
 
 

 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยั  เร่ือง "การบูรณาการวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาการศึกษาสู่
ความมัน่คงของเยาวชนนอกระบบ" คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเร่ืองความมัน่คงของมนุษย ์

2. แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ 

3. ประวติัความเป็นมาของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. สภาพของชุมชนแขวงนครพิงค ์

5. อตัลกัษณ์ 

6. วถีิชีวติ 

7. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

8. หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

9. การศึกษานอกระบบ 

10. วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  แนวคิดเร่ืองความมั่นคงของมนุษย์ 
 ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่าประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงส่งผลให้ประเทศ
ไทยตอ้งเปิดประเทศเพื่อรองรับการเป็นหน่ึงในชุมชนอาเซียน กระแสการหลัง่ไหล เคล่ือนยา้ยของ
ประชากรในประชาคมอาเซียนมีมากข้ึนและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ทั้ งภาครัฐและประชาชนต่าง
ตระหนักดีถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ โดยเฉพาะความมัน่คง
ทางสังคมอนัเป็นความมัน่คงพื้นฐานของประชาชนภายในประเทศ  ส าหรับความมัน่คงทางสังคมนั้น มี
นกัวชิาการไดใ้หแ้นวคิดไวห้ลากหลายประการ ดงัน้ี 
              “ความมั่นคง” ในอดีตอาจหมายถึงเฉพาะความมัน่คงของประชาชนจากภยัสงคราม แต่ต่อมา
ความหมายของค าน้ีไดข้ยายไปถึงความมัน่คงของมนุษยใ์นมิติต่าง ๆ จนท าให้ “ความมัน่คงของมนุษย”์ 
และ “ความกินดีอยูดี่” เกือบจะเป็นค าท่ีแทนกนัได ้ ส าหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงการพฒันาสังคม
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และความมัน่คงของมนุษยไ์ดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ความมัน่คงของมนุษย”์  วา่  “…การท่ีประชาชน
ไดรั้บหลกัประกนัดา้นสิทธิ ความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีความมัน่คงทางจิตใจ  อาชีพ ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 
การพฒันาตนเอง........”    นอกจากน้ี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยย์งัไดก้ าหนด
มิติของความมัน่คงของมนุษยใ์นบริบทของสังคมไทยใหป้ระกอบดว้ย 10 มิติ  โดยกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดศึ้กษามาตรฐานมนุษยต์ามแนวคิดทฤษฎีตวัช้ีวดัความมัน่คงของใน 
ประเทศและต่างประเทศร่วมกบัสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ
ไดก้ าหนดสาระส าคญัไว ้  2   ประการ คือ   

1. ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)  หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บหลกัประกนัดา้น
สิทธิ  ความปลอดภยั  การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง โดยในประเด็นน้ีไดมี้
การก าหนดเกณฑท่ี์เป็นแนวทาง และตวัช้ีวดั ความมัน่คงของมนุษยไ์ว ้10  มิติ   ดงัน้ี 

1.1  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการมีงานท าและรายได ้ประกอบดว้ย 1) การไดท้  างาน
ท่ีมัน่คงและมีความสุขหรือพอใจในงาน และ 2) การมีรายไดท่ี้พอเพียงต่อการด ารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว  3)  การมีเงินออมท่ีพอเพียงส าหรับอนาคต  และ 4) ปราศจากหน้ีสินท่ีไม่สร้างผลิตผล 

1.2  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นครอบครัว ประกอบดว้ย 1) ความรักใคร่ปรองดองใน
ครอบครัว  2) ความรับผดิชอบและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี  3) การเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  
และ 4) การไม่ใชค้วามรุนแรงในทุกรูปแบบ 

1.3  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นสุขภาพอนามยั  ประกอบดว้ย  1) การมีสุขภาพกายท่ีดี 
2) การมีสุขภาพจิตท่ีดี 3) การมีหลกัประกนัดา้นสุขภาพอนามยัอยา่งเท่าเทียมและพอเพียง และ 4) 
ประชากรไม่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยทางกายและจิต  5) การปฏิบติัตนท่ีมีส่วนส่งเสริมสุขภาพ
กายและจิต 

1.4 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการศึกษา   ประกอบดว้ย  1) ประชากรไดรั้บโอกาสทาง
การศึกษา อยา่งเท่าเทียม  2)  การมีการศึกษาท่ีพอเพียงต่อการครองชีวิต  3) การไดรั้บการศึกษา และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1.5 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นส่วนบุคคลมีเกณฑ ์ 
ประกอบดว้ย 1) การปลอดจากการประทุษร้ายต่อร่างกาย  2) ความรู้สึกปลอดภยัจากการประทุษร้ายต่อ

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
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ร่างกาย  3) การปลอดจากการประทุษร้ายดา้นทรัพยสิ์น 4) ความรู้สึกปลอดจากการประทุษร้ายต่อ
ทรัพยสิ์น 

1.6 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย  1) การเพิ่ม
ระดบัการมีสิทธิครอบครองท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีมาตรฐาน  2) พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานโดยเฉพาะ 
น ้าสะอาดอยา่งทัว่ถึง  3)  ส่ิงแวดลอ้มท่ีปราศจากมลพิษทาง เสียง กล่ิน ฝุ่ น ควนั 

1.7 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นสิทธิและความเป็นธรรม ประกอบดว้ย  1) การปลอด
จากการถูกละเมิดและเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบ 2) มีหลกัประกนัและการคุม้ครองดา้นสิทธิ   3) กลไกท่ี
แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดา้นสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

1.8 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นสังคม-วฒันธรรม ประกอบดว้ย  1) มีเวลาพกัผอ่นท่ี
ปลอดจากภารกิจท่ีพอเพียง  2) ใชเ้วลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม 3) มีเวลาในการท าจิตใจให้
สงบ  4) มีส่วนในการปฏิบติัศาสนกิจ   5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มสังคมและชุมชน 

1.9 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการสนบัสนุนทางสังคม  ประกอบดว้ย  1) การมีบุคคล
ท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้  2) ระบบบริการสังคมท่ีใหก้ารคุม้ครองและเขา้ถึงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  
3) ความรู้สึกในคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวติ 

1.10  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการเมือง - ธรรมาภิบาล  ประกอบดว้ย  1) ส่งเสริม
การใชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งบริสุทธ์ิในทุกระดบั  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองและการ
รวมกลุ่มทางการเมือง  3) ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองของประชากร  4) การสร้างความ
โปร่งใส การตรวจสอบไดแ้ละความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนกบัหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างความมั่นคงมิติต่าง ๆ กบัความมั่นคงของมนุษย์  แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
คือ 

2.1 มิติท่ีสัมพนัธ์กบัความมัน่คงของมนุษยโ์ดยรวมมากพอควร คือ มิติดา้นครอบครัว
และดา้นสุขภาพอนามยั 

2.2  มิติท่ีสัมพนัธ์กบัความมัน่คงของมนุษยโ์ดยรวมรองลงมา คือ การมีงานท าและการ
มีรายได ้การเมือง  และ ธรรมาภิบาล  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และการสนบัสนุนทางสังคม 

2.3 มิติท่ีสัมพนัธ์กบัความมัน่คงของมนุษยโ์ดยรวมนอ้ย ไดแ้ก่  ท่ีอยูอ่าศยั  การศึกษา 
สังคมและวฒันธรรม  และสิทธิความเท่าเทียม 
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จากรายงานระดบัความมัน่คงของมนุษยข์องจงัหวดัต่าง ๆ  ในประเทศไทย ซ่ึงไดม้าจากการ
เก็บขอ้มูลสถานการณ์ความมัน่คงของมนุษยด์ว้ยเคร่ืองมือและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยส์ร้างข้ึนเอง พบวา่มีผลดงัต่อไปน้ี  

1.    กรุงเทพฯ  - ปริมณฑล  มีจุดแขง็ดา้นการมีงานท าและรายได ้และมีการศึกษา 
2. ประชากรวยัท างานในภาคกลางขาดจุดแขง็ในทุกมิติ  ความมัน่คงส่วนใหญ่เป็นจุด 

อ่อนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืน 
3. ประชากรวยัท างานในภาคอ่ืนมีขอ้ไดเ้ปรียบในมิติต่าง ๆ มากกวา่  โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือมีข้อได้เปรียบในมิติต่าง ๆ มากกว่าภาคอืน่ ๆ  แต่จะมีจุดอ่อนเพยีงด้านการศึกษา  จุดอ่อนของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดา้นพื้นฐานการมีงานท า รายไดแ้ละสภาพท่ีอยูอ่าศยั   ส่วนประชากรวยั
ท างานในภาคใตมี้ความรู้สึกวา่มิติสิทธิความเป็นธรรมยงัคงมีปัญหา และมิติท่ีระดบัความมัน่คงต ่ากวา่
 เกณฑซ่ึ์งถือเป็นส่ิงท่ีแต่ละพื้นท่ีตอ้งเร่งพฒันาใหเ้ท่าเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน ในท่ีน้ีจะน าเสนอการ
เปรียบ เทียบดชันีช้ีวดัในภาพรวมของบางมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ดงัน้ี 
ตารางที ่2.1  ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวติมิติการศึกษา  

ช่ือดัชนี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายวุยัเรียน อาย ุ3 - 5 ปี 64.20 88.00 87.20 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายวุยัเรียน อาย ุ6 - 11 ปี 98.50 98.30 96.90 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายวุยัเรียน อาย ุ12 - 17 
ปี 

68.80 72.80 74.80 

1.4 ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายวุยัเรียน อาย ุ18 - 21 
ปี 

48.30 29.10 34.60 

2. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป 7.80 7.80 7.90 

3. ร้อยละของคนในครัวเรือนอาย ุ15-60 ปี อ่านออกและเขียน
ภาษาไทยได ้

99.20 99.30 99.40 

4. ร้อยละของเด็กพิการท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.88 1.74 0.33 

5. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส / กลุ่มเส่ียงท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22.09 24.00 14.86 



12 
 

 

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวติมิติส่ิงแวดล้อม  

ช่ือดัชนี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

1. ร้อยละของแหล่งน ้าท่ีมีคุณภาพน ้าในระดบัดี 17.00 21.00 19.00 

2. ร้อยละของพื้นท่ีป่า 32.66 25.28 25.28 

3. ค่าเฉล่ียพื้นท่ีสวนสาธารณะในเขตเมือง (ตารางเมตรต่อคน) 2.90 3.17 3.29 

4. ดชันีคุณภาพอากาศในเมืองหลกัท่ีเกินมาตรฐาน -12.00 -8.40 -7.20 

5. ปริมาณการใชส้ารอนัตราย (ลา้นตนั / ปี) -31.70 -29.34 -30.15 

ตารางที่ 2.3  ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวติมิติจริยธรรม  

ช่ือดัชนี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

1.อตัราคดีเก่ียวกบัความผิดทางเพศ(ต่อประชากร 100,000คน) -8.19 -8.32 -8.21 

2.อตัราเด็กอาย ุ0-5ปีท่ีถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ (ต่อเด็กเกิดมี
ชีพ 100,000คน) 

-4.58 -4.69 -3.29 

3.อตัราคดีเก่ียวกบัการคา้ประเวณี(ต่อประชากร100,000คน) -46.10 -56.20 -57.20 

4.อตัราคดีการมีและเผยแพร่วตัถุลามก(ต่อประชากร 100,000 คน) -5.15 -3.87 -3.51 

5.อตัราคดีฉ้อโกงและยกัยอก(ต่อประชากร 100,000 คน) -32.79 -32.81 -33.27 

6.ร้อยละของคนอายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปทุกคนไปปฏิบติักิจกรรมทาง
ศาสนาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

93.16 95.30 98.00 

 
ตารางที ่2.4  ค่าดัชนีคุณภาพชีวติ  

ช่ือดัชนี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

1.สุขภาพ 0.4500 0.9700 0.6000 

2.การศึกษา 0.4400 0.9200 0.6800 

3.ท่ีอยูอ่าศยั 0.5200 0.5800 0.9400 

4.ส่ิงแวดลอ้ม 0.3100 0.9600 0.6900 

5.รายได ้ 0.3800 0.9500 0.6700 
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6.การท างาน 0.4000 0.7800 0.8600 

7.จริยธรรม 0.6900 0.3800 0.9400 

8.ครอบครัว 0.7000 0.8700 0.5100 

9.ความปลอดภยั 0.4800 0.5700 0.9700 

10.การคมนาคมและการส่ือสาร 0.9000 0.6200 0.5600 

11.การมีส่วนร่วม 0.4900 0.5800 0.9600 

Composite Quality of Life Index : CQLI 0.3500 0.8200 0.8400 

           ท่ีมา:  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มูลท่ีแสดงถึงความไม่พร้อมของการศึกษา เช่น สมรรถนะการศึกษาไทยใน
เวทีสากล พ.ศ. 2552   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  9   มีนาคม  2553   แสดงใหเ้ห็นถึงดชันีท่ีใช้
ในการจดัอนัดบัดา้นการศึกษาของภูมิภาคเอเชีย  ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี  26 (ดงัแสดงในตารางท่ี  
2.5)   และจากผลการจัดอนัดับปี 2548 – 2552   เปรียบเทียบประเทศอาเซียน  5 ประเทศ ไดแ้ก่ประเทศ
สิงคโปร์   ไทย    มาเลเซีย   ฟิลิปปินส์  และอินโดนีเซีย  ผลปรากฏวา่ ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี  3  (ดงั
แสดงในตารางท่ี 2.6)   ส่วนในการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ–TOEFL เปรียบเทียบ
ไทยกบัภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน พบวา่  ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี  51  (ดงัแสดงในตารางท่ี  3)    
 
ตารางที ่ 2.5  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  9    

              
       ทีม่า    ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดชันีท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัดา้นการศึกษา  มีนาคม  2553 
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ตารางที ่ 2.6   ผลการจดัอนัดบัปี 2548 – 2552   เปรียบเทียบประเทศอาเซียน  5 ประเทศ 

 
 
ตารางที ่2.7  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ–TOEFL เปรียบเทียบไทยกบัภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน 

 
     ทีม่า    ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดชันีท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัดา้นการศึกษา  มีนาคม  2553 
                                          

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรของไทยมีจุดอ่อนดา้นการศึกษา และดา้น
ภาษาองักฤษ ดงันั้นจึงเป็นความจ าเป็นท่ีแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาใหพ้ื้นท่ีของตนใหมี้
ความมัน่คงความเท่าเทียมกนัดา้นการศึกษากบัประเทศอ่ืน ๆ  เช่น ภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงมีจุด
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ดอ้ยดา้นการศึกษามากกวา่ภาคอ่ืนนั้นตอ้งมีการพฒันาดา้นการศึกษาใหป้ระชาชนเกิดความมัน่คงใน
ชีวติและสังคมโดยเร็ว 

ในส่วนของแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4  (พ.ศ.2545 
– 2549) ไดก้ล่าวถึง   “ ความมัน่คงของมนุษย ์”  ไวว้า่   หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บหลกัประกนัดา้น
สิทธิความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี ไม่ประสบปัญหาความยากจน ไม่ส้ินหวงัและมีความสุข ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียม
กนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  ส่วนความหมายของความมัน่คงของมนุษยท่ี์กล่าวถึงในรายงาน 
การพฒันามนุษย ์1993 (Human Development Report 1993) ของแผนงานพฒันาองคก์ารสหประชาชาติ 
(United Nations Development Program: UNDP) กล่าววา่ ควรใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงมนุษย์
นอกเหนือจากจากท่ีประเทศต่าง ๆ ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงของชาติ และใน รายงาน การการ
พฒันามนุษยปี์ 1999 และยงัไดก้ล่าวถึงความไม่มัน่คงของมนุษย ์ไว ้ 7  ประการคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
อาหาร ดา้นสุขภาพ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นบุคคล  ดา้นชุมชน และดา้นการเมือง   อยา่งไรก็ตาม ความ
ไม่มัน่คงท่ีส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นปึกแผน่ของชุมชนน้ีไดถู้กเช่ือมโยง
ความมัน่คงและความไม่มัน่คงของมนุษยเ์ขา้กบักระบวนโลกาภิวฒัน์ไดมี้การเรียกร้องใหป้รับเปล่ียน
ใหก้ระบวนการน้ีมีโฉมหนา้เป็นมนุษย ์ (Globalization with a Human Face) จึงกลายเป็นวา่เคร่ืองมือ
หรือกลไกแห่งการพฒันาหรือการสร้างความเจริญ ไดส่้งผลวกกลบัดา้นหน่ึงในการสร้างความไม่มัน่คง
แก่มนุษยข้ึ์น และกลายเป็นปัญหาท่ีเด่นชดัข้ึนทุกที ในรายงาน "การพฒันามนุษย ์2000" ใชช่ื้อวา่ "สิทธิ
มนุษยชนกบัการพฒันามนุษย ์ - เพื่อเสรีภาพและความเป็นปึกแผน่ (Solidarity)" เป็นการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิทธิมนุษยชน การพฒันามนุษย ์ และความมัน่คงของมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั โดยเห็น
วา่สิทธิมนุษยชนและการพฒันามนุษยมี์วสิัยทศัน์และจุดประสงคร่์วมกนัไดแ้ก่การสร้างความมัน่คงแก่
เสรีภาพ การกินดีอยูดี่ และศกัด์ิศรีของมนุษยทุ์กคนทัว่โลก 
2. แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ 
 “การเรียนรู้” หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหค้นเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถ
เรียนไดจ้ากการไดย้นิการสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลย ีการเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกนั เด็ก
จะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในหอ้ง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ แต่การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผู ้
ท่ีสร้างบรรยากาศทางจิตวทิยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะใหเ้กิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ไดเ้ช่น ความ
เป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวนิยั ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข 
และสถานการณ์เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้ ท่ีการเรียนรู้ ความรู้และ
นวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างฐานความรู้ท่ี
เขม้แขง็ใหก้บัประเทศ เพื่อความ สามารถในการปรับตวั รู้เท่าทนัไม่ให้ตกอยูใ่นฐานะผูเ้สียเปรียบโดย
ส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาตระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็นของ
การเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคม  มีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและมีความต่อเน่ืองเป็นปกติวสิัยในชีวิตประจ าวนัของคนทุกคนตลอดจนส้ินอายขุยั 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกเวลา ทุกสถานท่ี   อยา่งไรก็ตามในสภาพการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทย
ยงัมีอุปสรรคส าคญัหลายประการท่ีจะส่งผลใหสิ้ทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตของประชาชนท่ีไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติข้ึนไดด้ว้ยเหตุปัจจยัหลกั ๆ  ดงัน้ี 

1.ความแตกต่างกนัในโอกาสท่ีจะเขา้ถึงความรู้และแหล่งการเรียนรู้ เน่ืองจากประชาชนจ านวน 
มากยงัมีระดบัการศึกษาต ่าอยูใ่นครอบครัวชุมชนท่ีดอ้ยการศึกษา ขาดทกัษะความสามารถพื้นฐานใน
การแสวงหาความรู้ ข่าวสารขอ้มูล จึงไม่สามารถเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
มากมาย หลากหลายในปัจจุบนั 

2. ความเหล่ือมล ้าทางสังคม ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน   ระบบบริการ ทั้งลกัษณะเฉพาะ
และบริการสาธารณะ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งวทิยาการต่างๆ ท่ีมีอยูม่กักระจุกตวัในสังคม
เมือง ท าใหมี้ระบบบริการพื้นฐานครบทุกดา้น มีแหล่งความรู้อยา่งหลากหลาย และมีสภาพแวดลอ้มเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีทนัสมยั ท าใหป้ระชาชนบางกลุ่มมีความไดเ้ปรียบกวา่ประชาชนส่วนใหญ่
อยา่งส้ินเชิง 

3. ความแตกต่างดา้นเศรษฐกิจของประชาชน ท าใหบุ้คคลมีอ านาจในการบริโภคข่าวสารขอ้มูล
ต่างกนั การลงทุนเพื่อการศึกษา การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งวทิยาการและแหล่งการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย โดยท่ีผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่มีโอกาสมากกวา่ท่ีจะจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และองคค์วามรู้อยา่งหลากหลายใหก้บัตนเองไดเ้ท่าท่ีตอ้งการ ในทางกลบักนั
ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนไม่สามารถจดัสรรองคป์ระกอบต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหก้บัตนเอง
และชุมชนไดแ้มว้า่จะมีองคค์วามรู้มากมายท่ีจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และองคค์วามรู้เหล่านั้นจะมีคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพเพียงใดก็ตาม 

ส าหรับในมุมมองของนายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดก้ล่าวถึง  “สังคมแห่งการเรียนรู้” วา่เป็น
สภาวะแวดลอ้มในสังคมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
คุณลกัษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้อาจรวมถึง 
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1. จิตส านึกแห่งการเรียนรู้ ประชาชนทุกวยัมีจิตส านึกรักการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งรณรงคป์ลูกจิต 
ส านึกรักการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนต่ืนตวัจนซึมซบักลายเป็นค่านิยม  

2. การอ่านเป็นระเบียบวาระของชาติ การอ่านเป็นประตูบานใหญ่ท่ีสุดของการคน้ควา้ หา
ความรู้ไม่ใช่เพียง”อ่านหนงัสือออก” แต่รวมความถึง “การอ่านท าความเขา้ใจ คิดวเิคราะห์ และพฒันา
เป็นความรู้เพื่อใชใ้นสังคม”  

