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บท ั
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอประสบการณ์ภาคสนามจากงาน
วิจยั เรือ่ ง การน�าเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความเป็นพลเมือง
สู่การสร้างเมืองน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมผ่านหลักสูตรท้องถิ่น เนื่องจากงานวิจัยนี้
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม จึงให้ความส�าคัญกับการ
สังเคราะห์เรื่องเล่าและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้คนที่ร่วมกันในงานวิจัย
เพื่อให้เห็นแนวทางการสร้างพลเมืองผ่านหลักสูตรท้องถิ่น โดยหวังว่าบทความ
นี้จะช่วยให้นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน นักการศึกษา ครู และผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการท�าหลักสูตรหันกลับมาพิจารณาว่าหลักสูตรท้องถิน่ ทีแ่ ท้จริง
นั้นมีคุณค่าต่อการสร้างพลเมืองและสังคมไทยที่ยั่งยืน
ค�าส�าคั : หลักสูตรท้องถิ่น การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง การจัดการ
ศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

This article offers field perspective from the research entitled
Approaches to Education for Citizenship and Participatory
Community Building through Local/ Area Based Curriculum .
This project employs participatory action method. Syntheses of
stories and learning experiences of shared by research participants
are important as to demonstrates how Local/Area based curriculum
can be used for citizenship construction. Such fieldnote will enable
curriculum scholars, education specialist, teachers and concerned
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actors to reconsider the importance and value of Local/Area Based
Curriculum in preparing citizens and developing a sustainable society.

e words: Local Area Based Curriculum, Education for Citizenship,
Participatory Education
รูเ น วยทีจะมี านวิจัยทีชวยพัฒนา ลักสู รทอ ินเพือ
การพัฒนาพลเมือ เพราะที รูสอนทุกวันนี้เปา มาย น ก ือ
การเ รียม วามพรอม นักเรียนเ ิบ ้น ปเปนพลเมือ ที ี
าเ า เรียนรูเกียวกับทอ ิน ละสามาร เปนพลเมือ ี อ
ชุมชน เ ากจะเปนพลเมือ ี อ ประเทศชา ิ ละ อ ลก
ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน
(สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2558)

บทนา ส

ริ ้น

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกทีเ่ ชือ่ มร้อยผูค้ นและสิง่ แวดล้อมในมิตติ า่ ง
ให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างซับซ้อน การพิจารณาสภาพการณ์ของสังคม
ไทยในปัจจุบันจึงไม่สามารถแยกสถานการณ์ของท้องถิ่นออกจากสถานการณ์
ของโลกได้ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงในบริบทของพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งถือเป็นพื้นที่
เชิงรูปธรรมทีช่ ดั เจนในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกและมีปจั จัยความส�าเร็จ
อยู่ที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคม
การศึ ก ษา ในฐานะเครื่ อ งมื อ ในการเตรี ย มพลเมื อ งจึ ง ให้ ค วาม
ส�าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ในท้องถิ่นเห็น ได้จากการ
ก�าหนดนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ที่ส�าคัญคือ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาหลักของประเทศไทยที่เกิดขึ้น
เพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้หน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน
ชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ดังนั้นตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาจนถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเปิดโอกาสให้ชมุ ชนท้องถิน่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่ท�าให้เกิดกระบวนการการสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของ
ชุมชนท้องถิน่ ตลอดจนสร้างพืน้ ทีใ่ ห้ผใู้ หญ่ในชุมชนได้สอื่ สารกับเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันก�าหนดอนาคตของชุมชน โดยมีเปาหมายที่ส�าคัญอยู่ที่การเตรียม
พลเมืองให้พร้อมมีสว่ นร่วมในการท�าให้ชมุ ชนน่าอยู่ สามารถรับมือกับสถานการณ์
ปัญหาทีต่ นเองและชุมชนเผชิญท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 ได้
ส�าหรับประเทศไทย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
นั้น เริ่ ม เป็ นกระแสขึ้นอี กครั้ งภายหลังการรัฐ ประหารโดยนโยบายแรก ที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (National Council for Peace and rder)
ด�าเนินการคือ การก�าหนดนโยบายให้ทกุ โรงเรียนเพิ่มเติมรายวิชาหน้าที่พลเมือง
โดยได้ก�าหนดค่านิยม 12 ประการ ส�าหรับบูรณาการเป็นเปาหมายในการพัฒนา
ผู้เรียน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) คือ
1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม - เพื่อส่วนรวม
3. กตัญ ูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
183

