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บทคัดย่อ 
บทควำมวิจัยนี้อธิบำยผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดองค์ควำมรู้

ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียน  (Buffer School) โดย
กำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 400 ตัวอย่ำงจำกโรงเรียน
ชำยแดนทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม 
และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน ด้วยวิธีกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ โดยมี
ผลกำรวิจัยดังนี้ 1) ประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนพบว่ำ มีกำรเรียนรู้
ชุมชนชำยแดนอำเซียนเกี่ยวกับภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น ชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น  และสถำนที่ท่องเที่ยว
ชำยแดนเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรเรียนรู้ 2) ช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
อำเซียนศึกษำ พบว่ำมีกำรให้ล ำดับควำมส ำคัญต่อช่องทำงกำรเรียนรู้ในมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อน
บ้ำนกันสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 37.8) 3) กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำบริเวณ
ชำยแดนนั้นประกอบด้วยองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ร่วมกับแหล่งกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
ภำยใต้บริบทชุมชนชำยแดนนั้นช่วยเสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม โดยมีกรอบ
แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based curriculum) เพื่อส ำหรับกำรสังเครำะห์แนวทำง
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำผ่ำน  4 มิติ ควำมรู้ส ำคัญทั้งภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมร้อยสู่ภูมิภำคบนพื้นฐำนของควำมเป็นเพื่อนบ้ำนด้วยรำกร่วม
เดียวกัน 

 

ค าส าคัญ หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน หลักสูตรเชิงพืน้ที่ โรงเรียนชำยแดนอำเซียน 
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Abstract 
This research paper is to assess the guidelines for learning management in ASEAN 

studies following the ASEAN curriculum sourcebook and local indigenous knowledge in cross 
border contexts for Buffer schools of Thailand. The studies were conducted in Buffer schools 
of Thailand involving 400 upper secondary students in Phanom Dong Rak Wittaya school, 
Suanphung Wittaya school, Wangnua Wittaya school and Betong Wiraratprasan school. The 
project is a mixed method research study which the result found that learning of border 
communities in Buffer schools were highly rated in indigenous languages, indigenous people 
and border tourist attractions; pathways of learning in ASEAN curriculum sourcebook was 
highly rated in the people and neighborhood (37.8%); and integration of ASEAN studies 
learning in border areas consists of knowledge; local history, outdoor learning resources in 
border communities to enhancing social and cross-cultural skills. This research was conducted 
with area-based curriculum concept as a synthesis of integration of learning management in 
ASEAN studies through four specific dimensions of knowledge comprises the geography of place; 
the history of place; the culture of place; and community, people and place. Strengthening 
regional cohesion was based on neighborhoods within collective roots of ASEAN community. 
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บทน า  
สืบเนื่องจำกในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์ตะวันตกและตะวันออกศึกษำ ( he est Center: 

C) ร่วมกับองค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ได้ภำยใต้กำรสนับสนุนโดย 
ASEAN US echnica istance and raining Facility (US ) ได้ เพื่ อ พั ฒ น ำ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลำงอำเซียน (ASEAN curriculu sourceboo ) ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ในระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำของประเทศสมำชิกอำเซียน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจต่อประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมที่มีรำกเหง้ำร่วมกันอันจะส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมแก่เยำวชนอำเซียน 
(ASEAN Secretariat 2012: vii) ดังที่ i Steinemann ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรกำรศึกษำเอเชีย
แปซิฟิกแห่งศูนย์ตะวันตกและตะวันออกศึกษำ ได้กล่ำวไว้ ส ำหรับหลักสูตรนี้เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กำรเรียนรู้แบบสืบหำควำมรู้ และเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
กำรคิดวิเครำะห์ ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม กำรมีส ำนึกแห่งคุณค่ำร่วมและ
เคำรพในควำมหลำกหลำย (Nathan ociate nc., 2012) และในกำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ
อำเซียน ระหว่ำงวันที่ 3 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซียนั้นน ำมำสู่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะน ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของแต่ละประเทศ 
(OBEC 2014 7) 

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศไทย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้จัดท ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน ฉบับแปลเป็นภำษำไทยเพื่อน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียนศึกษำพร้อมกับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภำยใต้กรอบคิดที่
ส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนซึ่งประกอบด้วย 1) กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำม
หลำกหลำยอันจะก่อให้เกิดอัตลักษณ์แห่งชำวอำเซียนร่วมกันให้มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ประวัติศำสตร์ในหลำยมิติทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงภำษำที่หลำกหลำย 2) กำรเชื่อมโยง
โลกและท้องถิ่น ด้วยกรอบเนื้อหำเก่ียวกับควำมเป็นชุมชนท้องถิ่นทีเ่ชื่อมโยงสู่ภูมิภำคภำยใต้บริบทโลกยุค
โลกำภิวัตน์ 3) กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม อันจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม 
4) กำรมีพันธกิจร่วมกันเพื่ออนำคตที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (OBEC 2014B: 6) อันมุ่งหวัง
สู่ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในภูมิภำคอำเซียนด้วยประชำชนสู่ประชำชนผ่ำนมำตรกำรส ำคัญทำงด้ำน
กำรศึกษำทั้งกำรก ำหนดกรอบหลักสูตรร่วม กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนรู้ และสื่อกำรสอนที่เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน 

กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยควำมรู้ท้องถิ่นชุมชนชำยแดนและภำษำเพื่อนบ้ำน
อำเซียนนั้นเล็งเห็นได้ถึงกำรสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่ดีอย่ำงมีนัยส ำคัญ และน ำมำสู่กำรศึกษำวิจัย
กำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดนอำเซียน (Buffer Schoo ) ทั้ง 4 พื้นที่ชำยแดนที่มี
อำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งได้แก่ 1) โรงเรียนพนมดงรักวิทยำที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอพนมดงรัก 
บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำในฐำนะชุมทำงกำรสัญจรของผู้คนแห่งอำรยธรรม
เขมรโบรำณ มรดกของเหล่ำบรรพชนเหล่ำนั้นได้ยึดโยงรำกเหง้ำของผู้คนที่มีร่วมกันผ่ำนภำษำเขมรถิ่น
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บทน า  
สืบเนื่องจำกในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์ตะวันตกและตะวันออกศึกษำ (The East-West Center: 

EWC) ร่วมกับองค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ได้ภำยใต้กำรสนับสนุนโดย 
ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility (US-TATF) ได้ เพื่ อ พั ฒ น ำ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลำงอำเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ในระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำของประเทศสมำชิกอำเซียน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจต่อประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมที่มีรำกเหง้ำร่วมกันอันจะส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมแก่เยำวชนอำเซียน 
(ASEAN Secretariat, 2012: vii) ดังที่  Namji Steinemann ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรกำรศึกษำเอเชีย
แปซิฟิกแห่งศูนย์ตะวันตกและตะวันออกศึกษำ ได้กล่ำวไว้ “ส ำหรับหลักสูตรนี้เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กำรเรียนรู้แบบสืบหำควำมรู้ และเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
กำรคิดวิเครำะห์ ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม กำรมีส ำนึกแห่งคุณค่ำร่วมและ
เคำรพในควำมหลำกหลำย” (Nathan Associates Inc., 2012) และในกำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ
อำเซียน ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซียนั้นน ำมำสู่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะน ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของแต่ละประเทศ 
(OBEC, 2014A: 7)  

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศไทย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้จัดท ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน ฉบับแปลเป็นภำษำไทยเพื่อน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียนศึกษำพร้อมกับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ภำยใต้กรอบคิดที่
ส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนซึ่งประกอบด้วย 1) กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำม
หลำกหลำยอันจะก่อให้เกิดอัตลักษณ์แห่งชำวอำเซียนร่วมกันให้มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ประวัติศำสตร์ในหลำยมิติทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงภำษำที่หลำกหลำย 2) กำรเชื่อมโยง
โลกและท้องถิ่น ด้วยกรอบเนื้อหำเก่ียวกับควำมเป็นชุมชนท้องถิ่นทีเ่ชื่อมโยงสู่ภูมิภำคภำยใต้บริบทโลกยุค
โลกำภิวัตน์ 3) กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม อันจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม 
4) กำรมีพันธกิจร่วมกันเพื่ออนำคตที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (OBEC, 2014B: 6) อันมุ่งหวัง
สู่ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในภูมิภำคอำเซียนด้วยประชำชนสู่ประชำชนผ่ำนมำตรกำรส ำคัญทำงด้ำน
กำรศึกษำทั้งกำรก ำหนดกรอบหลักสูตรร่วม กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนรู้  และสื่อกำรสอนที่เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน  

กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยควำมรู้ท้องถิ่นชุมชนชำยแดนและภำษำเพื่อนบ้ำน
อำเซียนนั้นเล็งเห็นได้ถึงกำรสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่ดีอย่ำงมีนัยส ำคัญ และน ำมำสู่กำรศึกษำวิจัย
กำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดนอำเซียน (Buffer School) ทั้ง 4 พื้นที่ชำยแดนที่มี
อำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งได้แก่ 1) โรงเรียนพนมดงรักวิทยำที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอพนมดงรัก 
บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำในฐำนะชุมทำงกำรสัญจรของผู้คนแห่งอำรยธรรม
เขมรโบรำณ มรดกของเหล่ำบรรพชนเหล่ำนั้นได้ยึดโยงรำกเหง้ำของผู้คนที่มีร่วมกันผ่ำนภำษำเขมรถิ่น
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สุรินทร์ 2) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอสวนผึ้ง บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับ
ประเทศเมียนมำในฐำนะชุมชนของผู้คนต่ำงถิ่นในยุคเหมืองแร่ กำรอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนของผู้คนหลำก
ชำติพันธุ์มีวิถีของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงพึ่งพำและผูกสัมพันธ์กันผ่ำนพิธีกรรมควำมเชื่อ 3) โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยำคมที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอเวียงแก่น บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศลำวพื้นที่ของ
ผู้คนชนเผ่ำแห่งอุษำคเนย์ที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่ตลอดลุ่มน้ ำโขง กระจำยตัวบนพื้นที่พหุวัฒนธรรมซึ่งด ำรงอัต
ลักษณ์ผ่ำนภำษำพูดที่หลำกหลำย วิถีผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยสำยสัมพันธ์ผ่ำนประเพณีและกำรละเล่น  
4) โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำนอยู่ในพื้นที่อ ำเภอเบตง บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดกับประเทศ
มำเลเซีย ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นอันบอกเล่ำถึงคนไทยปำเซะในประเทศมำเลเซียเมื่อ
คร้ังเสียดินแดนไปในช่วงยุคอำณำนคิม ขณะที่เศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนในปัจจุบันนั้นกลำยเป็นกิจกรรมที่
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงคนไทยและคนมำเลเซียนับเนื่องอย่ำงที่เคยเป็นมำดังเช่นเมื่อครั้งอดีตแห่งหัวเมือง
โบรำณของรัฐปัตตำนี 

จำกบริบทดังกล่ำวน ำมำสู่กำรศึกษำแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำและ
ชำยแดนศึกษำ ด้วยว่ำควำมเป็นเพื่อนบ้ำนของเรำนั้นจะเชื่อมประสำนในแต่ละส่วนย่อยของแต่ละท้องถิ่น
สู่ควำมเป็นภูมิภำคอย่ำงที่มุ่งหมำยไวน้ั้นด้วยอำศัยบริบทควำมรู้จำกท้องถิ่นชำยแดน ภำยใต้กรอบแนวคิด
ชำยแดนศึกษำ (borderland studies) ที่ว่ำด้วยชำยแดนนั้นคือสัญลักษณ์แห่งควำมเป็นรัฐ ชำติ และ
ควำมเป็นท้องถิ่น จำกกำรศึกษำของ Machteld Venken (2017: 11-14) ในเร่ือง Borderland Studies 
Meets Child Studies: A European Encounter นั้นอธิบำยไว้อย่ำงเด่นชัดถึงกระบวนกำรยุโรปภิวัตน์ 
(Europeanisation) ที่เกิดขึ้นอย่ำงเข้มแข็งร่วมกันนั้นได้อำศัยประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันของผู้คน
ท้องถิ่น ณ พื้นที่ชำยแดนของหลำยรัฐ ๆ เหล่ำนั้นซึ่งผสมผสำนขึ้นจำกควำมหลำกหลำยสู่ประชำคมยุโรป
ในปัจจุบัน ในขณะที่สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขับเคลื่อนอย่ำงแข็งขันต่อกำรมุ่งสู่
ประชำคมอำซียนผ่ำนหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนเพื่อกำรเรียนรู้และบ่มเพำะส ำหรับเยำวชนอำเซียนด้วย
มโนภำพเชิงภูมิภำคเป็นส ำคัญ แต่ในกำรศึกษำคร้ังนี้มุ่งเพื่อเติมเต็มควำมรู้ในส่วนล่ำง (bottom-up) ด้วย
กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำร่วมกับชุดควำมรู้ชำยแดนศึกษำจำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียน
ทั้ง 4 พื้นที่ซึ่งมีควำมหลำกหลำยในมิติควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนเพื่อนบ้ำน (neighboring communities) ที่
จะเป็นสำระกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำที่ส ำคัญภำยใต้กรอบกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based 
curriculum) อย่ำงมีพันธกิจสัมพันธ์กับบริบทใหม่แห่งชุมชนชำวอำเซียน 
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การทบทวนเอกสาร 
แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี พ.ศ. 2558 นั้นว่ำไว้

ด้วยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภูมิภำคอำเซียนที่จะต้องสำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้นตอ่ควำมร่วมมือของประเทศ
สมำชิกอำเซียน ด้วยแนวทำงที่ส ำคัญอันได้แก่ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรวำงแผนกำรสอน และกำรเรียนรู้ที่
ไม่จ ำกัดเฉพำะอยู่ในห้องเรียน เพื่อควำมรู้ส ำหรับชีวิตประจ ำวันที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่และภำยใต้
บริบทใหม่แห่งประชำคมอำเซียน ( he Singapore Teachers’ Union, 2012: 1 12) และตำมกรอบ
มำตรฐำนสมรรถนะกำรเรียนกำรสอนโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ องค์กำรรัฐมนตรี
ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (S M O NNO C 2010: 8 13) ภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของหลักสูตรสังคมศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้สรุปไว้ถึงแนวทำงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนนั้นควรประกอบด้วยแนวทำง
ที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงกำรศึกษำด้วยทักษะกำรคิดวิเครำะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชน 2) กำรพัฒนำกำรศึกษำทั้งในเชิงระบบทั้งเชิงสำระกำรเรียนรู้ ทักษะและค่ำนิยมเพื่อน ำพำให้
ประชำชนมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมกับสังคมประชำธิปไตย 3) กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้
เชิงสำธำรณะในมิติควำมยั่งยืนจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งกับนโยบำยของภำครัฐ ภำคประชำสังคมและองค์กร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ 4) กำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองอันเป็นแบบปฏิบัติที่ส ำคัญเพื่อมุ่งไปสู่ควำมยั่งยืน

อันน ำมำสู่แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งว่ำด้วยวิธีกำรปรับกำรเรียนรู้ผ่ำนเนื้อหำวิชำ
เรียนให้ลดน้อยลงพร้อมกับบทบำทของโรงเรียนที่ได้ร่วมออกแบบและสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นอันสอดคล้อง
กับลักษณะของโรงเรียนและตรงตำมควำมต้องกำรและขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน รวมถึงบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ (QCA, 2007: 5) ดังเช่นที่ the Royal Society for th ncouragement of Arts,
Manufactures and Commerc (RSA, 2012: 5 6) ได้นิยำมหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไว้ว่ำเป็นกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและวัฒนธรรมรอบตัวของพวก
เขำ โดยหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นให้ควำมส ำคัญใน 3 ประเด็นส ำคัญ อันได้แก่ 1) เก่ียวกับสถำนที่ (abou
place) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกบริบทท้องถิ่นและทรัพยำกรควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำกรอบกำรเรียนรู้ 2) 
โดยสถำนที่ (by a place) เพื่อออกแบบให้โรงเรียนได้มีบทบำทร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และ 
3) ส ำหรับสถำนที่ (for a place) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงจ ำเพำะของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยเป้ำประสงค์ส ำคัญเพื่อกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนจำกภูมิหลังเก่ียวกับท้องถิ่น 
เพื่อเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้เรียนต่อถิ่นที่อยู่ พร้อมกับบทบำทของโรงเรียนต่อกำรปลูกฝัง
เรื่องรำวของชุมชนท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มำกยิ่งขึ้น โดยที่คุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นจะเป็นปัจจัย
ส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ โดยมี 4 คุณลักษณะที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) ภูมิ ศำสตร์ 
2) ประวัติศำสตร์ 3) วัฒนธรรม และ 4) ชุมชนท้องถิ่น 