3. องคก์รทุกองคก์รเป็นสถาบนัพฒันาคน บรรยากาศของการเรียนรู้สามารถมีข้ึนไดใ้นทุก
องคก์รจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทยไปพร้อมกนั บรรยากาศของการเรียนรู้ในองคก์รยอ่มจะ
ถ่ายทอดจากบุคลากรขององคก์รไปสู่เยาวชนผา่นทางครอบครัว  

4. ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัพฒันาคน ทอ้งถ่ินมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการก าหนดแผนพฒันา
ก าลงัคนก็ยอ่มมีโอกาสใชป้ระโยชน์จากผูส้ าเร็จการศึกษามากยิง่ข้ึนทอ้งถ่ินยงัมีศกัยภาพท่ีจะสนบัสนุน
แหล่งฝึกงาน ครูนกัปฏิบติั และงบประมาณอีก ดว้ย  

5. นวตักรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษามีปรัชญา “ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั” 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้รียนตามทอ้งถ่ิน วฒันธรรม และลกัษณะเฉพาะ จึง
จ าเป็นยิง่ท่ีจะส่งเสริมการคน้คิดริเร่ิมวธีิการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง กบัเง่ือนไขนั้นๆ  
 ส่วนในการสร้างการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1. การพฒันาทกัษะ ความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ เพื่อใหภ้าคประชาชน
โดยรวมเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”  มีความตระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็นของการเรียนรู้ มี
ความใฝ่รู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะ กระบวนการคิด การวเิคราะห์ และการ
แกปั้ญหา สามารถใชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนมีโอกาสและสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดช่วงอายแุต่ละวยั ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่และมีคุณภาพตามความตอ้งการ 
ความสนใจ และความถนดั  

2. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  เพื่อใหมี้แหล่งเรียนรู้อยา่งเพียงพอ หลากหลาย ทัว่ถึง ครอบคลุม
ประชากรทุกพื้นท่ี ทุกกลุ่มเป้าหมาย พฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท ทุก
ระดบัท่ีเป็นปัจจุบนัและเป็นระบบเปิด รวมทั้งการจดัระบบเครือข่ายเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนมีการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
ศกัยภาพในการใหบ้ริการการเรียนรู้มีความพร้อมดา้นปัจจยัอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 

 3. พฒันาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้เป็น “องค์ความรู้” โดยมีระบบการจดัหาและรวบรวม
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นการแสวงหาองคค์วามรู้อยา่งหลากหลายและมี
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เช่น การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บและคน้ควา้องคค์วามรู้ได้
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อยา่งรวดเร็ว สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้นัเหตุการณ์ และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทย โดยพฒันา
ความรู้จากฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิมบูรณาการกบัฐานความรู้ดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการการ
พฒันาของแต่ละชุมชน 

4. การจัดการความรู้ โดยเร่ิมตน้จากการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พฒันากลไก
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเสมอภาค รวมทั้งการพฒันา
ระบบบริหารจดัการการใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
ยงัตอ้งส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในทุกหนทุกแห่ง ไม่วา่จะเป็นใน
ครอบครัว องคก์ร สถาบนั และชุมชน ใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา และ
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการจดัการความรู้คือ ตอ้งมีการพฒันาบุคคล องคก์ร ใหเ้ป็นผูจ้ดัการความรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนรวมทั้งการพฒันาทกัษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
และกระตุน้ใหป้ระชาชนมีการบูรณาการเพื่อใชค้วามรู้ไปเป็นฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของชุมชน                        

การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอ้งด าเนินการโดยยดึหลกัท่ีเช่ือวา่การศึกษาและการเรียนรู้
เป็นกลไกลส าคญัต่อการแกปั้ญหาและการพฒันา  มีการบูรณาการ  การเรียนรู้ การด ารงชีวติและการ
ประกอบอาชีพเขา้ดว้ยกนัอยา่งผสมกลมกลืน ยดึชุมชนเป็นฐานของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดย
ใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกัใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม
ในการก าหนดและตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและชุมชนทอ้งถ่ิน ตอ้งใหก้าร
สนบัสนุนใหส้ังคมทุกส่วนและทุกระดบัไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ จะท าใหเ้กิดพลงัชุมชนท่ีเขม้แขง็ อนัจะเป็นรากฐานท่ีมัน่คงในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความย ัง่ยนืตลอดไป 
3.  ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ในส่วนของ เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 ข้ึนตรง
ต่อมณฑลพายพั จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ได้
เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย สภาผูแ้ทนราษฎรจึงมีมติเห็นสมควรจดัเขต
ชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสุขาภิบาลใหไ้ดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาล ส่งผลใหท้อ้งถ่ินชุมชน 
รวมถึงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ มีฐานะเป็นเทศบาลนครมีนามวา่ “เทศบาลนครเชียงใหม่” ตามพระราช 
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บญัญติัจดัตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2475 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 52 ตอนท่ี 80 ลงวนัท่ี 
29 มีนาคม พ.ศ. 2478 และเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนายวรการ  บญัชา  เป็น
นายกเทศมนตรีคนแรก  และพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ  เล่มท่ี  100  ตอนท่ี  53  ลงวนัท่ี  5  เมษายน  2526  ใหมี้เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
17.50  ตารางกิโลเมตร  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2526  เทศบาลนครเชียงใหม่มีชุมชนหนาแน่นและขยายตวั
เพิ่มมากข้ึน  จึงไดมี้พระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ออกเป็น  40.216  ตารางกิโลเมตร  
จนถึงปัจจุบนั  ความเจริญของเมืองเชียงใหม่ไดแ้ผข่ยายออกไปรอบ ๆ บริเวณคูเมืองเดิมดา้นต่าง ๆ โดย
มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย ์ศูนย ์ การคา้ และท่ีดินจดัสรร ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการ
เลือกเมืองจากแต่ละภูมิภาคข้ึนมาเป็นเมืองหลกั เชียงใหม่ไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นเมืองหลกัของภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการกระจายการพฒันาออกจากเขตเมืองหลวง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไดมี้
การพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อาทิ ดา้นบริการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การคา้ การ
ท่องเท่ียว จึงเป็นแรงดึงดูดใหผู้ค้นอพยพเขา้มาอาศยั และประกอบอาชีพในตวัเมืองเชียงใหม่อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหชุ้มชนในเขตเทศบาลหนา แน่นและขยายตวัเพิ่มมากยิ่งข้ึน   
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 2.1  ตราสัญญลกัษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ตราสัญญลกัษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

1. พระบรมธาตุดอยสุเทพ สถานท่ีซ่ึงเป็นปูชนียสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ รวมถึงยงัเป็นสถานท่ี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของ
พระพุทธศาสนิกชนแสดงถึงการเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือท่ีรุ่งเรืองมา
ยาวนานทุกสมยั 

2. ปุยเมฆ เป็นตวับ่งบอกลกัษณะสภาพอากาศโดยทัว่ไปของนครเชียงใหม่ ท่ีเยน็สบายเกือบ
ตลอดทั้งปี 
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3. พญานาค ซ่ึงตามประวติัความเป็นมานั้น พญานาคถือวา่เป็นผูใ้หน้ ้า และในท่ีน้ีหมายถึง แม่
น ้าปิง ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายส าคญัท่ีไหลผา่นนครเชียงใหม่ 

4. รวงขา้ว เปรียบดงัความอุดมสมบูรณ์ของเมือง ท่ีมีพืชพนัธ์ุธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้ง
ปีเช่นกนั 

 
เทศบาลนครเชียงใหม่นบัแต่ปี พ.ศ. 2552 มีประชากรโดยรวม 142,970 คน และจ านวน

บา้นเรือน  75,255 หลงัคาเรือน แต่ในปี 2555 พบวา่ จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโนม้
เฉล่ียหดตวัลงเหลือเพียง 135,758  คน  มีจ านวนบา้นเรือนขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็น 78,138  หลงัคาเรือน 
ทั้งน้ี นอกจากจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแลว้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยงัมีประชากรแฝง
ท่ีเดินทางเขา้มาประกอบอาชีพเป็น นกัเรียน  นกัศึกษา นกัท่องเท่ียว แรงงานต่างดา้ว/ต่างถ่ิน ซ่ึงเป็น
ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการสาธารณะดา้นต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยประชากรกลุ่มน้ี
ยงัไม่มีการส ารวจจ านวนท่ีแน่ชดั นอกจากน้ีเทศบาลนครเชียงใหม่จ  าแนกพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีความ
รับผดิชอบออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนนัทนาการและความงามทางภูมิทศัน์ มีขนาด
พื้นท่ีโดยประมาณ 0.44 ตารางกิโลเมตร 2) พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ 0.78 ตารางกิโลเมตร 3) พื้นท่ีสี
เขียวเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 0.03 ตารางกิโลเมตร 4)พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิวยาว 0.03 ตารางกิโลเมตร 
รวมพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 0.78 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น ร้อยละ 1.94 ของพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัการใชพ้ื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการกบัจ านวนประชากรตามทะเบียนแลว้พบวา่ เฉล่ียมีพื้นท่ีสี
เขียว 3 ตารางเมตรต่อคน ซ่ึงนอ้ยกวา่มาตรฐานท่ีจะตอ้งมี 4 ตารางเมตรต่อคน ทั้งน้ี ยงัไม่ไดร้วม
ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  ซ่ึงจะแสดงตารางจ านวนประชากร ในหนา้ถดัไป 
 
     ตารางที ่2.8  แสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2546 –  
                         2555 
 

พ.ศ. ชาย หญงิ รวม จ านวนบ้าน 

2546 74,401 84,305 158,706 69,073 

2547 78,835 87,937 166,772 68,053 

2548 70,403 80,608 151,011 69,253 

2549 69,989 80,483 150,472 70,090 
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2550 69,122 79,188 148,310 70,973 

2551 67,958 78,388 146,346 74,601 

2552 66,564 76,406 142,970 75,255 

2553 66,036 75,325 141,361 75,878 

2554 64,493 73,300 137,793 76,816 

2555 63,472 72,286 135,758 78,138 

                            ทีม่า : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านกัปลดัเทศบาล 

  

 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงเรียกวา่  เทศบาลนคร  ซ่ึงมี
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตตวัเมืองเชียงใหม่  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบครอบคลุมถึงแขวงอีก  4  แขวง  ไดแ้ก่  แขวงกาวลิะ  
แขวงนครพิงค ์ แขวงเมง็ราย และแขวงศรีวชิยั  โดยแบ่งพื้นท่ีตามแขวงไดด้งัน้ี 
  แขวงนครพิงค ์  มีพื้นท่ี  11.7 ตารางกิโลเมตร 
  แขวงกาวลิะ  มีพื้นท่ี   11.4 ตารางกิโลเมตร 
  แขวงเมง็ราย  มีพื้นท่ี  7.7   ตารางกิโลเมตร 
  แขวงศรีวชิยั  มีพื้นท่ี  9.2  ตารางกิโลเมตร 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่รับผดิชอบมีจ านวน  40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นท่ี 14 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ต าบลหายยา ต าบลชา้งม่อย ต าบลศรีภูมิ ต าบลวดัเกต  
ต าบลชา้งคลาน  ต าบลพระสิงห์  ต  าบลสุเทพบางส่วน  ต  าบลป่าแดดบางส่วน ต าบลฟ้าฮ่ามบางส่วน  
ต  าบลหนองป่าคร่ังบางส่วน  ต าบลท่าศาลาบางส่วน ต าบลป่าตนั ต าบลหนองหอยบางส่วน และต าบล
ชา้งเผอืกบางส่วน ดงัแผนท่ีต่อไปน้ี 
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แผนทีแ่สดงอาณาเขตการปกครอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2 แผนท่ีขอบเขตการปกครองเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
 ในส่วนของลกัษณะชุมชนนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิงตอนกลาง
เชิงดอยสุเทพ มีแม่น ้าปิงไหลผา่นใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต ้ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าปิง  ต่อมาเม่ือชุมชนเจริญข้ึนไดมี้การพฒันาขยายตวัออกไปในทุกๆ ดา้นตวั
เมืองได้ขยายข้ามแม่น ้ าปิงมาทางฝังตะวนัออกภายหลงัจากท่ีได้มีการตดัถนนอ้อมเมือง  ชุมชนได้
พฒันาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคมและโครงข่าย  ส่ิงสาธารณูปโภค  ธุรกิจการพฒันา
ท่ีดินและท่ีพกัอาศยัไดข้ยายตวัเป็นอยา่งมาก  แทจ้ริงแลว้ชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนัไม่ไดค้งอยูแ่ต่
ในเฉพาะเขตเทศบาลเท่านั้น  แต่ไดข้ยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบอีกดว้ย 
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ตาราง 2.9  ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทั้งส้ิน  80  ชุมชน  แยกตามแขวง 

แขวงศรีวชัิย แขวงนครพงิค์ แขวงกาวลิะ แขวงเม็งราย 
1.  ชุมชนสวนดอก 
2.  ชุมชนศรีวชิยั 
3.  ชุมชนวดัโลก
โมฬี 
4.  ชุมชนช่างแตม้ 
5.  ชุมชนสามคัคี
พฒันา 
6.  ชุมชนป่าหา้ 
7.  ชุมชนเอราวณั
ซอย 4 
8.  ชุมชนคูปู่ ลุน 
9.  ชุมชนแจ่งหวัริน 
10.  ชุมชนอินทนิล 
11.  ชุมชน
ทานตะวนั 
12.  ชุมชนบวกหาด 
13.  ชุมชนหม่ืนเงิน
กอง 
14.  ชุมชนพวกแตม้ 
15.  ชุมชนพระเจา้
เมง็ราย 
16.  ชุมชนวดัควรค่า
มา้ 
17.  ชุมชนเจดีย์
ปล่อง 
 

1.  ชุมชนบา้นท่อ 
2.  ชุมชนแม่หยวก 
3.  ชุมชนเมืองลงั 
4.  ชุมชนศรีมงคล 
5.  ชุมชนป่าตนั 
6.  ชุมชนหมู่บา้นเทียม
พร 
7.  ชุมชนพฒันาบา้นกู่
เตา้ 
8.  ชุมชนเชียงมัน่ 
9.  ชุมชนบา้นป่าเป้า 
10.  ชุมชนล่ามชา้ง 
11.  ชุมชนศรีลานนา 
12.  ชุมชนป่าแพง่-วงั
สิงห์ค า 
13.  ชุมชนเชียงยนื 
14.  ชุมชนหมู่บา้นอุ่น
อารีย ์
15.  ชุมชนข่วงสิงห์
พฒันา 
16.  ชุมชนวดัชมภูชา้ง
ม่อย 
17.  ชุมชนวดัเชตวนั 
18.  ชุมชนบา้นปิง 
 
 

1.  ชุมชนท่าสะต๋อย 
2.  ชุมชนตน้ขาม 
3.  ชุมชนเมืองกาย 
4.  ชุมชนเมืองสาตร
หลวง 
5.  ชุมชนเมืองสาตร
นอ้ย 
6.  ชุมชนใจแกว้ 
7.  ชุมชนหนองหอย 
8.  ชุมชนขนส่งซอย 9 
9.  ชุมชนรถไฟ 
10.  เคหะชุมชน 
11.  ชุมชนศรีปันครัว 
12.  ชุมชนบา้นเด่น 
13.  ชุมชน 12 สิงหา 
14.  ชุมชนหนองเส้ง 
15.  ชุมชนบา้นใหม่ 
16.  ชุมชนบา้นแพะ 
17.  ชุมชนศรีสร้อย
ทรายมูล 
18.  ชุมชนหนอง
ประทีป 
19.  ชุมชนหนองป่า
คร่ัง 
20.  ชุมชนบา้นวดัเกต 
21.  ชุมชนวดักู่ค  า 

1.  ชุมชนระแกง 
2.  ชุมชนทิพยเ์นตร 
3.  ชุมชนศรัทธาวดัหวั
ฝาย 
4.  ชุมชนฟ้าใหม่ประตู
กอ้ม 
5.  ชุมชนแม่ขิง 
6.  ชุมชน 5 ธนัวา 
7.  ชุมชนลอยเคราะห์ 
8.  ชุมชนป่าพร้าวนอก 
9.  ชุมชนก าแพงงาม 
10.  ชุมชนศาลาแดง 
11.  ชุมชนธาตุค า 
12.  ชุมชนดาวดึงษ ์
13.  ชุมชนวดันนัทาราม 
14.  ชุมชนหม่ืนสารววั
ลาย 
15.  ชุมชนพวกเปียร่วมใจ
พฒันา 
16.  ชุมชนช่างฆอ้ง 
17.  ชุมชนวดัศรีปิงเมือง 
18.  ชุมชนวดัศรีสุพรรณ 
19.  ชุมชนชยัมงคลบา้น
เมง็ 
20.  ชุมชนวดัพนัอน้ 
21.  ชุมชนชา้งคลาน 
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22.  ชุมชนสันป่าข่อย 
23.  ชุมชนสันนาลุง 
24.  ชุมชน ร.7 พนั 1 

 

 
4.  สภาพของชุมชนแขวงนครพงิค์  
 ส าหรับชุมชนแขวงนครพิงค ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 20 ชุมชนยอ่ย มีรายละเอียดของพื้นท่ี และ
รายละเอียดของแต่ละชุมชน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.3  เขตพื้นท่ีของแขวงนครพิงค ์
 1.  ชุมชนบ้านท่อ  ตั้งอยูท่ี่ ถนนป่าตนั  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในอดีต 
ชุมชนบา้นท่อมีการปกครองโดยมีผูใ้หญ่บา้นดูแล แบ่งออกเป็น  2 หมู่บา้นโดยใชถ้นนโชตนา ซอย 22 
เป็นเขตแดน  ต่อมาปี พ.ศ. 2529 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนเม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายการปกครองออก
มาถึงชุมชนบา้นท่อ  จึงไดย้กเลิกการปกครองแบบมีผูใ้หญ่บา้นและใหมี้ประธานชุมชนเป็นผูดู้แลแทน 
โดยมี นายมานิตย ์  จนัทร์ศรี เป็นประธานชุมชนคนแรก  และประธานคนปัจจุบนั คือ นายสมศกัด์ิ  
จนัทพร (2555)   ชุมชนบา้นท่อเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ  านวนครัวเรือน  341  ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 1,176 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่าก
พอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  ประชาชนนบัถือ 2 ศาสนา  คือ ผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ

แขวงนคร
พิงค ์
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จะมีศูนยก์ลางอยูท่ี่วดับา้นท่อ  ส่วนผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสตจ์ะมีศูนยร์วมอยูท่ี่ โบสถค์ริสตจกัรศิริวฒันา  
และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดบริเวณแม่น ้าปิงตามแนวติดต่อระหวา่ง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม กบั 
ต าบลป่าตนัไปจนถึง คลองแม่ข่า 
  ทิศใต ้       จากแนวเขตหลงัโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั ไปจนถึงแม่น ้าปิง 
  ทิศตะวนัออก  จากแนวเขตติดต่อระหวา่งต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม กบั ต าบลป่าตนั
ไปตามแม่น ้าปิงไปจนถึงแนวเขตสุสานบา้นท่อเมืองลงั 
  ทิศตะวนัตก   จากแนวเขตติดต่อระหวา่งต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม กบั ต าบลป่าตนั
เร่ือยมาไปตามแนวเขตหมู่บา้นร่มเยน็จนสุดแนวเขตโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั 
 
 2.  ชุมชนแม่หยวก  ตั้งอยูท่ี่ ถนนโชตนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งกิโลเมตรท่ี 5 
ถึง 7.5 ตรงขา้มสนามกอล์ฟลานนา และศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชนแม่หยวกเป็นหมู่บา้น
ดั้งเดิมนบัร้อยปีมาแลว้ เดิมช่ือวา่ หมู่บา้นแมห้ยวก  มีการปกครองโดยมีผูใ้หญ่บา้นดูแล 1 หมู่บา้น 
ต่อมาปี พ.ศ. 2533 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนเม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายการปกครองออกมาถึงชุมชน 
จึงไดย้กเลิกการปกครองแบบมีผูใ้หญ่บา้น  ชุมชนบา้นท่อเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ  านวนครัวเรือน 60  
ครัวเรือน  จ านวนประชากร 280 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม มีโบราณสถานท่ีส าคญัคือ
วดัแม่หยวก  ปัจจุบนัมีประชากรต่างถ่ินเขา้มาอยูเ่พิ่มมากข้ึน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  รับราชการ  
คา้ขาย ท าธุกิจส่วนตวัและ ท าอุตสาหกรรมภายในครอบครัว  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมจากเรือนจ ากลาง จงัหวดัชียงใหม่ ไปจนถึง ทางเขา้ถนนโชตนา ซอย 28 
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่หมู่บา้นเวยีงชลดา ไปจนถึง ทางเขา้ถนนโชตนา ซอย 14 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่หมู่บา้นสุขิโต ไปจนถึง หมู่บา้นเวยีงชลดา ซอย 20 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ถนนโชตนา ซอย 28 ไปจนถึงเรือนจ ากลาง จงัหวดัชียงใหม่ 
 

