การคมนาคม มีความสะดวก ใกลเสนทางรถไฟ
3.3 การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ
จากการวิเคราะหหาพื้นที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม ทีด่ ินบริเวณวัดปทุมวนารามเปนพืน้ ที่
ที่เหมาะสมทีส่ ุด พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้เปนพืน้ ทีด่ ินของกรมวังขุนเพชรบูรณ อินทราชัย พืน้ ที่เขตสํานักงาน
ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย สี่แยกราชประสงค ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน
พื้นที่โครงการอยูในแหลงของชุมชนคลองแสนแสบ วัด สวนปา ศาลาสมาธิ ดวยบริบท
แวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา การปฏิสัมพันธระหวางกับชุมชน กับแหลงความรู ซึ่งเหมาะสมกับ
ลักษณะของโครงการสิกขาสถาน กลาวคือ สิกขาสถาน โรงเรียนประถมศึกษาตามนัยแหงพุทธ
ศาสตรนั้น นอกเหนือไปจากการใหความรูภายในโรงเรียนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการแลว
ยังเปนการนําเอาวิถีชวี ิตของเด็กนักเรียน ผูกพันกับบริบทของพืน้ ที่ สามารถเชื่อมโยงแหลงความรู
แหลงชุมชน วัด ใหมีความสัมพันธกนั มากขึ้น เปนสวนหนึ่งของวิถชี วี ิต ดังคําสอนทีว่ า ชีวิต คือ
การศึกษา อยางแทจริง
พื้นที่ของโครงการเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผา มีขนาดประมาณ 12 ไรเศษ
- เสนทางคมนาคม
การคมนาคมสามารถเขาถึงพืน้ ที่โครงการได 3 ระบบ คือ ทางรถยนต, ระบบขนสง
มวลชนลอยฟา สถานีสยาม หรือสถานีชิดลม และเสนทางเดินเทา การเขาสูพื้นที่โครงการโดยถนน
ลูบดานหลังของหางสรรพสินคา Central World Plaza เขาจากถนนเสนปทุมวัน หนาวัดปทุมวัน
ทางทิศใตไป ออกถนนราชประสงค ดานทิศตะวันออก
- พื้นที่ขางเคียง
ทิศเหนือ ติดกับ ชุมชนคลองแสนแสบ
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่โลง ดานหลังของ Central World Plaza
ทิศใต ติดกับ บริเวณวัดปุทม ศาลาสมาธิ สวนปา
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ของวัง และชุมชน
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ภาพที่ 10 ภาพ แสดงการวิเคราะหพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 11 Model แสดงพืน้ ที่ตงั้ โครงการ

98
พื้นที่ทเี่ หมาะสมสําหรับเชื่อมโยงกับบริบทแวดลอมในชุมชน คือทิษตะวันออกและทิศ
ใต สําหรับพื้นที่ติดกับชุมชน ใหปดไวเนื่องดวยความปลอดภัย และการศึกษา
- สภาพทางภูมิศาสตร
พื้นที่โครงการ อยูใจกลางเมือง มีลกั ษณะเปนที่ราบโดยตลอด อยูภายในซอยของวัด
ปทุม ติดกัน ดังนัน้ มลภาวะ หรือฝุน ควันตางๆของเมืองจึงเขาถึงไดยาก อีกทัง้ ยังมีสวนปา ศาลา
สมาธิตั้งอยูเสมือนเปน ฉนวนปองกัน และยังเสริมสรางบรรยากาศใหตองการคนหา ใฝรูอีกดวย
จากทิศทางแดดลม พบวาในชวงเวลาเชา ถึงประมาณ 8 โมงเศษ เงาของอาคาร
Central World Plaza Tower จะพาดผานตัวโครงการทําให พื้นที่สะสมความเย็นสบายไว ปริมาณ
ลมที่พัดเขาสูโครงการปานกลาง เนื่องมาจากเปน พื้นที่ราบ ลมจึงหมุนเวียนถายเทไดโดยตลอด

ภาพที่ 12 ภาพดอกบัวหนา วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ 13 โบสถวัดปทุมฯ