ขณะที่กำรพัฒนำกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
นั้นมีหลำยวิธี โดยสำมำรถสรุปได้ 3 ล ำดับขั้นของกำรท ำควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ได้
ดังนี้ 1) ควำมเข้ำใจกำรสอน ด้วยวิธีกำรสอนที่มำกกว่ำกำรบรรยำยแก่นักเรียนในแต่ละวิชำ (Alexander, 
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การทบทวนเอกสาร 
 แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี พ.ศ. 2558 นั้นว่ำไว้
ด้วยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภูมิภำคอำเซียนที่จะต้องสำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้นตอ่ควำมร่วมมือของประเทศ
สมำชิกอำเซียน ด้วยแนวทำงที่ส ำคัญอันได้แก่ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรวำงแผนกำรสอน และกำรเรียนรู้ที่
ไม่จ ำกัดเฉพำะอยู่ในห้องเรียน เพื่อควำมรู้ส ำหรับชีวิตประจ ำวันที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่และภำยใต้
บริบทใหม่แห่งประชำคมอำเซียน (The Singapore Teachers’ Union, 2012: 1-12) และตำมกรอบ
มำตรฐำนสมรรถนะกำรเรียนกำรสอนโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ องค์กำรรัฐมนตรี
ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO INNOTECH, 2010: 8-13) ภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของหลักสูตรสังคมศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้สรุปไว้ถึงแนวทำงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนนั้นควรประกอบด้วยแนวทำง
ที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงกำรศึกษำด้วยทักษะกำรคิดวิเครำะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชน 2) กำรพัฒนำกำรศึกษำทั้งในเชิงระบบทั้งเชิงสำระกำรเรียนรู้ ทักษะและค่ำนิยมเพื่อน ำพำให้
ประชำชนมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมกับสังคมประชำธิปไตย 3) กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้
เชิงสำธำรณะในมิติควำมยั่งยืนจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งกับนโยบำยของภำครัฐ ภำคประชำสังคมและองค์กร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ 4) กำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองอันเป็นแบบปฏิบัติที่ส ำคัญเพื่อมุ่งไปสู่ควำมยั่งยืน 

อันน ำมำสู่แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งว่ำด้วยวิธีกำรปรับกำรเรียนรู้ผ่ำนเนื้อหำวิชำ
เรียนให้ลดน้อยลงพร้อมกับบทบำทของโรงเรียนที่ได้ร่วมออกแบบและสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นอันสอดคล้อง
กับลักษณะของโรงเรียนและตรงตำมควำมต้องกำรและขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน รวมถึงบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ (QCA, 2007: 5) ดังเช่นที่ the Royal Society for the encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce (RSA, 2012: 5-6) ได้นิยำมหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไว้ว่ำเป็นกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและวัฒนธรรมรอบตัวของพวก
เขำ โดยหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นให้ควำมส ำคัญใน 3 ประเด็นส ำคัญ อันได้แก่ 1) เก่ียวกับสถำนที่ (about a 
place) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกบริบทท้องถิ่นและทรัพยำกรควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำกรอบกำรเรียนรู้ 2) 
โดยสถำนที่ (by a place) เพื่อออกแบบให้โรงเรียนได้มีบทบำทร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และ 
3) ส ำหรับสถำนที่ (for a place) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงจ ำเพำะของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยเป้ำประสงค์ส ำคัญเพื่อกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนจำกภูมิหลังเก่ียวกับท้องถิ่น 
เพื่อเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้เรียนต่อถิ่นที่อยู่ พร้อมกับบทบำทของโรงเรียนต่อกำรปลูกฝัง
เรื่องรำวของชุมชนท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มำกยิ่งขึ้น  โดยที่คุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นจะเป็นปัจจัย
ส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ โดยมี 4 คุณลักษณะที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) ภูมิ ศำสตร์  
2) ประวัติศำสตร์ 3) วัฒนธรรม และ 4) ชุมชนท้องถิ่น  
 ขณะที่กำรพัฒนำกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
นั้นมีหลำยวิธี โดยสำมำรถสรุปได้ 3 ล ำดับขั้นของกำรท ำควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ได้
ดังนี้ 1) ควำมเข้ำใจกำรสอน ด้วยวิธีกำรสอนที่มำกกว่ำกำรบรรยำยแก่นักเรียนในแต่ละวิชำ (Alexander, 
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2008: 141) พื้นที่กำรใช้ชีวิตและบริบทแวดล้อมนั้นถือว่ำมีอิทธิพลต่อผู้เรียนและถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส ำคัญของกำรสอนโดยอำศัยสำระควำมรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมี 3 มิติที่ควรให้ควำมส ำคัญอัน
ได้แก่ มิติชุมชน มิติวัฒนธรรม และมิติของผู้เรียน 2) ควำมเข้ำใจนักเรียนต่อบทบำทร่วมในกำรพัฒนำ
หลักสูตรซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรพัฒนำหลักสูตรโดยอำศัยกำรพิจำรณำควำมต้องกำรและส ำคัญ
ส ำหรับของผู้เรียน (Kushner, 1993: 39) และ 3) ควำมเข้ำใจในเชิงวิชำกำรต่อกำรพัฒนำหลักสูตร 
ครูผู้สอนต้องมีภูมิรู้ในสำระวิชำที่เน้นมรดกทำงประวัติศำสตร์และด้วยเพรำะข้อมูลพื้นฐำนเชิงพื้นที่นั้นมี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่นจึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำท้องถิ่น รวมถึง
ผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ (Jephcote & Davies, 2007: 208) ทั้งพันธมิตรท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ 
(educational partners) ในฐำนะองค์กรที่สนับสนุนกำรท ำงำนของโรงเรียน และผู้ประสำนงำนในพื้นที่
ส ำหรับวิชำเรียนหรือหลักสูตรที่ต้องอำศัยกำรสนับสนุนจำกผู้รู้ในท้องถิ่น รวมถึงพันธมิตรอำสำสมัคร 
(voluntary sector partners) ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งในที่นี้หมำยรวมถึงศูนย์มรดกท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ 
รวมถึงชุมชนศิลปิน เป็นต้น 
 กำรเรียนรู้ของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นอยู่ภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนจึงส ำคัญต่อกำร
ทบทวนกรอบแนวคิดชำยแดนศึกษำ (borderland studies) ซึ่งเริ่มต้นด้วยค ำอธิบำยของ Daphne 
Berdahl (1999: 3) ที่กล่ำวถึงชำยแดนนั้นเก่ียวข้องในเชิงสัญลักษณแ์ห่งควำมเป็นรัฐ ชำติ และควำมเป็น
ท้องถิ่นซึ่ งถูกนิยำมไว้ร่วมกัน ใน เชิงขอบเขตของดินแดนและพื้ นที่ ทำงสั งคมและวัฒนธรรม 
(sociocultural space) ในส่วนของเขตแดนนั้นอ้ำงไว้ถึงเส้นแบ่งแยก ในขณะที่ชำยแดนนั้นว่ำด้วยพื้นที่
ที่ตีวงห้อมล้อมไว้ด้วยกำรแบ่งส่วนของเส้นเขตแดนที่ถูกสร้ำงขึ้นและน ำมำซึ่งกำรมีอยู่ของพื้นที่ร่วม 
(Zwischenräume/ interspace) ทั้งในด้ำนภำษำ วัฒนธรรม ศำสนำและหลักแห่งศีลธรรมที่มีอยู่  
ณ พื้นที่รอยต่อนั้น ๆ (Ther, 2010: 74) ในขณะที่กำรอธิบำยด้วยมุมมองเชิงประวัติศำสตร์นั้นว่ำไว้ด้วย
กำรมีอยู่ซึ่งเขตแดนนั้นเพื่อบ่งชี้เรื่องพัฒนำกำรควำมเป็นรัฐสมัยใหม่เกี่ยวกับดินแดนและอำณำเขต 
ขณะที่กระบวนกำรสร้ำงชำตินั้นว่ำด้วยกำรแย่งชิงอ ำนำจโดยศูนย์กลำงและปฏิเสธต่ออ ำนำจส่วนภูมิภำค
ต่ำง ๆ แม้แต่พื้นที่ชำยขอบอันเพื่อกำรเสริมส่งอ ำนำจอธิปไตยแห่งรัฐ ขณะเดียวกันหำกภำวะชำตินิยมนั้น
มีอยู่ ณ พื้นที่ชำยแดนนั้น ๆ จะเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกระบวนภูมิภำคนิยมที่จะเกิดขึ้น ดังตัวอย่ำง
กระบวนกำรยุโรปภิวัตน์ (Europeanization) ที่เกิดขึ้นอย่ำงเข้มแข็งร่วมกันนั้นได้อำศัยชนกลุ่มน้อย ณ 
พื้นที่ชำยแดนที่ผสมผสำนจำกควำมหลำกหลำยเชื้อชำติที่อพยพและตั้งถิ่นฐำนใหม่หลังช่วงภำวะสงครำม 
และด้วยอำศัยซึ่งวิธีกำรประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวัน (Alltagsgeschichte) เป็นแนวทำงของกำร
ปลดปล่อยผู้คนที่อำศัยในพื้นที่ชำยแดนออกจำกควำมคิดทำงกำรเมืองและชำตินิยมเชิงเชื้อชำติ (Oates-
Indruchová & Blaive, 2014: 195) ควำมทรงจ ำในวัยเด็กจำกชีวิตครอบครัวและประสบกำรณ์ใน
โรงเรียนถือเป็นกลไกที่ส ำคัญต่อกำรประกอบสร้ำงควำมทรงจ ำแห่งสันติภำพที่มีร่วมกัน (peaceful 
annexation) และมีส่วนส ำคัญต่อกำรเชื่อมประสำนอำณำบริเวณชำยแดนสู่ภูมิภำคนิยม (Werther, 
2014: 85-108) 
 ในส่วนภูมิภำคอำเซียนนั้นได้เริ่มขับเคลื่อนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับประชำคม
อำเซียนภำยใต้บริบทชุมชนชำยแดน และตำมที่ Thithimadee Arphattanano (2015: 17-32) ได้