3.  ชุมชนเมืองลงั   ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนดั้งเดิม 
ต่อมาปี พ.ศ. 2534 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนเม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายการปกครองออกมาถึงชุมชน
บา้นท่อ  จึงไดย้กเลิกการปกครองแบบมีผูใ้หญ่บา้นและใหมี้ประธานชุมชนเป็นผูดู้แลแทน (2555)   
ชุมชนเมืองลงัเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ านวนครัวเรือน  402  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 1,245 คน  
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่ากพอสมควร (ยงัไม่มี
การส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนเป็นแบบหมู่บา้นเกษตรกรรม ประชาชนนบัถือ 
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ศาสนาพุทธจะมีศูนยก์ลางอยูท่ี่วดัเมืองลงั  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  รับราชการ  ปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป และมีอาณาเขต ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั ไปจนถึงแม่น ้าปิง 
  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่แนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์ กนัทะปา  ผา่นคลองแม่ข่าและแม่น ้าปิง
ไปจนถึงโรงแรมลานนาวลิล์ 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์ กนัทะปา  ผา่นแนวแม่น ้าปิง
ตลอดสาย  ไปจนถึงแนวเขตโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่คลองแม่ข่าไปตามคลองตลอดสาย 

 
4.  ชุมชนศรีมงคล  ตั้งอยูท่ี่ ถนนหม่ืนดา้มพร้าคต  หมู่ 5  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงในอดีตเป็นทุ่งนาปลูกขา้วของตระกลูศรีมงคล   ต่อมาเจา้ของท่ีไดท้  าการจดัเป็นหมู่บา้น
จดัสรร ช่ือ หมู่บา้นศรีมงคล และมีการสร้างบา้นเรือนและหอพกัข้ึนเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหมี้
ประชากรเพิ่มมากข้ึนแต่ระบบสาธารณูปโภคไม่ไดม้าตรฐานและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ชาวบา้น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือ โดยด าเนินการจดัตั้งเป็นชุมชน เม่ือ ปี พ.ศ. 
2536  โดยมี นางนวลลออ  สัปจาตุระ เป็นประธานชุมชนคนแรก  และรักษาการประธานคนปัจจุบนั 
คือ นายคงเดช  ธรรมสิทธ์ิ (2555)   ชุมชนศรีมงคลเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ านวนครัวเรือน  138  
ครัวเรือน  จ านวนประชากร 399 คน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการ  และมี
อาณาเขต ดีงน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่แยกหา้งโลตสั ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ไปจนถึงคลองแม่ข่า สุดเขต
แนวหมู่บา้นพฒันาชา้งเผอืก ซอย 1 
  ทิศใต ้  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตติดต่อระหวา่งชุมชนบา้นกู่เตา้ ไปตามถนนศรีมงคลไปจนถึง
ส่ีแยกศรีมงคล 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แยกหา้งโลตสั ถนนเชียงใหม่-ไปตามถนนอษัฎาธรไปจนถึง
ดกดงัเซ็ฯทรัลจนถึงสามแยกหมู่บา้นอ่ิมบุญ 
   ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตหมู่บา้นพฒันาชา้งเผอืกไปจนถึงแนวเขตติดต่อชุมชน
บา้นกู่เตา้ 

 
 5.  ชุมชนป่าตัน  ตั้งอยูบ่ริเวณแนวถนนวงัสิงห์ค า  ถนนป่าตนังาม และถนนป่าตนั  ในเขต
ต าบลป่าตนั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชนป่าตนัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เดิมเป็นหมู่บา้นช่ือวา่ 
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หมู่บา้นป่าตนั หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 5  ต่อมาเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายเขตพื้นท่ี ในปี พ.ศ.2529 ท าให้
สภาพความเป็นหมู่บา้นส้ินสุดลง และในปี พ.ศ. 2538 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชน ช่ือวา่ชุมชนป่าตนั  ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ิน มีอาชีพคา้ขาย  ท าสวน  รับจา้ง และรับราชการ  มีวดัป่าตนั  และโรงเรียนวดั
ป่าตนัเป็นศูนยร์วมของชุมชน ปัจจุบนัมีคนต่างถ่ินและแรงงานต่างดา้วมาอาศยัเพิ่มข้ึนพอสมควร (ยงั
ไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  ชุมชนป่าตนั  มีจ  านวนครัวเรือน  666 ครัวเรือน  จ  านวนประชากร 
2,463 คน และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณแนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์  กนัทะปา คลองแม่ข่า และ
แม่น ้าปิง  ไปจนถึงโรงแรมลานนาวลิล ์
  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตต าบลป่าตนั และ ต าบลชา้งม่อยไปจนถึงแนวเขตหมูบา้นอ่ิม 
บุญ  ตลาดค าเท่ียงไปตามถนนเชียงใหม่-ล าปาง ไปส้ินสุดท่ีโรงพยาบาลตาเซ็นตปี์เตอร์ 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตต าบลชา้งม่อย และ ต าบลป่าตนับริเวณเทนคาราโอ
เกะ ผา่นแม่น ้าปิงไปจนถึงแนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์  กนัทะปา 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตคลองแม่ข่าบริเวณโรงพยาบาลตาเซ็นตปี์เตอร์ ถนน
เชียงใหม่-ล าปาง ถึงคลองระบายน ้าโรงพยาบาลลานนา  ถนนสุขเกษม 
 
 6.  ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร   ตั้งอยูท่ี่ ถนนป่าตนั  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
แยกตวัมาจาก ชุมชนบา้นท่อ เดิมเป็นหมู่บา้นจดัสรรในชุมชนบา้นท่อ เป็นชุมชนชานเมือง ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2544 นายตา  ถาใจยา  นายสม สยาม  พระครูสมพงษ ์ภาวขิ  า  นายสมาน  ใจแปง  และนายบุญช่วย  
สุขสงค ์ร่วมกนัขอจดัตั้งเป็นชุมชนแยกจากชุมชนบา้นท่อ มีจ านวนครัวเรือน  521  ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 1,898 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่าก
พอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่สะพานระหวา่งถนนแม่หยวก-บา้นท่อ ไปจนถึงคลองชลประทาน 
  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่หอพกัโอคอร์ทไปตามถนนแม่หยวก-บา้นท่อ จนถึงหมู่บา้นเมืองลงั 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตหมู่บา้นเมืองลงั ไปตามคลองชลประทาน ไปถึงแนว
เขตบา้นนายอุดรพนัธ์ จนัทรวโิรจน์ 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่หอพกัโอคอร์ทไปตามคลองชลประทาน ไปถึงแนวเขตบา้น
นายอุดรพนัธ์ จนัทรวิโรจน์ 
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7.  ชุมชนพฒันาบ้านกู่เต้า หรือชุมชนกู่เตา้   ตั้งอยูบ่ริเวณวดักู่เตา้   ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนเก่าแก่นบัร้อยปี เร่ิมจากการก่อสร้างวดักู่เตา้ หรือวดัเวฬุวนาราม ซ่ึงเป็น
บริเวณป่าไผเ่ดิม โดยสร้างเจดียบ์รรจุอฐิัของเจา้นายชาวพม่า ซ่ึงเป็นผูป้กครองเมืองเชียงใหม่ในสมยัท่ี
เชียงใหม่เป็นเมืองข้ึนของพม่า ลกัษณะเจดียเ์ป็นรูปน ้าเตา้คว  ่า หรือรูปแตงโมซอ้นกนั  5 ลูก  จึงไดช่ื้อวา่ 
กู่เตา้ ซ่ึงหมายถึงน ้าเตา้หรือแตงโม  ประชาชนเป็นคนพื้นเมืองและชาวพม่าบางส่วนแต่ถูกกลืนชาติ
พนัธ์เป็นคนไทยเหนือแลว้  ชุมชนกู่เตา้ ก่อตั้งเป็นชุมชนในเขตปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือ
ปี พ.ศ.2543  มีประธานชุมชนคนแรกคือ นายทองพนู  ทา้วเป็ง และเม่ือปี พ.ศ. 2544  จนถึงปัจจุบนั มี
นายยงยทุธ จนัทกลู เป็นประธานชุมชน   มีจ  านวนครัวเรือน  325  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 1,113 
คน  ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่ากพอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)    และมี
อาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  เร่ิมตั้งแต่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ผา่นแนวบา้นพกัอาจารยม์หาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ไปตามถนนพฒันาชา้งเผือก ไปจนถึงโกดงักระเทียม 
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแนวถนนสนามกีฬาไปจนถึง
อนุสาวรียช์า้งเผอืก 
  ทิศตะวนัออก  บริเวณตลอดแนวคลองแม่ข่า (คลองเงิน) 
  ทิศตะวนัตก   บริเวณตลอดแนวถนนชา้งเผือกฝ่ังตะวนัออก จนถึงมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่เร่ือยไปจนถึงตึกแถวติดสวนหยอ่มอนุสาวรียช์า้งเผอืก 
 
 8.  ชุมชนเชียงมั่น  ตั้งอยูท่ี่ ถนนราชภาคินยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนเมือง
เก่าแก่ขนาดกลาง อยูใ่นบริเวณคูเมือง  ตามประวติัศาสตร์กล่าววา่เป็นสถานท่ีตั้งเมืองเชียงใหม่หลงัจาก
เวยีงกุมกามล่มสลายลง พอ่ขนุเมง็รายปฐมกษตัริยข์องลา้นนาก็ไดย้า้ยเมืองมาตั้งท่ีบริเวณวดัเชียงมัน่   
ชุมชนน้ีไม่มีรูปแบบการปกครองท่ีชดัเจน อาศยัวดัเชียงมัน่เป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมทางสังคม สร้าง
ความสามคัคีและความเขม็แขง็ใหก้บัชุมชน ต่อมาปี พ.ศ. 2544 โดยการน าของนายสมพงษ ์  ไชยดี ได้
จดัตั้งเป็นชุมชนเชียงมัน่ข้ึนกบัเทศบาลนครเชียงใหม่และประธานคนปัจจุบนั คือนางรัษฎาพร บริจินดา   
ชุมชนเชียงมัน่มีจ  านวนครัวเรือน  91  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 680 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคน
ทอ้งถ่ินเดิมเน่ืองจากเป็นชุมชนเก่าแก่  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง มีอาชีพรับราชการ  คา้ขาย  
ลูกจา้งเอกชน และธุรกิจส่วนตวั และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณร้านอาหารเขยเชียงใหม่ไปตามถนนศรีภูมิเร่ือยไปจนถึงส่ี
แยกชา้งเผอืก  
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  ทิศใต ้     เร่ิมตั้งแต่บริเวณตลาดบุญอยู ่ถนนราชวถีิไปจนถึงส่ีแยกโรงเรียนยพุราชและ  
อนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ 
  ทิศตะวนัออก   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกตลาดบุญอยูไ่ปตามถนนมูลเมือง ซอย 9 เร่ือยไป
จนถึง S.U.P คอร์ท จนถึงร้านอาหารเขยเชียงใหม่  
  ทิศตะวนัตก  เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกโรงเรียนยพุราชดา้นถนนพระปกเกลา้เร่ือยไปตามแนว
ถนนจนถึงส่ีแยกชา้งเผอืก 
 
 9.  ชุมชนบ้านป่าเป้า  ตั้งอยูท่ี่ ถนนมณีนพรัตน์  ม. 1 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่
ซ่ึงในอดีตเป็นป่าตน้เป้า จึงไดช่ื้อชุมชนวา่ ป่าเป้า ชุมชนน้ีเกิดจากการรวมตวัของคนในชุมชนท่ีอาศยั
อยูม่านานหลายร้อยปี โดยเขา้มาเช่าพื้นท่ีธรณีสงฆข์องวดัป่าเป้าในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัตั้งแต่รุ่นปู่  ยา่ ตา 
ยาย จนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบนั  โดยมีวดัป่าเปาเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ทั้งในเร่ืองศาสนา การเมือง 
กิจกรรมทางสังคม  ต่อมาในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2544 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนคร
เชียงใหม่  ประธานชุมชนคนปัจจุบนั คือ นางสาวพรรณี  โฑทะยะ มีจ านวนครัวเรือน  135  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร 563  คน  ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นตึกแถวท่ีเป็นร้านคา้ มีอาชีพคา้ขายต่าง ๆ  
และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่อู่ซ่อมรถจกัรยานยนตถ์นนมณีนพรัตน์ ไปจนถึงแนวตึกแถวหนา้
หมู่บา้นอุ่นอารีเร่ือยไปจนถึงร้านขายยาหนา้โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื 
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่บริเวณร้านหมูกระทะชุมแพไปตามถนนมณีนพรัตน์ไปจนถึงสาม
แยกน ้าพุถนนมณีนพรัตน์ขา้งโรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื 
  ทิศตะวนัออก   เร่ิมตั้งแต่บริเวณร้านหมูกระทะชุมแพไปตามถนนอษัฎาธร ไป
จนถึงอู่ซ่อมรถ จกัรยานยนตถ์นนมณีนพรัตน์ 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่สามแยกน ้าพุถนนมณีนพรัตน์ขา้งโรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื
ไปตามถนนสนามกีฬาจนถึงสามแยกร้านขายยาหนา้โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื 
 10.  ชุมชนล่ามช้าง  ตั้งอยูท่ี่บริเวณช่วงตดักนัของถนนศรีภูมิ  ถนนราชวถีิ ถนนมูลเมือง และ
ถนนราชภาคินยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชนล่าชา้งตั้งช่ือตามวดัล่ามชา้งท่ีสร้างข้ึนมาพร้อม
กบัการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยระหวา่งปี พ.ศ. 1835 - 1839  พญามงัรายไดเ้ชิญพญาร่วง (พอ่ขนุ
รามค าแหงกษตัริยเ์มืองสุโขทยั)  พญาง า (พญาง าเมืองกษตัริยเ์มืองภูกามยาวหรือพะเยา)  มาร่วม
ปรึกษาหารือในการสร้างเมือง โดยมีท่ีประทบัอยูท่ี่เวยีงเล็ก หรือเวยีงเชียงมัน่ ซ่ึงทางดา้นทิศตะวนัออก
ของเวยีงเชียงมัน่เป็นป่าไมมี้หนองน ้าใหญ่ใชเ้ป็นท่ีเล้ียงและล่ามชา้งราชพาหนะของทั้งสามพระองค์
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และของขา้ราชบริพาร และเรียกช่ือวา่เวยีงเชียงชา้ง ต่อมาไดมี้การสร้างวดัข้ึนท่ี เวยีงเชียงชา้ง ตั้งช่ือวา่ 
วดัล่ามชา้ง มีรูปป้ันชา้งถูกล่ามไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ของวดั เม่ือมีวดัชุมชนจึงเกิดข้ึนตามมาและตั้งช่ือ
ชุมชนตามช่ือวดั วา่ หมู่บา้นล่ามชา้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนท่ี 61 ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผูน้  าชุมชนขณะนั้นคือ นายบุญช่ืน  ค าองคถ่ิ์น  และมีนางสาวจนัทร์เมด็  สุวรรณราช  
ประธานชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั  มีจ  านวนครัวเรือน  395 ครัวเรือน  จ านวนประชากร 
1,068 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการ และธุรกิจส่วนตวั  
และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณส านกังานสะอาดของแขวงนครพิงค ์ถนนศรีภูมิ ไปจนถึง
หนา้ร้านอาหารลาบเป็ด ถนนศรีภูมิ  ซอย 2  
  ทิศใต ้        เร่ิมตั้งแต่บริเวณป๊ัมน ้าเชลล ์ขา้งตลาดสมเพชร ดา้นถนนราชวถีิ เร่ือยไป
จนถึงหลงัส่ีแยกตลาดบุญอยู ่
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่บริเวณส านกังานสะอาดของแขวงนครพิงคไ์ปจนถึงบริเวณ
ป๊ัมน ้าเชลล ์ขา้งตลาดสมเพชร ดา้นถนนมูลเมือง 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกตลาดบุญอยู ่ถนนราชภาคินยั เร่ือยไปจนถึงวดัเชียงมัน่ 

 
 11.  ชุมชนศรีลานนา   ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3  ถนนศรีลานนา  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่  เดิมเป็นนาขา้วมีล าเหมืองโดยรอบเป็นท่ีราบลุ่มมีน ้าท่วมขงั   ต่อมาไดมี้การสร้างเป็นหมู่บา้น
จดัสรร ซ่ึงส่วนมาก เป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเขา้ไปอาศยัอยู ่  เป็นชุมชนท่ี
ไม่มีวดั  ไม่มีโรงเรียน ไม่มีป่าชา้  ไม่มีท่ีสาธารณะของชุมชน  หลงัจากก่อตั้งไดป้ระมาณ  2 ปี 
คณะกรรมการชุมชนจ านวน 16  คน ไดร่้วมกนักูเ้งิน คนละ 50,000 บาท ซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง
จ านวน 166 ตารางวา  แบ่งขาย  120 ตารางวา  โอนให้เทศบาลนครเชียงใหม่ 146  ตารางวา และโอน
ชุมชนใหข้ึ้นอยูก่บัเทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไดจ้ดัสรรงบประมาณจ านวน   
1,000,000 บาท ใหเ้พื่อก่อสร้างส านกังานของชุมชน เป็นอาคารตึก 2 ชั้น  และสมาชิกในชุมชนร่วม
สมทบทุน 130,000 บาท สร้างร้ัวและอ่ืน ๆ และใชส้ านกังานเป็นท่ีพบปะ  ประชุม จดักิจกรรมของ
ชุมชน สมาชิกของชุมชนมีความสามคัคี  เขม้แขง็ มีการจดักิจกรรมตามประเพณีอยา่งต่อเน่ือง โดย
สมาชิกในชุมชนร่วมกิจกรรมอยา่งถว้นหนา้ และยงัมีความเขม้แขง็ดา้นการไม่ส่งเสริมใหมี้สถานการ
พนนั  สถานเริงรมย ์การจ าหน่ายสุรา และยาเสพติดอีกดว้ย  ชุมชนมีจ านวนครัวเรือน  162  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร 456  คน  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่ถนนโชตนา ซอย 12  ไปจนถึงแนวเขตหมู่บา้นศรีลานนา 
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  ทิศใต ้       ติดล าเหมืองสาธารณะ ของชุมชนยาวไปจนถึงธนาคารธนชาติ ถนนโชตนา 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตหมู่บา้นศรีลานนาใกลก้บัคลองชลประทานดา้นทิศ
เหนือของชุมชนไปจรดแนวเขตชุมชนทางดา้นทิศใต ้
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมจากแนวเขตล าเหมืองสาธารณะติดกบัธนาคารธนชาติ ไปจนถึงถนน
โชตนา  ซอย 12  

 
 12.  ชุมชนป่าแพ่ง-วงัสิงห์ค า  ตั้งอยูท่ี่แนวแม่น ้าปิง และถนนวงัสิงห์ค า  เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมี
โบราณสถาน และมีวดัป่าแพง่ เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัในปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2544  เทศบาลนคร
เชียงใหม่ไดข้ยายเขตการปกครองไปครอบคลุมชุมชนน้ี ซ่ึงมีจ านวนครัวเรือน  898  ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 3,001 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม มีอาชีพ คา้ขาย  รับจา้ง  และรับราชการ  
แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่ากพอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  และมี 
อาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตร้านเทนคาราโอเกะไปตามถนนหมู่บา้นอ่ิมบุญ ไปจนถึง
โกดงัเซ็นทรัล  
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่เจดียข์าวขา้งเทศบาลนครเชียงใหม่เร่ือยไปตามถนนวชิยานนทไ์ป
จนถึงวดัชยัศรีภูมิ   
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมจากแนวเขตร้านเทนคาราโอเกะไปตามแม่น ้าปิงและถนนวงัสิงห์ค า
ไปจนถึงเจดียข์าวขา้งเทศบาลนครเชียงใหม่ 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมจากโกดงัเซ็นทรัลไปตามถนนอษัฎาธรตามแนวคลองแม่ข่าไปจนถึง
วดัชยัศรีภูมิ   
  
  13.  ชุมชนเชียงยนื  ตั้งอยูท่ี่ ถนนสนามกีฬา  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวดั
เชียงยนืเป็นท่ีพึ่งพายดึเหน่ียวจิตใจ  เพราะแต่โบราณมาเจา้ผูค้รองนครท่ีจะเขา้มาเมืองเชียงใหม่ตอ้งมา
กราบพระสัพพญัญูเจา้  พระประธานวดัเชียงยนืก่อนเพื่อเป็นเดชและมงคลแก่บา้นเมืองและตวัเอง  
ก่อนหนา้น้ีไดมี้การริเร่ิมจดัตั้งเป็นชุมชนอยูห่ลายคร้ังแต่ไม่เป็นผลเพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ชาวบา้น  จนกระทัง่ปี  2545  ไดใ้หบ้ณัฑิตอาสาเขา้มาเพื่อพฒันาและท าความคุน้เคยกบัชาวบา้น  และ
เร่ิมการก่อตั้งเป็นชุมชนเชียงยนืไดจ้นบดัน้ี   ชุมชนเชียงยนืมีจ านวนครัวเรือน  521  ตครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 1,835 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่าก
พอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  และมีเขตพื้นท่ี ดงัน้ี 
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 ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณคิวรถชา้งเผือก ถนนสนามกีฬาไปตามถนนสนาม

กีฬาไปจนถึงสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุถนนมณีนพรัตน์ไปจนถึงสามแยกวดัเชียงยนื 
 ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่สามแยกวดัเชียงยนืไปตามถนนสนามกีฬา  จนถึง

หนา้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่บริเวณคิวรถชา้งเผือก ถนนสนามกีฬาไปจนถึงส่ี