วารสาร

สิทธิและสันติศึกษา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

4. ใ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักด�ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจ ายต�่า
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง
ค่านิยม 12 ประการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งที่แ งอยู่ในการศึกษา
ซึ่งการให้ความส�าคัญกับ ค่านิยม ซึ่งเป็นคุณค่า ( alue) ที่คนในสังคมให้การ
ยอมรับและเลือกเป็นหลักคิดในการยึดถือปฏิบัติ (ทิศนา แขมมณี, 2542, น.
2, สุมน อมรวิวัฒน์, 2535, น. 103) แม้ว่าค่านิยมดังกล่าวจะส่งเสริมและ
เคลื อ บแ งไปด้ ว ยเจตจ� า นงทางการเมื อ งแบบอนุ รั ก ษนิ ย มที่ ผู ้ ส อนต้ อ งพึ ง
ระมัดระวัง แต่การเลือกเข้าใจในแง่ดีของค่านิยมชุดนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจบริบท
ของสังคมไทยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่าวผ่านสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองซึ่งคาดหวังให้เป็น
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รายวิชาที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ดังกล่าว
การเตรียมคุณลักษณะของพลเมืองในอนาคตของประเทศไทยจึงตกเป็นหน้าที่
ของโรงเรียนที่จะต้องเริ่มด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ที่ ศธ 04039/1496) ครูผู้สอนจึงจ�าเป็นต้อง
เลือกน�าส่วนที่ดีของแนวคิดจากส่วนกลางปรับให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นของ
ตนเพื่อให้การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาพลเมืองนั้นประสบความส�าเร็จและ
ไม่ล้มเหลวเหมือนที่ผ่านมา
จากภาพรวมการศึ ก ษาของประเทศไทยที่ ผ ่ า นมาทางกระทรวง
ศึกษาธิการได้ระบุถงึ ปัจจัยความส�าเร็จทีจ่ ะท�าให้การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
ประเทศไทยก้าวไปสูเ่ ปาหมายได้ หนึง่ ในปัจจัยส�าคัญทีท่ างกระทรวงศึกษาธิการ
(2551) ได้ระบุไว้ก็คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
ประสบความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับต้องมีการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้การพัฒนาและการใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การจัดการศึกษาอย่างมีสว่ นร่วมจึงเป็นหัวใจส�าคัญใน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

สนา น าร

า

พื้นที่คลองหกวาเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเชื่อมร้อยกับ
คลองรังสิตทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนปัจจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเปลีย่ นสภาพจาก
ท้องนาเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ดึงดูดผู้คนและแรงงานทั้งจากในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิดชุมชนแออัดเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
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ธุรกิจบ้านจัดสรรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรลดลง พื้นที่สีเขียวลด
ลง แรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาอยูอ่ าศัยมากขึน้ ท�าให้เห็นได้ชดั ว่าสังคม
ท้องถิน่ ของพืน้ ทีค่ ลองหกวานัน้ เต็มไปด้วยความหลากหลาย ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดขึน้ นีล้ ว้ นเกิด
ขึน้ ตามกระแสการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับโลกจนถึงในระดับท้องถิน่ เมือ่ พิจารณา
ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับการ
พัฒนาพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2555 - 2559)
โดยมีสาระส�าคัญในยุทธศาสตร์ จ�านวน 7 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
พัฒนาการสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การ
บ�ารุงรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซึ่งก็มีเปาหมายส�าคัญอยู่ที่การสร้างจังหวัดปทุมธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น�าหลักสูตรท้องถิ่นเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนและคนในพื้นที่ผ่านการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) และเป็น
พื้นที่ ก นการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้คนที่เข้าร่วมโครงการ โดยคาด
หวังว่าผลจากการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจะมีส่วนพัฒนาให้ผู้เรียนเติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม เกิดความตระหนักรู้ในท้องถิ่น (Sense
of Place) ตระหนักรู้ในความหมายและคุณค่าของท้องถิ่นที่มีต่อตนเอง (Place
Meaning) และเชื่อมโยงตนเองเข้ากับท้องถิ่น (Place Attachment) จนก่อ
เกิดเป็นส�านึกพลเมืองที่มีทักษะพร้อมที่จะแสดงออกเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีกว่าเพื่อท้องถิ่น โดยผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็นผู้สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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และสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอแนวทางการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อการสร้างพลเมืองสู่การสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมในบริบท
พื้นที่รอบคลองหกวา