ศึกษำเกี่ยวกับกำรสอนสังคมศึกษำภำยใต้บริบทประชำคมอำเซียนนั้นว่ำด้วยกำรบูรณำกำรควำมรู้ในยุค
โลกำภิวัตน์กับควำมรู้ในแต่ละท้องถิ่นเข้ำด้วยกันถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ชำยแดนกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง 68 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมุ่งมั่นสู่อำเซียนซึ่งได้ก ำหนดสำระ
ควำมรู้อำเซียนศึกษำเป็นแกนหลักส ำหรับกำรเรียนกำรสอนพร้อมกับผสมผสำนกับควำมรู้ท้องถิ่นและ
ควำมรู้เฉพำะตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรอำศัยอำณำบริเวณควำมรู้ชุมชนเพื่อนบ้ำนที่มีควำม
เกำะเกี่ยวกันทำงวัฒนธรรมและภำษำนั้นเป็นสำระของกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ รวมถึงแนวทำง
กำรศึกษำสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งส ำคัญต่อกำรอธิบำยถึงควำมจ ำเพำะของชุมชนชำยแดน ดังเช่นที่ 

arin Sungtong (2014 94 103) ได้ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้นั้นได้มีข้อเสนอเชิงหลักกำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรบูรณำกำรกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และหลักศำสนำ บนพื้นฐำนของควำมต้องกำรของท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับ
แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) และพหุวัฒนธรรมศึกษำ (multicultural education)
ด้วยแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ยึดโยงกับผู้เรียนเพื่อกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ด้วยแนวทำงสร้ำงกำร
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับของมิติทำงสังคมตำมแต่ละบริบทของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ

วิธีด าเนินการวิจัย  
กำรศึกษำโดยกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (mixed methods 

research) อันประกอบด้วย 1) กำรศึกษำวิจัยเอกสำร 2) กำรศึกษำวิจัยภำคสนำม โดยกำรศึกษำวิจัยครั้ง
นี้อำศัยวิธีคัดเลือกกำรวิจัยกรณีศึกษำ (case study research) พร้อมกับมีเกณฑ์กำรเลือกตำมประเภท 
(cr rion pling) จำกกลุ่มโรงเรียนต้นแบบกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN) ของ
กลุ่มโรงเรียนชำยแดนอำเซียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยภำยใต้สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นหน่วยพื้นที่วิจัยส ำหรับกำรวิจัยกรณีศึกษำทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียน
พนมดงรักวิทยำ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน 

ในส่วนขั้นตอนกำรสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่ำงนั้นก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 6 โรงเรียนละ 100 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนในแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยที่
ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนและอำจำรย์ผู้สอนวิชำอำเซียนศึกษำส ำหรับกระบวนกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง (purposiv pling) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำละ 1 2 ห้องเรียนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนชั้นมัธยมศึกษำละประมำณ 30 35 ตัวอย่ำง เพื่อส ำรวจประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของ
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนด้วยเครื่องมือกำรวิจัยที่ประกอบด้วย 1) แบบกำรสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
ค ำถำมแบบเลือกรำยกำรและแบบเติมค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดน 2) แนวกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ และ 
3) กำรสนทนำกลุ่มเก่ียวกับวิธีกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำ
บริเวณชำยแดน
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ศึกษำเกี่ยวกับกำรสอนสังคมศึกษำภำยใต้บริบทประชำคมอำเซียนนั้นว่ำด้วยกำรบูรณำกำรควำมรู้ในยุค
โลกำภิวัตน์กับควำมรู้ในแต่ละท้องถิ่นเข้ำด้วยกันถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ชำยแดนกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง 68 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมุ่งมั่นสู่อำเซียนซึ่งได้ก ำหนดสำระ
ควำมรู้อำเซียนศึกษำเป็นแกนหลักส ำหรับกำรเรียนกำรสอนพร้อมกับผสมผสำนกับควำมรู้ท้องถิ่นและ
ควำมรู้เฉพำะตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรอำศัยอำณำบริเวณควำมรู้ชุมชนเพื่อนบ้ำนที่มีควำม
เกำะเกี่ยวกันทำงวัฒนธรรมและภำษำนั้นเป็นสำระของกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ รวมถึงแนวทำง
กำรศึกษำสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งส ำคัญต่อกำรอธิบำยถึงควำมจ ำเพำะของชุมชนชำยแดน ดังเช่นที่ 
Ekkarin Sungtong (2014: 94-103) ได้ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้นั้นได้มีข้อเสนอเชิงหลักกำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรบูรณำกำรกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และหลักศำสนำ บนพื้นฐำนของควำมต้องกำรของท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับ
แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) และพหุวัฒนธรรมศึกษำ (multicultural education) 
ด้วยแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ยึดโยงกับผู้เรียนเพื่อกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ด้วยแนวทำงสร้ำงกำร
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับของมิติทำงสังคมตำมแต่ละบริบทของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
กำรศึกษำโดยกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (mixed methods 

research) อันประกอบด้วย 1) กำรศึกษำวิจัยเอกสำร 2) กำรศึกษำวิจัยภำคสนำม โดยกำรศึกษำวิจัยครั้ง
นี้อำศัยวิธีคัดเลือกกำรวิจัยกรณีศึกษำ (case study research) พร้อมกับมีเกณฑ์กำรเลือกตำมประเภท 
(criterion sampling) จำกกลุ่มโรงเรียนต้นแบบกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN) ของ
กลุ่มโรงเรียนชำยแดนอำเซียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยภำยใต้สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นหน่วยพื้นที่วิจัยส ำหรับกำรวิจัยกรณีศึกษำทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียน
พนมดงรักวิทยำ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน  

ในส่วนขั้นตอนกำรสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่ำงนั้นก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนละ 100 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนในแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยที่
ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนและอำจำรย์ผู้สอนวิชำอำเซียนศึกษำส ำหรับกระบวนกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง (purposive sampling) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำละ 1-2 ห้องเรียนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนชั้นมัธยมศึกษำละประมำณ 30-35 ตัวอย่ำง เพื่อส ำรวจประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของ
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนด้วยเครื่องมือกำรวิจัยที่ประกอบด้วย 1) แบบกำรสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
ค ำถำมแบบเลือกรำยกำรและแบบเติมค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดน 2) แนวกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ  และ  
3) กำรสนทนำกลุ่มเก่ียวกับวิธีกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำ
บริเวณชำยแดน 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นประกอบด้วย 1) กำรวิเครำะห์ด้วยสถิติพรรณนำ (descriptive 
statistics) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับควำมถี่ค่ำร้อยละ 
(percentage) พร้อมน ำเสนอเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ย ด้วยโปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ ( IBM SPSS Statistics) 
เพื่อกำรประเมินประเด็นกำรเรียนรู้และช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเชียน
ศึกษำในมิติชุมชนชำยแดนอำเซียน 2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรน ำเสนอ
ข้อมูลด้วยกำรอธิบำยเนื้อหำควำมบรรยำย (content analysis) ส ำหรับกำรวิเครำะห์และอภิปรำยกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรอำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดนอำเซียน 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1) การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาด้วยชุดความรู้ชุมชนชายแดน 

กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชน
ชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นมีผลของกำรศึกษำวิจัยสรุปได้ดังนี้ ในส่วนข้อมูลคุณลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
(มัธยมศึกษำปีที่ 4-6) จำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน นั้นแบ่งเป็นเพศ
ชำยร้อยละ 24.5 และเพศหญิงร้อยละ 75.5 และมีช่วงอำยุระหว่ำง อำยุ 15 ปี ร้อยละ 18.3 อำยุ 16 ปี 
ร้อยละ 41 อำยุ 17 ปี ร้อยละ 29.8 และอำยุ 18 ปี ร้อยละ 10.5 และมีระดับชั้นกำรศึกษำดังนี้ ระดับ
มัธยมมัธยมศึกษำปีที่ 4 ร้อยละ 44.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ร้อยละ 36.3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ร้อยละ 19.5 โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำนในชีวิตประจ ำวัน ร้อยละ 65.9 โดยจ ำแนก
ได้ดังนี้ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ ร้อยละ 85 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ ร้อยละ 43.9 โรงเรียนเวียงแก่น
วิทยำคม ร้อยละ 78.3 และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน ร้อยละ 57 พร้อมกับสรุปผลของกำร
ศึกษำวิจัยโดยมีประเด็นที่ส ำคัญอันได้แก่ 1) ประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียน 2) ช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ 3) กำรบูรณำกำรกำร
เรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำบริเวณชำยแดน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ร้อยละของประเด็นการเรียนรู้ชุมชนชายแดนของโรงเรียนชายแดนอาเซียน 