แยกน ้าพุตรงกนัขา้มตลาดชา้งเผอืก 
 

 14.  ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี     ตั้งอยูท่ี่ถนนสนามกีฬา  ซอย 1 ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ชุมชนหมู่บา้นอุ่นอารี  เป็นชุมชนขนาดกลาง  แต่เดิมพื้นท่ีเป็นทอ้งนาและแอ่งน ้าขนาดใหญ่  
มีหนองน ้าอยูท่ ัว่ไป  ท าใหเ้กิดน ้าท่วมทุกปี  ต่อมาเจา้ของหมู่บา้นไดท้  าการถมดินและจดัสรรใหเ้ป็น
หมู่บา้นข้ึนใหช่ื้อวา่หมู่บา้นอุ่นอารี   ต่อมาไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือเดือน
มิถุนายน  ปี  พ.ศ. 2545  และภายในชุมชนไดมี้การก่อสร้างและหอพกัเพิ่มข้ึน  ท าใหส้มาชิกของชุมชน
เกือบคร่ึงหน่ึงเป็นผูท่ี้ยา้ยมาจากถ่ินอ่ืน  ปัจจุบนัมีนายสมาน  สุราวาลย ์ เป็นผูน้ าชุมชน  ชุมชนอุ่นอารีมี
จ านวนครัวเรือน  106  ครัวเรือน  จ านวนประชากร  545  คน  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่คลองร่องกระแจะไปจนถึงคลอดบ าบดัน ้าเสียแม่ข่า 
  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่ร้านอาหารหมูจุ่มไปจนถึงอู่ซ่อมรถสุริยา  ถนนสนามกีฬา 
  ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่คลองบ าบดัน ้าเสียแม่ข่า เลียบคลองแม่ข่า ไปจนถึง 

ร้านอาหารหมูจุ่ม  
   ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่คลองร่องกระแจะไปจนถึงอู่ซ่อมรถสุริยาติดแนว
เขตชุมชนเชียงยนื 

 
 15.  ชุมชนข่วงสิงห์พฒันา    ตั้งอยูท่ี่ ถนนเวสาลี ซอย  5 ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่   เป็นชุมชนขนาดใหญ่  แต่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทุ่งนา  มีบา้นเรือนไม่มากนกั  เม่ือ  20  ปีท่ี
ผา่นมา  ไดมี้การสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวยส์ายเชียงใหม่ – ล าปาง  ท าใหป้ระชากรยา้ยมาอาศยัอยูใ่น
ชุมชนมากข้ึน  และถนนภายในชุมชนยงัเป็นทางลดัเขา้สู่ตวัเมืองเชียงใหม่  ท าใหมี้รถสัญจรไปมาอยู่
ตลอดเวลา  ในเดือนมิถุนายน  2545 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนครเชียงใหม่  ต่อมาทางเทศบาล
นครเชียงใหม่ไดส้ร้างถนนใหม่ภายในชุมชน ท าใหบ้า้นเรือนดั้งเดิมมีสภาพพื้นท่ีต ่ากวา่ถนนท่ีสร้างข้ึน
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ใหม่  จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณชุมชนเกิดน ้าท่วมขงัในช่วงฤดูฝน   ชุมชนข่วงสิงห์พฒันามีจ านวนครัวเรือน
526  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 1,792 คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง และคา้ขาย  มีอาณาเขต ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ  เร่ิมตั้งแต่ตลาดสดบริบูรณ์  ไปตามถนนโชตนา ซอย 5  ไปจนถึง 
ล าเหมืองแม่ข่า 

ทิศใต ้  เร่ิมตั้งแต่ซอยหลงัวดัข่วงสิงห์  ไปตามถนนเชียงใหม่ – ล าปาง 
ผา่นส่ีแยกข่วงสิงห์ไปจนถึงถนนซอยทุ่งพฒันา 

  ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่ถนนซอยทุ่งพฒันาไปตามล าคลองแม่ข่า  ไปจนถึง 
โรงโม่น ้าแขง็  ถนนโชตนา 
   ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ถนนซอยหลงัวดัข่วงสิงห์  ไปตามคลองชลประทาน
จนถึงหลงัสุสานจีน  

 
 16.  ชุมชนวดัชมพูช้างม่อย   ตั้งอยูใ่นวดัชมภู  เลขท่ี  39   ถนนชา้งม่อยเก่า  ต าบลชา้งม่อย  
อ าเภอ เมือง  จ.เชียงใหม่   ชุมชนวดัชมพชูา้งม่อย  เป็นท่ีตั้งของวดัโบราณท่ีส าคญั  3  วดั  ไดแ้ก่  วดัชยั
ศรีภูมิ  ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ติโลกราช   วดัหนองค าสร้างเม่ือ พ.ศ. 2380  และวดัชมพสูร้างมา
ประมาณ 600 ปี  อดีตเป็นชุมชนแหล่งตีเหล็ก  ท ามีด  ขวานและขนมจีน  และชุมชนน้ีประกอบดว้ย
ชุมชนยอ่ย  4  แห่งคือ  ชุมชนยอ่ยหนองล่ม  ชุมชนยอ่ยวดัหนองค า  ชุมชนยอ่ยฝ่ังตะวนัออกติดคลอง
แม่ข่า และชุมชนยอ่ยวดัชมพู  ในเดือนมกราคม  ปี พ.ศ. 2546  ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนคร
เชียงใหม่   มีจ านวนครัวเรือน  309   ครัวเรือน  จ านวนประชากร  1,080  คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็น
คนพื้นเมืองเดิม มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย และ ประกอบธุรกิจส่วนตวั  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่วดัชยัศรีภูมิไปตามถนนวชิยานนทไ์ปจนถึงส่ีแยกถนน 
วชิยานนท ์

  ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุ  ถนนชา้งม่อย  ไปตามถนนชา้งม่อยเร่ือยไป 
จนถึงส่ีแยกศรีนครพิงค์ 
   ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกถนนวชิยานนทไ์ปตามถนนราชวงศ์ ไป
จนถึงส่ีแยกศรีนครพิงค์ 

  ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่วดัชยัศรีภูมิไปตามถนนชยัภูมิ  ไปจนถึงส่ีแยกน ้าพุ 
ถนนชา้งม่อย 
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 17.  ชุมชนวดัเชตวนั  ตั้งอยู่ทีร่ะหว่างถนนช้างม่อย กบัถนนท่าแพ  เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง  
ในอดีตชาวบา้นในชุมชนอ่ืนเรียกชุมชนแห่งน้ีวา่  “ชุมชนบา้นเมง็ชา้งม่อย”  เพราะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ชาวเมง็ (มอญ)  ในปัจจุบนัมีลูกหลานท่ีสืบเช้ือสายชาวเมง็อยูเ่ป็นจ านวนมาก  และมีผูค้นอพยพมาอาศยั
อยูใ่นชุมชนเป็นจ านวนเพิ่มข้ึน  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย  รองลงมาคืออาชีพรับ
ราชการและรับจา้งตามล าดบั ภายในชุมชนมีวดัเก่าแก่และส าคญัซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปและ
เจดีย ์  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนในชุมชน  คือ “วดัเชตวนั”  และ  “วดัอู่ทรายค า”  ซ่ึงวดัอู่
ทรายค าน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหยกองคใ์หญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ  ในปี พ.ศ.  2546  ไดจ้ดัตั้งเป็น
ชุมชนรวมเขา้อยูก่บัเทศบาลนครเชียงใหม่  มีจ านวนครัวเรือน  197 ครัวเรือน   และมีจ านวนประชากร  
585  คน มีอาณาเขต ดงัน้ี 
   ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุถนนชา้งม่อย  ไปตามถนนชา้งม่อยเร่ือยไป 
จนถึงหนา้วดัหนองค า 
   ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่แยกประตูท่าแพ  ถนนท่าแพ  ไปจนถึงถนนท่าแพ  ซอย  2 
   ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่ถนนท่าแพ  ซอย  2  ดา้นซ้ายมือหน้าวีระคอร์ท  ไป
จนถึงทางแยกหนา้วดัหนองค า 
   ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุ  ถนนชา้งม่อย  ไปตามถนนชยัภูมิเร่ือยไป 
จนถึงแยกประตูท่าแพ  ถนนท่าแพ 

 
 18.  ชุมชนบ้านปิง  ตั้งอยู่ทีถ่นนราชวถีิ  ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นชุมชน
เก่าแก่ ตั้งอยูภ่ายในเขตบริเวณเมืองเก่าหลงัประตูท่าแพ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานเป็นส่วนใหญ่  โดย
มีวดัอยูใ่นชุมชนถึง  7  วดัคือ  วดับา้นปิง  วดัอุโมงค ์ วดัดวงดี  วดัส าเภา  วดัหม่ืนลา้น  วดัดอกค าและ
วดัดอกเอ้ือง  อาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายและใหบ้ริการ  อาชีพรับจา้งและรับ
ราชการตามล าดบั  ในระยะ  30  ปีท่ีผา่นมา  มีคนต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชนมากข้ึน  โดยเฉพาะใน
ระยะ  5  ปีหลงั มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่  เช่น เกสทเ์ฮาส์ และอพาร์ทเมนทจ์ านวนมาก  ปัจจุบนัมี
จ านวนอาคารมากกวา่  10  หลงั  รวมทั้งมีการขยายตวัของหอ้งเช่าท าธุรกิจต่างๆ  จ  านวนมาก  ท าใหมี้
ของเสียเพิ่มข้ึนมากทั้งขยะและน ้าเสียจนเกินกวา่ท่ีทางระบายน ้าเดิมจะรองรับได ้  ในปี พ.ศ. 2547 ไดมี้
การจดัตั้งเป็นชุมชนตามการขยายการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่  ชุมชนบา้นปิง มีจ  านวน
ครัวเรือน  319 ครัวเรือน   จ านวนประชากร  1,057   คน  และมีอาณาเขต ดงัน้ี  
   ทิศเหนือ    เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุ  ถนนราชวถีิ  ไปจนถึงศาลแขวงจงัหวดั 
เชียงใหม่หลงัเก่า 
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  ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกโรงแรมมนตรีไปตามถนนราชด าเนิน ไปจนถึงส่ีแยก 
กลางเวยีง 
   ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่โรงแรมมนตรี  ไปตามถนนมูลเมือง  ไปจนถึงส่ี
แยกน ้าพุ  ถนนราชวถีิ 
   ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้ งแต่ส่ีแยกกลางเวียง  ไปตามถนนพระปกเกล้า  ไป
จนถึงศาลแขวงจงัหวดัเชียงใหม่หลงัเก่า 
 
 19.  ชุมชนหลิง่กอก   ตั้งอยูท่ี่ บริเวณจุดตดัระหวา่งถนนเชียงใหม่ – ล าปาง กบัถนนโชตนา 
เป็นชุมชนเกิดใหม่ หลงัจากวทิยาลยัครูเชียงใหม่มีการขยายตวัมีจ านวนนกัศึกษามากข้ึนท าใหมี้ผูค้น
อพยพมาตั้งถ่ินฐานและคา้ขายมากข้ึน  ช่ือ  “หล่ิงกอก”  มาจากค าวา่  ตรอกหรือซอย  ท่ีเป็นตล่ิงทางเดิน
ลงมาทุ่งนาของชาวบา้น  ซ่ึงใชส้ัญจรเป็นประจ า  ท าใหเ้กิดเป็นทางเดินขนาดใหญ่ท่ีเป็นทางลาดชนั  
ต่อมาไดพ้ฒันากลายเป็นตรอกทางเดินของชาวบา้น  ในปัจจุบนัทางดงักล่าวไดพ้ฒันาเป็นถนนช่ือถนน
หล่ิงกอก  และไดน้ ามาตั้งเป็นช่ือชุมชนหล่ิงกอก และจดัตั้งเป็นชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือปี 
พ.ศ. 2553 ในปีท่ีท าการศึกษาพบวา่ เทศบาลนครเชียงใหม่ยงัไม่ไดส้ ารวจจ านวนครัวเรือนและจ านวน
ประชากรอยา่งเป็นทางการ แต่มีการก าหนดอาณาเขต ดงัน้ี  

  ทิศเหนือ ติดถนนเชียงใหม่ – ล าปาง 
  ทิศใต ้  ติดถนนพฒันาชา้งเผอืก และล าหว้ยหล่ิงกอก 
  ทิศตะวนัออก ติดคลองแม่ข่า 
  ทิศตะวนัตก ติดถนนโชตนา 
 

 20.  ชุมชนเอือ้อาทรป่าตัน  ตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณติดริม
ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าปิง  เป็นชุมชนตั้งข้ึนใหม่  โดยแทจ้ริงแลว้เป็นบริเวณท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศยัใน
โครงการเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ  ลกัษณะทางการภาพเป็นตึกสูง  5  ชั้น  จ  านวน  31  ตึก  มีร้ัว
กั้นอาณาเขตแน่นอน  มีทางออกเพียงทางเดียว  มีประชาชนเร่ิมเขา้มาอาศยัประมาณเดือนมกราคม  
2552  ประชากรมีความหลากหลายสูง  ทั้งศาสนา  วฒันธรรมและพื้นเพดั้งเดิม  หรือการศึกษา  มีความ
เป็นอยูแ่บบตวัใครตวัมนัเน่ืองจากไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน  แนวความคิด  ทศันะ  วสิัยทศัน์  ลว้นแตกต่าง  
จึงตอ้งใชค้วามพยายาม  ความอดทนสูงในการรวมตวัใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง มีการพฒันาไปใน
ทิศทางเดียวกนัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   ชุมชนเอ้ืออาทรป่าตนัไดรั้บการจดัตั้งเป็นชุมชนคร้ังแรกเม่ือ
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วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2553  มีประธานชุมชนคนแรกคือ  นายสมโภชน์  ขาวหิรัญ   ชุมชนนีย้งัไม่ไดมี้การ
ส ารวจจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรอยา่งเป็นทางการ  แต่มีอาณาเขต ดงัน้ี   
   ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขต  อ าเภอแม่ริม 

  ทิศใต ้  ติดบา้นพกัของเขตหมู่บา้นเทียมพร 
  ทิศตะวนัออก ติดถนนป่าตนั  และริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าปิง 
  ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีวา่งเปล่า และติดกบัหมู่บา้นสุขิโตบางส่วน 

   
การลงศึกษาพืน้ทีใ่นแขวงนครพงิค์  ในการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาความตอ้งการของชุมชนเม่ือวนัท่ี 

21 กรกฎาคม 2554 พบวา่แขวงนครพิงคมี์ชุมชน 20  ชุมชน  ไดแ้ก่ ชุมชนกู่เตา้ (คุณยงยทุธ จนัทกลู) 
ชุมชนเชียงยนื (คุณยพุา เตียนชนา)     ชุมชนป่าเป้า (คุณพรรณี โพธ์ิทะยะ)      ชุมชนอุ่นอารี (คุณสมาน 
สุลาวลัย)์    ชุมชนล่ามชา้ง (คุณจนัทเ์พญ็ สุวรรณราช)    ชุมชนเชียงมัน่ (คุณรัชฏาภรณ์ พรจินดา)  
ชุมชนชมพ ู(คุณทองเอก ปินตาแกว้)   ชุมชนบา้นปิง (คุณศิลารมณ์ ขนัทะปราชญ)์  ชุมชนเชตะวนั (คุณ
บุญหยาง โยธาเมศ)    ชุมชนป่าแพง่ (คุณสกลธร ขนัธศรีมา)   ชุมชนศรีมลคล (คุณกรเดช ธรรมสิทธ์ิ)   
ชุมชนป่าตนั (คุณอ านาจ กรุณา)   ชุมชนเอ้ืออาทร (คุณสมโภช)   ชุมชนเทียมพร (คุณบุญเลิศ บุญมาลยั)  
ชุมชนเมืองลงั (คุณณรงค ์เจริญสุข)  ชุมชนแม่หยวก (คุณอาทิตย ์แดงสวสัด์ิ)  ชุมชนข่วงสิงห์ (คุณหมงั 
จินดามณี) ชุมชนศรีลานนา (คุณสุนทร วีระประพนัธ์)   ชุมชนหล่ิงกอก (คุณรัตน์ ปาละพงศ)์   ชุมชน
บา้นท่อ (คุณสมศกัด์ิ จนัทะพร) พบวา่ชุมชนมีความตอ้งการในเร่ืองต่อไปน้ี 

ปัญหาด้านการศึกษา  
1. โรงเรียนเทศบาลมีนกัเรียนท่ีเป็นคนต่างดา้วประมารณ 80% ของจ านวนทั้งหมด 

ควรมีส่งเสริมความรู้ดา้นภาษาไทยใหญ่  ภาษาองักฤษ  และภาษาไทย เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

2. เยาวชนบางกลุ่มในชุมชน ท่ีฐานะทางบา้นไม่ดีไดแ้ค่เรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 และไม่ไดเ้รียนต่อ จะมีปัญหาดา้นความมัน่คงในชีวิต และอาจหันไปประกอบ
อาชีพท่ีไม่ดี  ภาครัฐบาลควรใหก้ารสนบัสนุนใหเ้รียนต่อจนจบชั้นปริญญาตรี 

3. ผูสู้งอายมีุจ านวนมาก รวมถึงวา่งงานและไม่สามารถสร้างรายไดเ้ล้ียงชีพตนเองได ้
จึงควรหากิจกรรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุพื่อเพิ่มรายไดแ้ละดูแลตนเอง 

4. จดัท าโครงการศึกษาวนัเสาร์ – อาทิตย ์ลดความเส่ียงและสร้างคุณภาพชีวิตของ
คนในท้องถ่ินด้วยการให้การศึกษา ได้แก่  วิชาภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   
คณิตศาสตร์ แก่เด็กในชุมชน วนัละ 1-2 ชัว่โมง 
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5. ควรร่วมกนัศึกษารูปแบบของชุมชน กฎระเบียบ  เรียนรู้ร่วมกนั และอยูด่ว้ยกนั
อยา่งประนีประนอม 

 ปัญหาคนต่างด้าว  
1. ปัญหาคนต่างดา้ว (เช่น ไทยใหญ่ มูเซอ ลาหู่) ท่ีมาเช่าอยูใ่นพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดปัญหา

ต่าง ๆ ตามมาไดแ้ก่  ปัญหายาเสพติด ลกัขโมย ทะเลาะววิาท ปัญหาลกัขโมย เช่น 
ขโมยของของคนในชุมชน ฝาท่อ / ถงัแก๊ส / จกัรยาน ฯลฯ  และปัญหาดา้น
อุบติัเหตุ (มอเตอร์ไซค)์  สร้างปัญหาดา้นจราจร เน่ืองจากไม่รู้กฎจลาจลจึงท าให้
เกิดอุบติัเหตุ 
เคยแกไ้ขดว้ยวธีิการท่ีใหฝ่้ายกฎหมายเขา้มาแกไ้ข แต่ไม่ไดผ้ล ชาวไทยใหญ่ท่ีนบั
ถือศาสนาคริสตจ์ะประพฤติตวัดี แต่กลุ่มท่ีมีปัญหาไดแ้ก่กลุ่มท่ีนบัถือผ ี จึงควรมี
การสร้างความเขา้ใจ และสอดส่องดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

2. การเช่าห้องอยูอ่ยา่งแออดั เช่น 1 หอ้ง อยูก่นั 20 คน ต่อ 1 หอ้งน ้า ก่อใหเ้กิดส่ิง
ปฏิกลู (อุจจาระ / ปัสสาวะ เร่ียราดตามท่ีสาธารณะ) 

3. ปัญหาดา้นโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเทา้ชา้ง โปลิโอ วณัโรคซ่ึงมาพร้อมกบัชนเผา่
เหล่าน้ี ทางชุมชนเคยใหก้ารช่วยเหลือแต่ไทใหญ่ไม่ยอมร่วมมือ ท าใหเ้กิดภาวะ
เส่ียงจากการติดโรคในชุมชน จึงควรแกปั้ญหาดว้ยความร่วมมือของชาวไทใหญ่ 

4. ปัญหาดา้นคา้ประเวณี (ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00) ขาดความสนใจจากต ารวจ เม่ือ
เกิดปัญหาแจง้ความแล้วไม่ค่อยมาตรวจสอบ การคา้ประเวณี เดิมเป็นคนเมือง 
ปัจจุบันไทยใหญ่หันมายึดอาชีพน้ีกันมาก ส่วนผู ้ใช้บริการเป็นคนทั่วไป ผู ้
ให้บริการเป็นไทยใหญ่และชาวเขา (ลีซอ) และเจา้หน้าท่ีละเลยการกระท าหน้าท่ี 
(ส่วย) ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อ ไดแ้ก่ โรคเอดส์ (กลายเป็นภาระของคนในชุมชน) 
การทะเลาะววิาทของผูใ้ชบ้ริการ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีไม่ไดใ้หแ้ก่ชุมชน ฯลฯ 

ปัญหาจากคนในชุมชนเอง ไดแ้ก่ 
1. ปัญหาเร่ืองร้านเกมส์ ซ่ึงมีเกือบทุกซอย มอมเมาเยาวชน เช่น นักเรียนโรงเรียน

เทพบดินทร์เลิกเรียนแลว้รีบมาเล่นเกมส์ / ร้านเหลา้ บริเวณ ม.ราชภฏัเชียงใหม่ (1 
ตารางกิโลเมตร) 

2. ปัญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนในเคร่ืองแบบ / นกัศึกษาหญิงท่ีด่ืมสุรา 
(ในเคร่ืองแบบ) เสียงดงัจนถึงตี 2-3  
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3. ปัญหาการจราจรหน้าหอพกั ไม่มีท่ีจอดรถตอ้งน ารถออกมาจอดในท่ีสาธารณะ 
(เจา้ของหอพกัต่อเติมท่ีจอดรถเป็นห้องเช่าเพื่อให้เช่า ละเลยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน) 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
1. คลองร่องกระแจะมีน ้าเน่าเสียและมีขยะมาก และมีน ้าท่วมทุกปีหรือทุกคร้ังท่ี      