้ นบน ส้นทา ห าร ร
ร บ น าร ร นร้ น าน ิ ั

ล

วามจริ ชุมชนก อยากจะมามีสวนรวมกับ ร เรียน ก มรูวา
จะเ ามามีสวนรวม อยา ร ามี านวิจยั ทีชวยทา ร เรียนกับ
ชุมชน มีสวนรวมกันอยา ทจริ กจะ มี าก เพราะเปนประ ยชน์
กับทุก น ยิ าทา เกิ สิ ทีเรียกวาชุมชนนาอยู ทุก น น
ชุมชนก จะมี วามสุ
ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดแจ้งล�าหิน
(สัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2557)
งานวิ จั ย นี้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ การเรี ย นรู ้ แ ละการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) จึงถูกน�ามาใช้เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ซึง่ หัวใจในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนั้นการค�านึงถึงบริบทของพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Based
Curriculum) ดังนั้นกระบวนการระหว่างทางที่ท�าให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 8 โดยในการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
คือ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และในส่วนของกระบวนการจัดการศึกษานั้น ในมาตรา 29 ของ พ.ร.บ. ฉบับ
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ดังกล่าวยังระบุถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ในการจัดการศึกษาว่าให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันทางสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง เพื่อ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
คลองหกวา ยินดีที่ได้รู้จัก ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ในชุมชนรอบคลองหกวา โดยมีครูเป็นหัวหอกใน
การขับเคลือ่ นทัง้ ในฐานะของผูส้ านเครือข่ายภายในชุมชนและผูส้ ร้างองค์ความรู้
โดยมีนักวิจัยเป็นเพื่อนร่วมทาง และมีหน่วยงานเอกชนในพื้นที่คอยให้การ
สนับสนุน โดยมีสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�าเนินงานวิจัย อย่างไรก็ตามในฐานะนักวิจัยที่เพิ่งก้าวเท้าเข้าสู่ชุมชน
การหาเพื่อนร่วมทางในชุมชนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานวิจัย เราจึง
เริ่มจากการเข้าไปส�ารวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชน โดยจุดประสงค์หลักคือ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับทุนทางสังคมของชุมชน และจุดประสงค์ทสี่ า� คัญ
อีกประการคือการท�าความรู้จักและสร้างมิตรภาพระหว่างนักวิจัยกับบุคลต่าง
เช่น ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม
รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น การสัมภาษณ์เพื่อส�ารวจและวิเคราะห์ต้นทุนทาง
สังคมของชุมชนรอบพืน้ ทีค่ ลองหกวา รวมถึงอนาคตภาพสังคมน่าอยูท่ ชี่ าวชุมชน
ต้องการ ตลอดจนโจทย์ทา้ ทายการศึกษาเพือ่ พัฒนาความเป็นพลเมืองส�าหรับเด็ก
และเยาวชนในพืน้ ที่ โดยในการเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนัน้ ใช้ความสมัครใจ
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ของโรงเรียนเอง โดยมี 9 โรงเรียนทีส่ มัครใจมาร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่า
สามวา โรงเรียนวัดแปนทอง โรงเรียนวัดแจ้งล�าหิน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
ราม โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ โรงเรียนเจริญดีวิทยา โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยา และโรงเรียนวัดคลองชัน
เมื่อผู้วิจัยได้พบผู้คนที่คาดว่าจะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) ในระดับต่าง ของท้องถิ่นแล้ว สิ่งที่นักวิจัยขับเคลื่อนต่อมาก็คือ การพา
ให้ผู้คนทั้งหลายในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมท�า หลักสูตรท้องถิ่น
ผ่านหลักการ พาคิด-พาท�า ดังนี้
) าคิด คือการพาผู้คนในภาคส่วนต่าง ของชุมชน รวมถึงเด็ก
นั ก เรี ย นในชุ ม ชน มานั่ ง ล้ อ มวงพู ด คุ ย เพื่ อ ทบทวนทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชน
ร่วมกัน ผ่านการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ SW T Analysis เพื่อให้เห็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของชุมชน ตลอดจนประเด็นที่การศึกษาจะต้อง
เข้าไปหนุนเสริม จากนั้นจึงให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ภาพแห่งอนาคต (Scenario)
ของชุมชน จากนั้นจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ เปาหมาย และจุดเน้นที่ส�าคัญของ
หลักสูตรท้องถิ่น โดยจุดเน้นที่ส�าคัญได้แก่ 1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ
เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง 2) เป็นหลักสูตรที่ท�าให้ผู้เรียนมีจิตอาสา
และตระหนักในปัญหาของชุมชน 3) เป็นหลักสูตรทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะการคิดและ
ทักษะชีวิตของผู้เรียน
2) าท�า คือการพาครูทั้ง 9 โรงเรียนรอบพื้นที่คลองหกวาที่เข้าร่วม
โครงการให้กลายเป็นผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลงผ่านการสร้างหลักสูตรท้องถิน่ โดย
น�าวิสยั ทัศน์ เปาหมาย และจุดเน้นของหลักสูตรท้องถิน่ มาช่วยกันคิด ระดมสมอง
ออกแบบ และพัฒนาร่วมกันจนออกมาเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (Activity
- based Curriculum) ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมบนฐานของ
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กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นโครงงานเพือ่ สังคม ทีแ่ ต่ละโรงเรียนสามารถน�าหลักสูตร
ไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน หลักสูตรท้องถิน่ คลองหกวา ยินดีทไี่ ด้รจู้ กั
จึงเกิดขึน้ และถูกน�ามาใช้เป็นพืน้ ทีใ่ นการสร้างการมีสว่ นร่วมจากชุมชนให้เข้ามาสู่
กระบวนการการจัดการเรียนรูก้ บั ผูเ้ รียนซึง่ เป็นลูกหลาน และเป็นอนาคตของชุมชน