ประเด็นการเรียนรู ้
ชุมชนชายแดนอาเซียน 

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. โรงเรียน 

พนมดงรักวิทยา 
โรงเรียน 

สวนผ้ึงวิทยา 
โรงเรียน 

เวียงแก่นวิทยา 
โรงเรียนเบตง  

วีระราษฎรป์ระสาน 

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 8.91  11.54 6.66 4.23 0.46 0.49 
วัฒนธรรมและประเพณ ี 11.19 12.94 12.40 8.46 0.66 0.47 
พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ 9.29 12.01 12.24 5.84 0.58 0.49 
ลักษณะทำงประชำกร 7.96 11.54 11.16 9.27 0.58 0.49 
ตลำดกำรค้ำชำยแดน 17.64 9.82 13.95 18.95 0.85 0.35 

ประเด็นการเรียนรู ้
ชุมชนชายแดนอาเซียน 

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย ( =400)* 

¯  .D. โรงเรียน 

พนมดงรักวิทยา 
โรงเรียน 

สวนผ้ึงวิทยา 
โรงเรียน 

เวียงแก่นวิทยา 
โรงเรียนเบตง  

วีระราษฎรป์ระสาน 

สถำนที่ท่องเท่ียวชำยแดน 17.83 13.88 15.19 18.54 0.92 0.26

ชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น 8.91 13.88 14.26 15.92 0.76 0.42
ภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น 18.21 14.35 14.10 18.75 0.93 0.25

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00
หมายเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบของประเด็นกำรเรียนรู้

จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลประเมินประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียนของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียน โดยกลุ่มตัวอย่ำงเลือกแบบเลือกตอบได้หลำยข้อ (multiple response) นั้นพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยำและโรงเรียนสวนผึ้งวิทยำนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำที่ใช้ใน
ท้องถิ่น ขณะที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคมนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวชำยแดน และ
โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำนนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้ เก่ียวกับตลำดกำรค้ำชำยแดนในสัดส่วนที่สูง 
โดยมีรำยละเอียดตำมประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียน ดังนี้ 1) ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
ชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำรยธรรมและแหล่งโบรำณสถำน ประวัติศำสตร์สงครำม และ
ต ำนำนพื้นบ้ำนในแต่ละท้องถิ่น 2) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมทำงศำสนำ ขนบวัฒนธรรมและประเพณี และกำรละเล่นตำมเทศกำล 3) พื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์มีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพรมแดนตำมธรรมชำติ และเขตพื้นที่ชำยแดน 4) ลักษณะทำง
ประชำกรตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เก่ียวกับกำรประกอบอำชีพ
ทั้งกำรเกษตรกรรมและกำรพำณิชยกรรม 5) ตลำดกำรค้ำชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประเภท
สินค้ำโภคภัณฑ์และตลำดนัดชำยแดน 6) สถำนที่ท่องเที่ยวมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศำสตร์ สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7) ชนชำติพันธุ์
ของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่หลำกหลำยเชื้อชำติที่ตั้งถิ่นฐำนและอยู่อำศัยใน
ท้องถิ่น 8) ภำษำท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำถิ่น ภำษำของประเทศ
เพื่อนบ้ำน และภำษำไทยถิ่น (regional Thai languages) ที่มีกำรใช้ทั่วไปทุกภูมิภำคของประเทศ

ตารางที่ 2 ร้อยละของช่องทางการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

ช่องทางการเรียนรู ้

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

¯  .D. 
โรงเรียน

พนมดงรัก
วิทยา 

โรงเรียนสวน
ผ้ึงวิทยา 

โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยา 

โรงเรียนเบตง 
วีระราษฎรป์ระสาน 

ผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำน 33.3 35.2 33.5 49 2.02 1.01

ภูมิศำสตร์อันใกล้ชิดร่วมกัน 17.3 11.4 19.1 6.7 2.82 1.03
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ประเด็นการเรียนรู ้
ชุมชนชายแดนอาเซียน 

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. โรงเรียน 

พนมดงรักวิทยา 
โรงเรียน 

สวนผ้ึงวิทยา 
โรงเรียน 

เวียงแก่นวิทยา 
โรงเรียนเบตง  

วีระราษฎรป์ระสาน 

สถำนที่ท่องเท่ียวชำยแดน 17.83 13.88 15.19 18.54 0.92 0.26 

ชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น 8.91 13.88 14.26 15.92 0.76 0.42 
ภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น 18.21 14.35 14.10 18.75 0.93 0.25 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00   
หมายเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบของประเด็นกำรเรียนรู้ 

 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลประเมินประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียนของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียน โดยกลุ่มตัวอย่ำงเลือกแบบเลือกตอบได้หลำยข้อ (multiple response) นั้นพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยำและโรงเรียนสวนผึ้งวิทยำนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำที่ใช้ใน
ท้องถิ่น ขณะที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคมนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวชำยแดน และ
โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำนนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้ เก่ียวกับตลำดกำรค้ำชำยแดนในสัดส่วนที่สูง 
โดยมีรำยละเอียดตำมประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียน ดังนี้ 1) ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
ชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำรยธรรมและแหล่งโบรำณสถำน ประวัติศำสตร์สงครำม และ
ต ำนำนพื้นบ้ำนในแต่ละท้องถิ่น 2) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมทำงศำสนำ ขนบวัฒนธรรมและประเพณี และกำรละเล่นตำมเทศกำล 3) พื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์มีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพรมแดนตำมธรรมชำติ และเขตพื้นที่ชำยแดน 4) ลักษณะทำง
ประชำกรตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เก่ียวกับกำรประกอบอำชีพ
ทั้งกำรเกษตรกรรมและกำรพำณิชยกรรม 5) ตลำดกำรค้ำชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประเภท
สินค้ำโภคภัณฑ์และตลำดนัดชำยแดน 6) สถำนที่ท่องเที่ยวมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศำสตร์ สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7) ชนชำติพันธุ์
ของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่หลำกหลำยเชื้อชำติที่ตั้งถิ่นฐำนและอยู่อำศัยใน
ท้องถิ่น 8) ภำษำท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำถิ่น ภำษำของประเทศ
เพื่อนบ้ำน และภำษำไทยถิ่น (regional Thai languages) ที่มีกำรใช้ทั่วไปทุกภูมิภำคของประเทศ  
 
ตารางที่ 2 ร้อยละของช่องทางการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

ช่องทางการเรียนรู ้

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. 
โรงเรียน

พนมดงรัก
วิทยา 

โรงเรียนสวน
ผ้ึงวิทยา 

โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยา 

โรงเรียนเบตง 
วีระราษฎรป์ระสาน 

ผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำน 33.3 35.2 33.5 49 2.02 1.01 

ภูมิศำสตร์อันใกล้ชิดร่วมกัน 17.3 11.4 19.1 6.7 2.82 1.03 
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ช่องทางการเรียนรู ้

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. 
โรงเรียน

พนมดงรัก
วิทยา 

โรงเรียนสวน
ผ้ึงวิทยา 

โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยา 

โรงเรียนเบตง 
วีระราษฎรป์ระสาน 

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกัน 

17.3 8.6 18 14.2 2.72 1.03 

คุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน 29.3 43.5 29.3 30 2.41 1.20 

รวม 100.00 100.00 100.00   100.00   
หมายเหตุ: * เลือกค ำตอบล ำดับที่ 1 ของช่องทำงกำรเรียนรู้ 
 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลประเมินช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้หลักสูตรอำเซียนศึกษำ
ของกลุ่มตัวอย่ำงในโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้น พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเลือกล ำดับที่ 1 ของช่องทำงกำร
เรียนรู้ในมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันมีสัดส่วนมำกที่สุด และเมื่อจ ำแนกผลประเมินกำรให้
ล ำดับควำมส ำคัญต่อช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้หลักสูตรอำเซียนศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงใน
แต่ละโรงเรียนนั้นพบว่ำ ในส่วนมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันนั้นมีกลุ่มตัวอย่ำงของโรงเรียนเบ
ตง วีระรำษฎร์ประสำนให้ล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 49) ในส่วนมิติของภูมิศำสตร์อันใกล้ชิด
ร่วมกันนั้นมีกลุ่มตัวอย่ำงของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยำให้ล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 19.1) ในส่วน
มิติของกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติและมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกันนั้นมีกลุ่มตัวอย่ำงของโรงเรียนเวียงแก่น
วิทยำให้ล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 18) และในส่วนมิติของคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันนั้นมีกลุ่ม
ตัวอย่ำงของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยำให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 43.5) 

โดยมีรำยละเอียดของช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้หลักสูตรอำเซียนศึกษำที่กลุ่ม
ตัวอย่ำงได้อธิบำยรำยละเอียดไว้ดังนี้ 1) ช่องทำงกำรเรียนรู้ในมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันนั้น
อธิบำยถึงควำมส ำคัญเก่ียวกับเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน ภำษำและวัฒนธรรมร่วม เครือญำติพี่น้องร่วมกัน 
กำรแต่งงำนข้ำมชำติ และแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 2) ช่องทำงกำรเรียนรู้ในส่วนมิติของภูมิศำสตร์
อันใกล้ชิดร่วมกันนั้นอธิบำยถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับเชิงภูมิศำสตร์ที่มีอำณำเขตติดต่อกัน พรมแดนทำง
ธรรมชำติเดียวกัน สถำนที่ท่องเที่ยวชำยแดน และตลำดกำรค้ำชำยแดน 3) ช่องทำงกำรเรียนรู้ในส่วนมิติ
ของกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติและมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกันนั้นอธิบำยถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับแหล่ง
มรดกโลก ขนบประเพณีท้องถิ่น และศำสนสถำนอันเป็นแหล่งศรัทธำร่วมกัน และ 4) ช่องทำงกำรเรียนรู้
ในส่วนมิติของคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันนั้นอธิบำยถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมเป็นเครือญำติกัน ควำม
ร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