ฝนตกหนกั 
นอกจากน้ีโรงน ้าแขง็ของเอกชน ก่อใหเ้กิดมลภาวะดา้นเสียง ปล่อยน ้าเสียลง
แหล่งน ้าสาธารณะ (คลองร่องกระแจะ) จึงควรมีท่ีดกัขยะในคลองร่องกระแจะ  

2. ปัญหาควนัจากร้านอาหารท่ีมีการ ป้ิงยา่ง จึงควรใหค้วามรู้เร่ืองการจดัการควนั
และการป้องกนัตนเอง 

ปัญหาด้านวฒันธรรม ประเพณี 
1. ในชุมชนไม่มีการสานต่อวฒันธรรมพื้นเมือง เยาวชนไม่ให้ความสนใจ แต่สนใจ

เรียนพิเศษมากกว่า เคยใช้งบ SML สนับสนุนการสืบสานกลองต่ึงโนง (นายถา 
สุจริตธรรม มีช่ือเสียงมาก) ให้แก่เยาวชนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ (แม่เรือง – 
น้อยใจยา ครูสอนฟ้อน)  มีแต่พ่อครู    แม่ครูเท่านั้นท่ีสืบสานวฒันธรรม (เช่น 
บวชลูกแกว้เมือง ลิเก พิธีไม่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ไดรั้บความสนใจเท่า ปอยส่างลอง ซ่ึง
เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ (ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี)  การเล่ือมล ้ าของ
วฒันธรรม   และวฒันธรรมถูกกลืนเน่ืองจากคนท่ีเป็นหวัหนา้ให้ความส าคญัของ
ประเพณีไทใหญ่มากกว่าประเพณีไทยดั้งเดิม ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจผิดว่า
เป็นประเพณีทอ้งถ่ิน) 

2. เด็กวยัรุ่นไม่สนใจศาสนา คนท่ีไปวดัส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุ  คนวยักลางคน 
ส่วนวยัรุ่นหรือเด็กท่ีพบจะวา่ไปวดัจะเป็นคนต่างดา้ว วยัรุ่นทอ้งถ่ินไม่ค่อยเขา้วดั 
จึงควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมเพื่อเป็นการขดัเกลา  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 

3. ด้านศิลปวฒันธรรมจะต้องข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โบราณวตัถุ เจดีย์วดั 
อนุสาวรีย ์ใหค้วามดูแลท านุบ ารุงโบราณสถาน และโบราณวตัถุ ฯลฯ 
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ภาพที ่2.4 ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาความตอ้งการของชุมชน 
จากการศึกษาพื้นท่ีขา้งตน้ท าใหค้ณะผูว้จิยัและชุมชนเห็นวา่การพฒันาดา้นการศึกษาจะตอบ 

สนองความตอ้งการของชุมชน และจะน าไปสู่ความมัน่คงในชีวติและในสังคม ดงัค าพงัเพยท่ีวา่  "มี
วชิาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน" เพราะวชิาความรู้ถือไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเราสามารถ
แสวงหาและพฒันาตนเองไดใ้หเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก การศึกษาจะเป็นหนทางแห่งการ
พฒันาชีวติและสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวติและสังคม ไม่วา่จะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือนอก
ระบบโรงเรียน เพราะหากชุมชนและสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกดา้นก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้
เพื่อพฒันาตนเองซ่ึงโดย ทัว่ไปจะสร้างใหค้นมีศกัยภาพ ดงัน้ี           

1. การเขา้ถึงความรู้ ข่าวสารขอ้มูล ติดตามสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคม และการได ้
รับโอกาสท่ีดีต่าง ๆ           

2. เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค ์ สร้างมุมมองท่ีหลากหลายจากขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บ ทั้งการคิดแบบวเิคราะห์และสังเคราะห์ แยกแยะเหตุผล ขอ้ดี ขอ้เสีย จากปัญหาและอุปสรรค  

3. สนใจใฝ่รู้ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยวธีิการอ่าน เช่น อ่านหนงัสือ การฟังข่าวสารจากวทิย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมปฏิบติัจริง การทดลองท าจริง  

 4. เขา้รับการอบรมความรู้ การฝึกอาชีพ ฝึกฝนทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั และเพิ่มพนูความรู้พฒันาตนเอง 

5. ไม่หยดุแสวงหาความรู้เพียงในต ารา เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง (learning by 
doing) ท าใหรู้้และเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เพราะเช่ือวา่ประสบการณ์และการลงมือปฏิบติัเป็นการเก็บเก่ียว
และสร้างความรู้อยา่งหน่ึง  
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ตาราง 2.10  ข้อมูลบางส่วนที่เกีย่วข้องกบัแขวงนครพงิค์  

 สถานประกอบการและสถานบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
          จากการส ารวจสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถแสดง
จ านวนสถานประกอบการโดยแยกตามแขวง ๔ แขวง 
ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

  

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการดา้นการพาณิชยแ์ละสถานบริการในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

รายการ แขวง ยอดรวม 

นครพงิค์ กาวลิะ เม็งราย ศรีวชัิย 

โรงพยาบาล 4 4 5 4 17 
สถานพยาบาล
และคลีนิค 

60 32 89 134 315 

ธนาคาร 31 12 30 30 103 
อาคารชุด 9 17 7 17 50 
โรงแรม 44 29 84 58 215 
หอพกั 282 167 163 419 1,031 
ศูนยก์ารคา้ 3 1 6 4 14 
ตลาด 11 4 2 5 22 
ร้านอาหาร 129 69 101 199 498 
ป้ัมน ้ามนั 6 8 7 6 27 
สุสาน/ป่าชา้ 5 4 3 2 14 

รวม 584 347 497 878 2,306 

ท่ีมา : ส่วนพฒันารายได ้ส านกัการคลงั ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่  
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 โรงงานอุตสาหกรรม 
          ในปี ๒๕๕๕ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจ านวน ๒๒๖ 
แห่ง 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม แยกตามแขวง 
 

แขวง 
จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(แห่ง) 

นครพิงค ์ 60 
กาวลิะ 81 
เมง็ราย 47 
ศรีวชิยั 38 

รวม 226 

 
ท่ีมา : ส่วนพฒันารายได ้ส านกัการคลงั ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่่ 

 

 
ตาราง 2.11  ตารางแสดงช่วงเวลาการจัดประเพณเีทศกาลและงานบุญต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ 

 

ตารางแสดงช่วงเวลาการจัดประเพณเีทศกาลและงานบุญต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ 

ประเพณแีละศิลปวฒันธรรม 
                    ประเพณีของชาวเชียงใหม่ ไดส้ร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าพบเห็น นกัท่องเท่ียว
และผูม้าเยอืนป็นอยา่งมาก ประเพณีต่างๆ ถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสั
บรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ และมีความปรารถนาท่ีจะเขา้ร่วมประเพณีเทศกาลและงานบุญ
ต่างๆ โดยในแต่ละเดือนมีประเพณีงานบุญท่ีส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
ประเพณสีงกรานต์  
                ประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีส าคญัของชาวเหนือ หรือชาวลา้นนาอนัสืบ
เน่ืองมาจากอดีตกาลท่ีจะยดึถือเป็นช่วงเปล่ียนศกัราชใหม่ และมีการรดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ เพื่อแสดง
ความกตญัญู คนเมืองจึงเรียกประเพณีน้ีวา่ “ป๋าเวณีป๋ีใหม่” หรือถือเป็นปีใหม่ส าหรับคนเมือง 
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หรือ “ป๋ีใหม่เมือง” โดยจะมีการจดังานประเพณีระหวา่งวนัท่ี ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี 
ประเพณเีข้าอินทขิล  
                         อินทขิล เป็นช่ือเรียกเสาหลกัเมืองเชียงใหม่ ทุกปีชาวเชียงใหม่จะท าพิธีบูชาเสา
อินทขิลหรือเสาหลกัเมืองท่ีชาวเชียงใหม่เรียกวา่ “การใส่ขนัดอก” มกัจะจดักนัในช่วงเร่ิมตน้ของ
ฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ชาวบา้นท่ีก าลงัจะท าการเพาะปลูก และเป็น
การบูชาเสาหลกัเมืองเพื่อให้บา้นเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุข วนัท่ีจดังานประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
ยา่งเขา้เดือนมิถุนายน โดยวนัแรม ๑๓ ค ่า เดือน ๘ เรียกวา่ “วนัเขา้อินทขิล” และวนัข้ึน ๔ ค ่า 
เดือน ๙ เรียกวา่ “วนัออกอินทขิล” 
 ประเพณเีดือนยีเ่ป็งเชียงใหม่  
                        ประเพณีการลอยกระทงทางภาคเหนือเรียกวา่ “ประเพณียีเ่ป็ง” เป็นงานประเพณี
ท่ีส าคญัในเดือนสิบสองหรือตรงกบัวนัเพญ็เดือนยี ่ข้ึน ๑๔-๑๕ ค ่า โดยจะมีการปล่อยโคมลอย
เพื่อเป็นการบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค ์มีการจุดดอกไมไ้ฟ ประกวดกระทง ขบวนแห่นาง
นพมาศ 
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
                        งานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัจดัข้ึนเดือนกุมภาพนัธ์ ในงานจดัใหมี้การ
ประกวดสวนหยอ่มพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั ภาคเชา้ของงานจะจดัใหมี้ขบวนรถบุปผชาติ และ
นางงามบุปผชาติ แห่จากบริเวณหนา้สถานีรถไฟ ผา่นสะพานนวรัฐไปสู่สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด  

                                                   © Copyrights. All rights reserved. © สงวนลิขสิทธ์ิ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

 
5. อตัลกัษณ์ 

อตัลกัษณ์ เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตน ความเป็นชาติพนัธ์ุเฉพาะ ของตน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจ ความภาคภูมิใจในตนเองหรือในคุณค่าแห่งตน และอตัลกัษณ์ของชุมชนนั้น เกิด
จากการอยูร่่วมกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั มีประสบการณ์ในการใชชี้วิตอยูร่่วมกนั ของคนในชุมชน 
ท าใหส้มาชิกในชุมชนตอ้งพยายามปรับตวัและด ารงตนใหส้อดคลอ้งเหมาะสม กบัความตอ้งการและ
ความคาดหวงั ก่อใหเ้กิดเป็นกฎเกณฑร์ะเบียบปฏิบติัธรรมเนียมประเพณีของชุมชน และมีการปฏิบติั
สืบต่อกนัมาจนเกิดเป็นวฒันธรรมการด ารงชีวิตของชุมชน(เสกสรร สรสรรพิสุทธ์ิ, 2546)โดยอตัลกัษณ์
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหน่ึงเดียว แต่อาจมีหลายลกัษณ์ท่ีประกอบกนัข้ึนมา เป็นตวัเรา พวกเรา อตัลกัษณ์ไม่ใช่
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ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยสังคม อตัลกัษณ์จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการ ซ่ึงใน
กระบวนการน้ีอาจมีทั้งการสร้างข้ึนมาใหม่อยา่งส้ินเชิงและการหยบิยมืบางส่วนทางวฒันธรรมของคน
อ่ืนมาท าใหเ้ป็นขอเรา เน่ืองจาก กลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มมีการปรับตวั ดว้ยเหตุน้ีเม่ืออตัลกัษณ์เก่ามีพลงั
นอ้ยลง อตัลกัษณ์ใหม่จึงถูก สร้างข้ึนมาทดแทน อตัลกัษณ์จึงเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอนตายตวัและไม่หยดุน่ิง 
การสืบทอดและผลิต อตัลกัษณ์ใหม่จึงเกิดข้ึนไดเสมอภายใตก้าลเวลาและบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไป 
(ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2542) ในแวดวงวฒันธรรมศึกษาจะพบมโนทศัน์เร่ือง อตัลกัษณ์ (identity) ถูก
กล่าวถึงควบคู่ไปกบัมโนทศัน์เร่ืองอ านาจ การนิยามความหมาย หรือการสร้างภาพตวัแทน 
(representation) ท าใหค้วามหมายของ identity เปล่ียนจาก “เอกลกัษณ์” ซ่ึงหมายถึง “คุณสมบติัของ
คนหรือส่ิงหน่ึง ท่ีท า ใหส่ิ้งนั้นโดดเด่นข้ึนมาหรือแตกต่างจากส่ิงอ่ืน” มาสู่ค าวา่ อตัลกัษณ์ในปัจจุบนั 
ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการ เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีความรวดเร็ว หลากหลายและซบัซอ้นมาก
ข้ึน อตัลกัษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ อตัลกัษณ์ระดบัปัจเจก (Individual Identity)  และ       
อตัลกัษณ์ร่วม (Collective Identity) ซ่ึงท่ีจริงแลว้อตัลกัษณ์ร่วมก่อให้เกิดความสงบอยูร่่วมกนัของกลุ่ม
ชนและไม่สามารถแยกออกจากการกระท าหรือละทิ้งสถานภาพของปัจเจกในกลุ่ม ไดก้ลุ่มท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัน้ีจะตอ้งมีประเพณีบางอยา่งซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นของกลุ่มตวัเอง โดยท่ีสมาชิกของกลุ่มไม่
จ  าเป็นตอ้งรู้จกัสมาชิกอ่ืนๆทั้งหมด แต่เขาจะตอ้งรู้วา่ประเพณีอยา่งนั้นๆเป็น ประเพณีกลุ่มเรา ประเพณี
เฉพาะของกลุ่มมีเอกลกัษณ์ของตวัเองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) ไดเ้สนอวา่ 
อตัลกัษณ์เป็นการเช่ือมต่อระหวา่ง ความเป็น ปัจเจกกบัโครงสร้างสังคม (social aspect) สังคมก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีและระบบคุณค่าท่ีติดตวัมา ในมิติน้ีอตัลกัษณ์จึงเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ (symbolic aspect)
ดว้ย เพราะเป็นการแสดงออกซ่ึง ความสัมพนัธ์ต่างๆดงักล่าวกระท าผา่นสัญลกัษณ์หลากหลายแบบ ใน
อีกดา้นหน่ึงอตัลกัษณ์ก็เก่ียวขอ้งกบัมิติ “ ภายใน” ของความเป็นตวัเราอยา่งมากทั้งในดา้นอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด เพราะ มนุษยใ์หค้วามหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมาย เก่ียวกบัตนเองในส่วนท่ี
สัมพนัธ์กบัโลก identity และ subject จึงซอ้นทบักนัอยูจึ่งมีการแบ่งอตัลกัษณ์ออกเป็น 2 ระดบั คือ      
อตัลกัษณ์บุคคล (Personnel Identity) และอตัลกัษณ์ทางสังคม (Social Identity) การก่อรูปและการ
ปรากฏตวัของ อตัลกัษณ์มีเน้ือหามาจากจิตส านึกส่วนตวัและ จิตส านึกร่วมในระดบัสังคม ท่ีเกิดจาก
การนิยามตวัเองวา่ ตวัเองคือใคร มีความเป็นมาอยา่งไร แตกต่างจากคนอ่ืน กลุ่มอ่ืน และสังคมอ่ืน
อยา่งไร และใชอ้ะไรเป็นเคร่ืองหมายในการแสดงออก ซ่ึงอตัลกัษณ์ดงักล่าว โดยสามารถแสดงผา่นส่ือ 
สัญญะต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลครอบง าภายในสังคมนั้นๆ เช่น ภาษา ศาสนา เคร่ืองแต่งกาย และการบริโภค 
ท าใหอ้ตัลกัษณ์กลายเป็นส่ิงท่ีแปรเปล่ียนไปตาม บริบทอยา่งไม่รู้จบ และเป็นคุณสมบติัท่ีสร้างข้ึนตาม
สถานการณ์เฉพาะหนา้  
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กระบวนการได้มา หรือสร้างอตัลกัษณ์ 
อตัลกัษณ์ถูกสร้างและถูกก่อตวัข้ึนมา โดยผา่นการปฏิสังสรรคร์ะหวา่งบุคคล ซ่ึงใน บุคคล

หน่ึงๆ ก็จะมีอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย และเม่ือบุคคลนั้นยอมรับในอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หน่ึง ในขณะ
เวลานั้น ก็หมายถึงบุคคลนั้นไดท้  าการก าหนดต าแหน่งของตนเอง และก าหนดต าแหน่ง ในทางสังคม 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายหลายในการ สร้างอตัลกัษณ์ โดยท่ี
ตวัเราก็มีส่วนร่วมในการก่อตวัของอตัลกัษณ์ของตวัเราเองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการ นิยาม การสร้างและการ
ผลิตซ ้ าของอตัลกัษณ์อาจท าได ้2 วธีิไดแ้ก่ 

1. การนิยามอตัลกัษณ์ในทางบวก ( positive identification) เป็นการนิยามอตัลกัษณ์หรือ ให้
ความหมายเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ และสังคมวฒันธรรมของตนเองหรือคนภายใน สังคม
โดยเฉพาะปัญญาชน ส่ือมวลชนและหน่วยงานรัฐ  

2. การนิยามอตัลกัษณ์ในทางลบ  (negative identification) เป็นการนิยามหรือเป็นการสร้าง       
อตัลกัษณ์โดยคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน ซ่ึงเป็นคนภายนอกชุมชน ทั้งท่ีเป็นศตัรูและพนัธมิตร อตัลกัษณ์ในแง่
น้ีเป็นการพิจารณาจากมุมมองคนภายนอก อตัลกัษณ์ในแง่น้ีเป็นการพิจารณาจาก มุมมองคนภายนอก 
อตัลกัษณ์ท่ีไดม้า จึงออกมาในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น กระบวนการในการสร้างอตัลกัษณ์ ( process 
of identity construction) จึงเป็น ความพยายามของผูค้นในสังคมท่ีตอ้งการจะแสวงหาพื้นท่ีทางสังคม
และการแสดงออกทาง วฒันธรรม เพื่อเรียกร้องสิทธิในการด ารงอยูอ่ยา่งแตกต่างและอยา่งมีความเสมอ
ภาคกบักลุ่มชนอ่ืนๆ จากการศึกษาความหมายของ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม หมายถึง ความรู้สึกของ
กลุ่มหรือวฒันธรรมร่วมของกลุ่ม หรือการท่ีปัจเจกชนมีอิทธิพล หรือไดรั้บการยอมรับจากวฒันธรรม
ของกลุ่มนั้นๆ นอกจากน้ีการยอมรับวฒันธรรมของกลุ่มคนยงัมีความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของบรรทดัฐาน
ทางสังคม (Norms) ซ่ึงบุคคลตอ้งสามารถยอมรับความเป็นเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มนั้น
ใหไ้ด ้

ความส าคญัของการสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม จะท าใหเ้ห็นความแตกต่างและความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ทั้งน้ีความแตกต่างดงักล่าวนั้นควรไดรั้บการยอมรับมากกวา่ท าการต าหนิหรือ
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มคน เพราะเกิดจากความแตกต่างและการไม่ยอมรับในวฒันธรรมเฉพาะ
ของกลุ่มนั้นๆ นอกจากน้ีการยอมรับในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มจะท าใหบุ้คคลไดรั้บการยอม
รับเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มไดง่้ายมากข้ึนดว้ย 

ฮอลล ์(Hall, S., 1997, p.1) กล่าววา่ อตัลกัษณ์ หรือ identity ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูต่าม “ธรรมชาติ” 
หรือ เกิดข้ึนลอยๆ แต่ก่อรูปข้ึนมาภายในวฒันธรรม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยท่ีวฒันธรรมก็เป็นส่ิง
สร้างทางสังคม (social construct) และไม่ใช่อะไรท่ีหยดุน่ิงตายตวั หากแต่เป็นวงจรซ่ึงมีผูเ้รียกวา่ “วงจร
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แห่งวฒันธรรม” (circuit of culture) ดงันั้นอตัลกัษณ์ทั้งหลายทั้งปวงจึงถูกผลิต (produced) ข้ึนมา ถูก
บริโภค (consumed) และถูกควบคุมจดัการ (regulated) อยูใ่นวฒันธรรม พร้อมกนันั้นก็มีการสร้าง
ความหมายต่างๆ (creating meanings) ผา่นทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตวัแทน (symbolic 
systems of representation) ท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งแห่งท่ีต่างๆ ทางอตัลกัษณ์อนัหลากหลายท่ีเราอาจน าเอา
สร้างเป็นอตัลกัษณ์ของเรา 
 
6.วถิีชีวติ 

ประเวศ วะสี (2545) กล่าววา่ วถีิชีวติชุมชนคือวฒันธรรม วฒันธรรมคือวถีิชีวติร่วมกนัของ
กลุ่มชนท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ อนัประกอบดว้ย ความเช่ือร่วมกนั การมีระบบคุณค่าร่วมกนั 
การท ามาหากิน ภาษา การดูแลรักษาสุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่
วฒันธรรมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ เช่ือมโยงกนัอยา่งบูรณาการ  
 ศาสตราจารย ์ ดร.อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์ ไดใ้หนิ้ยามวถีิชีวติของชุมชนไวว้า่ เป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวติของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน ท่ีพิจารณาไดจ้าก 
1. บทบาท ท่ีสมาชิกแสดงออกมา ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล สถาบนั 

องคก์ร และชุมชน โดยท่ีแต่ละปัจเจกอาจมีหลายบทบาทเม่ือท าหนา้ท่ีอยูต่่างสถานท่ีและเวลา หรือ
แมแ้ต่เวลาและสถานท่ีเดียวกนั เปรียบเสมือน ครูใหญ่ท าหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีลูกชายของตนเรียน
อยู ่และมีคุณแม่เป็นครูในสังกดัโรงเรียนน้ีดว้ย 