หลั ส รท้ ิน
ารสร้า ล
ทร า ห้ น น น ห้ นา

น า

ปทุม านี อ ี ี าย ปเยอะ เ ียวนี้ ทบจะ มมีอะ ร เ น
อยา กอนการทา ะกรอ วายทีนีจะ ั มาก เ ียวนี้ก าย
ป ลว มมี รทา ลวเรือ ราว อ ทอ ินจะ าย ปพรอมกับ
การเปลียน ปล รเปลา เปนเรือ นา ิ
ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์
(สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557)
หลักสูตรท้องถิ่น คือหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียนและความคาดหวังของผู้คนในท้องถิ่นนั้น โดยหลักสูตร
ท้องถิ่นจะต้องมีลักษณะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ซึ่งเราอาจเรียกหลักสูตรประเภทนี้ว่าเป็นหลักสูตรเชิง
พื้นที่ (Area based Curriculum) โดยมีเปาหมายส�าคัญอยู่ที่การสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการส่งต่ออนาคตของท้องถิ่นให้กับลูกหลาน เน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาองค์ความรูท้ ตี่ อบสนองกับวิถชี วี ติ ของตนเอง เท่าทัน และสามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ สามารถแสดงออกถึงการเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนในฐานะพลเมืองเด็ก และเยาวชนของชุมชน มีองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทสี่ ามารถน�าความรูไ้ ปใช้การพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552), ( นัท ธาตุทอง,
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2550), (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551), (ชัชวาล ทองดีเลิศ, 2553)
ความจริงค�าว่า หลักสูตรท้องถิ่น ปรากฏขึ้นครั้งแรกในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 จากนั้นพื้นที่ของหลักสูตร
ท้องถิ่นก็ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 แม้พนื้ ทีข่ องหลักสูตรท้องถิน่
จะถูกกล่าวถึงแต่กป็ รากฏในฐานะทีค่ รูในแต่ละโรงเรียนจะเลือกปฏิบตั ติ ามความ
เหมาะสม หลักสูตรท้องถิ่นจึงเป็นพื้นที่ยืดหยุ่นทางการศึกษา เช่น เป็นแนวทาง
การจัดการศึกษาทีส่ ถานศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับท้องถิน่ เป็นกรอบหลักสูตร
ท้องถิน่ ทีท่ กุ วิชาต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทพืน้ ที่ และเป็นวิชาเพิม่ เติม
หรือสาระเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหลักสูตรท้องถิ่น คลองหกวา ยินดีที่ได้รู้จัก
ที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันสร้างขึ้นมามีลักษณะส�าคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ (Integrated Curriculum) ผสมผสาน
เนื้อหาและกระบวนการของแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน หลักสูตรจึงมีลักษณะเป็น
หลักสูตรเชิงกว้างและเชิงลึก เชิงกว้างคือมุมมองของหลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเชิงลึกในประเด็นของการลงมือแก้ไขปัญหา
ตลอดจนอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรเชิงบูรณาการนี้จะ
ช่วยให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้ในชีวิตจริงได้
2. เน้นการมีส่วนร่วม หลักสูตรท้องถิ่นที่ดีต้องถูกสร้างจากการมี
ส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในท้องถิ่นนั้น การสร้างการมี