2) การบูรณาการการเรียนรู้อาเซียนศึกษาภายใต้อาณาบริเวณชายแดน  
กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชน

ชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นเล็งเห็นถึงมิติควำมรู้ภำยใต้บริบทชุมชนชำยแดนที่ส ำคัญต่อ
กำรบูรณำกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำให้มีควำมลุ่มลึกทั้งในมิติประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมอันส ำคัญต่อกำร
สร้ำงประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดยอำศัย

ต้นแบบของกระบวนกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียนท้ัง 4 แห่งซึ่งเป็นพื้นที่ควำมรู้อัน
ครอบคลุมมิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดต่อกันอย่ำงชิดใกล้นี้จะช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรต่อกำร
เรียนรู้เพื่อนบ้ำนอำเซียนอย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึงกันได้มำกยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นส ำคัญดังนี้

2.1) การเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนั้นเกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้นทำงประวัติศำสตร์ โดยเฉพำะในวิชำ

สังคมศึกษำและวิชำอำเซียนศึกษำนั้นมีสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม พร้อมกับมีแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project based 
learning: PBL) ตัวอย่ำงเช่น โครงงำนประเทศอำเซียนศึกษำ (country studies) ซ่ึงเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนที่จ ำลองสถำนกำรณ์ของกำรเดินทำงไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้ำนที่ช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรของ
ผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำยมิติควำมรู้มำกยิ่งขึ้น 

ในส่วนของวิชำภำษำอำเซียน (ภำษำที่ 3) นั้นถือเป็นวิชำเรียนที่นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
มำกที่สุด เนื่องด้วยมีกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งกิจกรรมชุมนุมภำษำ และกำรฝึกฝนทักษะ
ทำงภำษำกับสมำชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้ำนในย่ำนชุมชน ด้วยว่ำเป็นภำษำที่ใช้ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชีวิตประจ ำวันซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้คนแถบชำยแดนจะสำมำรถพูดสื่อสำรกันได้ 2 3 ภำษำซึ่งนั้นเป็นช่องทำง
ส ำคัญของกำรเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ในขณะที่กำรเรียนรู้ผ่ำนค ำบอกเล่ำประเพณีควำมเชื่อ ผ่ำน
นิทำนค ำกลอนและเพลงพื้นบ้ำนต่ำง ๆ ก็ยิ่งท ำให้เข้ำใจเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น กำรเรียนรู้ภำยใต้
บริบทชุมชนชำยแดนนั้นมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักรู้ต่อประชำคมอำเซียนใน
มิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันและโดยทั่วไปนักเรียนชำยแดนจะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตนอก
ห้องเรียนและทุก ๆ ชีวิตของผู้คนชำยแดนนั้นก็ว่ำด้วยกำรผูกสัมพันธ์ผ่ำนขนบวัฒนธรรมประเพณีและ
ควำมเป็นเครือญำติที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและกำรที่นักเรียนมีทักษะทำงภำษำเพื่อนบ้ำน 
ภำษำท้องถิ่นนั้นมีส่วนส ำคัญต่อระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ำนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้จำก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำนในชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 72.4) นั้นจะมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมรู้
ควำมเข้ำใจต่อสำระกำรเรียนรู้ในวิชำอำเซียนศึกษำที่สูงกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภำษำเพื่อนบ้ำ นใน
ชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 27.6) อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

2.2) องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
สำระควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นชุดควำมรู้อันส ำคัญต่อโรงเรียนชำยแดน

อำเซียนด้วยนัยส ำคัญที่แตกต่ำงไปจำกบทเรียนของประวัติศำสตร์ชำติ เมื่อกำรบ่มเพำะควำมคิดเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นว่ำด้วยกำรมีส ำนึกร่วมกันเพื่อน ำส่งสู่สังคมแห่งควำมเอ้ืออำทร ด้วยกรอบเชิง
เนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับภูมิศำสตร์ที่ตั้งซึ่งมีเขตชำยแดนและสืบย้อนได้ถึง
ควำมสัมพันธ์ข้ำมพรมแดนทั้งวิถีวัฒนธรรม ขณะที่ภำษำที่ใช้สื่อสำรกันนั้นได้ช่วยสืบต่อกำรรับรู้เก่ียวกับ
ชนชำติพันธุ์และผู้คนในประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสำระกำรเรียนรู้วิชำอำเซียนศึกษำในชั้นเรียนนั้นจะเริ่ม
ตั้งแต่ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ กำรอพยพและตั้งถิ่นฐำน ขนบวัฒนธรรมประเพณีของชนชำติพันธุ์อัน
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ต้นแบบของกระบวนกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียนท้ัง 4 แห่งซึ่งเป็นพื้นที่ควำมรู้อัน
ครอบคลุมมิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดต่อกันอย่ำงชิดใกล้นี้จะช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรต่อกำร
เรียนรู้เพื่อนบ้ำนอำเซียนอย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึงกันได้มำกยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

2.1) การเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนั้นเกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้นทำงประวัติศำสตร์ โดยเฉพำะในวิชำ

สังคมศึกษำและวิชำอำเซียนศึกษำนั้นมีสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม พร้อมกับมีแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ เน้นกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project based 
learning: PBL) ตัวอย่ำงเช่น โครงงำนประเทศอำเซียนศึกษำ (country studies) ซึ่งเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนที่จ ำลองสถำนกำรณ์ของกำรเดินทำงไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้ำนที่ช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรของ
ผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำยมิติควำมรู้มำกยิ่งขึ้น  

ในส่วนของวิชำภำษำอำเซียน (ภำษำที่ 3) นั้นถือเป็นวิชำเรียนที่นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
มำกที่สุด เนื่องด้วยมีกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งกิจกรรมชุมนุมภำษำ และกำรฝึกฝนทักษะ
ทำงภำษำกับสมำชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้ำนในย่ำนชุมชน ด้วยว่ำเป็นภำษำที่ใช้ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชีวิตประจ ำวันซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้คนแถบชำยแดนจะสำมำรถพูดสื่อสำรกันได้ 2-3 ภำษำซึ่งนั้นเป็นช่องทำง
ส ำคัญของกำรเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ในขณะที่กำรเรียนรู้ผ่ำนค ำบอกเล่ำประเพณีควำมเชื่อ ผ่ำน
นิทำนค ำกลอนและเพลงพื้นบ้ำนต่ำง ๆ ก็ยิ่งท ำให้เข้ำใจเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น กำรเรียนรู้ภำยใต้
บริบทชุมชนชำยแดนนั้นมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักรู้ต่อประชำคมอำเซียนใน
มิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันและโดยทั่วไปนักเรียนชำยแดนจะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตนอก
ห้องเรียนและทุก ๆ ชีวิตของผู้คนชำยแดนนั้นก็ว่ำด้วยกำรผูกสัมพันธ์ผ่ำนขนบวัฒนธรรมประเพณีและ
ควำมเป็นเครือญำติที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและกำรที่นักเรียนมีทักษะทำงภำษำเพื่อนบ้ำน 
ภำษำท้องถิ่นนั้นมีส่วนส ำคัญต่อระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ำนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้จำก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำนในชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 72.4) นั้นจะมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมรู้
ควำมเข้ำใจต่อสำระกำรเรียนรู้ในวิชำอำเซียนศึกษำที่สูงกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภำษำเพื่อนบ้ำ นใน
ชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 27.6) อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

2.2) องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
สำระควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นชุดควำมรู้อันส ำคัญต่อโรงเรียนชำยแดน

อำเซียนด้วยนัยส ำคัญที่แตกต่ำงไปจำกบทเรียนของประวัติศำสตร์ชำติ เมื่อกำรบ่มเพำะควำมคิดเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นว่ำด้วยกำรมีส ำนึกร่วมกันเพื่อน ำส่งสู่สังคมแห่งควำมเอ้ืออำทร ด้วยกรอบเชิง
เนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับภูมิศำสตร์ที่ตั้งซึ่งมีเขตชำยแดนและสืบย้อนได้ถึง
ควำมสัมพันธ์ข้ำมพรมแดนทั้งวิถีวัฒนธรรม ขณะที่ภำษำที่ใช้สื่อสำรกันนั้นได้ช่วยสืบต่อกำรรับรู้เก่ียวกับ
ชนชำติพันธุ์และผู้คนในประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสำระกำรเรียนรู้วิชำอำเซียนศึกษำในชั้นเรียนนั้นจะเริ่ม
ตั้งแต่ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ กำรอพยพและตั้งถิ่นฐำน ขนบวัฒนธรรมประเพณีของชนชำติพันธุ์อัน
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สอดคล้องสัมพันธ์กับระหว่ำงกลุ่มผู้คนตำมวิถีวัฒนธรรมซึ่งเหล่ำนี้ถือเป็นประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันที่
นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบเร่ืองรำวของท้องถิ่นตนเองกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้  

