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บทบรรณาธิการ

ส�ำนักงำน กศน.มีนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำ โดยให้ควำมส�ำคัญ

และสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด และองค์กรภำคีเครือข่ำย จัดกำรศึกษำอำชีพให้เหมำะสม 

สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น เพ่ือให้ผู ้เรียนได้น�ำควำมรู้ 

ประสบกำรณ์และทักษะ ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ มีรำยได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่ำงมี

ควำมสุข และเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชำติ 

วำรสำรกำรศึกษำตลอดชีวิต ฉบับเดือนตุลำคม 2555 จึงได้น�ำเสนอบทควำมที่น่ำสนใจ 

เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำอำชีพ คือ “การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�า” โดย เลขำธิกำร กศน. 
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วัฒนธรรมไทย” โดย สุวรรณี รัตนรอด “การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ตามพระราชด�าริห้วยหญ้าไซ อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” โดย ทนงศักดิ์ กำบปินะ และ 

“การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น” โดย อัญชลี ธรรมะวิธีกุล หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำวำรสำรกำรศึกษำตลอดชีวิต 

ฉบับเดือนตุลำคม ฉบับนี้ จะให้สำระส�ำคัญที่มีประโยชน์ต่อชำว กศน. และผู้สนใจทั่วไป
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ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงในปัจจุบัน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศเพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี

ควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงจะต้องเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกัน.

ให้กับประชำชนในประเทศมคีวำมเข้มแขง็ขึน้ เพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรพฒันำสงัคมและระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ให้สำมำรถปรบัตวัเพือ่รองรบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยกำรพัฒนำคน และ

สังคมไทย ให้มีคุณภำพ มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกร และได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำง

เป็นธรรม รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ บน

พื้นฐำนของกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันดังกล่ำว ด้วยกำรส่งเสริมให้

คนไทยมกีำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ คอืกำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนือ่งตลอดทกุช่วงวยัคอืตัง้แต่วยัเดก็จนถงึวยัสงูอำย ุเป็นกำร

เรียนรู้ทั้งด้ำนกำรศึกษำ ทักษะกำรท�ำงำน และกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อให้สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรมีอำชีพและรำยได้ที่แน่นอนสำมำรถ

ด�ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 

ดังนั้นกระทรวงศึกษำธิกำรจึงมีแนวนโยบำยในกำรสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกคนได้รับกำรศึกษำ 

มีงำนสุจริตท�ำ มีรำยได้ตำมก�ำลังสติปัญญำและควำมรู้ มีโอกำสพัฒนำอำชีพได้ตำมควำมต้องกำร สำมำรถ

เข้ำถึงแหล่งทรัพยำกร ที่ดิน เงินทุน กำรศึกษำ เทคโนโลยี ได้เพียงพอ สำมำรถขำยสินค้ำที่ผลิตได้ในตลำดที่

แข่งขันอย่ำงเท่ำเทียมกัน

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�า

ประเสริฐ บุญเรือง

เลขำธิกำร กศน.
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การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�า

ส�ำนกังำน กศน.มบีทบำทหน้ำท่ีในกำรจดักำรศกึษำเพือ่ส่งเสรมิ

ให้คนไทยได้รับกำรศึกษำตลอดชีวิต ในรูปแบบของกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอธัยำศยัทีม่คีณุภำพ อย่ำงทัว่ถงึ เท่ำเทยีม จดักำรศกึษำ

ให้ประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำที่สูงขึ้น และมีอำชีพที่สำมำรถสร้ำง

รำยได้ให้กบัตนเองและครอบครัวอย่ำงย่ังยืน บนหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพยีงและเศรษฐกิจเชงิสร้ำงสรรค์ ส่งเสรมิให้ชมุชนมอีำชพีทีก่ว้ำงขวำง

และหลำกหลำย สำมำรถพฒันำไปสูร่ะดบัวสิำหกจิชมุชนทีมี่ควำมสำมำรถ

เชิงกำรแข่งขัน และสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้

แก่ชุมชน

กำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่

ส�ำนักงำน กศน.ให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด และ

องค์กรภำคีเครือข่ำย จัดกำรศึกษำอำชีพให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ

ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้เรียนได้น�ำ

ควำมรู้ ประสบกำรณ์และทักษะ ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ มีรำยได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข 

และเพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ระบบเศรษฐกจิชมุชนและประเทศชำตต่ิอไป ซึง่กำรด�ำเนนิกำรจดักำรศกึษำอำชพี

เพื่อกำรมีงำนท�ำ ของส�ำนักงำน กศน. มีดังนี้

1. จดัให้มศีนูย์ฝึกอำชพีชมุชนเพือ่สง่เสรมิกำรเรยีนรู้ด้ำนอำชพีให้กบัประชำชนในทกุอ�ำเภอ อย่ำงน้อย

อ�ำเภอละ 2 แห่งเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรฝึก พัฒนำ สำธิต และสร้ำงอำชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็น

ที่จัดเก็บ แสดง จ�ำหน่ำย และกระจำยสินค้ำและบริกำร ประสำนกำรด�ำเนินงำนกับศูนย์ฝึกอำชีพชุมชนของ

หน่วยงำนและสถำนศึกษำต่ำงๆ ในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยกำรฝึกและกำรสร้ำงอำชีพของประชำชน

ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่ำงจังหวัด
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กำรจัดกำรศึกษำอำชีพโดยศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน มีหลักสูตรที่หลำกหลำยเพ่ือสนองควำมจ�ำเป็นและ

ควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน ในแต่ละหลักสูตร มีระยะเวลำ ตั้งแต่ 50 – 150 ชั่วโมง จำก 5 กลุ่ม

หลักสูตรวิชำชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และกำรบริกำร เพื่อ

ส่งเสริมให้ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้ ภำยใต้กำรดูแลด้ำนนโยบำยจำกคณะกรรมกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

ระดับกระทรวง และด้ำนปฏิบัติ มีคณะกรรมกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชนระดับจังหวัดเป็นผู้ควบคุมกำรจัดกำร

กำรศึกษำอำชีพให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ประชำชนที่ว่ำงงำนต้องกำรศึกษำและฝึกทักษะอำชีพ เพื่อน�ำ

ควำมรู้ไปประกอบอำชีพ และผู้ที่มีอำชีพอยู่แล้วต้องกำรพัฒนำอำชีพเดิมของตนเองให้ดีขึ้น รวมถึงผู้ส�ำเร็จ

กำรศึกษำที่ต้องกำรจะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนโดยส่งเสริมให้มีควำมพร้อมในกำรท�ำงำน สำมำรถน�ำควำมรู้ที่เรียน

ไปประกอบอำชีพและมีรำยได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งกำจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำดังกล่ำว จะส่งผลกำร

พัฒนำก�ำลังคนของประเทศ เพื่อกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนของประเทศไทยในปี 2558

นอกจำกนัน้ผูผ่้ำนกำรฝึกอบรมจำกศนูย์ฝึกอำชพีชมุชน ยงัสำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ในกำรเทยีบ

โอนควำมรู้สู่หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำน กศน. ที่

มีอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

2. กำรฝึกอบรมอำชีพในหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน (กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจสินค้ำ OTOP 

ธุรกิจ OTOP ส่งออก กำรตลำดและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย และภำษำอังกฤษธุรกิจ) เพื่อพัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรธรุกจิอย่ำงเป็นระบบให้กบักลุม่เป้ำหมำยอย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนือ่ง และพฒันำระบบฐำนข้อมลูเกีย่วกบั

อำชีพ ให้สำมำรถน�ำไปใช้สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมอำชีพตำมหลักสูตร OTOP Mini MBA ของศูนย์

ฝึกอำชีพชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 3วารสารการศึกษาตลอดชีวิต



3. จัดกำรศึกษำอำชีพให้แก่ประชำชนตำมแนวชำยแดน โดยเน้นเรื่องเกษตรธรรมชำติที่สอดคล้องกับ

สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และบริบทของพื้นที่ชุมชนชำยแดน 

4. พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องของผู้เรียน ของตลำด และศักยภำพของ

พื้นที่โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำอำชีพเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่สำมำรถสร้ำงอำชีพหลักที่ม่ันคงให้กับ

ผู้เรียน สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งในระหว่ำงเรียนและหลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว และสำมำรถน�ำเทคโนโลยี

ไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับอำชีพ เพื่อพัฒนำให้เป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันอย่ำง

ยั่งยืน           

5. บูรณำกำรควำมรู้ที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพำะภูมิปัญญำท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนให้

เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำอำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง

6. สนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนต่ำงๆ ส�ำหรับเป็นช่องทำงในกำรประกอบอำชีพเพ่ือ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพและกำรแข่งขันด้ำนอำชีพให้กับ

ผู้เรียน

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรจัด ส่งเสริม และ

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำอย่ำงยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ

8. ก�ำกับและติดตำมกำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งน�ำ

ผลกำรติดตำมท่ีได้มำใช้ในกำรพฒันำคณุภำพกำรด�ำเนนิกำรจดักำรศกึษำอำชพี เพือ่กำรมงีำนท�ำ ให้เป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ
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ธีรนาถ  ทองตะโก

อำจำรย์หัวหน้ำแผนกช่ำงเขียน

โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระรำชด�ำริเกี่ยวกับศิลปะโบรำณ ที่มีอยู่                        

ในพระบรมมหำรำชวัง และตำมสถำนที่ทั่วไปว่ำ มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้องมีกำรอนุรักษ์ ให้คงอยู่ต่อไป 

จึงทรงเห็นสมควรจัดให้มีกำรเรียนรู้ และกำรฝึกอบรมงำนช่ำงฝีมือต่ำงๆ จนสำมำรถน�ำมำใช้ในงำนอนุรักษ์

ศิลปะโบรำณวัตถุได้ ส�ำนักพระรำชวังร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดต้ังโรงเรียนช่ำงฝีมือในวังชำย 

(วิทยำลัยในวังชำย) ขึ้นในพระบรมมหำรำชวัง และเริ่มท�ำกำรเรียนกำรสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนพระรำชำนุญำต ให้ใช้หออุเทส

ทกัสนิำเป็นอำคำรเรียน ตลอดจนทรงมพีระเมตตำ พระรำชทำนพระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์ สนบัสนนุกำรด�ำเนนิ

กิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียน อีกทั้งได้เสด็จพระรำชด�ำเนินพระรำชทำนประกำศนียบัตร แก่นักศึกษำที่จบ

หลักสูตรวิชำชีพเป็นประจ�ำทุกปี

การฝึกอบรมช่างสิบหมู่

ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
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“งานช่างเด่น เน้นศลิป์ไทย ใฝ่คุณธรรม” เป็นค�ำขวัญประจ�ำโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

สืบเนื่องจำกวำระเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นองค์ประธำนกรรมกำรอ�ำนวยกำรบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม และ

พระบรมมหำรำชวัง อันประกอบด้วย มหำปรำสำทรำชมณเฑียร ตลอดจนเครื่องรำชูปโภคต่ำงๆ ซึ่งล้วนต้องใช้

ฝีมือช่ำงสิบหมู่ทั้งสิ้น แต่ขำดแคลนผู้มีควำมรู้ ควำมช�ำนำญในวิชำช่ำงสิบหมู่ จึงทรงมีพระรำชด�ำริว่ำ หำกไม่

ถ่ำยทอดวิชำช่ำงสิบหมู่ให้แก่คนรุ่นหลัง ย่อมยำกจะรักษำศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่ำยิ่งของชำติไทยไว้ได้ จึงมี

พระรำชด�ำริ ที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชำควำมรู้ที่เคยฝึกฝนกันในวัง ให้กว้ำงขวำงออกสู่ประชำชน ดังพระรำช

ด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ

“งานช่างศลิป์ไทย เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่�าคัญยิง่ของชาต ิเพราะศลิปะเป็นเครือ่งแสดง

ให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน จนเป็น

เอกลักษณ์ประจ�าชาต”ิ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้ใช้อำคำรหอ

อเุทสทักสินำ ภำยในพระบรมมหำรำชวัง เพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ พระต�ำหนักสวนกุหลำบ (วิทยำลัยในวังชำย) 

ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ระยะแรกรบับตุร ของข้ำรำชบรพิำรมำฝึกอบรม ปัจจุบนัรบัทัง้นกัเรยีนชำยและนกัเรยีนหญงิ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระเมตตำพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนและโปรดไม่ให้เก็บค่ำศึกษำเล่ำเรียน ทรงเอำพระทัยใส่ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน อีกทั้ง

เสด็จพระรำชด�ำเนิน พระรำชทำนประกำศนียบัตรแก่นักศึกษำ ที่จบหลักสูตรเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 

๒๕๓๒ เป็นต้นมำ ปัจจุบันโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย)  เปิดสอนวิชำงำนเขียน งำนปั้น งำนประดับมุก งำน

ลำยรดน�้ำ งำนแกะสลัก และงำนหัวโขน

รูปภาพ : สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ

www.shutterphoto.com
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นอกจำกนี้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ จัดสร้ำงสำขำวิทยำลัย

ในวังชำย ด้ำนช่ำงสิบหมู่ขึ้น ณ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหำมงคล

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย

เหตนุี้จึงพระรำชทำนนำมสถำนศึกษำแห่งนี้ว่ำ “ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)”

ส�านกัพระราชวงั ได้ร่วมมอืมอืกบักรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร ในขณะน้ัน ซึง่

ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึก ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งปัจจุบันกรมการศึกษา

นอกโรงเรียน คือส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงาน กศน.) ได้

ด�าเนินการ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ ให้กับบุคคลที่สนใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือโอกาสทางการ

ศึกษา เพื่อให้สามารถน�าทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัว และอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมไทยโบราณ ให้คงอยู่สืบไป

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  และ “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก” (วิทยาลัยในวัง) 

แสดงถึงหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานช่างหลวงไทย ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ผ่านระบบการศึกษาที่

เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จำกเดิม โรงเรียนผู้ใหญ่พระต�ำหนักสวนกุหลำบ (วิทยำลัย

ในวังชำย) เป็นโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) รับนักศึกษำทั้งชำย และหญิง

สถำนที่ตั้งของโรงเรียน คือ อำคำรหออุเทสทักสินำ (โรงเรียนช่ำงฝีมือในวังชำย) ในพระบรมมหำรำชวัง 

ถนนหน้ำพระลำน แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ หมำยเลข

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๑๘๕๖
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สาขาวชิาที่เปิดสอน

สำขำวิชำที่เปิดสอนมี 6 สำขำ ได้แก่ ช่ำงเขียน ช่ำงปั้น ช่ำงแกะสลัก ช่ำงหัวโขน ช่ำงลำยรดน�้ำ 

และช่ำงประดับมุก 

ปัจจุบนัวชิำช่ำงไทยมผีูส้นใจเรยีนน้อยอำจเนือ่งด้วยสำเหตุทีว่่ำเม่ือเรยีนจบแล้วหำงำนท�ำยำก ประกอบ