ส่วนร่วมจะท�าให้ชมุ ชนเห็นบทบาทของตนเองในการจัดการศึกษาเพือ่ ชุมชน น�า
ไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ตระหนักและสร้างความ
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ร่วมมือระหว่างกันในการส่งต่ออนาคตของชุมชนให้กบั พลเมืองรุน่ ใหม่ของท้องถิน่
3. มีเปาหมายส�าคัญอยู่ที่การพัฒนาพลเมืองท้องถิ่นที่เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีภูมิคุ้มกันในตัวเองและพร้อมที่จะแสดงออกถึงความ
เป็นพลเมืองแข็งขัน (Active Citizen)
จะเห็นได้ว่าหากเราน�าบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียน
มาเป็นตัวตั้งภาพของหลักสูตรท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป หลักสูตรท้องถิ่นจะไม่ใช่แค่
การท�าการเกษตร งาน ีมือ หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกร็ดความรู้ที่มา หรือ
ของดีในท้องถิ่นเท่านั้น แต่หลักสูตรท้องถิ่นจะเป็นทั้งหลักสูตรเชิงกว้างและลึก
เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงตัวเองกับท้องถิ่นได้
สร้างพื้นที่สร้างโอกาสใหม่ ให้เกิดขึ้นในชุมชน พลเมืองท้องถิ่นแข็งขัน (Active
Citizen) จึงเป็นเสมือนแสงไฟของชุมชนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
เ นเ ามาทา นทีชุมชน มา ามประวั ิ มู บาน มา าม
ปญ าชุมชนวามีอะ รบา ปากวา เออ มัน ีนะ ีทีเ น รู
เ นเ กนักเรียนสน จเรือ ราว อ ชุมชน เพราะ าลูก ลาน
เรา มสน จ ลว รจะมาสน จ
ปาขายกล้วยแขก หน้าที่ว่าการอ�าเภอล�าลูกกา
(สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2558)
คลองหกวา ินดีที่ ด้ร้จัก : การจัดการเรี นร้ านการท�า ครงงาน
เ ื่อสังคม
เมื่อเราพูดถึงกระบวนการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริม
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สร้างความเป็นพลเมืองให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งอนาคต รูปแบบการสอนโดยใช้
โครงงาน (Project Based Learning) ที่ใช้ปัญหาในท้องถิ่นเป็นฐาน (Problem
Based Learning) จึงถูกหยิบยกขึน้ มาเป็นกระบวนการส�าคัญหรือเรียกได้วา่ เป็น
หัวใจของหลักสูตรท้องถิ่น คลองหกวา ยินดีที่ได้รู้จัก วิธีการสอนดังกล่าวจะ
ช่วยบูรณาการเนือ้ หา ทักษะ และเจตคติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานหรือชิน้ งานที่
สอดคล้องกับปัญหาทีช่ มุ ชนก�าลังเผชิญ ซึง่ เป็นการสร้างพืน้ ทีข่ องคุณค่าความเป็น
พลเมืองของนักเรียน ให้ตระหนักในปัญหาส่วนรวม รู้จักวางแผน สร้างเครือข่าย
และเห็นคุณค่าและพลังในการมีสว่ นร่วมเพือ่ คลีค่ ลายปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้
จุดเด่นส�าคัญของการสอนด้วยรูปแบบโครงงานโดยใช้ปญ
ั หาในท้องถิน่ เป็นฐานก็
คือการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem - Solving skills) ซึ่งเป็นทักษะที่
ช่วยให้ผเู้ รียนได้พลิกแพลงความคิดและทักษะต่าง ทีจ่ า� เป็นต่อการเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายของสังคมภายนอกโรงเรียน (Bentley (2000) อ้างถึงใน Mc regor,
2007 : 230) และเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะเป็นการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบโครงงานที่ใช้ปัญหาใน