ภาพที่ 14 เจดียและวิหารวัดปทุม
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ภาพที่ 15 รูปแบบสถาปตยกรรมโบสถวัดปทุม

ภาพที่ 16 รูปแบบสถาปตยกรรมเจดียวัดปทุม
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ภาพที่ 17 พืน้ ที่สวนวัง

ภาพที่ 18 สภาพพื้นที่โครงการ ดานทิศใต

ภาพที่ 19 สภาพพื้นที่โครงการ ดานทิศตะวันตก
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ภาพที่ 20 ปจจุบันพืน้ ที่โครงการ เปนที่เก็บพระเมรุมาศ

ภาพที่ 21 อาคารระบบ

ภาพที่ 22 พระเมรุมาศที่อยูในโครงการ
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4. บทสรุปทายบท
จากแนวความคิด และการศึกษากรณีศึกษา นําไปสูการวิเคราะห องคประกอบ ขนาด
สัดสวน และรายละเอียดของโครงการ ลักษณะการใชพื้นที่ โครงสรางระบบการบริหาร เพื่อ
กําหนดองคประกอบ และขนาดสัดสวน พืน้ ที่ใชสอย และรายละเอียดของโครงการ ตลอดจน
นําไปสูการเลือกที่ตั้งโครงการ การวิเคราะหความสัมพันธของสภาพแวดลอมโครงการเพื่อนําไปสู
บทสรุปของโครงการ และการทดลองออกแบบโครงการตอไป

บทที่ 6
สรุปโครงการ
สิกขาสถาน : โรงเรียนประถมแนวพุทธศาสตร
Sikkha Sathan : The Buddhist Primary School
2. ลักษณะโครงการ
โครงการออกแบบ โรงเรียนเอกชน ระดับชั้น ประถม 1 - 6 ตามแนว
พุทธศาสตร
3. ที่ตั้งโครงการ
เปนบริเวณที่ดนิ กรมวังขุนเพชรบูรณ
อินทราชัยพืน้ ที่เขตสํานักงาน
ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย สี่แยกราชประสงค ถนนราชดําริ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4. ขนาดของที่ตั้งโครงการ ประมาณ 12 ไร
5. องคประกอบของโครงการ
สวนบริการตอนรับ 169.5 ตร.ม.
สวนบริหารจัดการ 181.5 ตร.ม.
สวนการศึกษา
1. สวนปริยัติ
955.5 ตร.ม.
2. สวนปฏิบัติ
3129.5 ตร.ม.
3. สวนปฏิเวธ
203.5 ตร.ม.
4. สวนพืน้ ที่(พระ) 206.7 ตร.ม.
รวม
4495.2 ตร.ม.
สวนบริการ
347.5 ตร.ม.
1518.5 ตร.ม.
สวนจอดรถ
6724.2 ตร.ม.
รวม
Openspace
12400.0 ตร.ม.
( Open Space 65% รวมเนือ้ ที่ทงั้ หมด 19200 ตร.ม. )
1. ชื่อโครงการ
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6. จํานวนบุคลากร
ผูบริหารโครงการ
เลขานุการ
ฝายเจาหนาทีโ่ ครงการ
ครูอาจารย
นักเรียน
จํานวนบุคลากรทั้งสิน้

1
1
20
29
300
351

คน
คน
คน
คน
คน
คน

บทที่ 7
การออกแบบ
1. แนวความคิดในการออกแบบ
จากการศึกษากระบวนการเรียนรูแนวพุทธศาสตรขางตน ซึ่งเปนแนวความคิดในเชิง
นามธรรม นําไปสูการแปลงแนวความคิดเปนรูปธรรม ทางสถาปตยกรรม อันไดแก ตัวอาคาร
หองเรียน พืน้ ที่กิจกรรม และบรรยากาศ สิ่งแวดลอมโดยรวม
โครงการสิกขาสถาน เปนโครงการทดลองออกแบบ โรงเรียนตนแบบ ที่นาํ เอา
กระบวนการศึกษา ตามหลักพุทธธรรม อันมี สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา เปนหัวใจ เพื่อนําไปสู การ
พัฒนาตนเองทั้งทางดานรางกาย สังคม จิตใจ และปญญาในทายที่สดุ หรือที่เรียกวา ภาวนา 4