กับครูช่ำงที่เก่งๆ ต่ำงก็มีอำยุมำก กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่คนรุ่นใหม่ๆ ก็ด�ำเนินไปด้วยควำมยำกล�ำบำก ด้วย

เหตุปัจจัยต่ำงๆ อีกหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม เช่น ปัจจัยด้ำนเงินทุน สถำนที่

ในกำรด�ำเนินกำรฝึกอบรม เป็นต้น

สำขำวิชำช่ำงไทย ที่ผู้เรียนนิยมเรียนสูงสุดคือแผนกช่ำงเขียน ในแต่ละปีจะมีผู้มำสมัครสอบเข้ำใน

แผนกนี้ เป็นจ�ำนวนมำกกว่ำสำขำช่ำงอื่นๆ วิชำช่ำงที่สนใจเรียนรองลงมำคือ ช่ำงปั้น ซึ่งปัจจุบันห้องเรียนของ

ช่ำงปั้น และช่ำงเขียนตั้งอยู่ในอำคำรเรียนเดียวกัน กล่ำวคือ ช่ำงปั้นเรียนที่ชั้นล่ำงของอำคำร เพรำะวิชำช่ำงปั้น

ต้องใช้อุปกรณ์กำรฝึกอบรมต่ำงๆ มำกมำย เช่นกำรใช้ปูน ดิน น�้ำ ฯลฯ ส่วนช่ำงเขียน อุปกรณ์ที่ใช้มีไม่มำกนัก

จึงเรียนชั้นบนอำคำรมีห้องเรียนติดเครื่องปรับอำกำศอย่ำงดี

ส�ำหรบัวชิำช่ำงอืน่ๆได้รบัควำมนยิมพอๆ กนัได้แก่วชิำ ช่ำงหวัโขน ช่ำงลำยรดน�ำ้ สองวชิำนี ้มจี�ำนวน

นกัเรยีนใกล้เคียงกนั ส่วนวชิำช่ำงแกะสลกั และวชิำช่ำงประดับมุกมีผูส้นใจเรยีนน้อยเพรำะใช้วสัดุทีห่ำยำกและ

มีรำคำสูง เมื่อเรียนจบแล้วต้องกำรประกอบอำชีพจะต้องใช้เงินลงทุนสูง ผู้ท่ีสนใจต้องกำรเรียนฝึกอำชีพช่ำง

สิบหมู่โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคมของ

ทุกปี ส�ำหรับท่ำนที่สนใจต้องกำรจะเข้ำมำเยี่ยมชมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) 

โดยท�ำหนังสือถึงส�ำนักพระรำชวังหรือติดต่อมำที่โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) ในพระบรมมหำรำชวัง แขวง

พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200โทร. 02 224 3308

รูปภาพ : ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
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 โครงสร้างของหลักสูตรวชิาช่างที่เปิดสอนในปัจจุบัน
ประกอบด้วย

วิชาเอก หลักสูตร 800 ชั่วโมง มีจ�ำนวน 6 วิชำ คือ ช่ำงเขียน ช่ำงปั้น ช่ำงแกะสลักไม้ ช่ำงหัวโขน 

ช่ำงลำยรดน�้ำ และช่ำงประดับมุก เลือกเรียนได้เพียง 1 วิชำ

วิชาอาชีพบังคับเรียน หลักสูตร 100 ชั่วโมง มีจ�ำนวน 4 วิชำ คือ วิชำดนตรีพิธีหลวง วิชำวำดเส้น 

วิชำองค์ประกอบศิลป์ และวิชำประวัติศำสตร์ศิลป์

วิชาอาชีพเลือกเสรี หลักสูตร 100 ชั่วโมง มีจ�ำนวน 4 วิชำ คือ วิชำลงรักปิดทอง วิชำงำนแทงหยวก 

วิชำสีน�้ำ และวิชำเครื่องปั้นดินเผำ เลือกเรียนได้เพียง 1 วิชำ

การฝึกอบรมวชิาช่างสบิหมู่

วชิาช่างเขยีน
ช่างเขียน คือบุคคลที่มีฝีมือและควำมสำมำรถในกำรวำดเขียนและระบำยสี ให้เกิดเป็นลวดลำย                     

หรือ รูปภำพต่ำงๆ ได้อย่ำงงดงำม ค�ำว่ำช่ำงเขียนมีมำแต่โบรำณ แต่ละพื้นที่มีค�ำเรียกต่ำงกันออกไป อำทิ 

ช่ำงแต้ม ช่ำงเขียนสีน�้ำกำว ช่ำงเขียนลำยรดน�้ำ เป็นต้น

ในบรรดำช่ำงประเภทต่ำงๆ ในหมวดช่ำงสิบหมู่ด้วยกัน ช่ำงเขียน จัดว่ำเป็นช่ำงที่มีควำมส�ำคัญยิ่งกว่ำ  

ช่ำงหมู่ใดๆ ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรวำดเขียนและกำรเขียนระบำยสี เป็นที่ยอมรับนับถือว่ำเป็นสื่อที่มีศักยภำพยิ่ง 

ในกำรถ่ำยทอดควำมคดิสร้ำงสรรค์ออกมำให้ปรำกฏเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนสำมำรถน�ำไปใช้เป็นต้นแบบ สร้ำงสิง่ต่ำงๆ 

ได้ตำมควำมประสงค์หรือเป็นต้นแบบที่มีควำมส�ำเร็จ และมีคุณค่ำเฉพำะในตัวชิ้นงำนนั้นโดยตรง ดังมีหลักฐำน

เป็นที่ปรำกฏในส�ำนวนภำษำของหมู่ช่ำงไทยแต่เดิมซึ่งพูดติดปำกกันต่อๆ มำว่ำ

“ช่างกลึงพึ่งช่างชัก ช่างสลักแบบอย่างพึ่งช่างเขียน ช่างติ และช่างเตียน ดันตะบึงไม่พึ่งใคร”

รปูภาพ : ภาพเขยีนจติรกรรมไทยแบบโบราณ 

ผลงานของนักเรียนช่างเขียนโรงเรียนช่าง

ฝีมือในวัง (ชาย)
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วชิำช่ำงเขยีน ได้รบักำรยอมรบัว่ำมคีวำมส�ำคญักว่ำวชิำกำรช่ำงประเภทอืน่ ดงัจะเหน็ได้จำกในโอกำส

ที่ประกอบกำรพิธีไหว้ครูช่ำงประจ�ำปี และมีกำรรับผู้เข้ำมำมอบตัวเป็นศิษย์ใหม่ในส�ำนักช่ำงนั้นๆ บุคคลผู้เป็น

ครูช่ำง หัวหน้ำส�ำนักช่ำงหรือเจ้ำพิธีไหว้ครูจะท�ำ กำร “ครอบ” หรือ “ประสิทธิประสาธน์” ให้ผู้ที่เข้ำเป็น

ศิษย์ใหม่ เป็นผู้ได้รับวิชำและฝึกหัดเป็นช่ำงต่อไป ครูช่ำงได้ท�ำกำร “ครอบ” แก่ศิษย์ใหม่ เป็นปฐมก็คือวิชำ

ช่ำงเขียน โดยผู้ครอบจับมือศิษย์ใหม่ให้เขียนลำยหรือ รูปภำพตำมรอยเส้นลำยมือของครูเป็นประเดิม

งำนของช่ำงเขียนซึ่งเป็นงำนท่ีมีควำมส�ำคัญยิ่ง ในงำนช่ำงสิบหมู่นั้นมีงำนด้ำนกำรเขียนวำด เขียน

ระบำยสี และ เขียนน�้ำยำชนิดต่ำงๆ อยู่หลำยอย่ำงหลำยชนิด

วิชาช่างเขียน เป็นแผนกที่มีผู้สนใจเรียนมำกท่ีสุดในบรรดำวิชำช่ำงท้ังหมด ท่ีเปิดสอนในโรงเรียน

ช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) ทั้งนี้เนื่องจำกวิชำช่ำงเขียนเป็นพื้นฐำนและมีควำมส�ำคัญมำกเป็นอันดับแรก หำกช่ำงไม่มี

พืน้ฐำนในงำนช่ำงเขยีนมำก่อนกำรท�ำงำนในช่ำงในสำขำอืน่กจ็ะล�ำบำกมำก ยกตวัอย่ำงเช่น ช่ำงป้ันหำกไม่สำมำรถ

เขียนแบบร่ำงที่ต้องกำรปั้นออกมำได้ ก็จะต้องไปพึ่งช่ำงเขียนให้มำเขียนแบบร่ำง ดังนั้นหำกช่ำง มีพื้นฐำนใน

งำนเขียนก่อน จะท�ำให้งำนช่ำงนั้นง่ำยขึ้น
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วชิาช่างปั้น
ช่ำงปั้นคือ บุคคล ที่มีทั้งฝีมือ และ ควำมสำมำรถเป็นช่ำง อำจกระท�ำกำรปั้นจำกวัสดุต่ำงๆ อำทิ ดิน                

ปูน ขี้ผึ้ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง มำประกอบเข้ำด้วยกันสร้ำงเป็นรูปทรงที่มีศิลปะและมีคุณค่ำในทำงศิลปกรรม

งำนปั้น และ ช่ำงผู้ท�ำงำนปั้นนี้ ในสมัยโบรำณนั้นเรียกว่ำ “งานปั้น” และ “ช่างปั้น” แต่ในปัจจุบัน 

“งำนปั้น” เปลี่ยนเป็น “ประติมากรรม” ซึ่งมีนัยว่ำ มำแต่ค�ำภำษำบำลีว่ำ ปฏิมำกมฺม หรือในภำษำสันสกฤตว่ำ 

ปรฺติมำกรฺม ส่วนค�ำว่ำ “ช่ำงปั้น” ก็ได้รับควำมนิยม เรียกว่ำ “ประติมากร”

ช่ำงปั้นอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นช่ำงที่มีควำมส�ำคัญรองลงมำจำกช่ำงเขียน ควำมส�ำคัญของงำนปั้นและ

ช่ำงปั้นจึงเป็นรองงำนเขียน และงำนปั้นก็ยังคงมีควำมส�ำคัญเหนืองำนช่ำงประเภทอื่นอยู่หลำยประเภทด้วยกัน                   

ท้ังนีเ้นือ่งด้วยงำนช่ำงบำงประเภทต้องอำศยัวธิกีำรบำงอย่ำงของช่ำงป้ันน�ำไปเป็นแบบในกำรท�ำงำนช่ำงประเภท

นั้นๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้

งำนปั้นแบบไทยประเพณี มักเป็นงำนปั้นที่มีลักษณะเป็นรูปประดิษฐ์ หรือ ที่เรียกว่ำ “อุดมคตินิยม”               

ตำมคติควำมเชื่อในหมู่คนส่วนมำกในอดีต เนื่องจำกงำนศิลปกรรมกำรจัดให้มีขึ้นส�ำหรับประโยชน์ใช้สอย              

และสร้ำงเสริมควำมส�ำคัญแก่ถำวรวัตถุ และถำวรสถำนทั้งในฝ่ำยศำสนจักร และ ฝ่ำยอำณำจักรซึ่งมีคตินิยม

รูปแบบที่เป็นลักษณะ “บุคลาธิษฐาน” เป็นส�ำคัญ

งำนปั้นแบบไทยประเพณีที่บรรดำช่ำงปั้นในอดีตได้สร้ำงสรรค์ขึ้นไว้นั้นมีหลำยประเภท งำนปั้น                      

แต่ละประเภทยังประกอบกำรขึ้นเป็นงำนปั้น ด้วยวิธีกำร และ กระบวนกำรต่ำงๆ กัน

ในแผนกนี้นักเรียนจะได้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐำนในเนื้อหำวิชำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่ำงปั้นเช่นกำรวำด 

ช่ำงปั้นต้องสำมำรถสเก็ตภำพ ร่ำงแบบ ให้น�้ำหนักของแสงเงำให้ถูกต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดเตรียม และ

ท�ำเครื่องมือที่ช่ำงจ�ำเป็นต้องใช้ พร้อมกับท�ำควำมรู้จักกับวัสดุหลักต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนปั้น กำรผสมปูนสูตรต่ำงๆ 

วิธีกำรและขั้นตอนกำรปั้น เรียนรู้กำรปั้นแบบนูนต�่ำ และกำรปั้นแบบนูนสูง กำรปั้นแบบงำนลอยตัว เป็นต้น
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วชิาช่างแกะสลักไม้
งำนช่ำงแกะสลักเป็นงำนช่ำงไทยที่มีมำแต่โบรำณงำนศิลปกรรมที่เกี่ยวกับกำรแกะสลักไม้มักรวม

เรียกว่ำเครื่องไม้จ�าหลัก นับว่ำเป็นงำนศิลปะไทยที่อยู่เคียงคู่กับชำติไทยมำช้ำนำนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์                 

แต่ไม้เป็นวัตถุที่เสื่อมสลำย ดังนั้นศิลปะที่ท�ำด้วยไม้ดังกล่ำวจึงไม่เหลือให้เห็นเป็นหลักฐำนในปัจจุบัน

ช่ำงแกะสลักคือช่ำงที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรออกแบบลวดลำย และสำมำรถ่ำยทอดรูปแบบ                   

และลวดลำยนั้นด้วยกำรใช้เครื่องมือ และของมีคมแกะสลักลงบนเนื้อวัสดุ เช่น ไม้ หิน โลหะ เขำสัตว์ และ              

บนวัสดุของอ่อน เช่น ผลไม้ หรือหัวของพืช ท�ำให้เกิดลวดลำยและภำพ มีแสงและระยะเกิดควำมสูงต�่ำภำยใน

ภำพ ซึ่งสำมำรถสัมผัสได้ด้วยมือ และสำยตำ เป็นภำพสำมมิติ อีกทั้งช่ำงจะต้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง

ตัวลำยและภำพจึงจะสำมำรถท�ำกำรแกะสลักไม้ เพรำะกำรแกะสลักนั้นคือ กระบวนกำรที่ช่ำงต้องใช้เครื่องมือ

ท�ำกำร ขุด ตัด ทอน แล้วแกะเอำเนื้อวัสดุนั้นออก ซึ่งช่ำงจะต้องใช้ควำมประณีต ต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะ                 

ของเนื้อวัสดุ เช่น ทำงของเนื้อไม้ นอกจำกนี้ยังต้องรู้เทคนิค และวิธีกำรใช้เครื่องมือเมื่อเวลำแกะสลักไม้จะได้

ไม่บิน่ และหลดุ ตลอดจนช่ำงควรจะรูว้ธิกีำรประดษิฐ์เครือ่งมือคอืส่ิวและลับให้คมอยูเ่สมอ เวลำแกะสลักจะท�ำให้

งำนที่ออกมำนั้นมีควำมสวยงำม

ลักษณะของงำนช่ำงแกะสลัก จึงเป็นงำนช่ำงฝีมือซึ่งต้องใช้ควำมช�ำนำญเฉพำะตัว ใช้ควำมประณีต                     