ท้องถิ่นเป็นฐาน นักวิจัยได้สังเคราะห์จากข้อเสนอของนักการศึกษาที่ได้ให้ข้อ
เสนอไว้ โดยปรับให้สอดคล้องกับเปาหมายของงานวิจัย ทั้งนี้ออกมาเป็น 6 ขั้น
ตอน ได้แก่
ขันตอนที่ ขันส�ารวจป หา นชมชน ให้นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษา
ชุมชนเพือ่ ส�ารวจสภาพและปัญหาของชุมชนใน 4 มิตขิ องชุมชนน่าอยู่ ได้แก่ มิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสุขภาวะ โดยใช้เครือ่ งมือในการศึกษาชุมชน
เช่น การสัมภาษณ์ (Interview) ประวัตศิ าสตร์จากค�าบอกเล่า ( ral History) การท�า
กรอบภาพเล่าเรือ่ ง การท�าแผนทีเ่ ดินดิน ปฏิทนิ ชุมชน เป็นต้น ตามความเหมาะสม
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ขั นตอนที่ 2 ขั นวิ เ คราะห์ ป หาหลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล แล้ ว จึ ง ใช้
กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนใน 4 มิติ อภิปรายใน
ประเด็นที่พบ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดน่าสนใจ จุดท้าทาย ความสัมพันธ์ในสภาพและ
ปัญหาของชุมชน และร่วมกันสร้างภาพแห่งอนาคตของชุมชนร่วมกัน
ขันตอนที่ ขันเลือกป หา โดยใช้กระบวนการฉันทามติอย่างมีเหตุผล
คือการอภิปรายร่วมกันอย่างมีเหตุผล และเลือกปัญหาด้วยกระบวนการฉันทามติ
คือยึดการเสียงข้างมาก
ขันตอนที่ ขันวางแ นการแก้ ขป หา การวางแผนในการแก้
ปัญหาโดยการวิเคราะห์เปาหมาย วิธีการ และการสร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการ C E (Creativity uality Engagement) ที่สรุปมาจาก 23
แนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย เป็น
ตัวบ่งชี้แต่ละแผนงานว่าแต่ละแผนงานนั้น 1) แผนงานที่นักเรียนท�านั้นมีความ
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือไม่ หรือเป็นการแก้ปัญหาแบบเดิม 2) แผน
งานมีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้แก้ได้จริงหรือไม่ และ 3) แผนงานนั้นสร้างการมี
ส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน ทุกคนในชุมชน การเรียนรูม้ สี ว่ นร่วมอย่างแท้จริงหรือไม่
ขันตอนที่ 5 ขันลงมือป ิบัติการแก้ ขป หา การปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ ตั้งแต่การชักชวน สร้างเครือข่ายการท�างาน และลงมือแก้ไขปัญหา
สรุปผลเพื่อพัฒนาการท�างาน
ขันตอนที่ การน�าเสนอ ลงาน เลือกใช้สื่อเพื่อน�าเสนอประเด็น
ส�าคัญของชุมชน หรือองค์ความรู้ที่ได้สู่พื้นที่สาธารณะที่คนในชุมชนท้องถิ่น
หรือบุคคลภายนอกจะได้เห็นและเรียนรู้ ซึง่ สามารถน�าเสนอได้อย่างหลากหลาย
ตามความสนใจ เช่น ปายโปสเตอร์ สารคดีขนาดสัน้ หนังสัน้ เวทีสาธารณะ เป็นต้น
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กระบวนการดังกล่าวจะเป็นเสมือนสะพานแห่งการเรียนรูท้ เี่ ชือ่ มผูเ้ รียน
กับชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความ
หมาย (Meaningful Learning) เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อสังคม เป็นการเรียน
รู้ในวิถีชีวิต การประเมินผลการเรียนรู้จึงเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ผลงาน
หรือชิน้ งานทีอ่ อกมานั้นจะล้มเหลวหรือประสบความส�าเร็จมีตา่ งมีคณ
ุ ค่าเท่ากัน
ครูผู้สอนควรค�านึงถึงกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์