ภาพที่ 23 สถานศึกษากับการเปดอิสรภาพทางความคิด
ในการตีความ ลักษณะของกระบวนการศึกษานั้น อาศัยวิธกี าร ศึกษาจาก
กระบวนการเรียนรู วิธกี ารเรียนรู ขัน้ ตอนการเรียนรู ตัวองคความรู หมวดวิชา และธรรมชาติของ
เด็ก รวมไปถึง บริบทของที่ตั้งโครงการ เปนปจจัยในการสราง Diagram ตนแบบของโครงการ
กลาวคือ เปนการคนหา ภาพรางของ โครงการที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ โรงเรียนแนวพุทธ
อื่นๆที่สภาพบริบทของพืน้ ทีต่ างๆ แลวเกิดการปฏิสัมพันธในแงมุมตางๆ ความซอนทับกันของ การ
เชื่อมโยงระหวางการศึกษา หรือลักษณะกิจกรรมภายในโครงการ และภายนอกโครงการ โดยคงไว
ซึ่งแนวความคิดและกระบวนการเรียนรูในแนวพุทธศาสตร
การนําเสนอวิทยานิพนธนี้ จึงเปนการออกแบบ บนสภาพที่ตงั้ ที่ผา นการคัดเลือกแหง
หนึง่ มาทําการทดลองหาตนแบบ และออกแบบใหเปนรูปธรรม ทางสถาปตยกรรม
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ภาพที่ 24 ภาพสรุปโครงการ
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ลักษณะของการศึกษาแนวพุทธ (เปาหมายหลักของโครงการ)
1. การศึกษาแนวพุทธ คือการศึกษาอยูบนรากฐานของชีวิต และความจริงตาม
ธรรมชาติ (เด็ก ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และโลก) และมนุษยเปนสัตวที่ฝกได
วิถีชีวิต – การเรียนรู – การศึกษา – รากฐาน – พุทธ
2. มีกระบวนการศึกษา 3 ดาน (ไตรสิกขา 3)
เปนหัวใจ หรือแกนของการศึกษาแนวพุทธ โดยศึกษา 3 ดาน อยางเปนองครวม ไดแก
 ญา และจิตใจ มารักษาศีล พัฒนาพฤติกรรมที่สัมพันธกับโลก
ศีล สมาธิ และ ปญญา โดย ใชปญ
และสิ่งแวดลอม
3. ผานวิธีการเรียนรู 3 (ปริยตั ิ ปฏิบัติ ปฏิเวธ) และทักษะการรับรู (ผัสสะ 6)
4. เพื่อใหเกิดพัฒนาการ 4 ดาน (ภาวนา 4)
กายภาวนา – ศีลภาวนา - สมาธิภาวนา – ปญญาภาวนา
สรุปแนวความคิด คือ ไตรสิกขา ๓ ผานกระบวนการ เรียนรู ไปสู ภาวนา ๔