งำนช่ำงแกะสลักแต่ละชิ้นไม่แตกต่ำงกันที่วิธีกำรท�ำงำน แต่ต่ำงกันที่ลักษณะของผลงำนแต่ละชิ้น เช่น กำร

แกะสลักพระพุทธรูปก็เห็นว่ำเป็นลักษณะของกำรแกะสลักแบบประติมำกรรมลอยตัว
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ประเภทของงานแกะสลัก
ประเภทของงำนแกะสลัก แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

1. แบบภาพนูนต�่า หรือที่เรียกกันในหมู่ช่ำงว่ำ ภำพหน้ำจันทร์ คือ ภำพที่มองเห็นเฉพำะหน้ำตรง

เท่ำนั้น เพรำะภำพจะนูนขึ้นมำเพียงเล็กน้อย

2. แบบภาพนูนสูง เป็นภำพที่มองเห็นส่วนลึก กว้ำง สูง เป็นสำมมิติ บำงภำพเกือบจะหลุดออกจำก

พื้นหลัง โดยกำรมองจำกด้ำนตรง

3. แบบภาพลอยตัว เกี่ยวกับงำนประติมำกรรม เช่น ภำพพระพุทธรูปทั้งองค์ ซึ่งสำมำรถมองได้

รอบด้ำน

งำนไม้แกะสลักนับว่ำเป็นศิลปกรรมที่ช่ำงไทยท�ำกันมำแต่โบรำณ ทั้งนี้จะเห็นได้จำกผลงำนแกะสลัก 

ลวดลำยประดับอำคำร สถำปัตยกรรม เช่น ลวดลำยหน้ำบัน คันทวย ช่อฟ้ำ ใบระกำ บำนประตู แสดงให้

เห็นถึงควำมสำมำรถของช่ำงไทยที่มีกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด และวิวัฒนำกำรฝีมือในกำรประดิษฐ์ ศิลปกรรม

อันเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมสืบทอดกันมำหลำยร้อยปี ซ่ึงลักษณะลวดลำยแกะสลักจะสืบทอดประเพณีนิยม

โบรำณ ซึ่งถือว่ำเป็นศิลปะประจ�ำชำติของไทย

เครื่องมอืช่างแกะสลัก
เครื่องมือของงำนช่ำงแกะสลักที่ส�ำคัญๆ ก็มีสิ่วและค้อน

สิ่ว คือ สิ่งที่ท�ำจำกโลหะที่เป็นเหล็กกล้ำแข็งและเหนียว ท�ำให้เกิดควำมคมด้วยกำรตีกำรเจียร และ

ตกแต่งให้เป็นหน้ำต่ำงๆ เช่น หน้ำตรง หน้ำโค้ง ซึ่งมีขนำดต่ำงๆ กัน สิ่วหน้ำตรง ใช้ส�ำหรับตอกเดินเส้นใน

แนวตรง และขุดพื้น ซึ่งมีหลำยขนำด สิ่วหน้ำโค้ง โค้งเล็บมือ ใช้ส�ำหรับตอกเดินเส้นในส่วนที่เป็นส่วนโค้ง 

และใช้ปำดแต่งแกะแรลำย สิ่วปำกเสี้ยวลักษณะของสิ่วจะเป็นมุมเฉียงไปข้ำงใดข้ำงหนึ่ง และจะมีเป็นคู่ คือ 

เสี้ยวซ้ำยหรือเสี้ยวขวำ

ค้อนไม้ คือ ค้อนที่ท�ำจำกไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้แก่นมะขำม ขนำดตัวค้อนมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง

ประมำณ 5 – 6 นิ้ว เหตุที่ใช้ค้อนไม้ เพรำะจะไม่ท�ำให้ด้ำมสิ่วซึ่งเป็นเหล็กช�ำรุดเสียหำย และสำมำรถควบคุม

น�้ำหนักไม้อีกทั้งยังเบำมือ

รูปภาพ : สิ่วขนาดต่างๆ ที่ใช้ในงานช่างแกะสลักไม้
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วชิาช่างหัวโขน
ประวัติความเป็นมาของช่างหัวโขน

โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง(ชำย) เริ่มจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำช่ำงหัวโขน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๔๓ โดยมีครู

ตำบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนงำนช่ำงหวัโขนจำกภำยนอกมำช่วยรำชกำรเป็นระยะเวลำ ๒ ปี นกัเรยีน

ช่ำงหัวโขนรุ่นแรกจ�ำนวน ๑๔ คน

ครูตำบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เป็นบุตรสำวของครูชิต แก้วดวงใหญ่ ปรมำจำรย์ด้ำนหัวโขนผู้รับกำร

สืบทอดงำนช่ำงหัวโขนจำกพระเทพยนต์ (จ�ำรัส ยันตระปรำกรณ์) ช่ำงหัวโขนที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบำท

สมเด็จพระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อำจำรย์ผู้สอนวิชำช่ำงหัวโขน คือ อำจำรย์ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม ลูกศิษย์ของ ครูตำบทิพย์ 

แก้วดวงใหญ่ ซึ่งอำจำรย์ทนงศักดิ์ได้รับกำรถ่ำยทอดวิชำช่ำงหัวโขนโบรำณตำมแบบรำชส�ำนัก

วิชำช่ำงหัวโขน โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง(ชำย) ยังคงอนุรักษ์วิชำช่ำงหัวโขนตำมแบบโบรำณของ

รำชส�ำนัก

รูปภาพ : พระราม

www.khunpoom.net
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โขน เป็นนำฏศิลป์ชั้นสูงอย่ำงหนึ่งของไทย แต่เดิมนั้นผู้แสดง

โขนจะต้องสวมหัวโขนปิดหน้ำทั้งหมด จึงต้องมีผู้พูดแทนเรียกว่ำ ผู้พำกย์ 

- เจรจำ ครั้นต่อมำได้ปรับปรุงให้ผู้แสดงซึ่งสมมติเป็นเทพบุตร เทพธิดำ 

และมนุษย์ชำยหญิง สวมแต่เครื่องประดับศีรษะ ไม่ต้องปิดหน้ำทั้งหมด 

เครื่องประดับศีรษะเหล่ำนั้นได้แก่ ชฎำ มงกุฎ รัดเกล้ำ เป็นต้น ถึงแม้

ผู้แสดงโขนที่สวมเครื่องประดับศีรษะ เปิดหน้ำสำมำรถจะพูดเองได้ แต่ก็

ยังคงรักษำประเพณีเดิมไว้ คือ ต้องมีผู้พำกย์ – เจรจำ ทั้งนี้เว้นแต่ฤษี

บำงองค์ และตัวตลกท่ีเจรจำเอง โดยถือเป็นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่งของผู้

แสดงโขนที่เป็นตัวตลก

กำรประดษิฐ์หัวโขนจะเกดิขึน้ในสมยัใดไม่ปรำกฏหลกัฐำนแน่ชดั 

แต่ในสมยัอยธุยำตอนต้นปรำกฏหลกัฐำนในกฎมณเทยีรบำล ตอนทีก่ล่ำวถงึ

พระรำชพิธีอินทรำภิเษก ระบุถึงกำรเล่นชักนำคดึกด�ำบรรพ์ ซึ่งเชื่อว่ำ

เป็นต้นก�ำเนิดของโขน และมีกำรละเล่นโขนต่อมำจนถึงปัจจุบัน กำร

ประดิษฐ์หัวโขน ได้บัญญัติไว้เป็นแบบแผน และสืบทอดกันต่อมำ ปัจจุบัน

มีกำรสร้ำงหัวโขนที่เกิดจำกฝีมือช่ำงของทำงรำชกำร และช่ำงเอกชน

รูปภาพ : พระภรตมุนี

ผลงาน อาจารย์ ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม

รูปภาพ : พระพรหม

ผลงาน อาจารย์ ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม

รูปภาพ : ภาพถ่ายหัวโขนฝ่ายยักษ์ หัว

ทศกัณฐ์ ถ่ายจากงาน “กรุงเทพฯ ถนน

วัฒนธรรม” ของดีเขตบางพลัด ระหว่าง

วันที่ 1-5 กันยายน 2553

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/6/6f/Khon_Mask_Red_Giant.

JPG
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ช่ำงประดิษฐ์หัวโขนจะต้องเป็นผู ้ที่มีฝีมือและควำมรู ้ควำม

สำมำรถเป็นอย่ำงดี เพื่อให้ได้หัวโขนครบถ้วนตำมตัวโขน และผู้ชมได้รับ

อรรถรส เข้ำใจง่ำย และที่ส�ำคัญ หัวโขนต้องมีควำมประณีตสวยงำม

ด้วยศิลปะเชิงช่ำง สมเป็นนำฏศิลป์ชั้นสูง ช่ำงส่วนใหญ่จะได้รับกำร

ฝึกฝน และถ่ำยทอดมำจำกสกุลช่ำงในแต่ละสกุล ช่ำงประดิษฐ์หัวโขน

ที่มีฝีมือพอจะสืบค้นนำมได้ดังนี้

• ครูด�า ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๑

• เทพยนต์ ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๒

• หลวงเทพรจนา ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๒

• นายคร้าม ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๓

• นายปาน ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๓

• พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๕

• กรมหมืน่วรวฒันศภุากร (พระองค์เจ้ำเฉลมิลกัษณำวงศ์) 

 ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๕

• หลวงเจนจิตรยง ช่ำงสมัยรัชกำลที่ ๕ – ๖

• พระครูเหลี่ยม วัดดุสิตำรำม เป็นภิกษุที่สนใจวิชำช่ำง 

 และเป็นช่ำงประดิษฐ์หัวโขน ในสมัยรัชกำลที่ ๕– ๖

• พระเทพยนต์ (จ�ำรัส ยันตรประกร) เป็นหัวหน้ำช่ำง

 แผนกหัวโขน ในสมัยรัชกำลที่ ๖

• นายจิตร พิมพโกวิท ช่ำงประดิษฐ์หัวโขน ในสมัย

 รัชกำล ๗

รัชกำลปัจจุบัน มีช่ำงประดิษฐ์หัวโขนทั้งของทำงรำชกำร และ

เอกชนหลำยท่ำน เช่น นำยปรำโมทย์ ค้ำเจริญ (ถึงแก่กรรมแล้ว) นำย

อรรณพ แสนรักษ์ นำยมงคล เหมศรี ช่ำงของกรมศิลปำกร อีกหลำยท่ำน 

นำยชิด แก้วดวงใหญ่ (ถึงแก่กรรมแล้ว) ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 

ปัจจุบันประดิษฐ์หัวโขนอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผู้สืบสกุลของนำย

ชิด แก้วดวงใหญ่ ประดิษฐ์หัวโขนเป็นอำชีพอยู่ที่บ้ำนในกรุงเทพมหำนคร 

และครูส�ำเนียง ผดุงศิลป์ ช่ำงท�ำหัวโขนจังหวัดอ่ำงทอง เป็นต้น

รูปภาพ : พระอรชุน ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้

ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
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วชิาช่างลายรดน�้า
งำนช่ำงลำยรดน�้ำ เป็นงำนประณีตศิลป์ด้ำนตกแต่งอย่ำงหนึ่ง 

ซึ่งมีรูปแบบ และกำรท�ำสืบเนื่องกันมำแต่โบรำณ จัดเป็นงำนช่ำงศิลป์

ประเภทหนึง่ซึง่รวมอยูใ่นหมูช่่ำงรกั อนัเป็นช่ำงหมู่หนึง่ในบรรดำช่ำงหลวง 

หรือช่ำงประจ�ำรำชส�ำนักซึ่งเรียกกันว่ำ “ช่างสิบหมู่”

ลำยรดน�้ำ หมำยถึง กำรเขียนลวดลำย หรือรูปภำพให้ปรำกฏ

เป็นลำยทองด้วยวิธีปิดทอง แล้วเอำน�้ำรดจัดเป็นงำนประณีตศิลป์ที่มี

ควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับตกแต่งสิ่งของ เครื่องใช้ และเครื่องประดับของ

ชำวบ้ำนธรรมดำ เครื่องใช้ในพระพุทธศำสนำ ตลอดไปจนถึงในส่วนที่

เกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์ โดยใช้ตกแต่งผนังห้องที่มีขนำดใหญ่ อันหมำย

ถึงตกแต่งตั้งแต่เนื้อท่ีไม่กี่ตำรำงนิ้ว ไปจนถึงเนื้อที่หลำยร้อยตำรำงฟุต

ใหว้ิจิตรงดงำม สรุปลำยรดน�้ำคือ ลำยทองที่ล้ำงด้วยน�้ำ

กำรเขียนลวดลำยหรือรูปภำพ ประเภทลำยรดน�้ำมีมำแต่ครั้ง

กรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี ในสมัยนั้นได้มีกำรติดต่อค้ำขำยกับจีน และโดย

เหตทุีช่ำวจนีเป็นชำตแิรกท่ีรูจั้กกำรใช้รักก่อนชำตอิืน่ จงึท�ำให้ไทยได้รบักำร

ถ่ำยทอดถึงวิธีกำรต่ำงๆ ในกำรใช้รักรวมไปถึงกรรมวิธีในกำรท�ำลำยรดน�้ำ

มำแต่ครั้งสุโขทัย

งำนประเภทลำยรดน�้ำแพร่หลำยและเป็นที่นิยมเรื่อยมำจนถึง

สมยักรงุศรอียธุยำ และต่อมำจนถงึสมยั กรงุรตันโกสนิทร์ ดงัปรำกฏ ศลิปะ

โบรำณวัตถุที่ตกทอดมำได้แก่ ตู้พระธรรม เครื่องใช้สอย เครื่องครุภัณฑ์ 

ได้แก่ หีบต่ำงๆ ไม้ประกับหน้ำคัมภีร์ พำนแว่นฟ้ำ ตะลุ่ม ฝำ บำนตู้ ฉำก

ลับแล ฝำผนัง บำนประตูหน้ำต่ำง เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำงำนช่ำงลำยรดน�้ำ

ของไทยนั้นมีคุณค่ำทำงด้ำนศิลปะ อันมีลักษณะโดยเฉพำะ และเป็นแบบ

อย่ำงของศิลปะไทยมำแต่โบรำณ แม้ว่ำงำนส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปใน

ด้ำนที่เกี่ยวกับศำสนำ และพระมหำกษัตริย์แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่ชำวบ้ำน

นิยมท�ำเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้ำนเรือน และเป็นที่เชิดหน้ำชูตำ

แห่งตน
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วชิาช่างประดับมุก
งำนประดบัมกุ เป็นงำนช่ำงอกีแขนงหนึง่ ทีอ่ำศยัฝีมือและควำม

ละเอียดอ่อน โดยกำรน�ำเอำเปลือกหอยบำงชนิด ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ 