2. โครงสร้างและหนา้ท่ีของสมาชิก ท่ียอ่มเป็นไปตามความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก และระหวา่ง
สถาบนั องคก์ร และชุมชน ท่ีจะมีเป้าหมายการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ แต่เม่ือชุมชนใดมีผลประโยชน์
เหล่ือมซอ้นกนัในเชิงไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั สถานการณ์ยอ่มเปล่ียนแปลงไปในทางลบไดถ้า้
ปราศจากการประนีประนอมกนั และอาจส่งผลกระทบต่อการท าลาย โครงสร้างและหนา้ท่ีของอีก
ชุมชนหน่ึงท่ีไม่สามารถปกป้องตนเองได ้

3. การก าหนดเง่ือนไขของความสัมพนัธ์ ในลกัษณะเครือญาติ เพื่อน เครือข่าย คู่คา้ขาย ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในผลประโยชน์รวมกนั หรือคู่แข่งขนักนั 

4. การก าหนดขอ้ตกลง กฎเกณฑท์างสังคม ท่ีอาจพฒันาข้ึนเป็นระเบียบ บรรทดัฐานทางสังคม 
ประเพณี และกฎหมายท่ีมีบทบงัคบั 

5. มีการสร้างกลไกทางสังคม เป็น Law enforcement ท่ีมีพลงัและอ านาจบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ ดงักล่าว 
ในรูปแบบของความเช่ือ พิธีกรรม กลไกทางสังคมท่ีมีอ านาจและเป็นพลงัของตวัแทนของ สมาชิก 
สถาบนั องคก์ร และชุมชน ทั้งประเภท Law enforcement ท่ีมีขอบเขตการบงัคบัใชท่ี้มีวงกวา้ง
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แตกต่างกนั ตามอ านาจท่ีหนุนหลงักลไกนั้น ๆ ทั้งอ านาจท่ีน่าเช่ือถืออยา่งเป็นเหตุเป็นผล หรือ
อ านาจท่ีนอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ (Super Natural Power) 

เน้ือหาแห่งวถีิชีวิตของแต่ละชุมชนยอ่มแตกต่างกนั แต่ท่ีเหมือนกนัคือการท าหนา้ท่ีของกลไก
ทางสังคมท่ีแฝงไปดว้ย ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติท่ีพฒันาข้ึนเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบติั ส่วนวถีิชีวติ
ชุมชนขอ้หา้ม (Taboo) และกฎเกณฑใ์นการปฏิบติัก็กลายเป็นบรรทดัฐาน (Norms) ท่ีถ่ายทอดเรียนรู้
สืบต่อกนัมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทานปะร าปะรา การละเล่น ละคร เพลงพื้นบา้น ลิเก ซอ จอ้ย (ออก
เสียงทางภาคเหนือเป็น จอ๊ย) ล าตดั ง้ิว บลัเล่ท ์และอาจมีสัญลกัษณ์แทนตวัอกัษร แต่สะทอ้นความเช่ือ
หรือขอ้หา้มไดช้ดัเจน โดยอาจอาศยัความเช่ือ เร่ือง ผ ีและส่ิงเหนือธรรมชาติมาเป็นกลไกในการควบคุม
พฤติกรร 

ชุมชนยอ่มมีวธีิการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง ความรู้ระดบัชุมชน มกัเรียกกนัวา่เป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีอาจจ าแนกไดห้ลายสาขาตามประเภทขององคค์วามรู้ ซ่ึงเน้ือแทข้ององคค์วามรู้ คือ ความเป็น
ธรรมชาติ หรือธรรมชาติวทิยา เพียงแต่นกัวชิาการมาคิดแตกยอ่ยเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาหลกัๆ 
ไดแ้ก่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี นอกจากน้ี ยงัมีการแยกแยะองคค์วามรู้ยอ่ยเหล่าน้ี ออกเป็น เฉพาะดา้น เช่น สาขา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ อาจจ าแนกเป็น ของคน พืช สัตว ์ ถา้พิจารณาจาก คน ก็คงดูไดจ้ากสาขาทาง
การแพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ เทคนิคการแพทย ์ ท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่เส้นผม ประสาท ลงไปถึงส้นเทา้ ก็
ได ้แต่สาขาใดจะส าคญักวา่กนั นั้น ยอ่มข้ึนกบับริบทและมิติท่ีพิจารณากนั อยา่งไรก็ตาม ทุกองคค์วามรู้
ยอ่มมีความสัมพนัธ์ต่อกนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ซ่ึงวถีิชุมชน ตอ้งพึ่งพาความเช่ือมโยงเหล่าน้ีดว้ยความ
เขา้ใจท่ีปราศจากความเยอ่หยิง่แต่เอ้ืออาทรต่อกนั 

 
การเรียนรู้วฒันธรรมชุมชน  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีผสมกลมกลืนอยูก่บัวฒันธรรม คติความเช่ือ และพิธีกรรม ของ

ทอ้งถ่ิน การศึกษาให้รู้ถึงวฒันธรรมของชุมชนจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น เน่ืองจากการพฒันา ทอ้งถ่ินหากขาด
เสียซ่ึงมิติทางวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ ไปเสียแลว้ อาจจะท าใหก้ารพฒันานั้นๆ ลม้เหลวก็เป็นไดด้งั
จะเห็นไดจ้ากการท่ีเบนดา้ และ คุก๊ (Benda, Dave & Cook, Eric, 2004) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาของคน
พื้นเมือง(Indigenous Education) ประเทศออสเตรเลีย โดยใชแ้นวคิดวา่ “ใหค้นของชุมชนนั้นเป็นผูใ้ห้
การศึกษา ตอ้งอาศยัคนของเขาตอ้งฝึกคนของเขาใหส้ามารถกลบัไปช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ินของเขา 
ไม่เช่นนั้นจะท าใหส้ าเร็จไดย้าก เพราะคนใน ชุมชนจะไม่ยอมรับและใหค้วามเช่ือถือคนนอก” 
ปัญหาของการจดัการศึกษาส าหรับ ชาวพื้นเมืองท่ีส าคญั คือ ครูผูส้อนไม่เขา้ใจเด็กนกัเรียนท่ีเป็นคนต่าง
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เผา่พนัธ์ุนัน่คือ ครูไม่เขา้ใจ ในวฒันธรรมของชุมชนนั้นนัน่เอง รวมทั้งไวท ์ (White,Maria,1997) ท่ี
พบวา่ ความไม่ต่อเน่ืองทางวฒันธรรม (Cultural Discontinuity) หรือ ความขดัแยง้แตกต่างของ
วฒันธรรม หลายๆ วฒันธรรม (The Clash of Cultures) ของชนกลุ่มในวฒันธรรมท่ีแขง็กวา่ไม่นอ้ยท่ี
อาศยัอยูข่องคนส่วนใหญ่นกัเรียนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีไดรั้บการเล้ียงดูและเติบโตมาในสังคม ท่ีมี
วฒันธรรมของตนเอง แลว้ถูกผลกัเขา้สู่ระบบโรงเรียนท่ีเนน้สั่งสอนวฒันธรรม ของชนกลุ่มใหญ่หาก
ปล่อยใหเ้กิดความขดัแยง้กนัในทางวฒันธรรมต่อไป เด็กท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยจะรู้สึกถูกบีบบงัคบัใหต้อ้ง
เลือกวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึง และจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน คือ ความส าเร็จ (ในโรงเรียน) 
กลายเป็นความลม้เหลว (ในชุมชน) และ ความลม้เหลวกลายเป็นความส าเร็จ สอดคลอ้งกบั เสรี พงศพ์ิศ 
(2533) ท่ีไดก้ล่าวถึง จอนิโอโดเชา ซ่ึงเป็นชาวปะกาเกอะญอ หรือกะเหร่ียง ชาวบา้นยางตาล ต าบล 
หนองเต่า อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดว้ิจารณ์วา่ ระบบการศึกษาท าใหเ้ด็กกะเหร่ียง สูญเสีย
เอกลกัษณ์ของตนเอง ไม่ภูมิใจในตวัเอง ครูเองก็ดูถูกภูมิปัญญาของกะเหร่ียง เด็กจึงไม่เคยภูมิใจใน
ตวัเองเด็กชาวกะเหร่ียงพยายามหาทางออกไปจากหมู่บา้นไปเรียนต่อ ท างาน เพื่อไม่ใหใ้ครดูถูก แทนท่ี
จะหาวธีิอยูบ่า้น และท าใหชี้วติของผูค้นดีข้ึน และ มุกดา อินตะ๊สาร เป็นชาวดอกค าใตเ้ป็นครูท่ีบา้นเกิด 
และไดรั้บทราบปัญหาของเด็กๆ ปัญหาครอบครัว ความยากล าบากในการท ามาหากิน การปรับตวั การ
อยูร่่วมกบัคนพื้นราบอ่ืนๆ การสูญเสีย เอกลกัษณ์และความพยายามแสวงหาความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง 
กลายเป็นปมดอ้ย และปัญหา สังคมส าหรับหลายคน ซ่ึง ประเสริฐ ตระการศุภกร (2540) ไดเ้สนอแนะ
ในงานวจิยัวา่ รัฐพึง ปรับปรุงการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างคนสองวฒันธรรมใหพ้ลเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ ของสังคม  

วฒันธรรมจึงเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีเป็นแกนส าคญัของมนุษยท์ั้งน้ีเพราะ วฒันธรรมเป็น
แบบแผนในการด ารงและด าเนินชีวติของคนในสังคม วฒันธรรมเป็นตวัก าหนด พฤติกรรมหรือควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยใ์นแต่ละสังคม ซ่ึงมนุษยท่ี์อยูใ่นสงัคมเดียวกนัร่วมกนัสร้างข้ึน วฒันธรรมมีทั้ง
ส่วนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่วนท่ีเป็นรูปธรรมจะแสดงออกมาในรูปแบบของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนวฒันธรรม ท่ีเป็นนามธรรมจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
ความเช่ือ ความคิด ความรู้สึก และ สามารถถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงได ้(กาญจนา แกว้เทพ, 
2538) วฒันธรรมของชุมชนนั้นมีโอกาสท่ีจะปะทะสังสรรคก์บัวฒันธรรมอ่ืน คือ วฒันธรรมจากสังคม
เมืองหรือสังคมตะวนัตกและวฒันธรรมจากนกัพฒันา ซ่ึงผลของการปะสังสรรคจ์ากวฒันธรรม
ภายนอกน้ีอาจท าใหว้ฒันธรรมของชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงไปไดด้งันั้น การศึกษาการท าความเขา้ใจ
และการเรียนรู้วฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง และการมองวฒันธรรมชุมชน ตามความเป็นจริงวฒันธรรมจะเป็น
ส่ิงท่ีช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของชุมชนในมิติต่างๆ อีกทั้ง วฒันธรรมยงัเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นทุน
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ของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงเม่ือชุมชนเกิดกระบวนการ เรียนรู้อยา่งลึกซ้ึงและเหมาะสมแลว้ จะท าใหเ้ขา้ใจ
ถึงศกัยภาพศกัด์ิศรีของตนเอง เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของวฒันธรรมนั้น ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดการพฒันา วฒันธรรมของชุมชนอยา่งเป็นพลวตัร แลว้สามารถน าวฒันธรรมนั้นมาประยกุตใ์ชก้บั 
คล่ืนวกิฤตการณ์จากกระแสโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ (กาญจนา แกว้เทพ, 2538) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เสรี พงศพ์ิศ (2533) ท่ีช้ีใหเ้ห็นศกัยภาพของชุมชนและโรงเรียน วา่ ถา้หากมีกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาอยา่งเหมาะสม ชุมชนจะคน้พบ “ทุน” ของชุมชน อีกมากมายและพอเพียงเพื่อ
การพึ่งตนเองและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โรงเรียนเองก็เช่นเดียวกนั สามารถพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน ครู
และชุมชนไปพร้อมกนัในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ในท่ีน้ี“ทุน” ท่ีมีอยูใ่นชุมชนก็คือ ทุนทาง
วฒันธรรมของชุมชนนัน่เอง และ สุทธาสินี วชัรบูล และคณะ (2546) ท่ีไดเ้ล็งเห็นวา่ ท่ามกลางกระแส
ความวกิฤตและความสับสน ยงัปรากฏวา่มีชุมชนจ านวนหน่ึงท่ีสามารถพฒันากระบวนการ เรียนรู้ให้
สามารถปรับตวักบั กระแสการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งสมศกัด์ิศรีสามารถแกไ้ขปัญหาแสวงหาทางออก
ใหก้บัชุมชน ไดอ้ยา่งเหมาะสมจนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยมีจุดเร่ิมตน้ของ
กระบวนการเรียนรู้ คือ การเกิดจิตส านึกในการรักษาตนเองและการคน้พบภูมิธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ี
ถูก ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ วถีิชีวติ ความเช่ือ พิธีกรรม จารีตประเพณีระบบสังคม และโครงสร้าง 
ความสัมพนัธ์ของชุมชน รวมทั้งกระบวนการทางวฒันธรรม โดยดูวา่มีส่ิงดี ส่ิงงามอนัถือเป็น ทุนทาง
วฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในชุมชน แลว้น ามาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ท่ีกลมกลืนกบัความรู้ เก่า ซ่ึงเม่ือ
กระทบปัญหาจึงไดพ้ฒันาการเรียนรู้อยา่งเป็นพลวตัรจากภายในของวฒันธรรม ประเพณีนั้นๆ แลว้
น ามาปรับประยกุตห์าทางออกใหก้บัชุมชนอยา่งสร้างสรรคอี์กทั้ง อดิศร จนัทรสุข (2548) ไดก้ล่าววา่ 
หากตอ้งการพฒันาประเทศชาติใหเ้กิดความเจริญ ย ัง่ยนืทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้จากมุมมองทาง ศิลปวฒันธรรมเป็นส าคญั  

 
7.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom) ไดมี้ผูค้วามหมายดงัน้ี  

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539) หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติของ
คนเราผา่นกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวเิคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองคค์วามรู้ท่ี
ประกอบกนัข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรู้ดงักล่าวไม่ไดแ้ยกยอ่ยออกมาเป็นศาสตร์ 
เฉพาะสาขาวชิาต่าง ๆ อาจกล่าวไวว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัเป็นพื้นฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีจะ
ช่วยในการเรียนรู้ การแกปั้ญหา การจดัการ แลการปรับตวัในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสังคม ชุมชนและในการตวัของผูรู้้เอง หากมีการสืบคน้หาเพื่อศึกษา 
และน ามาใชก้็จะเป็นท่ีรู้จกักนัเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยคุตามสมยัได ้  

ศักดิ์ชัย เกยีรตินาคินทร์ (2542) ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ องคค์วามรู้
ความสามารถของชุมชนท่ีสั่งสมสืบทอดกนัมานาน เป็นความจริงแทข้องชุมชนเป็นศกัยภาพท่ีจะใช้
แกปั้ญหา จดัการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อใหด้ ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งผาสุก เป็นแก่น
ของชุมชนท่ีจรรโลงความเป็นชาติใหอ้ยูร่อดจากทุกขภ์ยัพิบติัทั้งปวง  
 จารุวรรณ ธรรมวตัิ (2543) ไดใ้หค้วามหมาย ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ แบบแผน การด าเนิน
ชีวติท่ีมีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซ่ึงไดส้ั่งสมและปฏิบติัต่อกนัมา ภูมิ
ปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได ้

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้พอสรุป
ไดว้า่ ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ โดยใช้
สติปัญญาสั่งสมความรู้อยา่งแพร่หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหวา่งศาสนา สภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอ้มการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่าน้ีมาจนหลายชัว่คนซ่ึงจะเป็นวถีิการด าเนิน
ชีวติของมนุษยน์ั้น เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศยัภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูม่าใชใ้นการตั้งถ่ินฐาน การประกอบอาชีพการปรับตวัและแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต จน
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติและสังคม 

 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีมากมายหลายแขนง แต่มกัจะถูกมองวา่ลา้
หลงัคนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยใหค้วามนิยมและสืบสานกนัมากนกั ส่วนใหญ่แลว้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมกัสืบ
ทอดบอกกล่าวกนัเป็นการภายใน เช่น สูตรท าอาหาร หรือต ารับต าราต่าง ๆ ท าใหไ้ม่เป็นท่ีรับรู้กนั
โดยทัว่ไป อาจจ าแนกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็น 10 ลกัษณะไดด้งัน้ี 

1. ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัความเช่ือและศาสนา - ภูมิปัญญาประเภทน้ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปใน
แต่ละทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีพื้นฐานทางความเช่ือในศาสนาท่ีแตกต่างกนั ส าหรับภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของไทยซ่ึงเก่ียวกบัความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกันั้นไดมี้ส่วนสร้างสรรคส์ังคม โดย
การผสมผสานกบัความเช่ือดงัเดิมจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน 

2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรม - เน่ืองจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นส่ิงท่ีดี
งามท่ีคนในทอ้งถ่ินสร้างข้ึนมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวญัและก าลงัใจคนในสังคม ภูมิปัญญา
ประเภทน้ีจึงมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติในสังคมเป็นอยา่งมากดงัจะเห็นไดจ้ากประเพณี
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และพิธีกรรมท่ีส าคญัในประเทศไทยลว้นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติของคนในสังคมแทบ
ทั้งส้ิน 

3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้น - เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปต่างๆโดยการน า
ทรัพยากรท่ีมีอยูม่าประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหลงัจากนั้นไดสื้บทอดโดยการพฒันาอยา่งไม่
ขาดสายกลายเป็นศิลปะท่ีมีคุณค่าเฉพาะถ่ิน 

4. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัอาหารและผกัพื้นบา้น - นอกจากมนุษยจ์ะน าอาหารมาบริโภคเพื่อ
การอยูร่อดแลว้ มนุษยย์งัไดน้ าเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช ้ เพื่อใหอ้าหารท่ี
มีมากเกินความตอ้งการสามารถเก็บไวบ้ริโภคไดเ้ป็นเวลานานซ่ึงถือวา่เป็นภูมิปัญญาอีกประเภท
หน่ึงท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต นอกจากน้ียงัน าผกัพื้นบา้นชนิดต่างๆมาบริโภคอีกดว้ย 

5. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการละเล่นพื้นบา้น - การละเล่นถือวา่เป็นการผอ่นคลายโดยเฉพาะ
ในวยัเด็กซ่ึงชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยส่วนใหญ่จะใชอุ้ปกรณ์
ในการละเล่นท่ีประดิษฐม์าจากธรรมชาติซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวถีิชีวติท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ และรู้จกั
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยา่งกลมกลืน 

6. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม - ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจาก
การสร้างสรรคข์องแต่ละภาคเราสามารถพบหลกัฐานจากร่องรอยของศิลปวฒันธรรมท่ีปรากฏ
กระจายอยูท่ ัว่ไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นตน้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
เทคนิค ความคิด ความเช่ือของบรรพบุรุษเป็นอยา่งดี 

7. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น - ภูมิปัญญาประเภทน้ีส่วนมากแสดงออกถึงความ
สนุกสนาน และยงัเป็นคติสอนใจส าหรับคนในสังคม ซ่ึงมีส่วนแตกต่างกนัออกไปตามโลกทศัน์
ของคนในภาคต่างๆ 

8. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัสมุนไพรและต ารายาพื้นบา้น - ภูมิปัญญาประเภทน้ีเกิดจากการสั่ง
สมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงัถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
เพราะถือวา่เป็นปัจจยัส่ี ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย ์หากไดรั้บการพฒันาหรือส่งเสริมจะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได ้

9. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐกรรม - เทคโนโลยแีละส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นการประดิษฐกรรมและหตัถกรรมชั้นเยีย่ม ซ่ึง
ปัจจุบนัไม่ไดรั้บความสนใจในการพฒันาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทน้ีเท่าท่ีควร หากมีการ
เรียนรู้และสืบทอดความคิดเก่ียวกบัการประดิษฐกรรมและหตัถกรรมใหแ้ก่เยาวชน จะเป็นการ
รักษาภูมิปัญญาของบรรพชนไดอี้กทางหน่ึง 
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10. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวติตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ - เน่ืองจากคนไทยมี
อาชีพท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านา ท าไร่ จึงท าใหเ้กิดภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัความ
เช่ือและพิธีกรรมในการด ารงชีวติเพื่อแกปั้ญหาหรือออ้นวอนเพื่อใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ใน
การเพาะปลูกและเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรดงัจะเห็นไดจ้ากพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกษตร
ทัว่ทุกภูมิภาคของไทย 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เดิมมนุษยเ์รียนรู้ส่ิงต่างๆ เรียนรู้วถีิการด าเนินชีวติ โดยการถ่ายทอดจากพอ่แม่สู่ลูกหลานผา่น
ทางสถาบนัครอบครัว หรือทอ้งถ่ินท่ีด ารงชีวติอยู ่ส่ิงต่างๆ ท่ีถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานน้ีเป็นความรู้ท่ี
เกิดจากการสั่งสมและถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่น และมีการปรับและพฒันา ความรู้เหล่าน้ีใหเ้หมาะสมในแต่
ละยคุแต่ละสมยัโดยล าดบั ปรากฏการณ์เหล่าน้ีคือ กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการด าเนิน
ชีวตินัน่เอง  
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีฐานอยูท่ี่วฒันธรรมมีลกัษณะจ าเพาะเจาะจงเฉพาะทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์
กบัธรรมชาติ (ประเวศ วะสี, 2545) ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็น ความรู้ในทอ้งถ่ิน เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ทั้งของตนเอง และท่ีไดรั้บ ของชาวบา้นท่ีมีอยู ่การถ่ายทอดมา (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี, 2541) มีความเก่ียวขอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวิตทั้งทางดา้นสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการประกอบ อาชีพ (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2542) ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดงักล่าว มี
รากฐานมาจาก ความเช่ือทางศาสนาท่ียดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา ในลกัษณะของคติความเช่ือ จารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นความรู้ท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกนัใน ทุกๆ 
เร่ือง หรือทุกศาสตร์สาขาวชิา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ (เสรี พงศพ์ิศ, 2533,) สาระส าคญัของการศึกษา
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือ การสืบคน้หาคุณค่าท่ีดีงามอนัเป็นจิตวญิญาณ ของบรรพบุรุษท่ีมีอยูใ่นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อการสืบทอด อนุรักษฟ้ื์นฟูและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัยคุสมยั (Phongphit, Sari 1986)  