ภาพที่ 25 ภาพแสดงแนวความคิดของโครงการ
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การแปลงแนวความคิดทางนามธรรม ไปสูรูปธรรม สามารถมองภาพออกเปน 2 สวน คือ
1. สวนการศึกษาเรียนรู ไดแก ลักษณะกระบวนการเรียนรู วิธีการศึกษา หลักสูตร
กิจกรรม จิตวิทยาธรรมชาติของเด็ก อันนําไปสู การออกแบบที่วา ง การใชสอยอาคาร และขนาด
สัดสวน และระดับการใชพนื้ ที่ เปนตน
2. สวนสงเสริมการเรียนรู ไดแก บริบทของโครงการ ทัง้ ที่มีอยู และที่สรางขึน้ ใหม อัน
นําไปสู รูปแบบของตัวอาคาร พื้นผิว วัสดุ สีสัน และรูปทรง เปนตน
ดังนัน้ การออกแบบโครงการสิกขาสถานนี้ จึงจําเปนตองพิจารณาอยางเปนองครวม ทั้ง
ในแงของ การวางผัง และตัวอาคาร พืน้ ที่ใชสอยภายใน และภายนอก วัสดุพนื้ ผิว ความเปน
ธรรมชาติ ตลอดจน ลักษณะการใชพนื้ ที่ แสงเงาที่ตกกระทบในระดับตางๆ
เสนทางการเชื่อมตอ Route – มีเรื่องราวนําพา กระตุน ใหสนใจ และเกิดการเรียนรู
ลําดับขัน้ Sequence – ใชลักษณะของ วิธีการเรียนรู 3 คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ
มาสรางสรรคที่วา งในระดับความเขมขนของพืน้ ที่ตา งๆ ใหสอดคลองกับ ลักษณะและกระบวนการ
เรียนรู เนื้อหาสาระของวิชา

ภาพที่ 26 ลําดับขั้นของ Space
พื้นที่เฉพาะ Spatial Impact – สอดแทรก ที่วา งที่เอื้อตอการเรียนรู อาทิเชน สนาม
หญา ปกเสาไมธรรมชาติ สําหรับขึงผา ประกอบการเลานิทาน หรือ ประกอบการแสดง หรือ
กิจกรรมอื่นๆ

ภาพที่ 27 พืน้ ที่เฉพาะ
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การเปลี่ยนแปลง Contrast – เชน ผนังชอเปด กับMass อาคาร
ขนาดสัดสวน Scale – คํานึงถึงขนาดสัดสวนที่สอดคลองตั้งแตระดับผูใชอาคาร คือ
เด็ก ไปจนถึงบริบท และสิง่ แวดลอม โดยพิจารณาถึง จิตวิทยาของเด็ก กับขนาดสัดสวนการใช
พื้นที่ ความรูส ึกเคลื่อนไหว โอบลอม รวมกลุม หรือแยกสัดสวนกิจกรรม ไปตามความสนใจ และ
ธรรมชาติวัยตางๆ
การรับรู Perception – ฝกการใชทักษะผานอายตนะ6 เชน การเปลี่ยนวัสดุ พืน้ ผิว
สีสัน ขนาดรูปทรง ตัวอยางเชน การเปลีย่ นของพื้นผิว ตั้งแต นอกหองเรียนไปสูในหองเรียน ออก
ไปสูระเบียงชานภายนอก ใหผิวสัมผัส ทีห่ ยาบขรุขระ ไปหาพืน้ ผิวทีล่ ะเอียดออนนุม หรือคอยเปน
คอยไปสูความเปนธรรมชาติ เปนตน

ภาพที่ 28 ภาพชุดลักษณะของพื้นผิว สีสนั ขนาดรูปทรง
Scenery – คํานึงถึงภาพขององครวม สวนแยกยอย การปดเปดของพื้นที่
Concentrate – มีการใช Boundary ในการกําหนดขอบเขต อยาง อิสระซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามลักษณะการเรียนรู เชน ตองการสมาธิ เพื่อเรียนรูดานปริยัติ หรือ ตองการรับรู
จากภายนอก อายตนะ6 ตลอดจนการ ลงไปสัมผัสกับการปฏิบัติจริง และนําไปสูผลแหงการเรียนรู
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การเชื่อมโยงภาพกวาง – เพื่อใหเกิดมิติทางการศึกษา คํานึงถึงการเชื่อมโยง
กิจกรรมภายนอกใหสอดคลองกับ กระบวนการเรียนรู อยางบูรณาการ

ภาพที่ 29 ภาพชุดการเชื่อมตอ และเลื่อนไหลของ Space
สีสัน และการนํามาใช
เนื่องจากโครงการนี้ เปนสถานศึกษาสําหรับเด็กประถมศึกษา จึงพยายามสรางเฉดสี
ของตัวอาคารใหมีความสนุกสนาน แตไมรุนแรง มีความเปนพุทธสาสนาอยูดว ยการ เชื่อมสีเหลือง
ใหเขากับทุกเฉดสี เนื่องมาจาก สีเหลือง มักมีความหมายโดยนัยยะ แทนเปนพุทธศาสนา จึงให
เชื่อมโยง เฉดสีตางๆ และลด ดีกรีความสดลงดวยการเติมสี Grey ลงไป