มคีวำมแวววำว สำมำรถสะท้อนแสงแล้วเกิดสเีหลอืบเรอืงรองต่ำงๆ คล้ำย

สีรุ้ง คุณลักษณะของเปลือกหอยเช่นนี้ภำษำช่ำงเรียกว่ำ “มีไฟดี” และที่

งำนประดบัมกุสำมำรถใช้ประดบัตกแต่งพ้ืนผวิของชิน้งำนได้หลำยลกัษณะ 

เช่น ประตูหน้ำต่ำงของพระอุโบสถ วิหำร และพระที่นั่ง ในพระบรม

มหำรำชวัง หรือประดับตกแต่งภำชนะใช้สอย เช่น พำน ตะลุ่ม เตียบ 

โต๊ะ เตียง เป็นต้น

แต่เดิมกำรประดับมุกมักใช้กับงำนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถำบัน

พระมหำกษัตริย์ และศำสนำเป็นส่วนใหญ่ จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดี 

สันนิษฐำนว่ำ งำนประดับมุกที่เก่ำแก่ที่สุดเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยำ 

หลักฐำนเก่ำแก่ที่สุดคือ ตู้พระไตรปิฎกประดับมุก ปัจจุบันเก็บรักษำใน

พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติพระนคร สันนิษฐำนว่ำสร้ำงในสมัยแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้ำเสือ บำนประตูประดับมุกสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ำ

บรมโกศ (สมเด็จพระบรมรำชำธิรำชที่ ๓) ได้แก่บำนประตูพระวิหำรวัด

พระศรีมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก และบำนประตู พระวิหำรวัดบรม

พุทธำรำม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีกำรสร้ำงงำนประดับมุกตั้งแต่ตอนต้น

รัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และมีกำรสร้ำง

ผลงำนประดับมุกสืบเนื่องต่อมำ ดังมีผลงำนประดับมุกของช่ำงตกทอด

มำทุกวันน้ี ได้แก่ บำนประตูพระอุโบสถและบำนประตูพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมสร้ำงในสมัย

พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำช บำนประตพูระมณฑปพระพทุธบำทสระบรุสีร้ำงขึน้ในสมยั

รัชกำลที่ ๑ บำนประตูพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมในกำรปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 

ในรัชกำลที่ ๓ บำนประตูพระอุโบสถวัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม สร้ำงในรัชกำลที่ ๕ เป็นต้น

ผลงำนประดบัมกุของครชู่ำงโบรำณยงัมอีกีมำกมำย ตวัอย่ำงทีย่กมำนีเ้ป็นเพยีงผลงำนชิน้ส�ำคญับำงส่วน 

ซึ่งทรงคุณค่ำยิ่งควรแก่กำรอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษำ และเพื่อควำมภูมิใจในศิลปกรรมของชำติแขนงนี้

ต่อไป

กำรเรียนในแผนกนี้ นักเรียนจะได้ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของเครื่องมุกไทย เรียนรู้เกี่ยวกับหอย

แต่ละชนิดที่สำมำรถน�ำมำใช้ในงำนประดับมุก เรียนรู้พื้นฐำนกำรเขียนลวดลำยในงำนประดับมุก นักเรียนจะได้

ลงมือปฏิบัติงำนจริงตั้งแต่ขั้นตอนกำรเลือกหอย กำรเจียรหอย กำรตัดหอย และกำรฉลุลวดลำย จนสำมำรถท�ำ

ชิ้นงำนได้ส�ำเร็จ

รูปภาพ : ลายประดับมุกเลื่อยล้อลายรดน�้า

ตู ้พระไตรปิฎก วัดเชิงหวาย ผลงานของ

นักเรียนช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่าง

ฝีมือในวัง (ชาย) ใช้ระยะเวลาในการท�า 3 ปี 

ใช้ช่างจ�านวน 3 คน ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ท่ี

แผนกช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือ

ในวัง (ชาย)

รูปภาพ : บานประตูประดับมุกไฟลายมังกร

ดันเมฆ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

http://www.cameraeyes.net
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วชิาดนตรใีนพธิหีลวง
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระรำชด�ำริให้นักเรียนโรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง 

(ชำย) ได้มโีอกำสเรยีนรูว้ชิำดนตรใีนพธิหีลวง ซึง่เป็นอีกหน่ึงรำยวชิำหน่ึงทีส่�ำคญัของนักเรยีนของโรงเรยีนช่ำง

ฝีมือในวัง (ชำย) จะต้องเรียนนอกเหนือจำกวิชำช่ำงไทยในแต่ละสำขำฯ

วิชำดนตรีในพิธีหลวงนี้ เจ้ำหน้ำที่จำกงำนเครื่องสูงและกลองชนะ จะมำเป็นผู้สอน ซึ่งจะเน้นหนัก ใน

เรื่องของกำรตีกลองชนะ ในจังหวะต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และต้องเรียนรู้กำรตั้งรูปขบวน เมื่อถึงเวลำปฏิบัติ

งำนจริง นักเรียนจะได้ไปปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักพระรำชวังในโอกำสต่ำงๆ

รูปภาพ : ขบวนพิธีหลวง อัญเชิญพระบรมโกศ

http://www.oknation.net
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วชิาวาดเส้นและวชิาองค์ประกอบศลิป์
วิชำวำดเส้นและวิชำองค์ประกอบศิลป์ เป็นอีกสองรำยวิชำบังคับ ที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนเช่น

กัน ซึ่งมีประโยชน์มำกต่อนักเรียนศิลปะ และได้เรียนรู้เทคนิคต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ใน กำร

ปฏิบัติงำนจริง ซึ่งครูผู้สอนจะสอนตั้งแต่พื้นฐำนไปจนถึงขั้นสูง ทั้งสองวิชำนี้จะมีกำรทดสอบ เพื่อประเมินผล

นอกเหนือจำกงำนที่ครูมอบหมำยให้ในชั่วโมงเรียน

รูปภาพ : ผลงานของนักเรียนในวิชาวาดเส้น ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งน�ามา

จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมกับวิชาองค์ประกอบศิลป์

รปูภาพ : บรรยากาศในการจดัแสดงผลงานของนกัเรยีน

วิชาองค์ประกอบศิลป์และวาดเส้น ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๒
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รูปภาพ : บรรยากาศการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของ

วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๕๒

รูปภาพ : บรรยากาศการศึกษาแหล่งโบราณคดีนอก

สถานที่ ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ นอกจาก จะได้ไป

ทศันศกึษานอกสถานทีแ่ล้ว นกัเรยีนจะต้องท�ารายงาน 

และ การประเมินผล การเรียน มีการสอบปลายภาค 

ซึ่งทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัย ทั้งนี้

อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปี

การศึกษา

วชิาประวัตศิาสตร์ศลิป์
วิชำประวัติศำสตร์ศิลป์ เป็นวิชำบังคับที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเข้ำใจที่มำ

ของงำนศลิปะในแต่ละยคุแต่ละสมัยตัง้แต่ยคุก่อนประวตัิศำสตร์จนถงึยคุปัจจุบนั เมือ่นกัเรยีนปฏบิตังิำนจรงิจะ

ท�ำให้สำมำรถแยกแยะงำนศิลปะได้อย่ำงถูกต้อง

รปูภาพ : วดับวกครกหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่

http://www.thai-tour.com
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รูปภาพ : บรรยากาศการเรียนวิชาลงรักปิดทอง 

ในช่ัวโมงเรยีน นกัเรยีนก�าลงัปิดทองท่ีโต๊ะหมูบ่ชูา 

ท่ีใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ในวิชาน้ีนอกจากจะได้

เรียนการลงรักปิดทองแล้วนักเรียนจะได้เรียน

วิชาการเขียนภาพก�ามะลออีกหนึ่งชิ้น

รูปภาพ : บรรยากาศในห้องเรียน ขณะที่นักเรียนก�าลังเขียนภาพก�ามะลอในวิชาลงรักปิดทอง

วชิาช่างลงรักปิดทอง
วิชำลงรักปิดทองจัดอยู่กลุ่มของวิชำอำชีพเลือกเสรี ซึ่งเป็นวิชำ

ที่เรียนสนุกและได้ควำมรู้เกี่ยวกับงำน ลงรักปิดทอง นักเรียนจะมีโอกำส

ได้ปฏิบัติงำนจริง ได้ซ่อมโต๊ะหมู่ท่ีใช้ในงำนพระรำชพิธีต่ำงๆ ของส�ำนัก

พระรำชวัง ซึ่งมีครูผู้สอนที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนนี้โดยตรงมำสอนให้

นักเรียน นอกจำกนั้นนักเรียนจะได้ปิดทองลงบนชิ้นงำนจริง ที่นักเรียน

เตรียมมำเองในงำนชิ้นต่อไป (นักเรียนซื้อทองค�ำเปลวเอง)

รูปภาพ : ลายรดน�า้ตกแต่งตูพ้ระไตรปิฏก วดัเชงิหวาย ฝีมอืบรมครสูมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย 

ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร
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วชิาสนี�้า
วชิำสนี�ำ้เป็นวชิำเลอืกเสร ีทีเ่ปิดให้นกัเรยีนทีส่นใจ ได้ฝึกฝีมือเพ่ิมเติมนอกเหนอืจำกวชิำเอกทีไ่ด้เลอืก

เรียน วิชำนี้ครูผู้สอนจะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐำนจนสำมำรถออกปฏิบัติงำนเขียนสีน�้ำนอกสถำนที่ได้ 

รูปภาพ : บรรยากาศการปฏิบัติการเขียนสีน�้านอกสถานที่ ของนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในวิชาเขียนสีน�้านี้ โดยธรรมเนียมครูผู้สอน

จะจัดให้มีการเขียนภาพสีน�้านอกสถานที่ ทั้งนี้ ในแต่ละปีการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

รูปภาพ : บรรยากาศในการเรียนวิชาเขียน

สนี�า้ ในห้องเรยีน ภาคเรยีนที ่๒ ปีการศกึษา 

๒๕๕๒

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 23วารสารการศึกษาตลอดชีวิต



รูปภาพ :  บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา

ช่างแทงหยวกครูผู้สอนก�าลังสาธิตการแทง

หยวกลายพื้นฐาน ในชั่วโมงปฏิบัติการงาน

แทงหยวก

รูปภาพ : ผลงานการแกะสลักหยวกกล้วย

เป็นลายหน้ากระดานของนักเรียนช่างฝีมือ

ในวัง (ชาย) รุ่นที่ ๒๒ ในวิชาเลือกเสรี วิชา

ช่างแทงหยวก

วชิาช่างแทงหยวก
เป็นวชิำหนึง่ทีจ่ดัอยูใ่นงำนช่ำงสบิหมู ่ประเภทงำนเครือ่งสด งานแทงหยวก คือ กำรน�ำเอำกำบกล้วย 

มำท�ำเป็นลวดลำยแบบต่ำงๆ โดยวธิแีทงด้วยมดีแทงหยวก ใช้ส�ำหรบังำนประดับตกแต่งทีเ่ป็นกำรชัว่ครำวตัวอย่ำง

เช่น ประดับเบญจำรดน�้ำ ประดับร้ำนม้ำเผำศพ ประดับจิตกำธำน เป็นต้น

ในวิชำช่ำงแทงหยวก นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐำนจนถึงขั้นสูง เริ่มจำกประวัติควำมเป็นมำ

ของงำนแทงหยวก สกุลช่ำงต่ำงๆ ลวดลำยที่นิยมใช้กัน วิธีกำรเลือกหยวกกล้วย กำรใช้มีดแทงหยวก กำรลับมีด 

กำรบ�ำรงุรกัษำมีดแทงหยวก กำรสำบกระดำษส ีจนถงึขัน้ตอนกำรประกอบ ในวชิำนีค้รผููส้อนจะมกีำรสอบวดัผล

เป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลกำรเรียนของนักเรียน

“หยวก” คือ ล�ำต้นกล้วย ที่ลอกออกมำเป็นกำบ หรือแกนอ่อนของล�ำต้นกล้วย มีสีขำว งำนแทง

หยวก มักใช้ “หยวก” หรือ “กำบกล้วย” ตำนี เพรำะมีสีขำวดี และไม่สู้จะเปลี่ยนสีผิวเร็ว
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วชิาเครื่องปั้นดนิเผา
เป็นวิชำอำชีพเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้กับนักเรียนในภำคเรียน

ทีส่อง นักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเรียนวิชำนี้ จะได้เรียนรู้วิธีกำรขั้นพื้นฐำน

ไปจนถึงขั้นที่สำมำรถปั้นเครื่องปั้นดินเผำ เป็นชิ้นงำนส�ำเร็จได้โดยครู

ผู้สอนจะมีกำรทดสอบและประเมินผลกำรเรียนเป็นระยะๆ

นักเรียนที่เรียนในวิชำเครื่องปั้นดินเผำ จะได้เรียนตั้งแต่ขั้น

พื้นฐำนจนถึงขั้นตอนกำรเผำในเตำเผำจริง ซึ่งทำงโรงเรียนได้จัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์กำรเรียนไว้ให้นักเรียนได้สำมำรถปฏิบัติงำนจริงจนส�ำเร็จ

รปูภาพ : บรรยากาศการเรยีนการป้ันดินเหนียว

ขัน้พืน้ฐาน เป็นรปูทรงกระบอก ของนกัเรยีนใน

ชัว่โมงปฏบิตักิารงานเครือ่งป้ันดนิเผา โรงเรยีน

ช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รูปภาพ : ตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผา 

http://tanarat5204111.wordpress.com
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การรับสมัครนักเรยีน
โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย) เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียน

ช่ำงฝีมือ ในวัง (ชำย) ประจ�ำปีกำรศึกษำ มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. แผนกที่เปิดรับสมัคร มี 6 แผนก

1.1 แผนกงำนช่ำงเขียน

1.2 แผนกงำนช่ำงปั้น

1.3 แผนกงำนช่ำงแกะสลัก

1.4 แผนกงำนช่ำงลำยรดน�้ำ 

1.5 แผนกงำนช่ำงหัวโขน

1.6 แผนกงำนช่ำงฝีมือประดับมุก

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

2.1 ต้องมีอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี

2.2 ส�ำเร็จกำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ

2.3 มีควำมสนใจ และถนัดทำงช่ำงศิลปกรรมไทย

3. หลักฐานการสมัคร

ผู้ที่ต้องกำรสมัครเรียนฯ ต้องน�ำหลักฐำนตัวจริงพร้อมทั้งถ่ำยส�ำเนำเอกสำรอย่ำงละหนึ่งแผ่น ดังต่อไปนี้

3.1 หลักฐำนแสดงกำรจบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ

3.2 บัตรประจ�ำตัวประชำชน

3.3 ทะเบียนบ้ำน 

3.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำ ขนำด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๑ รูป

4. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา

4.1 เริ่มรับสมัครนักเรียน ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนเมษำยน

4.2 สอบภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ ประมำณเดือนเมษำยน 

4.3 ประกำศผลสอบประมำณเดือนพฤษภำคม 

5. สถานที่รับสมัคร 

ณ หออุเทศทักสินำ โรงเรียนช่ำงฝีมือในวัง (ชำย )ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชำกำร

หมายเหตุ กรุณำแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย ห้ำมใส่เสื้อยืด ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ และโปรดเคำรพต่อ