 
 ลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลกัษณะท่ีเป็น
นามธรรมและรูปธรรม ท่ีสะทอ้นออกมาในลกัษณะสามมิติอยา่งเป็นเอกภาพ คือ ภูมิปัญญาท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง คนกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม คนกบัคนอ่ืนในสังคม และคนกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
ส่ิงเหนือธรรมชาติ (สามารถ จนัทร์สูรย,์ 2534)  

 
 พทัยา สายหู (2534) กล่าววา่ ภูมิปัญญาของมนุษยป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น
ประสบการณ์โดยตรง เป็นส่วนท่ีไดรั้บมาจากความรู้ความคิดประสบการณ์ของ บุคคลอ่ืน และส่วนท่ี
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ตนเองสังเคราะห์ข้ึนใหม่โดย เอกวทิย ์ณ ถลาง (2546) ไดแ้บ่งขอ้มูลภูมิปัญญาแบ่งออกเป็น 4 หมวด 
คือ 1) วถีิการด าเนินชีวติ การแกปั้ญหา การปรับตวักบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และการปรับตวัทางสังคม 
2) ความเช่ือ โลกทศัน์ชีทศัน์ 3) ศิลปะ หตัถกรรม-ประดิษฐก์รรม และ 4) กระบวนการและพฤติกรรม
การเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาคลา้ยคลึงกบั ยศ สันตสมบติั (2542) ท่ีไดจ้  าแนกองคค์วามรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 1) องคค์วามรู้ดา้นอาหารและยา 2) ดา้นระบบ การผลิตและการ
จดัการทรัพยากร 3) ดา้นความเช่ือ พิธีกรรม จารีตและประเพณีและดา้นวถีิปฏิบติัและ 4) ดา้นความคิด
สร้างสรรคว์รรณกรรม ศิลปวฒันธรรม 
 โดยการเรียนรู้ภูมิปัญญาแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และแบบเป็น ลาย
ลกัษณ์อกัษร ภูมิปัญญาท่ีเรียนรู้ในอดีตมีทั้งภูมิปัญญาท่ีเป็นศิลปะชั้นสูง และภูมิปัญญาท่ีใชร่้วมกนัใน
การด ารงชีวติ (สามารถ จนัทร์สูรย,์ 2534) เพื่อเป็นแนวทางช่วยแกปั้ญหา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ ภูมิปัญญาอ่ืนๆ และมีเครือข่าย
ของการเรียนรูู้(ประเวศ วะสี, 2545) ซ่ึงการเรียนรู้ของ คนไทยในอดีต มีความสัมพนัธ์อยูท่ี่วดั วงั บา้น
หรือชุมชนมุ่งเนน้การอบรมสั่งสอน เพื่อการ ปลูกฝังแนวคิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภกัดีต่อ
องคพ์ระมหากษตัรย ์ รวมทั้งเป็นการ ฝึกฝนอาชีพ ทั้งน้ีการเรียนรูู้โดยการดงัท่ีกล่าวมา เป็นการเรียนรู้
ใน 4 ลกัษณะ คือ 1) การเรียนรู้ปฏิบติั2) เรียนรู้โดยซึมซบั 3) เรียนรู้แบบตวัต่อตวั และ 4) เรียนรู้อยา่ง
เป็นองคร์วมบูรณาการ รอบดา้น (เสรี พงศพ์ิศ, 2533)  
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความผกูพนักบัธรรมชาติเกิดข้ึน สั่งสม และพฒันามาตามยคุสมยั ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีผกูติดกบัวถีิชีวติ จิตใจ ความคิด ของชุมชนอยา่งเป็นองคร์วม การท่ีจะน าเอาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ให้คนอ่ืนไดเ้รียนรู้ ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าใหภู้มิปัญญาเพิ่มพนูข้ึน 
จ าเป็นตอ้งแสวงหาวธีิการท่ีเหมาะสม เอกวทิย ์ ณ ถลาง กล่าววา่ แนวทางในการจดัการความรู้เร่ืองภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ตอ้งใหเ้กียรติชาวบา้นเป็นคน คิดเอง ท าเอง ประยกุตด์ดัแปลงส่ิงท่ีอยูใ่นส านึก หรืออยู่
เบ้ืองลึกความเคยชินของเขามาปรับใชม้ากกวา่การจดัตั้งองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นศาสตร์
แลว้เรียนรู้ท านองเดียวกบั การเรียนรู้ภาควชิาการ (ประพนธ์ ผาสุขยดื, 2547) สอดคลอ้งกบั วจิารณ์ 
พาณิช กล่าววา่ ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควรไดรั้บการยกระดบัและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้น
ชีวติ ความเป็นอยูข่องคนไทยมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ ควรมีการรวบรวม ประมวล จดัระบบใหอ้ยูใ่นสภาพ ท่ี
เขา้ถึงหรือคน้หาไดโ้ดยง่าย รวมทั้งควรท าใหข้อ้สนเทศดา้นภูมิปัญญา มีลกัษณะเป็นเครือข่าย ขอ้มูลท่ี
เป็นพลวตั (ประพนธ์ ผาสุขยดื, 2547) และ สวงิ ตนัอุด (2547) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหาในการใชอ้งคค์วามรู้
ทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย แต่องคค์วามรู้เหล่านั้น ก็ยงัถูกจ ากดัอยูใ่นแค่ระดบัพื้นท่ีเน่ืองจากองคค์วามรู้ท่ีมี



53 
 

 

อยูข่าดการยกระดบัให้เป็นระบบขาดการยกระดบัใหมี้สถานะทางสังคมไม่ไดถู้กน ามาสร้างเป็น
บทเรียนและความรู้ใหแ้ก่สังคม 

 
8. หลกัสูตรท้องถิ่น 
 กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน (2543) นิยาม หลกัสูตรทอ้งถ่ินวา่เป็นหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึน
จากสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน หลกัสูตรทอ้งถ่ินจะสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ผูเ้รียนแสวงหาองค์
ความรู้ท่ีตอบสนองกบัวถีิชีวิตของตนเอง ปรับตนเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกใน                
ยคุโลกาภิวตัน์ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถน าความรู้ไปใชก้ารพฒันาตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนได ้ จึงอาจสรุปไดว้า่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดั
ใหก้บักลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจดัตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
เป้าหมายหลกั คือ ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 

ความหมายหลกัสูตรท้องถิ่น 

ตามหลกัการการจดัการศึกษาในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหมี้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน การพฒันาเพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ภายใตห้ลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544   ใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนัอนัน าไปสู่ประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียนนั้น  การ
พฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงส าคญัในการประยุกตใ์ช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน   และ
แต่ละชุมชนอยา่งแทจ้ริง  (ธีรศกัด์ิ  อคัรบวร, 2545)  โดยจะกล่าวถึงความหมายดงัน้ี 

สงดั  อุรานนัท ์   (อา้งถึงใน ณริศรา   พฤกษะวนั, 2547)  กล่าววา่หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เป็น
หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  ควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และสนองความตอ้งการ
ของสังคมท่ีใชห้ลกัสูตร ดงันั้น หากหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนมีจุดมุ่งหมายส าหรับใชใ้นชุมชนแห่งใดแห่ง
หน่ึงโดยเฉพาะก็ยอ่มสนองต่อความตอ้งการของสังคมไดม้ากท่ีสุด 

พนัธวทิย ์  ยนืยิง่  (2543) กล่าวถึงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน คือมวลประสบการณ์ท่ีจดัใหผู้เ้รียนโดย
ปรับหลกัสูตรแม่บทให้เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ิน  หรือเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บัทอ้งถ่ินหรือชุมชนใดชุมชนหน่ึงโดยเฉพาะมีการผสมผสานวฒันธรรม
ของชุมชน  และความเป็นทอ้งถ่ินในหลกัสูตร  เพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วถีิชีวติของตนเอง  
เศรษฐกิจ อาชีพ   และสังคมอยา่งลึกซ้ึง เป็นการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินในลกัษณะพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื
ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 
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ใจทิพย ์  เช้ือรัตนพงษ์  (2539) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ินว่า  เป็นมวล
ประสบการณ์ท่ีสถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตั้งอยูห่รือทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

 ณริศรา  พฤกษะวนั (2547) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ินวา่ คือมวล
ประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่ีครู บุคลากรในโรงเรียน และชาวบา้นในชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูเ่ขา้เป็น
แนวร่วมช่วยกนัจดัท าข้ึน โดยบูรณการวถีิชีวติ กระบวนการเรียนรู้ และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินเขา้กบัเน้ือหาสาระทางวชิาการ อาจจะเลือกสรรมาจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือจดัท า
ใหม่เป็นเอกเทศจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีเป้าหมายเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากโรงเรียน ในเชิงพลวตัรกบัความคงอยูข่องชุมชนและความตระหนกัถึง
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการพฒันาแบบยัง่ยนืใหก้บัชุมชนนั้น จึงเป็นลกัษณะ  และความส าคญัของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

 จากการศึกษาความหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน พอสรุปไดว้า่ หลกัสูตรทอ้งถ่ินหมายถึง มวล
ประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัชุมชนในการจดัท ามวลประสบการณ์ใหผู้เ้รียน
ไดศึ้กษา โดยมวลประสบการณ์เหล่านั้น เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีร่วมกนัศึกษาสภาพปัญหา
ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความภาคภูมิใจในถ่ินของตน 

หลกัการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น หลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีหลกัในการพฒันาท่ีส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้กิด
ปัญญา หรือเกิดการเรียนรู้ ดงัน้ี ( กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543) 

1. การเรียนรู้เพือ่สร้างองค์ความรู้ มีเป้าหมายมุ่งท่ีการเรียนรู้สภาพปัญหา วธีิการแกปั้ญหา และการ
ปรับปรุงอยา่งลึกซ่ึง คือ ใหรู้้และเขา้ใจอยา่งกระจ่างวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัจนสามารถวเิคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ของตนเองได ้

2. การเรียนรู้เพือ่พฒันาความสามารถในการปฏิบัติจริง มีเป้าหมายมุ่งท่ีการเรียนรู้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อการปฏิบติัจริง จนเกิดความช านาญและสามารถปฏิบติัไดใ้นทุกสถานการณ์ 

3. การเรียนรู้เพือ่การอยู่ร่วมกนั มีเป้าหมายมุ่งท่ีการเรียนรู้ เพื่อเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมดว้ยการมี
ความเช่ือ และตระหนกัวา่มนุษยทุ์กคนตอ้งร่วมมือกนั พึ่งพาอาศยักนัและอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 

4. การเรียนรู้เพือ่การพฒันาศักยภาพ เป้าหมายมุ่งท่ีการเรียนรู้ เพื่อพฒันาตนเองใหมี้ชีวติท่ีงอกงาม 
ปรับปรุงบุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ เนน้การมีเหตุผลและมีวสิัยทศัน์ 
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ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เป็นหลกัสูตรบูรณาการท่ีผูเ้รียน ชุมชนและครู
ร่วมกนัสร้างข้ึน เพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน เรียนจากชีวติ เรียนแลว้เกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติอยา่งมีคุณภาพและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอยา่งมีความสุข การเรียนการสอนจะสอนตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน โดยครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้น 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงมีความส าคญั ดงัต่อไปน้ี (กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน,2543) 
1. เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเน้ือหาสาระของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนตามสภาพปัญหาท่ีเป็นจริง 
2. ท าใหกิ้จกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริงได ้
3. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิการแสวงหาความรู้ เพื่อท่ีจะมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาในชีวติจริงของ
ตนเองในวนัขา้งหนา้ รวมทั้งวธีิวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจท่ีเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติของตนเอง 
4. ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นสมาชิก
ของชุมชน 

ลกัษณะของหลักสูตรท้องถิ่น ลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ( กองพฒันาการศึกษา
นอกโรงเรียน,2543) 
1. เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองความหลากหลายของปัญหามุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้หมาะสมกบัเพศ วยั 
มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด และทกัษะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริงจนเกิด
ทกัษะและสามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์อ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เป็นหลกัสูตรท่ีส่งเสริมใหท้อ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรของตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประโยชน์จากการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตนเอง เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียนกบัชีวติจริงและการท างาน 
รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความรักและความผกูพนักบัทอ้งถ่ินของตนมีการส่งเสริมให้ใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 
3. เป็นหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติจริง และมุ่งเนน้การเรียนรู้อยา่งบูรณาการ ไม่แยกส่วน
ของกระบวนการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูจะเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า
ใหค้  าปรึกษา และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่การคิดเป็น ท า
เป็นและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้
4. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาไดต้ลอดเวลา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
5. เป็นหลกัสูตรท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมในดา้นศีลธรรม จริยธรรมและการ
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ธ ารงไวซ่ึ้งสังคมประชาธิปไตย การรักษาส่ิงแวดลอ้ม เกิดศรัทธาเช่ือมัน่ในภูมิปัญญา และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินของชุมชนและของประเทศชาติ 

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น กระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี ( กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543) 
ขั้นท่ี 1 การส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน 
ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความตอ้งการของผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 3 เขียนผงัหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 4 เขียนหลกัสูตร 

1. ส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน คือ การศึกษาขอ้มูลเป็นอยูข่องชุมชน เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผูส้ ารวจไดแ้ก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ผูเ้รียน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยส ารวจขอ้มูลจากเอกสารซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น ขอ้มูลจากการวางแผนของ
ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ขอ้มูลจาก จปฐ. ขอ้มูลจาก กชช.2 ค และจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีไดร้วบรวมไวแ้ลว้ และส ารวจขอ้มูลปฐมภูมิท่ีผูส้ ารวจไปรวบรวมขอ้มูลจากชุมชน เป็นขอ้มูลท่ีส าคญั
และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนัของผูเ้รียนและชุมชน 
ประเด็นในการส ารวจขอ้มูล เช่น โครงสร้างดา้นกายภาพ และประวติัชุมชนขอ้มูลประชากร เศรษฐกิจ 
การศึกษา สังคม และวฒันธรรม การเมือง การปกครองและขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของชุมชน 
วธีิการส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน อาจใชห้ลายๆ วธีิการผสมผสานกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
สมบูรณ์และเป็นรูปธรรม เช่น การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม การสังเกต หรือการจดัเวทีประชาคม 
เป็นตน้ 

2. การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เม่ือท าการส ารวจชุมชนเสร็จแลว้ ขอ้มูลท่ีได้
จะมีสภาพปัญหาของชุมชนท่ีหลากหลาย มีทั้งปัญหาท่ีเป็นระดบัความตอ้งการ (What) และปัญหาความ
จ าเป็น (Need) ดงันั้น จะตอ้งน าปัญหานั้นมาวเิคราะห์ จดัหมวดหมู่ของปัญหา เช่น แบ่งตามประเภท
ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา และขอ้มูล
เก่ียวกบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน และน าทรัพยากรใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3. การเขียนผงัหลกัสูตร การจดัท าผงัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผงัหลกัสูตร หมายถึง กรอบความคิดหวัขอ้ของ
หลกัสูตร ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ยหวัขอ้เร่ือง หรือหวัขอ้เน้ือหาหลกั และ
หวัขอ้ยอ่ยท่ีไดจ้ากความตอ้งการ ( เป็นผลจากการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา จากการส ารวจมาจาก
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ชุมชน)ใหน้ าหวัขอ้ความตอ้งการมาจดัท าผงัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยโครงสร้างของผงัหลกัสูตร 
ประกอบดว้ย 

หัวเร่ืองหลกั (Theme) หรือหวัขอ้เน้ือหาหลกัเป็นหวัขอ้ท่ีบอกถึงช่ือเร่ืองใหญ่ไดจ้ากกลุ่มความตอ้งการ  
( ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหา ) ซ่ึงจะคลุมความตอ้งการยอ่ยๆ ในขอบข่ายเร่ืองเดียวกนั 

หัวข้อย่อย (Title) เป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีตั้งจากความตอ้งการยอ่ยท่ีอยูใ่นกลุ่มความตอ้งการใหญ่ ซ่ึงอาจมี
หลายเร่ือง ในการพิจารณาหวัขอ้ยอ่ย ใหพ้ิจารณาความตอ้งการยอ่ยท่ีวิเคราะห์แลว้ก่อน ถา้เร่ืองใดเป็น
เร่ืองกลุ่มเดียวกนัโดยรวมเป็นหวัขอ้เดียวกนั 
การสร้างกรอบหวัเร่ืองยอ่ย จะตอ้งจดัล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากข้ึนตามล าดบั หรือจดัล าดบั
จากความเร่งด่วน ไปสู่เน้ือหาท่ีเร่งด่วนนอ้ยกวา่การสร้างกรอบหวัเร่ืองยอ่ยสามารถสร้างเพิ่มเติมได ้
ดงันั้น ในแต่ละหวัขอ้หลกัควรมีกรอบวา่งไวด้ว้ยเม่ือพบปัญหาใหม่ในเร่ืองเดียวกนัก็สามารถมาใส่
กรอบเพิ่มเติมได ้ดงัตวัอยา่ง 

8. การศึกษานอกระบบ  

 การศึกษา ในมาตรา 4 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นิยาม ความหมายของ
การศึกษา มีความหมายวา่ "กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรมการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต" และมาตรา 15 ไดก้ าหนดระบบการศึกษา ในการจดัการศึกษามี
สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัพระเจา้อยูห่วักบั
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ส าหรับการศึกษาของประชาชนชาวไทยท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเห็นความส าคญัของการศึกษา ส าหรับประชาชนท่ีอยูใ่นชนบทเป็น
อยา่งมาก ทรงริเร่ิมตั้ง "ศาลารวมใจ" ตามหมู่บา้นชนบท เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้ป็นท่ีอ่านหนงัสือ โดย
พระราชทานหนงัสือประเภทต่างๆ แก่หอ้งสมุด "ศาลารวมใจ" นอกจากนั้นมีพระราชด าริ จดัท า
โครงการพระดาบส เม่ือ พ.ศ.2519  

 "อาศรมของพระดาบส" เป็นพระราชกรณียกิจท่ีพระองคท์รงห่วงใยประชาชนนอกระบบ
โรงเรียนท่ีพลาดโอกาสในการศึกษา เป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระราชทานแก่ประชาชนท่ีมีความรัก
วชิาการ ใฝ่หาความรู้ใส่ตนเองแต่ไม่สามารถหาท่ีเรียนไดอ้าจเน่ืองจากการขาดแคลนทุนทรัพย ์ จึงมี
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พระราชด าริใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนประเภทน้ี ใหมี้ลกัษณะเดียวกบัการศึกษาในสมยัโบราณ ท่ีผู ้
ตอ้งการหาวชิาตอ้งดั้นดน้ไปหาพระอาจารย ์ ซ่ึงเป็นพระดาบสมีส านกัอยูใ่นป่า แลว้ฝากฝังตวัเป็นศิษย ์
ส าหรับอาศรมของพระดาบสหรือส่วนใหญ่เรียก "โรงเรียนพระดาบส" ใชส้ถานท่ีของส านกัพระราชวงั 
ณ 384-389 ถนนสามเสน รับสมคัรผูเ้รียนไม่จ  ากดัเพศ วยั วฒิุ ความรู้หรือฐานะ เปิดสอนคร้ังแรก เม่ือ
เดือนสิงหาคม 2519 มีผูเ้ขา้ศึกษาจ านวน 6 คน หลกัสูตรการเรียนใชเ้วลา 1 ปี แต่เม่ือปฏิบติัจริงๆ ใช้
เวลาเพียง 9 เดือน นกัศึกษาท่ีเรียนส าเร็จการโรงเรียนพระดาบส มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพ
ไดต้ามวชิาท่ีตอ้งการ ผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาในโรงเรียนพระดาบสมีทั้งต ารวจ ทหาร พลเรือน และทหาร
ผา่นศึกท่ีทุพพลภาพ ครูผูส้อนส่วนมากเป็นผูท้รงคุณวุฒิ อาสาสมคัร โดยถือวา่การสอนวชิาความรู้ให้
ศิษยเ์ป็นวทิยาทาน ไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน โรงเรียนน้ีมีองคมนตรีและผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนๆ เป็น
ผูด้  าเนินการ วชิาท่ีโรงเรียนเปิดสอนคร้ังแรก ไดแ้ก่ วชิาซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า วทิยติุดตั้งไฟฟ้า พร้อมกบัการ
เรียนการสอนน้ี ผูเ้รียนสามารถหารายไดใ้นรูปสหกรณ์ 