ภาพที่ 30 เฉดสีกับการเลือกใช

ภาพที่ 31 ตัวอยางการนําสีมาใชในอาคาร
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2. แนวความคิดในการวางผังอาคาร
จากการวิเคราะห สภาพทีต่ ั้งโครงการ พบวาที่ตงั้ โครงการสิกขาสถานนั้น อยูติดกับ
ชุมชนคลองแสนแสบ วังสระปทุม ศาลาสมาธิ สวนปาศาลาพระราชศรัทธา สวนปาเจาอาวาส และ
วัดปทุมฯ ซึ่งเปนพืน้ ทีท่ ี่มีความหลากหลายของกิจกรรมทางศาสนา และยังเอื้อตอ การเรียนรูของ
เด็กอีกดวย ดังนัน้ เมื่อมองในภาพกวาง ระดับชุมชนแลว โครงการสิกขาสถาน จึงพยายามวาง
พื้นที่ใชสอยและตัวอาคาร ใหสอดคลองกับบริบทดังกลาว กลาวคือ
ระดับผังของโครงการ
ในสวนดานหนาที่เปนเสนทางสัญจรหลัก นั้นจัดวาง Zone ใหเปน Public เพื่อเชื่อมโยง
กับชุมชนคลองแสนแสบ และรองรับ สําหรับผูท ี่มาติดตอโครงการ ฟงคําแนะแนว หรือชม
นิทรรศการ ของโรงเรียน ไดแก โถง สวนบริการตอนรับ สวนบริหารจัดการ สวนจัดนิทรรศการ และ
พื้นที่จอดรถ
จัดวางกลุมอาคาร
ในสวนบริเวณที่ติดกับเขตสวนปาศาลาพระราชศรัทธานั้น
การศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยง กับวัด สวนปาและศาลาดังกลาวได เปนอีกหนึ่งการเรียนรู ทัศน
ศึกษานอกโรงเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูวิถีพทุ ธ และศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธ อันเปนหัวใจของ
โครงการ
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงแนวความคิดของการวางผังโครงการ
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ภาพที่ 33 การเชื่อมตอพื้นทีต่ ามแนวความคิด
จากแนวความคิดในการวางผังสูการออกแบบโครงการ เปนการนําเอาแนวความคิด
โครงการ ใหโครงสรางทางความคิดหลักในการวางผังมี Space ใหญ หลักๆคือพืน้ ที่เรียน – ปริยัติ,
พื้นที่วา ง ชาน – ปฏิบัติ, พืน้ ที่อิสระ – ปฏิเวธ ในขณะที่ขนาดของทีว่ างจะสัดสวนสัมพันธกนั มี
Space ที่ใหญ แตกไปสู Spcae ยอย แตยังคงลักษณะ เฉพาะของพืน้ ที่ ทัง้ 3 แบบนั้นไว มีการ
เชื่อมดวยทิศทางแนวราบ แนวตั้ง โดยมี Space ทางวิชาการ แหลงความรูหลัก ตรงกลางของพืน้ ที่
ในขณะที่ซอกหลืบ มุมตางๆ ลวนแลวแต สรางใหเกิดความนาสนใจมีเนื้อหาการเรียนรูไดอยาง
อิสระ การสรางขอบเขตที่มองไมเห็น และมองเห็น หรือการปดเปดของที่วา งแนวตัง้ แนวนอน
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3. แบบโครงการ
แบบโครงการสุดทาย เปนแบบแผนภาพลายเสน นําเสนอโครงการที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูล และทฤษฎีตางๆ ผสมผสานกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม โดยมีแนวความคิดหลัก คือ
ไตรสิกขา และการสรางพืน้ ที่ปริยัติ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ใหกบั ภากวางของโครงการ จนไปถึงภาพยอยใน
แตละพื้นที่ของโครงการ กลาวคือ สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพืน้ ทีน่ ั้นๆได แมในกรณีที่
อยูในพืน้ ที่แตกตางออกไปก็ตาม
เนื่องโครงการนี้เปนเสมือนโครงการทดลอง ออกแบบลงไปในบริบทที่มีลกั ษณะเฉพาะ
อยางหนึ่ง นัน่ คือ มีวัดปทุมวนาราม ดังนัน้ วัดปทุมจึงเปนเสมือนทัง้ จุดเชื่อมโยงสถานศึกษาวิถี
พุทธเชนนี้ อีกทั้งยังนําเอารูปแบบและรูปทรง บางประการ สืบตอลงไปยัง รูปแบบของ
สถาปตยกรรม