สถำนที่
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ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

จัดการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ศิลปวัฒนธรรมไทย                                                                                                                                       

สุวรรณี รัตนรอด

รองผู้อ�ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก 

(วิทยำลัยในวัง)
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ความเป็นมา
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วได้ทรงมพีระรำชด�ำรว่ิำ “ขณะนีย้งัมบีคุคลอกีจ�ำนวนมำก ทีม่คีวำมตัง้ใจ

จรงิ มศีรทัธำขวนขวำยหำควำมรูเ้ป็นวชิำชพีใส่ตน แต่ประสบปัญหำไม่มคีวำมรูพ้ื้นฐำนและทนุทรพัย์เพียงพอที่

จะเข้ำศึกษำต่อในสถำบนักำรศกึษำวชิำชพีระดบัต่ำงๆ ได้ หำกมีช่องทำงช่วยเหลอืบคุคลเหล่ำนีใ้ห้มีควำมรู้วชิำชพี

ที่เขำปรำรถนำย่อม จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติได้” ประกอบกับในวำระที่ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นองค์ประธำนในกำรปฏิสังขรณ์ซ่อมบ�ำรุงพระบรมมหำรำชวัง เนื่อง

ในงำนเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเห็นว่ำกำรก่อสร้ำงตกแต่งมหำปรำสำท รำชมณเฑียร พระ

ต�ำหนัก เรือนหลวง โบสถ์วิหำร และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ ตลอดจนกำรจัดท�ำเครื่องรำชูปโภคที่ใช้ในวัง ล้วนแล้วแต่

ใช้วิชำช่ำงสิบหมู่ ซึ่งผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรช่ำงสิบหมู่นี้เองที่ท�ำให้สิ่งก่อสร้ำงดังกล่ำวมีควำมสวยงำม ประณีต 

บรรจง และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แต่เป็นที่น่ำเสียดำยที่สิ่งก่อสร้ำงด้ำนงำนช่ำงสิบหมู่ ที่

ยังปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน มีบำงส่วนที่ได้ช�ำรุดทรุดโทรมไปเป็นจ�ำนวนมำก ซ่ึงถ้ำจะมีกำรบ�ำรุงรักษำหรือท�ำกำร

ปฏสิงัขรณ์จงึจ�ำเป็นต้องอำศยัช่ำงฝีมอืวชิำช่ำงสบิหมู่เช่นเดียวกนั แต่ผูท้ีมี่ควำมรูค้วำมช�ำนำญในวชิำช่ำงสบิหมู่

ปัจจุบันมีจ�ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินกำรปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง หำกไม่มีกำร

ถ่ำยทอดหรือ ฝึกอบรมวิชำช่ำงสิบหมู่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังแล้ว ก็ย่อมจะเป็นกำรยำกที่จะรักษำศิลปวัฒนธรรมที่

มีคุณค่ำยิ่งของไทยให้ปรำกฏต่อชำวโลกได้อีกต่อไป จำกพระรำชด�ำริที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชำควำมรู้ที่เคย

ฝึกฝนกันในระดับชำววัง ให้กว้ำงขวำงออกมำสู่ประชำชนนี้เอง ส�ำนักพระรำชวังและกระทรวงศึกษำธิกำร โดย

กรมกำรศึกษำนอกโรงเรยีนในสมยันัน้ จงึได้จดัตัง้ศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรยีนกำญจนำภเิษก (วทิยำลยัในวงั) ข้ึน 

เพือ่จดัฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้วชิำช่ำงสบิหมู ่อกีทัง้เป็นกำรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เนือ่ง

ในมหำมงคลวโรกำสเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ปีที่ ๕๐

จำกแนวพระรำชด�ำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เรื่องกำรอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรม อันทรงคุณค่ำยิ่งของคนไทย เพื่อให้ปรำกฏต่อชำวโลกตลอดไป ได้ทรงให้ด�ำเนินกำรฟื้นฟูวิชำชีพ

ช่ำงฝีมือ ที่เรียกว่ำ “ช่างสิบหมู่” ขึ้นในพระบรมมหำรำชวัง โดยรับบุตร ธิดำ ของข้ำรำชบริพำรเข้ำศึกษำฝึก

อบรมในขณะนั้น
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ในระยะแรกของกำรก่อตั้งสถำนศึกษำแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้

ทรงพระรำชทำนพระรำชำนญุำตให้ใช้อำคำรหออุเทศทกัสนิำ ภำยในพระบรมมหำรำชวงัเป็นอำคำรเรยีน ตลอด

ทรงมีพระเมตตำพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกำรด้ำนต่ำงๆ 

ของสถำนศึกษำ นอกจำกนั้น ยังทรงเอำพระทัยใส่ติดตำม รวมทั้งวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรปฏบิตังิำน อกีทัง้ได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิเพือ่พระรำชทำนวฒุบิตัร นกัศกึษำทีจ่บหลกัสตูรวชิำชพีช่ำงสบิ

หมู่ เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๒ เป็นต้น

ต่อมำในปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีจ�ำนวนนักศึกษำที่ต้องกำรเรียนวิชำชีพช่ำงสิบหมู่เป็นจ�ำนวนมำกท�ำให้อำคำร

หออุเทสทักสินำ ภำยในพระบรมมหำรำชวัง ไม่เพียงพอที่จะรับนักศึกษำจ�ำนวนมำกได้ สมเด็จพระเทพรัตน

รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระเมตตำพระรำชทำนที่ส่วนพระองค์ บนเนื้อที่ประมำณ ๔ ไร่ ที่ต�ำบล

ศำลำยำ อ�ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เพือ่ก่อสร้ำงสถำนศกึษำให้กบัศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรยีนกำญจนำ

ภเิษก (วทิยำลยัในวงั) ภำยใต้กำรบรหิำรก�ำกบัดูแลด้ำนกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ และงบประมำณจำกกรมกำรศกึษำ

นอกโรงเรียนปัจจุบัน คือ ส�ำนักงำน กศน. ซึ่งประกอบด้วยอำคำรทั้งหมด ๔ อำคำร ดังนี้

อำคำร ๑ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันเป็นอำคำรพิพิธภัณฑ์แสดงผลงำนนักศึกษำ

อำคำร ๒ อำคำรเรียน ห้องประชุม และส�ำนักงำน

อำคำร ๓ อำคำรโภชนำกำร  

อำคำร ๔ อำคำรแสดงและจ�ำหน่ำยชิ้นงำนนักศึกษำ
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การจัดการเรียนรู้ช่างสิบหมู่
๑. จัดกำรเรียนรู้วิชำชีพศิลปะไทยโบรำณช่ำงสิบหมู่ ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชนทั่วไป ที่มี

ควำมต้องกำรจะเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะควำมช�ำนำญ และไปประกอบอำชีพได้ สำขำวิชำชีพช่ำงสิบหมู่ หลักสูตร 

๘๐๐ ชั่วโมง จ�ำนวน ๑๐ สำขำ ที่จัดกำรเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนเพื่อเน้นให้ผู้

เรียนน�ำควำมรู้ ทักษะ ควำมช�ำนำญและเทคนิคกำรตลำดไปประกอบอำชีพ ได้แก่ 

๑.๑ สำขำหมู่ช่ำงเขียน ๑.๖ สำขำหมู่ช่ำงรัก

๑.๒ สำขำหมู่ช่ำงแกะ ๑.๗ สำขำหมู่ช่ำงปูน

๑.๓ สำขำหมู่ช่ำงสลัก ๑.๘ สำขำหมู่ช่ำงบุ

๑.๔ สำขำหมู่ช่ำงปั้น  ๑.๙ สำขำหมู่ช่ำงหล่อ                                 

๑.๕ สำขำหมู่ช่ำงหุ่น  ๑.๑๐ สำขำหมู่ช่ำงกลึง                           

๒. จดักำรเรยีนรูว้ชิำชพีศิลปวฒันธรรมไทยทีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติไทยในอดตี (งำนในวงัฝ่ำยหญงิ) หลกัสตูร 

๔๐ ชั่วโมง เช่น อำหำรว่ำงชำววัง ขนมไทยชำววัง อำหำรไทย ร้อยมำลัย บำยสี ใบตอง จัดดอกไม้สด แกะ

สลักของอ่อน เครื่องแขวน เครื่องหอมชำววัง ฯลฯ โดยจัดกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นนี้ เพื่อให้ผู้

เรียนเกิดควำมรู้และทักษะ สำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำไปประกอบอำชีพมีรำยได้ 

การจัดการเรียนรู้
๑. หลักสูตรวิชำชีพช่ำงสิบหมู่ (๘๐๐ ชั่งโมง) เรียนรู้จำกภูมิปัญญำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนศิลปะ ทุกวัน

จนัทร์ ถงึวนัศกุร์วันละ ๕ ชัว่โมง เว้นวนัหยดุรำชกำรและวนันกัขตัฤกษ์ เริม่เปิดเรยีนประมำณเดือนพฤศจกิำยน 

สิ้นสุดกำรเรียนประมำณเดือนกรกฎำคม แบ่งกำรเรียนรู้ออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ เรียนรู้ขั้นพื้นฐำนงำนศิลปะ   จ�ำนวน ๒๕๐ ชั่วโมง

ระยะที่ ๒ เรียนรู้ตำมหมู่ช่ำงที่ลงทะเบียน จ�ำนวน ๒๕๐ ชั่วโมง

ระยะที่ ๓ เรียนรู้กำรผลิตและจ�ำหน่ำย  จ�ำนวน ๓๐๐ ชั่วโมง

กระบวนกำรเรียนรู้ มีกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ มีกำรศึกษำ

นอกสถำนที ่กำรจดันทิรรศกำรเคลือ่นที ่นกัศกึษำจะเรยีนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุ เมือ่นักศกึษำเรยีนจบหลักสตูรสำมำรถ

ผลิตชิ้นงำน จ�ำหน่ำยชิ้นงำนได้ มีงำนท�ำมีรำยได้ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข  และนักศึกษำที่จบ

หลักสูตร ที่มีผลกำรเรียนดีเด่นจ�ำนวน ๒๐ คน จะได้เข้ำเฝ้ำรับพระรำชทำนวุฒิบัตรจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำช

สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

๒. หลักสูตรศิลปวัฒนธรรมไทย “วิถีชีวิตไทยในอดีต” (๔๐ ชั่วโมง) เรียนรู้จำกภูมิปัญญำผู้เชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำน เรียนทุกวันเสำร์ หรือวันอำทิตย์ วันละ ๕ ชั่วโมง จ�ำนวน ๘ วัน นักศึกษำทุกคนที่จบหลักสูตรจะ

ได้รับวุฒิบัตรจำกศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง) และสำมำรถน�ำไปเทียบโอนควำม

รู้ได้  
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ผลการจัดการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง) เป็นสถำนศึกษำในโครงกำรพระรำชด�ำริ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องด้ำนศิลปะ

ไทยโบรำณช่ำงสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบำงส่วนเป็นกำรจัดส่งเสริมเผยแพร่ในรูปแบบให้ควำมรู้ใน

ลักษณะกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย โดยผ่ำนกำรเผยแพร่ชิ้นงำนของนักศึกษำ เช่น กำรจัดนิทรรศกำร กำรสำธิตให้

กับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยใช้เงินงบประมำณของส�ำนักงำน กศน. และส่วนหนึ่งใช้เงินงบ

ประมำณจำกเครือข่ำยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูห้ลกัสตูรศลิปะไทยโบรำณช่ำงสบิหมูแ่ละศลิปวฒันธรรมไทยในปีงบประมำณ 

๒๕๕๔ ที่ผ่ำนมำ ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง) ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยจัดสรรงบประมำณในกำรจัดทั้งในและนอกสถำนศึกษำดังกล่ำว แต่เนื่องจำกงบประมำณประจ�ำปี ที่ได้รับ

จัดสรรจำก ส�ำนักงำน กศน. ได้รับจ�ำนวนจ�ำกัดเป็นเวลำต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในสภำพควำมเป็นจริงกำรจัดกำรเรียน

รู้หลักสูตรต่อเนื่องด้ำนศิลปะไทยโบรำณช่ำงสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นที่ต้องการของประชาชนและ

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่ศรัทธำ ชื่นชมในหลักสูตรแต่ละวิชำ ดังจะเห็นได้จำกหนังสือจำกบุคคล หน่วยงำนที่ขอ

ควำมอนุเครำะห์ให้ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนิเษก (วิทยำลัยในวัง) น�ำหลักสูตร วิทยำกร ไปให้ควำมรู้

แก่บุคคล คณะบุคคลหน่วยงำนต่ำงๆ 

อนึง่ในปีงบประมำณ ๒๕๕๔ มผีูร่้วมกจิกรรมและส�ำเรจ็หลกัสตูรกำรจดักำรกำรศกึษำต่อเนือ่ง หลกัสตูร

ด้ำนศิลปะไทยโบรำณช่ำงสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๑๓ คน โดยส่วนหนึ่งได้รับควำม

รู้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลักษณะกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย และผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ในรูปแบบ

ต่ำงๆ อำทิ ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ นิทรรศกำรเคลื่อนที่ นิทรรศกำรถำวร และกำรเรียนรู้ตำมอัยำศัยจำกสื่อแผ่นปลิว 

ใบควำมรู้ และสื่อชิ้นงำนที่ส�ำเร็จ เป็นต้น

การจัดการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ในอนาคต
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง) เป็นสถำนศึกษำในโครงกำรพระรำชด�ำริ

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกมุำร ีจดักำรเรยีนรูห้ลกัสตูรช่ำงสบิหมูแ่ละศลิปวฒันธรรมไทย เพือ่

สนองงำนตำมแนวพระรำชด�ำร ิบนวตัถปุระสงค์เพือ่อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยให้คงอยูคู่อ่นชุนรุน่หลงั และเพือ่

กำรมีงำนท�ำ สำมำรถผลติชิน้งำนจ�ำหน่ำยเกดิรำยได้เลีย้งตนเองและครอบครวัอย่ำงมคีวำมสขุ กอปรกบันโยบำย

รัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส�ำนักงำน กศน. ที่มุ่งส่งเสริมโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

เพื่อกำรมีงำนท�ำ และเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดส่งเสริมกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียนนั้น ศูนย์กำรศึกษำนอก

โรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง) มีแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ในหลักสูตรต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของ

ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะมีควำมรู้ สำมำรถผลิตชิ้นงำนจ�ำหน่ำย เกิดรำยได้ โดยพัฒนำหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อ

รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ อำท ิหลกัสตูรวฒันธรรมในอำเซยีน (Way of Life) หลักสตูร

อำหำร-เครื่องดื่ม หลักสูตรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว และหลักสูตรครัวไทยสู่อำเซียน เป็นต้น
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การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ตามพระราชด�าริห้วยหญ้าไซ อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ทนงศักดิ์ กาบปินะ