ดังตัวอย่ำงวิธีกำรสอนประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ด้วยวิธีกำรน ำภำพถ่ำยเก่ำ ๆ และเร่ืองเล่ำที่ช่วยสบื
ย้อนเร่ืองรำว ตำมที่มอบหมำยให้นักเรียนท ำผังเครือญำติของชุมชนโดยอำศัยค ำบอกเล่ำจำกพ่อแม่ปู่ย่ำ
และน ำมำแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนประกอบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ข้อมูลแผนที่
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (Google Earth) นั้นช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจเนื้อหำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของหมู่บ้ำน
และภูมินำมของชุมชนได้ง่ำยยิ่งขึ้น กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงวัฒนธรรมด้วยบริบทของชุมชนชำติพันธุ์นั้น
น ำมำสู่กำรเคำรพซึ่งอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม รวมถึงกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรแสดงพื้นบ้ำนของชุมชนที่อำศัย
ภำคส่วนต่ำง ๆ ในท้องถิ่นที่เข้ำมำมีส่วนในกำรสืบย้อนรำกเหง้ำของผู้คนในท้องถิ่นนั้นก็เล็งเห็นได้ถึง
ควำมส ำคัญของประวัติศำสตร์ท้องถิ่นที่มีร่วมกัน ทั้งนี้กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นสิ่งส ำคัญ
ยิ่งส ำหรับนักเรียนเนื่องด้วยบริบทของชุมชนชำยแดนนั้นมีควำมซับซ้อนทำงประวัติศำสตร์และกำรที่
นักเรียนได้เข้ำถึงชุดควำมรู้เชิงข้อเท็จจริงเหล่ำนั้นก็จะช่วยยึดโยงพร้อมทั้งอธิบำยเร่ืองรำวในท้องถิ่นของ
ตนเองได้ ด้วยเชื่อมั่นว่ำสังคมแห่งควำมเอ้ืออำทรกันนั้นต้องอำศัยกำรบ่มเพำะควำมคิดเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นด้วยส ำนึกที่มีร่วมกัน   

2.3) แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้บริบทชุมชนชายแดน  
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนกับควำมรู้ในห้องเรียนนั้นมีส่วนเชื่อมร้อยกันผ่ำนภำษำ ประวัติเรื่องเล่ำ

ของชุมชน และวิถีชีวิตผู้คนชำยแดน นักเรียนได้เรียนรู้ควำมเป็นชำยแดนที่เกี่ยวพันกับชุมชนเพื่อนบ้ำน
ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้คนชำยแดนซึ่งได้ส่งผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตให้แก่นักเรียนนั้นได้ช่วยเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเพื่อนบ้ำนทั้งเร่ืองเล่ำของหมู่บ้ำนจำกพ่อแม่ปู่ย่ำ เรื่องรำวควำมเป็นมำของขนบวัฒน
ธรรมในแต่ละชนชำติพันธุ์ที่ติดตัวมำจำกครอบครัวและชุมชนของตนเอง ตัวอย่ำงกำรแสดงพื้นบ้ำนของ
นักเรียนที่อำศัยผู้คนในชุมชนเป็นผู้ถ่ำยทอดและฝึกสอนให้เหล่ำนี้ถือกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้พร้อม  ๆ 
กับกำรเป็นแบบอย่ำงของกำรสืบสำนวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมรู้สึกร่วมถึงรำกเหง้ำของตนเอง  

ขณะที่กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ นั้นได้ส่งเสริมให้นักเรียนชำยแดนเหล่ำนี้มีกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตนอกห้องเรียนจำกเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันของทุก ๆ วัน ผ่ำนฉำกชีวิตในหมู่บ้ำน
ของพวกเขำเอง ดังเช่นกิจกรรมแรลลี่ส ำรวจภูมิปัญญำชำติพันธุ์ถือเป็นตัวแบบที่ดีต่อกำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียนด้วยองค์ควำมรู้พื้นถิ่นและด้วยชีวิตจริงที่สัมผัสได้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับเพื่อนบ้ำน 
เร่ืองรำวของชุมชนที่อยู่บริเวณชำยแดนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันให้มำกยิ่งขึ้น
และก่อให้เกิดควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม (cultural intelligence: CQ) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
อำเซียนของโรงเรียน อันได้แก่ กิจกรรมสัปดำห์อำเซียน ค่ำยภำษำอำเซียน และกิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหำวิชำกำรอำเซียน (ASEAN quiz) นั้นช่วยสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรอำเซียนศึกษำภำยในโรงเรียน
ได้ดี ทั้งนี้ทักษะกำรเรียนรู้ที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียนนั้นจะช่วยส่งต่อกำรอธิบำยถึงรูปแบบกำรปรับตัว
และกำรใช้ชีวิตภำยใต้บริบทใหม่ในเชิงภูมิภำคได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

2.4) หลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา  
ควำมส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนในฐำนะกรอบคิดส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำรควำมรู้ พร้อมกับกำรเสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีซึ่งรูปแบบ
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนนั้นได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มสำระมีวิธีกำรสอนที่
สอดแทรกสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิภำคอำเซียน รวมถึงกำรบูรณำกำรหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนผ่ำน
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น ทั้งนี้แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียนนั้นมีแนวทำงกำรพัฒนำในหลำยรูปแบบของกำรขับเคล่ือนร่วมกัน อันได้แก่ 1) กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำต้นแบบผ่ำนแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนโรงเรียนเครือข่ำยอำเซียน 2) กำรสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัยในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนำหลักสูตร และ 3) กำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำเครือข่ำยควำมรู้
หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน โดยแนวทำงส ำคัญเหล่ำนี้ได้ช่วยสนับสนนุให้เกิดกระบวนควำมคิดและกำรคดิ
ต่อยอดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้และน ำเทคนิควิธีกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนต้นแบบ
จำกพื้นที่อื่น ๆ มำปรับใช้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

ภำยใต้ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่หลำกหลำยของชุมชนชำยแดนซึ่งเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำนนั้นมี
หลำกหลำยมิติ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ เส้นทำงสัญจรของผู้คน ควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรม รวมถึง
ภำษำถิ่นในแต่ละพื้นที่ ขณะที่แบบแผนกำรใช้ชีวิตของผู้คนที่เกำะเกี่ยวไว้ร่วมกันในเชิงภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่ำนวิถีชีวิตชุมชนชำยแดนทั้งกำรมีขนบวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน กำรแต่งงำนข้ำม
ชนเผ่ำ แบบแผนกำรรักษำกำรเจ็บป่วยไข้ตำมควำมเชื่อและพิธีกรรม รวมถึงรำกฐำนกำรเป็นชุมทำง
กำรค้ำจนก่อเกิดเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ในขณะกำรที่จะเปิดมุมมองเพื่อท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับภูมิภำค
ด้วยสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิศำสตร์ที่ตั้ง ลักษณะทำงเชื้อชำติพันธุ์ อำหำรประจ ำถิ่น วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีนั้นล้วนแล้วแต่ต้องอำศัยซึ่งบริบทของชุมชนชำยแดนเหล่ำนี้ที่จะช่วยร้อยเรียงเรื่องรำวอัน
เชื่อมสู่ภูมิภำค จำกชีวิตผู้คนอันสัมพันธ์กับเพื่อนบ้ำนจำกควำมคุ้นเคยของกำรอยู่ร่วมกันสู่ควำมเข้ำใจต่อ
รูปแบบของสังคมใหม่ที่จะปรับตัวไปสู่กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ำนในภู มิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ในปัจจุบันหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนได้กลำยเป็นกรอบคิดใหม่ที่ส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง พร้อมกับกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วย
หลักกำรส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรวำงกรอบควำมรู้ที่มีเนื้อหำอันสำมำรถปรับประยุกต์ได้กับทุกส่วนของ
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งด้วยวิธีกำรสอดแทรกเนื้อหำในวิชำหลัก ผ่ำนสื่อกิจกรรมหรือแผนกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรคิดวิเครำะห์อันเป็นทักษะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนด้วยกำรเสริมสร้ำง
ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (social and cross cultural s ills) ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนชนชำติอ่ืน ๆ ซึ่งนั้นจะช่วยบ่มเพำะกำรเคำรพต่อคุณค่ำของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอัน
ส ำคัญต่อกำรอยู่ร่วมกันในบริบทพหุสังคมและถือเป็นทักษะที่ส ำคัญต่อควำมเป็นพลเมืองอำเซียน



163เกตุชพรรณ์ ค�ำพุฒ

ปีที่ 20 ฉบับท่ี 2 / 2561วารสารพัฒนาสังคม

 

  