A

B

C

D
ภาพที่ 34 ชุดภาพรูปดานโครงการทัง้ 4 ดาน
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ลักษณะทางสถาปตยกรรม
รูปแบบของอาคารเรียน ของสิกขาสถานนัน้
ไดรับแรงบันดาลใจจากการนําเอา
ลักษณะลําดับของ Space ของบานเรือนไทยภาคกลาง การใชชานเพื่อเชื่อมสวนตางๆของบานมา
ประยุกตใช กับ อาคารเรียนชั้นประถม โดยใหความสัมพันธของพืน้ ทีใ่ นระดับตางกัน
ทางขึ้น – ชาน - อาคาร – ชาน – ที่วา ง
พื้นผิวจาก หยาบ ไปละเอียด สูหองเรียนชั้นใน
Façade ของตัวอาคาร ใหมีการเชื่อมตอมากที่สุด โดยใชชองเปด ชองลม ซี่หา งของ
ผนังที่ทาํ ใหเกิดความ รูสึก เลื่อนไหล เชื่อมตอกับพืน้ ที่ภายนอกทั้งทางสายตา กอใหเกิด การ
เชื่อมตอกับโลกภายนอก ที่เปนเสมือนหองสมุดธรรมชาติขนาดใหญ โดนตัว Facadeนี้ สามารถปด
และเปด ที่วา งไดตามความตองการ ดวยบานเฟยมการเลื่อนฝา (ฝาไหล) ปดเปด การเชื่อมตอดวย
ชานกวางทําใหเกิดพื้นที่ทาํ งานสวนรวม ที่วา งภายนอก ที่มีลกั ษณะเฉพาะพืน้ ที่ชนั้ ใตถุนที่เชื่อมตอ
กันทั้งโครงการ สัมพันธกับธรรม-ชาติตามหลักพุทธศาสนา