ครูกำรศึกษำนอกโรงเรียน

ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย

ความเป็นมา 

วันจันทร์ ที่ 25  มีนำคม 2542    

สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนินีำถได้เสด็จพระรำชด�ำเนนิ

ทรงเยี่ยมรำษฎร ณ บ้ำนห้วยหญ้ำไซ หมู่ที่ 9  ต�ำบลป่ำแดด อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงรำย ได้ทรงรับทรำบปัญหำ และทรงห่วงใยในรำษฎรของ

พระองค์

ท่ำนจงึได้มพีระรำชด�ำร ิทีจ่ะจดัตัง้หมูบ้่ำนขึน้ในลกัษณะ “บ้ำน

เล็กในป่ำใหญ่” โดยเน้นให้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่ำ” ได้อย่ำงมีควำมสุข 

และย่ังยืน คนไม่ท�ำลำยป่ำ ป่ำให้ควำมร่มรืน่กบัคน โดยทีท่รพัยำกรธรรมชำติ

ยังคงควำมสมบูรณ์ มั่นคงถำวร เป็นกำรปลูกจิตส�ำนึกในกำรรักและ

หวงแหนธรรมชำติ ให้อยู่ควบคู่กับชุมชนและประเทศชำติ ด้วยเหตุนี้ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ได้มีพระรำชด�ำริที่จะจัดตั้ง 

“โครงกำรบ้ำนเลก็ในป่ำใหญ่ อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร”ิ ณ บรเิวณบ้ำน

หลกัแต่งเก่ำ มีพืน้ทีจ่�ำนวน 15,000ไร่ แบ่งพืน้ทีเ่ป็นป่ำเสือ่มโทรม จ�ำนวน 

7,000 ไร่ ป่ำเลื่อนลอย จ�ำนวน 4,500 ไร่ และป่ำต้นน�้ำที่ยังคงควำมอุดม

สมบูรณ์ดังเดิม จ�ำนวน 3,500 ไร่ เพื่อใช้ชำวไทยภูเขำที่ไม่มีแหล่งท�ำกิน 

โดยเฉพำะชำวไทยภูเขำเผ่ำอีก้อ ได้มีที่ท�ำกินเป็นหลักแหล่ง ไม่บุกรุกแผ้ว

ถำงป่ำ เพื่อท�ำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป ทั้งนี้ ยังเป็นกำรส่งเสริมอำชีพ และ

อนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีม ประเพณขีองชำวไทยภเูขำให้คงอยู ่ซึง่จะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้ “คน” อยูร่่วมกบั “ป่ำ” ได้อย่ำงสงบสขุ มีส่วนร่วมพิทกัษ์รกัษำป่ำ และฟ้ืนฟูป่ำ ทีถ่กูท�ำลำย

ให้กลับคืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน

2. เพื่อให้พื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร มีน�้ำที่มีคุณภำพดี มีปริมำณเพียงพอ และมีกำรกระจำย แจกจ่ำยได้

ทั่วถึงสม�่ำเสมอตั้งแต่ต้นน�้ำถึงท้ำยน�้ำ

3. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนำคณุภำพชวีติ รวมทัง้เสรมิสร้ำงจติส�ำนกึของประชำชน ให้เกดิควำมรกั และ

หวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ และป่ำไม้ที่มีอยู่ และที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่

ที่ตั้งโครงการ
ท่ีตัง้ของพืน้ทีโ่ครงกำรอยูใ่นป่ำสงวนแห่งชำติแม่ลำวฝ่ังซ้ำย พิกดั NB 441891 หมู่ที ่9 ต�ำบลป่ำแดด 

อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย สูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง 1,200 ม.

ที่ตั้งสนำม ฮ. พิกัด NB 456896 สูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง 1,200 ม.

ขอบเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อ เขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่ลำวฝั่งซ้ำย  

ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่ลำวฝั่งซ้ำย

ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่ลำวฝั่งซ้ำย

ทิศใต้  ติดต่อ บ้ำนแม่ตำช้ำง หมู่ที่ 11 ต.ป่ำแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย

ลักษณะภูมิประเทศ         

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับหุบเหว ป่ำสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน�้ำของน�้ำแม่ตำช้ำง ควำมสูงจำก

ระดับน�้ำทะเล ประมำณ 1,200 เมตร
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ลักษณะภูมิอากาศ

อำกำศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย ต�่ำสุด 8 องศำ และสูงสุดที่ 22 

องศำ

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้หมูบ้่ำน, เส้นทำง, กำรเดนิทำงถนนจำก

จังหวัดเชียงรำย ระยะทำง และเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำงโดยเฮลิคอปเตอร์

ประชากร

บ้ำนห้วยหญ้ำไซ หมู่ 9 ต�ำบลป่ำแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงรำย มีประชำกรทั้งสิ้น 108 คน เป็นเพศชำย 53 คน ประกอบด้วย 

เด็ก 22 คน และผู้ใหญ่ 31 คน เพศหญิง 55 คน ประกอบด้วย เด็ก 17 

คน และผู้ใหญ่ 38 คน

การด�าเนินโครงการ
กองทัพภำคที่ 3 โดยทหำรบกจังหวัดเชียงรำย ได้ประสำนงำน

กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ส�ำรวจภูมิประเทศและข้อมูลพื้นฐำน ระหว่ำง

วันที่ 31 สิงหำคม ถึง 28 ธันวำคม 2542 ซึ่งประกอบไปด้วยทหำรบก

จังหวัดเชียงรำย ผู้แทนกองทัพภำคที่ 3 ผู้แทนส�ำนักพระรำชวัง ผู้แทน

ส�ำนักงำนพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (กปร.) ผู้แทนส�ำนักงำนพัฒนำที่ดิน

เชยีงรำย และหวัหน้ำหน่วยจัดกำรต้นน�ำ้แม่ตำช้ำงผลกำรส�ำรวจเบือ้งต้น สรปุได้ว่ำพืน้ทีท่ีจ่ดัตัง้หมูบ้่ำนอยูบ่รเิวณ

แหล่งต้นน�้ำแม่ตำช้ำง เป็นพื้นที่ท�ำกินดั่งเดิมของชำวเขำเผ่ำอำข่ำ (พิกัด NB441891) ซึ่งฝ่ำยปกครองได้อพยพ

ออกไปเมื่อ 8 ปีก่อนแล้ว พื้นทีด่ังกล่ำวอยู่ห่ำงจำกบ้ำนห้วยหญ้ำไซไปทิศเหนือประมำณ 13 กิโลเมตร อยู่ใน

เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งซ้ำย หมู่ที่ 9 ต�ำบลป่ำแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย    

วนัที ่16 มกรำคม 2543 สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนินีำถ ได้เสด็จรำชด�ำเนนิไปทอดพระเนตร

พื้นที่จัดตั้งหมู่บ้ำน ตำมพระรำชด�ำริ เมื่อปี 2542 หัวหน้ำหน่วยจัดกำรต้นแม่น�้ำตำช้ำง ได้ถวำยรำยงำนข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับสภำพพื้นที่ป่ำ พื้นที่อยู่อำศัยและพื้นที่ท�ำกินรวมพื้นที่ จ�ำนวน 15,000 ไร่ สมเด็จพระนำง

เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

ทรงรับทรำบและทอดพระเนตร พื้นที่โดยรอบด้วยควำมพึงพอพระทัย ทรงตรัสขึ้นว่ำ “นี่แหละที่ฉัน

ฝันไว้” ซึ่งหมำยควำมว่ำพื้นที่ที่จัดตั้งหมู่บ้ำนตรงกับควำมต้องกำรของพระองค์ ผู้ช่วยเลขำธิกำรพระรำชวังฝ่ำย

กิจกรรมพิเศษ (คุณสหัส บุญญำวิวัฒน์) ได้ขอพระรำชทำนชื่อ “โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ตำมพระรำชด�ำริ” 

พระองค์ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณให้ใช้ชื่อโครงกำรดังกล่ำวได้เมื่อเวลำ 16.29 น. และจะได้น�ำรำษฎรชำวไทย

ภูเขำเผ่ำอำข่ำ ซึ่งไม่มีพื้นที่ท�ำกินเป็นของตนเอง จ�ำนวน 21 ครอบครัว จ�ำนวนประชำกร 92 คน จำกบ้ำนร่ม

ฟ้ำทอง ต�ำบลตับเต่ำ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย จ�ำนวน 17 ครอบครัว และจำกบ้ำนห้วยสะลัก ต�ำบล

ป่ำแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย จ�ำนวน 4 ครอบครัว เข้ำมำอยู่ในโครงกำรเป็นกำรสนองพระรำชด�ำริ

ที่จะให้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่ำ” โดยที่  “คน” ไม่ท�ำลำย “ป่ำ” ดังพระรำชด�ำรัสของพระองค์ ที่ทรงตรัสเมื่อวัน

ที่ 11 สิงหำคม 2544 เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ “12 สิงหำ มหำรำชินี” ว่ำ “เพรำะตกลงกับ

เขำก่อนแล้วว่ำจะไม่มีกำรถำงป่ำ หรือบกุรุกปำ่เข้ำไปอีก ถ้ำต้องกำรอยู่กับข้ำพเจ้ำในโครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่

ก็ต้องหยุด ชำวบ้ำนแถวนี้จะต้องเป็นผู้สนับสนุนทะนุบ�ำรุงป่ำในตัว” 
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พื้นที่เป้าหมาย
บริเวณต้นน�้ำแม่ตำช้ำงเป็นพื้นที่ท�ำกินดั้งเดิมชำวไทยภูเขำเผ่ำอำข่ำ (พิกัด NB 441891) อยู่เขต

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งซ้ำย หมู่ที่ 9 ต�ำบลป่ำแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย โดยมีเนื้อที่ด�ำเนิน

กำรจ�ำนวน 15,000 ไร่ จ�ำแนกเขตป่ำตำมลักษณะพื้นที่ (Zoning) ออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. พื้นที่ธรรมชำติที่ยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ จ�ำนวน 3,500 ไร่ หรือ 23.33% ของพื้นที่

2. พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม จ�ำนวน 7,000 ไร่ หรือ 46.67% ของพื้นที่

3. พื้นที่ไร่เลื่อนลอย จ�ำนวน 4,500 ไร่ หรือ 30% ของพื้นที่

กำรสนับสนุนงบประมำณ ได้รับกำรสนับสนุนจำก กอ.รมน.ภำค 3 และ และหน่วยงำนที่เข้ำร่วม

โครงกำร กำรประกอบด้วยหน่วยงำน ดังต่อไปนี้

1. ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (กอ.โครงกำรฯ)

2.  จทบ.ชร. (ชป.คุ้มครองฯ) 

3.  เกษตรส�ำนักพระรำชวัง

4.  ส�ำนักงำน กศน. จังหวัดเชียงรำย

5.  ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย

6.  ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงรำย

7.  สถำนีพัฒนำดินจังหวัดเชียงรำย

8.  สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย

9.  ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงรำย

10. ประมงจังหวัดเชียงรำย

11. สถำนีประมงน�้ำจืด จังหวัดเชียงรำย

12. เกษตร จังหวัดเชียงรำย.

13. อ�ำเภอแม่สรวย            

14. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลป่ำแดด    

ศฝช.เชียงราย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย (ศฝช. เชียงรำย) ได้มอบหมำยให้

ครูอำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรียน (ครู กศน.) รับผิดชอบด�ำเนินงำนในพื้นที่ เพื่อสนองแนวพระรำชด�ำริ 

ในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เมื่อ 16 มกรำคม 2541 เกี่ยวกับกำรฝึกวิชำชีพงำนเครื่องเงิน งำน

ทอผ้ำและฝึกอำชีพตำมควำมต้องกำรของประชำชน   

ศฝช. เชยีงรำย จึงได้ด�ำเนินกำรจัดกจิกรรมกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัอำชพี ให้กบัประชำชนในพืน้ทีเ่พือ่สนอง

แนวพระรำชด�ำริ ฯโดยฝึกวิชำชีพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและกำรฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ สร้ำงอำชีพเสริมและเพิ่มรำยได้ให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว ดังนี้ 
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1. วิชาชีพช่างเครื่องเงิน

วิชำที่ฝึกมีดังนี้

1.1 กำรท�ำเครื่องเงินประเภท เครื่องประดับเงิน ฝึกท�ำลำยลูกโซ่, ลำยห่วงคู่, ลำยสองชั้น, ลำยท้อง

ปลิง, ลำยห่วงต่อ, ลำยลูกโซ่เล็ก, ก�ำไลเกลี้ยง, และกำรท�ำแหวนเกลี้ยง 

กำรท�ำสร้อยข้อมือ ลำยเลดแบนหนึ่งชั้น, ลำยเลดแบนสองชั้น, ลำยถักเปีย, ลำยกระดูกงู, ลำยบำหลี, 

ลำยเครือมัน, ลำยสี่เสำและลำยแปดเสำ

กำรท�ำสร้อยคอ ลำยเม็ดข้ำวโพด, ลำยปล้องอ้อย, ลำยห่วงคู่, ลำยสองชั้น, ลำยท้องปลิง, ลำยห่วง

ต่อห่วง, ลำยลูกโซเล็ก, ลำยบำหลี, ลำยเครือมัน, ลำยสี่เสำและลำยแปดเสำ

1.2 กำรท�ำเครื่องเงินประเภทเครื่องเงินขึ้นรูป เป็นรูปสัตว์และแมลงต่ำงๆ 

1.3 กำรท�ำเครื่องเงินประเภทเครื่องเงินตอกลำย เป็นลำยดอกแก้ว และลำยประยุกต์ บนกล่องแปด

เหลี่ยม ถำดผลไม้ แจกัน รูปสัตว์และแมลงต่ำงๆ

1.4 กำรท�ำเครื่องเงินประเภทเครื่องเงินสำน เป็น ขันโตกเงินสำน กระเป๋ำเงินสำน กระบุงเงินสำน  

แจกันเงินสำน 

ส�ำนกัพระรำชวงัได้ส่งเสรมิสนบัสนนุกลุม่สมำชกิท�ำเครือ่งเงนิโดยให้เข้ำรบักำรฝึกอบรมกำรท�ำเครือ่ง

เงิน เพื่อเป็นกำรพัฒนำฝีมือท�ำเครื่องเงิน ที่พระต�ำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ ซึ่ง กลุ่มผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนำ

ฝีมือเพิ่มขึ้นตำมล�ำดับ และรับงำนกลับไปท�ำต่อที่บ้ำน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555วารสารการศึกษาตลอดชีวิต36



ปัจจุบัน ศฝช.เชียงรำย ได้จัดเจ้ำหน้ำที่พัฒนำงำนศิลปำชีพ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกำรแปรูป

ผลิตภัณฑ์จำกเม็ดเงนิประเภทเครื่องประดบัเงนิให้กบักลุม่สมำชกิศิลปำชพีเครือ่งเงนิเพือ่กำรจ�ำหน่ำย โดยท�ำรูป