  ปัจจุบนัวถีิการเรียนรู้ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การขยายตวัทางสังคมในโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) ไดแ้ผข่ยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง องคค์วามรู้และวทิยาการใหม่ๆ ลว้นเกิดข้ึนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดจนพฒันาการของระบบเศรษฐกิจท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ท า
ใหป้ระชากรเกิดความตอ้งการในการแสวงหาความรู้ น าไปสู่การเรียนรู้ในแทบทุกกิจกรรมของสังคม 
วถีิการเรียนรู้ของมนุษยจึ์งขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ(ชั้นเรียน) ไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งผลท าใหเ้กิดกิจกรรมทางการศึกษารวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย  

ความหมายของการศึกษานอกระบบ  

 ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ.
2551 มาตรา 4 ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการศึกษานอกระบบไวว้า่ “การศึกษานอกระบบ” หมายความ
วา่ กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีชดัเจน มีรูปแบบ 
หลกัสูตร วธีิการจดัและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมท่ียดืหยุน่และหลากหลาย ตามสภาพความ
ตอ้งการและศกัยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
มีมาตรฐาน เพื่อรับคุณวฒิุทางการศึกษา หรือเพื่อจดัระดบัผลการเรียนรู้  
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 นอกจากน้ี ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ยงัไดใ้หค้วามหมายของ
ค าวา่ การศึกษานอกระบบ ไวด้งัน้ี “การศึกษานอกระบบ”หมายถึง การศึกษาซ่ึงจดัข้ึนนอกระบบ
ปกติ ท่ีจดัใหก้บัประชาชนทุกเพศทุกวยั ไม่มีการจ ากดัพื้นฐานการศึกษาอาชีพประสบการณ์หรือความ
สนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ในดา้นพื้นฐานแก่การด ารงชีวิต ความรู้ทางดา้น
ทกัษะ การประกอบอาชีพและความรู้ดา้นอ่ืน ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ การจดัการศึกษามี
ความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวดัผล
และประเมินผล ซ่ึงเง่ือนไข การส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตร จะตอ้งมีตามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน  

 อาจกล่าวไดว้า่ การศึกษานอกระบบหมายถึง กระบวนการทางการศึกษาท่ีจดัข้ึนเพื่อเพิ่มหรือ
พฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ประชาชน ทั้งในดา้นความรู้ ความช านาญ หรืองานอดิเรกต่างๆ ผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาอาจไดรั้บ หรือไม่ไดรั้บเกียรติบตัรก็ได ้ซ่ึงเกียรติบตัรน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปรับเทียบเงินเดือน 
หรือศึกษาต่อ ยกเวน้การศึกษาสายสามญัของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ท่ีมีการมอบวฒิุบตัรท่ีสามารถปรับเทียบเงินเดือนหรือศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้  

 การศึกษานอกระบบเกิดข้ึนคร้ังแรกใน ปี ค.ศ. 1967 ในการประชุมของ UNESCO เร่ืองThe 
World Educational Crisis ซ่ึงไดนิ้ยามการศึกษานอกระบบ หมายถึง "การจดัการกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ่งบริการใหค้นกลุ่ม
ต่างๆ ของประชากร ทั้งท่ีเป็นผูใ้หญ่และเด็ก" โดยเนน้การเรียนรู้ (Learning) แต่ในปัจจุบนัการศึกษา
นอกระบบคือ กระบวนการจดัการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน ทั้งท่ีเป็นทศันคติ ทกัษะ และความรู้ซ่ึง
ท าไดย้ดืหยุน่กวา่การเรียนในระบบโรงเรียนทัว่ไป สมรรถนะท่ีเกิดจากการศึกษานอกระบบมีตั้งแต่
ทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม การแกไ้ข ความขดัแยง้การแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
การเป็นผูน้ า การแกปั้ญหาร่วมกนั การสร้างความเช่ือมัน่ ความรับผดิชอบและความมีวนิยั การศึกษา
นอกระบบยคุใหม่จึงเนน้การเรียนรู้และสมรรถนะ (Learning and Competency) (จรวยพร ธรณินทร์, 
2550)  

 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการศึกษา ซ่ึงเปิดโอกาสใหก้บัผูท่ี้
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเอง ใหส้ามารถ
ด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะอ่อนตวัใหผู้เ้รียนมีความสะดวก
เลือกเรียนไดห้ลายวธีิ จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนและสังคมเป็นอยา่งยิง่ การศึกษานอกโรงเรียน
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มีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิดท่ีบุคคลไดรั้บจากการเรียนรู้ ไม่วา่จะ
เป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากโปรแกรมการศึกษาท่ีจดัข้ึน
นอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีมิไดอ้ยู่
ในระบบโรงเรียนปกติ ไดมี้โอกาสแสวงหาความรู้ ทกัษะ ทศันคติ เพื่อมุ่งแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
ฝึกฝนอาชีพ หรือการพฒันาความรู้เฉพาะเร่ืองตามท่ีตนสนใจ (อาชญัญา รัตนอุบล, 2540)  

 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจดัให้กลุ่มเป้าหมายไดพ้ฒันาชีวติและสังคม 
โดยมีหลกัการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้
ดอ้ยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทกัษะ 
ปลูกฝังเจตคติท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตวัใหท้นักบั
ความเปล่ียนแปลงของวทิยาการต่าง ๆ ท่ีเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีความสุขตามควร แก่
อตัภาพ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538 อา้งถึงในอาชญัญา รัตนอุบล ( 2540)  

 งานดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียนหมายถึง การจดักิจกรรมการศึกษาท่ีจดัข้ึนนอกระบบ
โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ชดัเจน กิจกรรมการศึกษา
ดงักล่าว มีทั้งท่ีจดักิจกรรมโดยเอกเทศ และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมอ่ืน หน่วยงานท่ีจดัการศึกษานอก
โรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนท่ีอาศยั การศึกษาเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่วตัถุประสงคใ์นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม ในทางทฤษฎีจึงไดน้บัเน่ืองเอาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นระบบหน่ึง
ของการศึกษาตลอดชีวติ ท่ีมีส่วนเช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นและต่อเน่ืองกบัการศึกษาในระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอธัยาศยั ท าใหก้ารศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นความหวงัของวงการศึกษา และเป็น
กลไกท่ีส าคญัของรัฐในการพฒันาคุณภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศได ้ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงถือเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงมีภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้งให้ประชาชนไดรั้บ
การศึกษาอยา่งเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงชีวติตามมาตรฐานของ
สังคมท่ีเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงไดรั้บการศึกษา นอกจากนั้นยงัจะตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีต่อเน่ืองจาก
การศึกษาขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อน าความรู้ไปพฒันาอาชีพของตน (กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน, 
2543)  

 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่และหลากหลาย
รูปแบบ ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองอายแุละสถานท่ีโดยมุ่งหมายใหเ้ป็นการศึกษาเพื่อพฒันา คุณภาพมนุษย ์ มี
การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลกัสูตร วธีิการเรียนการสอน ส่ือ การวดัผลและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
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สภาพปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงอาจแบ่งได ้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทความรู้
พื้นฐานสายสามญัประเภทความรู้และทกัษะอาชีพ และประเภทขอ้มูลความรู้ทัว่ไป 

ลกัษณะของการจัดการศึกษานอกระบบ  

การศึกษานอกระบบ เป็นรูปแบบของการจดัการศึกษา ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูรั้บบริการท่ีพลาดโอกาส 
จากการศึกษาในระบบ วตัถุประสงคข์องการศึกษามีความชดัเจนเช่นเดียวกบัการศึกษาในระบบ แต่จะมี
ขอ้แตกต่างตรงท่ี รูปแบบ หลกัสูตร วธีิการจดัและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรม มีความยดืหยุน่และ
หลากหลายกวา่ สนองตามสภาพความตอ้งการและศกัยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น แต่ก็
ยงัคงมีวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจดั
ระดบัผลการเรียนรู้  

หลกัการของการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกโรงเรียนจึงยดึหลกัการส าคญั 5 ประการ เป็นหลกัท่ีตก
ลงยอมรับและใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ดงัน้ี (กองพฒันาการศึกษานอก
โรงเรียน, 2543)  

1) หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา การจดัการศึกษานอกโรงเรียน เนน้การสร้าง โอกาสและ
ทางเลือกทางการศึกษาใหแ้ก่คนทุกคน ใหส้ามารถใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ พฒันาชีวติของตน
ใหส้ามารถด ารงชีวิติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม การท่ีทุกคนสามารถ
ไดรั้บการศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2) หลกัการพฒันาตนเองและพึ่งพาตนเอง การจดัการศึกษานอกโรงเรียนจะตอ้งจดัการ เรียน
การสอน หลกัสูตรและกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหส้ามารถเรียนรู้เกิด ความ
ส านึกท่ีจะพฒันาตนเองได ้ เป็นคนคิดเป็น สามารถปรับตวัในการด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
ท่ามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลงของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  

3) หลกัการบูรณาการการเรียนรู้และวถีิชีวติ หลกับูรณาการการเรียนรู้และวถีิชีวติเป็นหลกัการ
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 2 ประการ คือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และการ
พฒันาความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงไดบู้รณาการเอาการเรียนรู้และวถีิชีวติเขา้ดว้ยกนัอยา่งผสม กลมกลืน โดย
ผูเ้รียนไม่แปลกแยกไปจากของจริงท่ีไดป้ระสบอยู ่ ซ่ึงจะท าใหมี้ความมัน่ใจในตนเอง รู้จกัและเขา้ใจ
ตวัเอง อนัจะเป็นปัจจยัใหพ้ฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4) หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน หลกัการจดัการศึกษานอกโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่ง
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เหมาะสมส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดวตัถุประสงค ์ หลกัสูตร 
วธีิการเรียนและการประเมินผลตนเองได้ 

5) หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลกัการส าคญั ในการจดั
การศึกษานอกโรงเรียนท่ีย ัง่ยนื ถาวรและต่อเน่ืองตลอดชีวติ เพราะชุมชนจะเป็นศูนยก์ลางของการ จดั
การศึกษาใหก้บัชุมชน ทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน รวมตลอดทั้งวถีิชีวิตของชุมชนจะเป็นปัจจยัส าคญั
ของการจดัการศึกษานอกโรงเรียนท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน ผูป้ฏิบติังานการศึกษา นอก
โรงเรียนจึงตอ้งยดึชุมชนเป็นเง่ือนไขส าคญัในการจดัการศึกษา 

 จึงสามารถสรุบไดว้า่ การศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการจดัการศึกษาใหผู้พ้ลาดโอกาส
เรียนจากระบบการศึกษาปกติ หรือผูต้อ้งการพฒันาตนเอง ไดรั้บการเรียนรู้ โดยเนน้การเพิ่มศกัยภาพ
ของผูเ้รียน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ท่ีจะส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิมนุษยชนท่ีทุกคนพึง
ไดรั้บดงักล่าว ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริง เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางและเป็นไปในอตัราท่ีรวดเร็ว อนัจะส่งผลใหป้ระเทศมีศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาโดยรวมเพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพราะเป็น
การพฒันาท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาโดยมุ่งเนน้ใหค้นมีคุณธรรมน าความรู้ อนัจะเป็น
สะพานทอดน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป 

9. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สุพจน์   ชุมผาง (2551) ไดท้  าวจิยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยหนงัสือบทร้อยกรองประกอบภาพ เร่ือง ฮีตสิบสองประเพณีการ
ท าบุญประจ าเดือนชาวอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
โรงเรียนบา้นท่ามะไฟหวาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดั
ชยัภูมิ ผลการวจิยัพบวา่ การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง และนกัเรียน มีความเห็นสอดคลอ้งกนักบันโยบายของสถานศึกษาและมีความตอ้งการใน
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 97.43 ไดห้ลกัสูตรและเอกสาร
ประกอบหลกัสูตร หนงัสือบทร้อยกรองประกอบภาพจ านวน 12 เล่ม การประเมินหลกัสูตร แผนการ
จดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบวา่มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 ซ่ึงเป็นค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับได ้ มีประสิทธิภาพเฉล่ีย
ทุกเล่ม 91.55/91.28 ซ่ึงเป็นไปตามประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีตั้งไว ้ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของ
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นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มทดลอง กลุ่มเผยแพร่มีความเหมาะสมสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนั 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.93 กลุ่มเผยแพร่ 3.78 ซ่ึงเป็น
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 ธญัวรัตม ์ ตั้งคีรี (2555) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองการจกัสานเตยปาหนนั ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนบา้นดุหุน จงัหวดัตรัง ปีการศึกษา 2555 เคร่ืองมือท่ีใช ้ ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 2) แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน4) แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน และ 5) แบบส ารวจความตอ้งการในการพฒันา
หลกัสูตร6) แบบประเมินการปฏิบติังานกลุ่มและรายบุคคล และ 7) แบบประเมินหลกัสูตรโดยใช้
เทคนิคปุยซองค ์Puissance Measure (P.M.) โดยผูเ้ช่ียวชาญ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีประสิทธิผล และ t – test และผลการวจิยัพบวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การ
จกัสานเตยปาหนนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคนิค
ปุยซองค ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.60 หมายความวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีคุณภาพปานกลางหรือใชไ้ด ้ผลการหา
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.05/88.23 (E1/E2) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์
80/80ค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 0.7309 หมายความวา่ ผูเ้รียนความกา้วหนา้
ในการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 73.09 นกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยรวมและเป็นรายดา้นทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยสรุป หลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม 
สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนเป็นการช่วยอนุรักษคุ์ณค่า ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การเรียนรู้ 
และเป็นการตอบสนองนโยบายหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 อจัฉราพร  เกษทอง (2548) ไดก้ารพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การประดิษฐ์ตุงลา้นนา เพื่อ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกั  เพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การ
ประดิษฐตุ์งลา้นนา  เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ  ดงัน้ี  1)  เพื่อส ารวจความ
ตอ้งการในการอนุรักษแ์ละสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การประดิษฐตุ์งลา้นนา  2)  เพื่อพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การประดิษฐตุ์งลา้นนา  3)  เพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การประดิษฐ์
ตุงลา้นนา  4)  เพื่อประเมินผลการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน การทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง การ
ประดิษฐตุ์งลา้นนา หลงัจากการทดลองพบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
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เร่ือง  การประดิษฐตุ์งลา้นนา  ไปใชห้ลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  คะแนนแบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานในการสอนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การ
ประดิษฐตุ์งลา้นนา  อยูใ่น  ระดบัดีมาก  ส่วนความคิดเห็นของยวุชนเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการเรียน
ตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การประดิษฐ์ตุงลา้นนา  มีความเหมาะสมอยูใ่น  ระดบัมากท่ีสุด  และการ
น าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การประดิษฐ์ตุงลา้นนา  ไปใช ้ มีประสิทธิภาพ  91.58/95.83 

 กชกร ธิปัตดี, วรัิช พรมสุพรรณ และสุจริต เพียรชอบ (2555)ไดร่้วมกนัพฒันาหลกัสูตรหมอล า
ในสถานศึกษาโดยใชย้ทุธศาสตร์การมี ส่วนร่วม: กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่
หลกัสูตรหมอล าในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.31/86.57 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
และผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมีคะแนนโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์มาก คิดเป็นร้อยละ 87.12 ดา้น
ความรู้มีคะแนนคิดเป็นร้อยละร้อยละ 86.57 โดยมีผลการเปรียบเทียบคะแนน หลงัเรียน สูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีคะแนนดา้นทกัษะคิดเป็นร้อยละ 87.31 และมีคะแนนดา้น
เจตคติ คิดเป็นร้อยละ 87.49 ผลการประเมินหลกัสูตร ผูบ้ริหารและครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และหวัหนา้ คุม้ บา้น มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรหมอล าในสถานศึกษา โดยรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนรายดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นกระบวนการ ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ ดา้นผลผลิต และ ดา้นบริบท อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดผลการประเมินลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ี
เหมาะสม ในการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมมีส่วนร่วมในระดบัดีมาก คิดเป็น ร้อยละ94.49 คือ 
ลกัษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัร่วมประเมินร่วมปรับปรุง และร่วมช่ืนชม เหมาะสมในระดบัดี
มาก รองลงมาไดแ้ก่ ร่วมตดัสินใจเหมาะสมในระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 75.00 

 สามารถ ใจเต้ีย, สิวลี รัตนปัญญา, และสมชาย แสนวงศ ์(2556) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพบทเรียน
วทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน เร่ือง ภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนากบัการเสริมสร้างสุขภาพผูป่้วยเอดส์ : สมุนไพร
และโภชนาการบ าบดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูติ้ดเช้ือเอดส์และผูป่้วยเอดส์ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นแม่ป้อก ต าบลศรีวชิยั อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู จ านวน 15 คน เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยวธีิเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยบทเรียนวทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ินจ านวน2 
บทเรียนไดแ้ก่ สมุนไพรบ าบดัส าหรับผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเอดส์และโภชนาการบ าบดัล าหรับผูติ้ดเช้ือ
และผูป่้วยเอดส์ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบประเมิน วเิคราะห์ ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์
ร้อยละ 80/80 (E1/E2) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนความรู้ ดว้ยการทดสอบค่า t แบบ
อิสระกนั (Independent t-test samples) และผลการศึกษา พบวา่ ค่าคะแนนในการท ากิจกรรมระหวา่ง
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เรียน (E1) และผลของการใชบ้ทเรียน (E2) เร่ือง สมุนไพรบ าบดัล าหรับผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ เท่ากบั 
82.50/84.75 และ เร่ืองโภชนาการบ าบดัล าหรับผูติ้ดเช้ือและ ผูป่้วยเอดส์เท่ากบั 81,06/86.78โดย
การศึกษาน้ีก าหนดประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑร้์อยละ 80/80 (E1/E2)  การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิบทเรียนวทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ินทั้ง 2 บทเรียน พบวา่ ค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉล่ียหลงั 
ทดลองใชบ้ทเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนทดลองใชบ้ทเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
(P-value =0.03 และ 0.04 ตามส าดบั) ในส่วนของความพึงพอใจ ผูติ้ดเช้ือเอดส์มืความพึงพอใจโดยรวม
ต่อบทเรียนในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 2.62 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53) ทั้งน้ี
ประชาชนและผูติ้ดเช้ือและผูป่้วย เอดส์ไดเ้สนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งสร้างนโยบายเพื่อการ
พฒันาพื้นท่ีป่าและจดัพื้นท่ีเพื่อการปลูกสมุนไพร ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญา
พื้นบา้นต่อไป 

 ปริวฒัน์ ช่างคิด (2554) ไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ี
เหมาะสมส าหรับจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการพฒันาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ 
เง่ือนไขความส าเร็จของการพฒันาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตศึ้กษา
ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและผูน้ าในชุมชน โดยใชแ้บบสอบถาม 
จ านวน 307 ชุด และ ศึกษาเชิงคุณภาพโดยประชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 1 กลุ่ม ผลการวจิยั 
พบวา่ รูปแบบการพฒันาเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับจงัหวดัชายแดน
ภาคใตคื้อรูปแบบการด าเนินงานตามหลกั เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความเขา้ใจ 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นประชาสัมพนัธ์4) 
ขั้นด าเนินงาน 5) ขั้นประเมินผล 6) ขั้นปรับปรุง/พฒันา ปัญหาและความตอ้งการพฒันาเด็กและเยาวชน
นอก ระบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บวา่ครอบคลุมทั้งดา้น ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยมีเง่ือนไขความส าเร็จ ของการพฒันา คือ ตอ้งมีผูป้ระสานและส่งเสริมงานดา้นการ
พฒันาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในชุมชนอยา่งเพียงพอ ตอ้ง เปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาแสดงความสามารถอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีผูป้กครองตอ้งใหค้วามส าคญัและส่งเสริม 
โดยใหโ้รงเรียน/สถาบนัการศึกษา และองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน  

 
มนสัวาสน์ โกวทิยาและ อมัพิกา แสงป่ิน (2555)ไดจ้ดัท าการวจิยัเร่ืองผลของการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เพื่ออนุรักษเ์พลงพื้นบา้นสาหรับนกัศึกษานอกระบบ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดันนทบุรี คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษ์
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เพลงพื้นบา้นภาคกลางสาหรับนกัศึกษานอกระบบ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดันนทบุรี 2) ทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษเ์พลงพื้นบา้นส าหรับ
นกัศึกษานอกระบบ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดันนทบุรี 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษานอกระบบ ท่ีมีต่อการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษเ์พลง
พื้นบา้น ประชากรในการศึกษาคือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น และนกัศึกษา
นอกระบบส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดันนทบุรี 
ผลการวจิยัสรุปวา่ 1) หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษเ์พลงพื้นบา้นภาคกลางท่ีด าเนินการตามแนวคิดการ
พฒันาหลกัสูตรรากหญา้ของ Taba (1962) ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การวนิิจฉยั
ความตอ้งการ 2. ก าหนดจุดประสงค ์   3. การเลือกเน้ือหาสาระ 4. จดัเน้ือหาสาระ 5. เลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ 6. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 7. การประเมินผล 2) ผลกาทดลองใชห้ลกัสูตรพบวา่ระดบั
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติในการอนุรักษเ์พลงพื้นบา้นของกลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมหลกัสูตรสูงกวา่
ก่อนเขา้ร่วมหลกัสูตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจใน
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษเ์พลงพื้นบา้นอยูใ่นระดบัมาก 

 

 
 
 
 
 