ภาพที่ 35 ลําดับของที่วา งของเรือนไทย

ภาพที่ 37 Boundary แบบหลวมๆ

ภาพที่ 36 การใชชานแลนเชื่อมตอกัน

ภาพที่ 38 Façade ที่เกิดการเลื่อนไหนของทีว่ าง

บทที่ 8
บทสรุปและเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร การรับรู (ผัสสะ) และเรียนรู
(ไตรสิกขา) ตลอดจนการสัง่ สมพัฒนาตนเองของมนุษย เปนตัวกําหนดความคิด และการกระทํา
สัมพันธกับสิง่ ตางๆรอบตัว ไมวาจะเปนในดานสรางสรรค หรือทําลาย การอยูรวมกันในสังคม ยก
ตัวเอยางเชน มนุษยสมัยกอน เมื่อพบเจอฟารอง ก็เกิดความกลัว (จากความไมร)ู จึงคิดหาวิธีเพือ่
ขจัดความกลัว โดยออกมาในรูปของพฤติกรรม ความเชื่อบางอยาง เชน การบูชายัญ กราบไหว
ธรรมชาติ เปนตน จนกระทั่งเกิดเปนพิธกี รรม รูปแบบ กฎเกณฑ การสรางพื้นที่สาํ คัญ ตลอดจน
เกิดเปนรูปแบบหรือกฎเกณฑขึ้น ที่มองเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ลักษณะความเชือ่ ทางศาสนาที่
สงผลถึงวิถีชวี ติ ของคน รูปแบบการดําเนินชีวิต ตลอดจนเห็นเปนรูปธรรมอยางงานสถาปตยกรรม
หลังจากที่ขาพเจาไปทดลองออกแบบโครงการสิกขาสถาน ผานกระบวนการศึกษา การ
เรียนรู กระบวนการผสมผสาน ลักษณะพฤติกรรม การเรียนรู และรับรูตามหลักพุทธศาสตร
(ไตรสิกขา) และนําไปสูผลสุดทาย คือ งานสถาปตยกรรมที่วา งและรูปทรง พบวา
1. กระบวนการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร สามารถนํามาใชกับ การศึกษาอยางลงตัว
2. จากกระบวนการศึกษาขางตน ทําใหเกิดการสรางสรรคที่วา ง และรูปทรงเกีย่ วเนื่อง
กับการศึกษา
3. จากแนวความคิดไตรสิกขา เกิดเปนระดับความสําคัญของพืน้ ที่
4. ความแตกตางของพฤติกรรมและ วิถกี ารเรียนรู สามารถกระจายอยูในทุกพืน้ ที่แต
อยูในโครงสรางของแนวความคิดเดียวกัน
5. พื้นที่บางสวนปรากฏขึ้น จากภาวะทางจิตใจ เชน พืน้ ที่พระ
6. รูปแบบสถาปตยกรรมบานไทย สามารถผสมผสานกับ ลักษณะของทีว่ างขางตนได
อยางลงตัว กลาวคือ
ธรรมชาติ - ทางเขา – ชาน – อาคาร –ชาน – ระเบียง – ธรรมชาติ
เมื่อยอนกลับไปยัง พฤติกรรมการเรียนรูท ี่เกิดขึ้น พื้นที่ตามแนวทางการเรียนแบบพุทธ
ศาสตร แทจริงคือการคนหาไมสนิ้ สุด ในทีว่ างทีห่ ลากหลาย แตมีลักษณธเฉพาะที่เอื้อ ตอ
การศึกษา ในเรื่องราวนัน้ ดังนั้นการออกแบบ จึงคอนขางเปนแนวทางการจัดทีม่ ีโครงสรางอยาง
หลวมๆ แทรก ดวยธรรมชาติ ที่เปนแหลงเรียนรูภายนอก พื้นที่ภายนอก เปนอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ี
ความสําคัญในระดับสูง เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน
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การสรางสรรคงานสถาปตยกรรมสมัยใหม หากเราพิจารณา ใหลกึ ลงไปกวารูปแบบ
ทางสถาปตยกรรม เราจะคนพบวา สิง่ ทีส่ ําคัญ และสงผลตอรูปแบบ และที่วา งของสถาปตยกรรม
นั้น คือรากฐานทางความคิดของสังคมไทย อันมีพทุ ธศาสนา เปนแกนหลักในการดําเนินชีวิต ตัว
แปรที่สําคัญคือการรับเอาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอื่นๆที่หลัง่ ไหลเขามาอันกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม กระทั่งงานสถาปตยกกรม ก็เปลี่ยนไป จนเปนทีน่ าตระหนกวาซักวันหนึง่
งานสถาปตยกรรมไทยที่เราพบเห็นในอีก สิบยี่สิบปขา งหนา ขณะที่รากฐานสังคมไทยคอยๆหด
หายไป พรอมๆกับงานสถาปตยกรรมไทยสมัยใหม ขาพเจาจึงขอเสนอแนะแนวทาง จากการ
ทดลองออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยดวยการเริ่มจากการคํานึงถึง พฤติกรรมของมนุษย และ
วัฒนธรรม ทีเ่ ปนรากฐานของสังคมเปนปฐมบท แลวคลี่คลายสะทอนออกไปสูรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมเหมาะสมกับยุคสมัยทีเ่ ปลี่ยนไป
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