แบบตำมควำมนิยมและควำมต้องกำรของตลำด เพื่อให้ผู้เรียนมีอำชีพและมีรำยได้

2.วิชาชีพปักผ้าชนเผ่าอาข่าและการปักผ้าสากล

ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุกำรจดักจิกรรมฝึกอำชพีกำรปักผ้ำชนเผ่ำและกำรปักผ้ำสำกล โดยให้ครอูำสำสมคัร

กำรศึกษำนอกโรงเรียน ปฏิบัติงำนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดูแล บันทึกควำมก้ำวหน้ำ จัดเก็บชิ้นงำน และ

รำยงำนผลกำรจัดท�ำชิ้นงำน วิชำที่ฝึกมีดังนี้

 2.1 กำรปักผ้ำชนเผ่ำอำข่ำ

 เนื่องจำกผู้หญิงเผ่ำอำข่ำมีควำมช�ำนำญในกำรปักผ้ำชนเผ่ำอำข่ำลวดลำยโบรำณอยู่ก่อนแล้ว

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย ท�ำเครื่องประดับ และของใช้ในครัวเรือน ดังนั้นเพื่อให้ผ้ำปัก

ชนเผ่ำอำข่ำได้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน เมื่อสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถมีพระรำชด�ำริให้มีกำรปักผ้ำชนเผ่ำ

เพือ่ถวำย ท�ำให้ผู้หญิงชนเผ่ำอำข่ำมคีวำมสนใจทีจ่ะปักผ้ำชนเผ่ำโดยประยกุต์ลวดลำยใหม่ๆ แต่กย็งัคงเอกลกัษณ์

ของผ้ำปักชนเผ่ำอำข่ำลวดลำยโบรำณ และยังได้ถ่ำยทอดวิชำกำรปักผ้ำชนเผ่ำอำข่ำให้กับบุตรหลำน เพื่อให้

มีกำรสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงอำข่ำในโครงกำรฯ ได้มีกำรปักผ้ำชนเผ่ำกันอย่ำงแพร่หลำย 

มีทั้งกำรปักเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย เครื่องใช้ต่ำงๆ เช่นกระเป๋ำ หมวกเด็ก เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยวและ

ผู้ที่สนใจ 

 2.2 กำรปักผ้ำสำกล 

 ผู้หญิงอำข่ำในพ้ืนท่ีโครงกำรฯ ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกส�ำนักรำชวังให้เข้ำรับกำรฝึก

วชิำชพีกำรปักผ้ำสำกลทีพ่ระต�ำหนกัภพูงิค์รำชนเิวศน์ ซ่ึงกลุม่ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะและพัฒนำฝีมือเพ่ิมขึน้เป็นล�ำดบั 

และได้รบังำนกลับไปท�ำต่อท่ีบ้ำนเมือ่ท�ำเสรจ็แล้วได้จดัส่งชิน้งำนให้กบักองงำนศลิปำชพีพระต�ำหนกัสวนจติรลดำ 

3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการแกะสลักไม้ 

กลุ่มสมำชิกศิลปำชีพได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกทำงส�ำนักรำชวังให้เข้ำรับกำรฝึกวิชำชีพกำรแกะ

สลกัไม้เพือ่เป็นกำรฝึกทกัษะพัฒนำฝีมอืกำรแกะสลกัไม้ทีพ่ระต�ำหนกัภพูงิค์รำชนเิวศน์ ซึง่กลุม่ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะ

และพฒันำฝีมอืขึน้ตำมล�ำดบัขัน้ และได้รบังำนกลบัไปท�ำต่อทีบ้่ำนเมือ่เสรจ็

แล้วได้จัดส่งชิ้นงำนให้กับกองงำนศิลปำชีพพระต�ำหนักสวนจิตรลดำ 

4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจักสานไม้ไผ่ 

เนือ่งจำกกลุ่มสมำชกิกำรจกัสำนไม้ไผ่มพีืน้ฐำนกำรจกัสำนไม้ไผ่

อยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ท�ำขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้ำ กระบุง ของใช้

ในครัวเรือน เครื่องมือจับดักสัตว์ เพื่อให้เครื่องจักสำนไม้ไผ่ได้มีมูลค่ำ

เพิ่มขึ้น เมื่อสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ มีพระรำชด�ำริให้มี

กำรส่งเสริมกำรจักสำนไม้ไผ่เพื่อถวำยท�ำให้ผู้ชำยในโครงกำรที่มีฝีมือ

ทำงด้ำนกำรจักสำน มีควำมสนใจ และได้มีกำรท�ำเครื่องจักสำนโดย

ประยุกต์ลวดลำยใหม่ๆ และสำมำรถมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมำกขึ้น

ผลจำกกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพของ ศฝช.เชียงรำย 

ดังกล่ำวพบว่ำประชำชนในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระ

ราชด�ารห้ิวยหญ้าไซ อ�าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย มีรำยได้เฉล่ียเพิม่

ขึ้นและสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำฝีมือและท�ำผลิตภัณฑ์เพื่อ

จ�ำหน่ำยมีอำชีพมีรำยได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

หลกัสตูรท้องถ่ิน เป็นหลักสตูรทีส่ร้ำงขึน้จำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ของผูเ้รยีน และสอดคล้อง

เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรท้องถิ่นจึงเป็นกำรเรียนรู้

จำกภูมิปัญญำในท้องถิ่น ผู้เรียนจะแสวงหำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อปรับตนเองให้ทัน

กับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกำภิวัตน์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมสภำพจริงของตนเอง สำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้ 

กำรพัฒนำตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 

จึงอำจสรุปได้ว่ำ หลักสูตรท้องถ่ิน หมำยถึงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีจัดให้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่ม

เป้ำหมำย กำรจัดกำรศึกษำจะจัดตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียนในท้องถิ่นนั้นๆ เป้ำหมำยหลัก 

คือ ต้องกำรให้ผู้เรียนได้น�ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น

หลักการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

หลักในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น มีดังนี้  

1. การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีเป้ำหมำยที่มุ่ง เพื่อกำรเรียนรู้สภำพปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ 

และกำรปรับปรุงอย่ำงลึกซึ้ง คือ ให้รู้และเข้ำใจอย่ำงกระจ่ำง ถึงสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนสำมำรถวิเครำะห์

และสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้ของตนเองได้
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2. การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถในการปฏบิตัจิรงิ มเีป้ำหมำยมุง่ทีก่ำรเรยีนรู ้ทีเ่ป็นกำรวเิครำะห์

สถำนกำรณ์เพื่อกำรปฏิบัติจริง จนเกิดควำมช�ำนำญและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ในทุกสถำนกำรณ์

3. การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน มีเป้ำหมำยมุ่งที่กำรเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้น

ฐำนมำจำกควำมเชื่อ และตระหนักว่ำมนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน พึ่งพำอำศัยกันและอยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข

4. การเรียนรู้เพือ่การพฒันาศกัยภาพ มเีป้ำหมำยมุ่งทีก่ำรเรยีนรู ้เพือ่พฒันำตนเองให้มีชวีติทีง่อกงำม 

ปรับปรุงบุคลิกภำพอย่ำงมั่นใจ เน้นกำรมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน์

ความส�าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 

หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรบูรณำกำรที่ผู้เรียน ชุมชนและครูร่วมกันสร้ำงขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

เรียนจำกชีวิตจริง เรียนแล้วเกิดกำรเรียนรู้สำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้ในด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและเป็นสมำชิกที่

ดีของสังคมอย่ำงมีควำมสุข กำรเรียนกำรสอนจะสอนตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยครูเป็นผู้คอยอ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้คอยให้ค�ำแนะน�ำ ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น 

หลักสูตรท้องถิ่นจึงมีควำมส�ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นหลกัสตูรทีต่อบสนองกำรเรยีนรูเ้ฉพำะเรือ่ง  เนือ้หำสำระของหลกัสตูรจะต้องสอดคลอ้งกบั

ควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมสภำพปัญหำที่เป็นจริง

2. กจิกรรมกำรเรยีนรูม้คีวำมหมำยต่อผูเ้รยีน เพรำะผูเ้รยีนสำมำรถน�ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวิีตจรงิ

ได้

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เพ่ือน�ำควำมรู้ไปใช้เป็นข้อมูลในกำรแก้ปัญหำของตนเอง 

รวมทั้งวิธีวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

4. ชุมชนและภูมิปัญญำในชุมชน มีโอกำสมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นสมำชิก

ของชุมชน
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ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น

ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ตอบสนองควำมหลำกหลำยของปัญหำมุ่งพัฒนำคณุภำพชวีติให้เหมำะสมกบัเพศ วยั มคีวำมสมดลุ

ทัง้ด้ำนควำมรู ้ควำมคดิ และทกัษะ เป็นกระบวนกำรเรยีนรูท้ีมุ่่งให้ผูเ้รยีน ฝึกปฏบิติัจริงจนเกดิทกัษะและสำมำรถ

น�ำควำมรู้และทักษะไปใช้กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จำก

กำรเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนกับชีวิตจริงและกำรท�ำงำน รวมทั้งปลูกฝังให้

ผู้เรียนมีควำมรักและมีควำมผูกพันกับท้องถิ่นของตน ส่งเสริมให้น�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ

3. สอดคล้องกบักำรด�ำเนนิชวีติจรงิ และมุ่งเน้นกำรเรยีนรูอ้ย่ำงบรูณำกำร ไม่แยกส่วนของกระบวนกำร

เรียนรู้กับกำรด�ำเนินชีวิต โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรเรียนรู้ คอยให้ค�ำแนะน�ำให้ค�ำปรึกษำในกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนซึ่งจะน�ำไปสู่กำรคิดเป็น ท�ำเป็น และ

สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้

4. สำมำรถพัฒนำหลักสูตรได้ตลอดเวลำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเป็นคนมคีณุธรรม จรยิธรรมและกำรธ�ำรงไว้ซึง่สงัคมประชำธปิไตย กำรรกัษำ

สิ่งแวดล้อม เกิดศรัทธำเชื่อมั่นในภูมิปัญญำ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของชุมชนและของประเทศชำติ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กำรส�ำรวจสภำพปัญหำของชุมชน

ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำชุมชนและควำมต้องกำรของผู้เรียน

ขั้นที่ 3 เขียนผังหลักสูตร

ขั้นที่ 4 เขียนหลักสูตร
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1. ส�ารวจสภาพปัญหาของชุมชน คือ กำรศกึษำข้อมูลเป็นอยูข่องชมุชน เพือ่ให้ได้ข้อมลูเป็นประโยชน์

ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น ผู้ส�ำรวจได้แก่ ครูกำรศึกษำนอกโรงเรียน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยส�ำรวจ

ข้อมูลจำกเอกสำรซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลจำก นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

นโยบำยของส�ำนักงำน กศน. นโยบำยของจังหวัด แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หรือแผนปฏิบัติ

กำรประจ�ำปีของสถำนศึกษำ และข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่ได้รวบรวมไว้แล้ว และส�ำรวจข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้

ส�ำรวจไปรวบรวมข้อมลูจำกชมุชน เป็นข้อมลูทีส่�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหลกัสตูร ซ่ึงเป็นข้อมลูทีแ่ท้

จริง และเป็นปัจจุบัน

ประเดน็ในกำรส�ำรวจข้อมลู เช่น โครงสร้ำงด้ำนกำยภำพ และประวติัชมุชน ข้อมูลประชำกร เศรษฐกจิ 

กำรศึกษำ สังคม และวัฒนธรรม กำรเมือง กำรปกครองและข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรของชุมชน วิธีกำร

ส�ำรวจสภำพปัญหำของชุมชน อำจใช้หลำยๆ วิธีกำรผสมผสำนกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นรูป

ธรรม เช่น กำรสัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำม กำรสังเกต หรือกำรจัดเวทีประชำคม เป็นต้น

2. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เมื่อท�ำกำรส�ำรวจชุมชนเสร็จแล้ว ข้อมูล

ที่ได้จะพบสภำพปัญหำของชุมชนที่หลำกหลำย มีทั้งปัญหำที่เป็นระดับควำมต้องกำร (Want) และปัญหำควำม

จ�ำเป็น (Need) ดังนั้น จะต้องน�ำปัญหำเหล่ำนั้น มำวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่ของปัญหำ เช่น แบ่งตำมประเภท

ควำมรุนแรงของปัญหำ ควำมยำกง่ำย ในกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ควำมเร่งด่วนของปัญหำ และข้อมูลเกี่ยว

กับทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน และกำรน�ำทรัพยำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. การเขียนผังหลักสูตร คือ กำรจัดท�ำผังหลักสูตรท้องถิ่น ผังหลักสูตรหมำยถึงกรอบควำมคิดซึ่ง

ประกอบด้วยหัวเรื่อง คือเนื้อหำที่จะก�ำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อน�ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ประกอบด้วยหัวเรื่องหลัก (Theme) และหัวเรื่องย่อย (Title) ที่ได้จำกควำมต้องกำร (เป็นผลจำกกำรน�ำข้อมูล

จำกกำรส�ำรวจมำวเิครำะห์สำเหตขุองปัญหำมำก�ำหนดควำมต้องกำร) ให้น�ำควำมต้องกำรมำก�ำหนดหวัเรือ่งหลกั 

(Theme) และหัวเรื่องย่อย (Title) และน�ำมำจัดท�ำผังหลักสูตรท้องถิ่น โดยโครงสร้ำงของผังหลักสูตร มีดังต่อ

ไปนี้

หัวเรือ่งหลกั (Theme) คอืหวัข้อเนือ้หำหลกัเป็นหวัข้อทีบ่อกถงึชือ่เรือ่งใหญ่ได้ จำกกลุม่ควำมต้องกำร 

(ผลจำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ) ซึ่งจะครอบคลุมควำมต้องกำรย่อยๆ ในขอบข่ำยเรื่องเดียวกัน
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หัวเรื่องย่อย (Title) เป็นหัวข้อเรื่องที่ก�ำหนดจำกควำมต้องกำรย่อยๆ ที่อยู่ในกลุ่มควำมต้องกำรใหญ่ 

ซึ่งอำจมีหลำยเรื่อง ในกำรพิจำรณำหัวข้อย่อย ให้พิจำรณำควำมต้องกำรย่อยๆ ที่วิเครำะห์แล้วก่อน ถ้ำเรื่อง

ใดเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกันให้รวมเป็นหัวข้อเดียวกัน

กำรสร้ำงกรอบหัวเรือ่งย่อยจะต้องจดัล�ำดับเนือ้หำจำกง่ำยไปสูเ่นือ้หำทีย่ำกขึน้ตำมล�ำดับ หรอืจดัล�ำดบั

จำกควำมเร่งด่วนมำกไปสู่เนื้อหำที่เร่งด่วนน้อยกว่ำ กำรสร้ำงกรอบ หัวเรื่องย่อยสำมำรถสร้ำงเพิ่มเติมได้ ดังนั้น 

ในแต่ละหัวเรื่องหลัก (Theme) ควรมีกรอบหัวเรื่องย่อย (Title)ว่ำงไว้ด้วยเมื่อพบปัญหำใหม่ในเรื่องเดียวกันก็