ส

หั

ร าธิ

น าร ร นร้

นทิ้ ยะเพราะ เปน น า ิน เปน น า ินเพราะ มา า
านทา มา า านทาเพราะ เลี้ย ู รอบ รัว เลี้ย ู รอบ รัว
เพราะ เสี ย งนั ก เรี ย นขณะน� า เสนอผลงาน ผั ง ก้ า งปลา
วิเคราะห์ปัญหาขยะในชุมชน วันที่ 18 มกราคม 2558
เนื้อหากับเวลาเป็นข้อจ�ากัดของคุณครูส่วนใหญ่ ค�ากล่าวที่ว่า สอน
ไม่ทัน จึงเกิดขึ้นกับครูที่คาดหวังเนื้อหามากกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริง ในกรณีนี้
ผูว้ จิ ยั จึงขอยกตัวอย่างเสียงสะท้อนจากครูทฟี่ งั เสียงสะท้อนจากผูเ้ รียนในประโยค
ข้างต้น ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ของผู้เรียนผ่านเครื่องมือ ผังก้างปลา ซึ่งเป็น
เครื่องมือชุมชนที่ใช้ในการวิเคราะห์หาที่มาของปัญหา เมื่อผู้เรียนน�าเสนอจบ
ประโยคดังกล่าวนักเรียนเริ่มงงและพยายามหาตัวช่วย เมื่อคุณครูตั้งค�าถามกลับ
ต่อไปว่า ท�าไมคุณพ่อคุณแม่ตอ้ งดูแลเรา ดูแลครอบครัว เด็ก ก็ตอบว่า เพราะ
ความรักและความรับผิดชอบกับครอบครัว ไม่ว่าค�าตอบนี้จะถูกหรือผิด นั้นไม่
ส�าคัญเท่ากับท�าให้เด็ก ยังมีใจกับการเรียนรู้ การได้ค้นพบค�าตอบ และใ หา
ที่จะเรียนรู้ที่จะหาค�าตอบเพื่อตั้งค�าถามต่อไป ในบทบาทนี้หัวใจส�าคัญของการ
สร้างพลเมืองคือการคืนอ�านาจความรู้ให้กับพวกเขา ให้พวกเขาได้คิดตั้งค�าถาม
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และเป็นเจ้าของความรู้ ซึ่งในกระบวนการแบบนี้คุณครูต้องตั้งเปาหมายในการ
สอนอย่างชัดเจน ต้องลุ่มลึกในเนื้อหา กล่าวคือต้องเข้าใจมโนทัศน์ภายใต้เนื้อหา
ความรู้ที่มากมายว่าสุดท้ายแล้วแก่นของเนื้อหานั้นคืออะไร แล้วจัดกระบวน
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าไปถึงแก่นขององค์ความรู้นั้น
การฟังเสียงเด็ก จึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งกว่าการบรรยาย เพราะการ
เรียนรูค้ อื การปฏิสมั พันธ์อย่างมีชวี ติ ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน การบรรยายทีม่ งุ่ เน้น
อัดเนือ้ หาจึงไร้ความหมายอย่างสิน้ เชิงต่อการเรียนรูข้ องเด็ก หากครูไม่ฟงั เสียงเด็ก
ไม่คิดตั้งค�าถามที่มุ่งไปถึงแก่นความรู้ ไม่เปิดพื้นที่หรือใช้กระบวนการเรียนรู้ให้
เด็กได้คดิ ได้ปฏิบตั ิ ดังนัน้ การออกแบบการจัดการเรียนรูจ้ งึ ส�าคัญเป็นอย่างยิง่ ว่า
เราจะออกแบบการเรียนรู้แบบใด และครูจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ไม่ได้เลย
หากขาดการฟังเสียงเด็ก การฟังเสียงเด็กจึงเป็นประตูบานแรกของการท�าให้
ห้องเรียนเป็นห้องเรียนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
อนนี้เ ก อ เรานารัก ้นมาก มี วามรับ ิ ชอบ มีจิ อาสา
พวกเ า ิ เอ ละ วยการเรียนรู านกระบวนการ รู ม อ
บรรยาย เจบ อ ลว ะ
เสียงสะท้อนบางส่วนจากครูผู้เข้าร่วม งานคลองหกวายินดีที่ได้รู้จัก
(21 กุมภาพันธ์ 2558)