สำมำรถน�ำมำใส่กรอบเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่ำง

ตัวอย่างผังหลักสูตรอาชีพโฮมสเตย์

หัวเรื่องหลัก

สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

สถำนกำรณ์ท่องเที่ยว 

อดีต ปัจจุบัน และ

อนำคต

บทบำทกำรท่องเที่ยว

ของไทย

นโยบำยกำรท่องเที่ยว นโยบำยกำรท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

นโยบำยด้ำนบริกำร

และกำรท่องเที่ยว

นโยบำยส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวของกระทรวง

กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ควำมรู้พื้นฐำนและ

มำตรฐำนกำรจัดกำร

โฮมสเตย์

ควำมรู้พื้นฐำน

ในกำรจัดโฮมสเตย์

มำตรฐำนกำรจัดโฮมสเตย์

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม

น�ำเที่ยว

รำยกำรน�ำเที่ยว กำรจัดท�ำรำยกำรน�ำเที่ยว กำรเสนอรำยกำรน�ำเที่ยว

แก่นักท่องเที่ยว

เทคนิคกำรต้อนรับ

นักท่องเที่ยว

กำรต้อนรับนักท่องเที่ยว กำรบริกำรนักท่องเที่ยว

เทคนิคกำรให้บริกำร

ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

โฮมสเตย์

เทคนิคกำรบริกำรส�ำหรับ

ผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

ควำมหมำย ลักษณะ 

คุณสมบัติของผู้ให้บริกำร

วิธีปฏิบัติกำรให้บริกำร

เป็นเลิศ

หัวเรื่องย่อย หัวเรื่องย่อย หัวเรื่องย่อย
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4. การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น กำรเขียนหลักสูตรท้องถิ่น จำกแนวคิดของทำบำ (Taba) มีแนวคิด

ว่ำกำรพัฒนำหลักสูตร ควรมีองค์ประกอบ 4 ประกำรด้วยกัน คือ

1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพำะวิชำ

2) เนื้อหำวิชำและจ�ำนวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชำ 

3) กระบวนกำรเรียนกำรสอน

4) กำรประเมินผลหลักสูตร

ดังนั้น กำรเขียนหลักสูตรท้องถิ่นจึงได้ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรเขียนหลักสูตรไว้ดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตร

2. ควำมส�ำคัญ

3. จุดมุ่งหมำย

4. วัตถุประสงค์

5. เนื้อหำหลักสูตร

6. เวลำเรียน

7. แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียน

8. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

10. โครงสร้ำงเนื้อหำของหลักสูตร
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หลักในการเขียนหลักสูตร 

หลักในกำรเขียนหลักสูตร มีดังนี้

1. ความส�าคัญ หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่สถำนศึกษำสำมำรถสร้ำงขึ้น เพื่อแก้ปัญหำของผู้

เรยีนในด้ำนต่ำงๆ รวมถงึกำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิน่ขึน้มำ เพือ่สนองตอบต่อควำมต้องกำรเรยีนรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึง่

ของผู้เรยีนหรือชุมชน โดยพัฒนำเนือ้หำสำระแบบมสี่วนร่วมของบุคคลหลำยๆ ฝ่ำยอย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอน และ

เนื้อหำเฉพำะเจำะจง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้เรียน ชุมชน และสังคมในภำพรวมได้

2. จุดมุ่งหมาย (Aims) หมำยถึง ข้อก�ำหนดทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและทิศทำงเพื่อน�ำไปสู่

กำรปฏิบัติที่ชัดเจน ที่ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดผลผลิตหรือพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

ตัวอย่างจุดมุ่งหมายของอาชีพโฮมสเตย์

 1) เพื่อให้ประชำชนในชุมชนได้พัฒนำคุณภำพชีวิต

 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนในชุมชนมีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรท่องเที่ยวในท้อง

ถิ่นของตนเองได้

3. วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นค�ำที่มีควำมเฉพำะเจำะจงเป็นเครื่องบ่งชี้ผลลัพธ์ ของหลักสูตร 

เป็นลักษณะจุดประสงค์ปลำยทำง

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน

 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดกำรโฮมสเตย์ (Home Stay)

 2. สำมำรถบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์ และจัดกิจกรรมน�ำเที่ยวได้

 3. มคีวำมตระหนกั และมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตสิิง่แวดล้อม และวฒันธรรม

ของท้องถิ่น

รูปภาพ : โฮมสเตย์ที่บ้านผาหมอน จ. เชียงใหม่

http://www.pixpros.net
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4. เนือ้หาหลกัสตูร เป็นกำรน�ำหวัเรือ่งหลกั (Theme) ทีก่�ำหนดไว้มำเขยีน ซึง่เนือ้หำสำระของหลกัสตูร 

จะต้องตอบสนองต่อกำรบรรลุตำมวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร ทำบำ (Taba) ได้เสนอแนะเกณฑ์ในกำรเลอืกเนือ้หำ

ของหลกัสตูรดงันี ้เนือ้หำของหลกัสตูรจะต้องถกูต้องและมีควำมส�ำคญัสะท้อนให้เหน็ควำมรูท้ีเ่ป็นวทิยำศำสตร์

ที่ทันสมัยและเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่ส�ำคัญ เนื้อหำจะต้องสอดคล้องกับสภำพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน มี

ควำมสมดุลทั้งควำมกว้ำงและควำมลึก สนองวัตถุประสงค์หลำกหลำยอันได้แก่กำรหำควำมรู้ใหม่ กำรคิดอย่ำง

ประสิทธิภำพ เจตคติ ควำมสนใจ นิสัยที่เหมำะสมและทักษะสอดคล้องกับประสบกำรณ์ของผู้เรียน และผู้เรียน

สำมำรถเรียนได้ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร และควำมสนใจของผู้เรียน

5. เวลาเรียน ให้ระบุเวลำเรียนตลอดหลักสูตร ใช้เวลำกี่ชั่วโมง และให้แบ่งเวลำระหว่ำงภำคทฤษฎี

และภำคปฏิบัติ ใช้เวลำท้ังหมดก่ีชั่วโมง กำรก�ำหนดเวลำเรียนต้องมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและวิธีกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้

6. แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน บอกแหล่งกำรเรียนรู้และสื่อประกอบ กำรเรียน เช่น 

ศึกษำจำกเอกสำรวิชำกำร, VCD, Website, ผู้รู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น

7. การวัดและประเมินผล ระบุว่ำมีกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีใด เช่น กำรสังเกต กำรทดสอบ 

กำรวัดจำกชิ้นงำน เป็นต้น

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บอกควำมคำดหวังของผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ ทั้งในระดับกว้ำงและ

ระดับเฉพำะ เช่น

 1. ผู้เรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์ได้

 2. ผู้เรียนและชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น เกิดควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจของชุมชน

 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำอำชีพโฮมสเตย์

9. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ให้น�ำหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องย่อย ซึ่งเป็นเนื้อหำหลักสูตรใน

แต่ละเรื่องทั้งหมดมำเขียนไว้ พร้อมทั้งระบุจ�ำนวนชั่วโมง ในแต่ละหัวเรื่องหลัก ตัวอย่ำงกำรเขียนหลักสูตร

ท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้

รปูภาพ : บ้านข่วงกอม อ.เมอืงปาน จ.ล�าปาง

http://www.oknation.net
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ตัวอย่าง : หลักสูตรท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรกำรพัฒนำอำชีพโฮมสเตย์

ความส�าคัญ 

อำชีพโฮมสเตย์ เป็นกำรประกอบอำชพีของประชำชนโดยน�ำต้นทนุทำงสงัคม คอื ทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมมำบริหำรจัดกำรและเพิ่มมูลค่ำ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำสัมผัสกับกำรท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพโฮมสเตย์ ยึดหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำ

ตลอดชีวิต โดยให้สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เน้นกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้

ชุมชนเป็นฐำน ควบคู่กับสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรใช้ต้นทุนทำง

ธรรมชำติ ทุนทรัพยำกรบุคคล ทุนภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ ทุนทำงวัฒนธรรม ทุนงบประมำณของรัฐ และ

ทุนทำงองค์ควำมรู้มำใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กำรพฒันำอำชพีโฮมสเตย์ เป็นกำรจดักำรกจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีเ่สรมิสร้ำงศกัยภำพให้ผูป้ระกอบอำชีพ

โฮมสเตย์ให้มีควำมรู ้และสำมำรถพฒันำตนเองและกลุม่ไปสูก่ำรบรหิำรจดักำรทีม่มีำตรฐำน เป็นไปตำมหลกักำร

ของโฮมสเตย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเอง บุคคลภำยนอก ได้แก่ นักท่องเที่ยวและเครือข่ำย น�ำไปสู่กำรเชื่อมโยงองค์

ควำมรู้ที่หลำกหลำย ซ่ึงเกิดจำกประสบกำรณ์ตรงของกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

ในชุมชน 

จุดมุ่งหมาย              

1) เพื่อให้ประชำชนในชุมชนได้พัฒนำคุณภำพชีวิต

2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนในชุมชนมีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ

ตนเองได้
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วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดกำรโฮมสเตย์ (Home Stay)

2. สำมำรถบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์ และจัดกิจกรรมน�ำเที่ยวได้

3. มีควำมตระหนัก และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม กำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

เนื้อหาของหลักสูตร

ประกอบด้วยเนื้อหำ 12 เรื่อง ดังนี้

1.  สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของประเทศไทย

2.  นโยบำยกำรท่องเที่ยว 

3.  ควำมรู้พื้นฐำนและมำตรฐำนกำรจัดกำรโฮมสเตย์

4.  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมน�ำเที่ยว

5.  เทคนิคกำรต้อนรับนักท่องเที่ยว

6.  เทคนิคกำรให้บริกำรส�ำหรับผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

7.  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเป็นมัคคุเทศก์

8.  แนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโฮมสเตย์

9.  กำรศึกษำดูงำนในแหล่งประกอบกำรโฮมสเตย์

10. เทคนิคกำรประกอบอำหำรส�ำหรับผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

11. กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น

12. ภำษำอังกฤษ เพื่อกำรท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

เวลาเรียน 

หลักสูตรกำรพัฒนำอำชีพโฮมสเตย์ ใช้เวลำเรียนทั้งหมด 48 ชั่วโมง

ภำคทฤษฎี 27 ชั่วโมง

ภำคปฏิบัติ 21 ชั่วโมง

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน

1. เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรพัฒนำอำชีพโฮมสเตย์ 

2. ศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรโฮมสเตย์ภำยใน ภำยนอกชุมชน

3. ใบควำมรู้

4. ใบงำน

การวัดผลประเมินผลการเรียน

วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน ประกอบด้วย

1. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ / กำรรับรู้ / กำรมีส่วนร่วม

2. กำรสังเกตกำรปฏิบัติจริงในกำรต้อนรับนักท่องเที่ยว

3. สมุดเยี่ยมแสดงควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

4. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจ กำรบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์

2. ผู้เรียนมีแนวทำงกำรพัฒนำโฮมสเตย์ได้อย่ำงยั่งยืน

3. ผู้เรียนมีทักษะกำรบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์

4. ผู้เรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์ได้

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร

ประกอบด้วยเนื้อหำ 12 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จ�านวน 3 ชั่วโมง 

1. สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวอดีต ปัจจุบัน และอนำคต

2. บทบำทกำรท่องเที่ยวของไทย

เรื่องที่ 2 นโยบายการท่องเที่ยว จ�านวน 3 ชั่วโมง 

1. นโยบำยกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว

3. นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

เรื่องที่ 3 ความรู้พื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ จ�านวน 4 ชั่วโมง 

1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรจัดโฮมสเตย์

2. มำตรฐำนกำรจัดโฮมสเตย์

เรื่องที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมน�าเที่ยว จ�านวน 4 ชั่วโมง

1. รำยกำรน�ำเที่ยว

2. กำรจัดท�ำรำยกำรน�ำเที่ยว

3. กำรเสนอรำยกำรน�ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

เรื่องที่ 5 เทคนิคการต้อนรับนักท่องเที่ยว จ�านวน 4 ชั่วโมง 

1. กำรต้อนรับนักท่องเที่ยว

 1.1 หลักในกำรให้กำรต้อนรับ

 1.2 ลักษณะกำรต้อนรับที่ดี

 1.3 คุณสมบัติของผู้ท�ำงำนต้อนรับ

 1.4 ข้อควรระวังในกำรต้อนรับ

2. กำรบริกำรนักท่องเที่ยว

 2.1 วิธีปฏิบัติในกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ

 2.2 เทคนิคกำรบริกำรส�ำหรับผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

 2.3 ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของกำรต้อนรับและกำรให้บริกำร

เรื่องที่ 6 เทคนิคการให้บริการส�าหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จ�านวน 4 ชั่วโมง

1. เทคนิคกำรบริกำรส�ำหรับผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์

2. ควำมหมำย ลักษณะ คุณสมบัติของผู้ให้บริกำร

3. วิธีปฏิบัติกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ
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เรื่องที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ จ�านวน 4 ชั่วโมง 

1. ควำมหมำยนของมัคคุเทศก์

2. ประโยชน์ของมัคคุเทศก์

3. บทบำทและหน้ำที่ของมัคคุเทศก์

4. ควำมรู้ทั่วไปส�ำหรับมัคคุเทศก์

5. มนุษย์สัมพันธ์ของมัคคุเทศก์

6. บุคลิกภำพของมัคคุเทศก์

7. กำรให้บริกำรที่ดีของมัคคุเทศก์

8. ปัจจัยและหลักกำรส�ำคัญของมัคคุเทศก์

เรื่องที่ 8 แนวทางการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จ�านวน 3 ชั่วโมง

1. ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว

2. องค์ประกอบกำรท่องเที่ยว

3. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว

เรื่องที่ 9 การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย์ จ�านวน 7 ชั่วโมง 

1. องค์ประกอบส�ำคัญของกำรศึกษำดูงำนในแหล่งประกอบกำร

2. ขั้นตอนกำรเรียนรู้ในระหว่ำงกำรศึกษำดูงำน

3. ข้อเสนอแนะข้อดีและข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำดูงำน

เรื่องที่ 10 เทคนิคการประกอบอาหารส�าหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จ�านวน 3 ชั่วโมง 

1. ควำมหมำยของอำหำรสำรอำหำรกำรโภชนำกำร

2. อำหำรหลัก 5 หมู่

3. เคล็ดลับในกำรปรุงอำหำรประเภทต่ำงๆ

เรื่องที่ 11 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ�านวน 3 ชั่วโมง 

1. กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น

2. หลักทั่วไปในกำรปฐมพยำบำล

3. กำรปฐมพยำบำลในลักษณะต่ำงๆ

เรื่องที่ 12 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส�าหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จ�านวน 6 ชั่วโมง 

1. ค�ำศัพท์กำรทักทำยทั่วไป

2. ค�ำศัพท์จ�ำนวนนับ

3. ค�ำศัพท์เกี่ยวกับอำหำร
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