บทสร ข
ริ น้ หลั ส รท้
าร ั นา ล
ส ารสร้า
า ส นร

ิน
นนา

บทสรุปของบทความนี้อยู่ที่การเริ่มต้นการเรียนรู้ครั้งใหม่ของภาคส่วน
ต่าง ในชุมชน นักวิจยั เชือ่ ว่าโรงเรียนกับชุมชนไม่ได้แยกออกจากกัน แต่โรงเรียน
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กับชุมชนล้วนเป็นส่วนเดียวกัน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการเรียนรู้แห่ง
อนาคตต่อไปจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อการเรียนรู้นั้นได้สร้างคุณค่าให้กับผู้
เรียนและสังคม แม้โจทย์ของงานวิจัยครั้งนี้จะอยู่ที่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน แต่เปาหมายหลักที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
คือการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมผ่านตัวหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่า
พืน้ ทีค่ ลองหกวานัน้ เป็นพืน้ ทีเ่ ชิงระบบนิเวศทางวัฒนธรรมทีย่ ดึ สองฟาก ง่ั คลอง
หกวาเป็นหลัก ไม่ได้ยึดตามเขตพื้นที่การปกครอง การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจึง
เป็นเสมือนการเรียนรู้ที่เปิดพรมแดนของชีวิต ให้ผู้คนต่าง ในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดความเห็น ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน และร่วมกันเดินไปข้างหน้า
อย่างกัลยาณมิตรมากกว่าการใช้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจตามเขตปกครอง ดังนัน้
จะเห็นได้วา่ แท้จริงแล้วงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ในระดับต่าง โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนงานวิจัยเหล่านี้
ล้วนตั้งอยู่บนฐานคิดแบบ ประชาธิปไตย ที่ท�าให้ทุกคนในชุมชนการเรียน
รู้มีส่วนร่วม อันจะน�ามาซึ่งการสร้างความรู้เพื่อการปลดปล่อย (Emancipation) และเสริมอ�านาจ (Empowerment) ให้กับทุกคนในชุมชน การเรียนรู้
นักวิจัยหรือนักการศึกษาเป็นเพียงหนึ่งในชุมชนที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
จัดการองค์ความรู้ ช่วยให้เขาได้ตั้งค�าถาม และสร้างพื้นที่ที่ให้พวกเขาคิดและ
แสดงออกถึงศักยภาพที่เขามี
บทสรุปของการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษาเพือ่
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองสู่เมืองน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมผ่านหลักสูตรท้องถิ่น
คลองหกวา ยินดีที่รู้จัก คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหม่บนจุดเล็ก ในพื้นที่ เริ่มจากจ�านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 12
โรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ 27 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 องค์กร และ
ภาคธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอีกจ�านวน 6 หน่วยงาน นักวิจยั เลือกใช้การจัดการ
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ศึกษาเป็นก้าวแรกของการเดินทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สุดท้าย
แล้วเราอาจพบว่าในการสร้างเมืองน่าอยู่ องค์ความรูไ้ ม่อาจท�าหน้าทีใ่ นการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ความรักและ
การเปิดมุมมองเพื่อสร้างความหวังและเชื่อมั่นในความเป็นพลเมืองของทุก
คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นพลังที่ส�าคัญยิ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
งานวิจัยด้านการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนั้น
จะต้องเป็นเสมือนพืน้ ทีห่ รือนวัตกรรมสร้างการเรียนรูข้ องผูค้ นทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูล และสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่ไปด้วยกัน การเรียนรู้ที่มีความหมายและคุณค่านี้เองที่จะกลายเป็นจุด
เริ่มต้นของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และบนความขัดแย้งทางการเมืองใน
ระบอบ การศึกษาทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูค้ นอย่างมีสว่ นร่วมคือการสร้างประชาธิปไตย
ในมิติของวิถีชีวิตมิติหนึ่ง และสุดท้ายการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองใน
ทุกระดับหัวใจส�าคัญคือการสร้างสังคมประชาธิปไตย สังคมที่ความเป็นมนุษย์
จะเติบโตงอกงามเต็มความเป็นมนุษย์ และดูแลกันและกันผ่านกลไกโครงสร้าง
ที่มีความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอกัน
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