2.4) หลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา  
ควำมส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนในฐำนะกรอบคิดส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำรควำมรู้ พร้อมกับกำรเสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีซึ่งรูปแบบ
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนนั้นได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มสำระมีวิธีกำรสอนที่
สอดแทรกสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิภำคอำเซียน รวมถึงกำรบูรณำกำรหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนผ่ำน
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น ทั้งนี้แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียนนั้นมีแนวทำงกำรพัฒนำในหลำยรูปแบบของกำรขับเคล่ือนร่วมกัน อันได้แก่ 1) กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำต้นแบบผ่ำนแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนโรงเรียนเครือข่ำยอำเซียน 2) กำรสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัยในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนำหลักสูตร และ 3) กำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำเครือข่ำยควำมรู้
หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน โดยแนวทำงส ำคัญเหล่ำนี้ได้ช่วยสนับสนนุให้เกิดกระบวนควำมคิดและกำรคดิ
ต่อยอดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้และน ำเทคนิควิธีกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนต้นแบบ
จำกพื้นที่อื่น ๆ มำปรับใช้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น  

ภำยใต้ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่หลำกหลำยของชุมชนชำยแดนซึ่งเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำนนั้นมี
หลำกหลำยมิติ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ เส้นทำงสัญจรของผู้คน ควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรม รวมถึง
ภำษำถิ่นในแต่ละพื้นที่ ขณะที่แบบแผนกำรใช้ชีวิตของผู้คนที่เกำะเกี่ยวไว้ร่วมกันในเชิงภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่ำนวิถีชีวิตชุมชนชำยแดนทั้งกำรมีขนบวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน กำรแต่งงำนข้ำม
ชนเผ่ำ แบบแผนกำรรักษำกำรเจ็บป่วยไข้ตำมควำมเชื่อและพิธีกรรม รวมถึงรำกฐำนกำรเป็นชุมทำง
กำรค้ำจนก่อเกิดเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ในขณะกำรที่จะเปิดมุมมองเพื่อท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับภูมิภำค
ด้วยสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิศำสตร์ที่ตั้ง ลักษณะทำงเชื้อชำติพันธุ์ อำหำรประจ ำถิ่น วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีนั้นล้วนแล้วแต่ต้องอำศัยซึ่งบริบทของชุมชนชำยแดนเหล่ำนี้ที่จะช่วยร้อยเรียงเรื่องรำวอัน
เชื่อมสู่ภูมิภำค จำกชีวิตผู้คนอันสัมพันธ์กับเพื่อนบ้ำนจำกควำมคุ้นเคยของกำรอยู่ร่วมกันสู่ควำมเข้ำใจต่อ
รูปแบบของสังคมใหม่ที่จะปรับตัวไปสู่กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ำนในภู มิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปัจจุบันหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนได้กลำยเป็นกรอบคิดใหม่ที่ส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง พร้อมกับกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วย
หลักกำรส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรวำงกรอบควำมรู้ที่มีเนื้อหำอันสำมำรถปรับประยุกต์ได้กับทุกส่วนของ
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งด้วยวิธีกำรสอดแทรกเนื้อหำในวิชำหลัก ผ่ำนสื่อกิจกรรมหรือแผนกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรคิดวิเครำะห์อันเป็นทักษะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนด้วยกำรเสริมสร้ำง
ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนชนชำติอ่ืน ๆ ซึ่งนั้นจะช่วยบ่มเพำะกำรเคำรพต่อคุณค่ำของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอัน
ส ำคัญต่อกำรอยู่ร่วมกันในบริบทพหุสังคมและถือเป็นทักษะที่ส ำคัญต่อควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 
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อภิปรายผลการวิจัย  
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อำเชียนศึกษำร่วมกับชุดควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนชำยแดนของ

ประเทศไทยที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำ ประเทศเมียนมำ ประเทศลำว และประเทศมำเลเซีย
นั้นถือเป็นบริบทอย่ำงจ ำเพำะเชิงพื้นที่อันส ำคัญต่อสำระกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนชำยแดนแห่งนั้น ๆ และจำกผลกำรศึกษำเกี่ยวกับประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดน
ในชั้นเรียนของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น สถำนที่
ท่องเที่ยวชำยแดน และตลำดกำรค้ำชำยแดนในสัดส่วนที่สูง อันเล็งเห็นได้ถึงกำรเรียนรู้ควำมเป็นภูมิภำค
ร่วมกันนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรเรียนรู้เชิงพื้นที่ (area-based) ตั้งแต่ต ำนำนท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ชุมชนอัน
เป็นควำมรู้เชิงข้อเท็จจริง จวบจนถึงกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่พลวัตไป
ทั้งย่ำนชุมชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมทำงศำสนำ วิถีหำอยู่หำกิน รวมถึงกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจในตลำดกำรค้ำชำยแดนซึ่งกำรเคลื่อนย้ำยในทุก ๆ กิจกรรรมของผู้คนเหล่ำนี้ได้สร้ำงให้อำณำ
บริเวณชำยแดนเป็นพื้นที่แห่งกระบวนกำรไหลเวียน (a process of circulation) (Sangkamanee, 
2016: 10) ขณะที่กำรเสริมต่อองค์ควำมรู้ชำยแดนอย่ำงต่อเนื่องนั้นจะช่วยเปิดมุมมองที่เท่ำทันต่ออำณำ
บริเวณใหม่แห่งควำมเป็นภูมิภำคที่ได้ก่อรูปขึ้นแล้ว 

จำกกำรที่พื้นที่กำรเรียนรู้ของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นเป็นบริบทจ ำเพำะเชิงพื้ นที่ซึ่งมี
พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน มิติพรมแดนจึงมีควำมส ำคัญและตำมที่ Yos Santasombat (2014: 
183) อธิบำยเก่ียวกับมุมมองต่อพรมแดนนั้นมี 3 ลักษณะอันได้แก่ 1) พรมแดนทำงภูมิรัฐศำสตร์ (geo-
political border) 2) พรมแดนทำงชำติพันธุ์  (ethnic border) และ 3) พรมแดนทำงวัฒนธรรม 
(cultural border) จำกกรอบคิดดังกล่ำวแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ชำยแดนเหล่ำนี้ควรจะต้อง
มีมิติกำรเรียนรู้ที่กระชับแน่นควำมหมำยเชิงพื้นที่ในหลำยระดับเพื่อผสำนพรมแดนสู่ควำมเป็นเพื่อนบ้ำน
กัน และในขณะเดียวกันนี้แนวทำงกำรศึกษำข้ำมพรมแดนก็ถือได้ว่ำเป็นกำรศึกษำที่เข้ำถึงปรำกฏกำรณ์
ของโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ภำยใต้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เล็งเห็นได้ถึงกำรมีอยู่ของ
พรมแดนทำงชำติพันธุ์ที่ส ำคัญต่อควำมรู้สึกเป็นพวกพ้องเครือญำติ กำรมีอยู่แห่งอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
พร้อม ๆ กับกำรส่งผ่ำนส ำนึกทำงประวัติศำสตร์ที่มีร่วมกัน (Barth, 1969: 9-38) และดังเช่นกำรอธิบำย
ของ Hastings Donnan และ Thomas M. Wilson (1999 : 19-41) เกี่ยวกับชำยแดนและขอบเขต
ชำยแดนนั้นพบว่ำมีกำรนิยำมด้วย 3 กลุ่มแนวคิดที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) แนวคิดขอบเขตทำงสังคมและ
ขอบเขตทำงสัญลักษณ์ (social and symbolic boundaries) 2) แนวคิดขอบเขตของรัฐภูมิศำสตร์และ
เขตแดนแห่งรัฐ (geopolitical and state boundaries) และ 3) แนวคิดขอบเขตวัฒนธรรมและควำม
เป็นชำยแดนในยุคหลังสมัยใหม่ (cultural and postmodern borderlands) ซึ่งในส่วนแนวคิดสุดท้ำย
นี้เองที่สำมำรถอธิบำยต่อปรำกฏกำรณ์เครือข่ำยข้ำมพรมแดนบนพื้นฐำนของควำมใกล้ชิดทำงวัฒนธรรม
ของชุมชนชำยแดนได้เป็นอย่ำงดี  

แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based curriculum) ถือเป็นกรอบคิดส ำคัญเพื่อกำร
สังเครำะห์แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษำที่เน้นชุดควำมรู้ท้องถิ่นเพื่อกำร

เสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีและส ำคัญต่อกำรบ่มเพำะควำมเป็นพลเมืองของชุมชนท้องถิ่น (Evans & 
Savage, 2015 1 8) โดยหลักส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นจะอำศัยคุณลักษณะของชุมชนเป็น
ตัวกระตุ้นส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งได้แก่ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน
ท้องถิ่น โดยที่ลักษณะทำงภูมิศำสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ด้วยอำศัยลักษณะ
ทำงภูมิศำสตร์ของท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้มีพื้นฐำนควำมรู้และควำม
เข้ำใจต่อลักษณะภูมิศำสตร์เชิงพื้นที่นั้น ๆ กำรเรียนรู้ผ่ำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แผนที่และภำพถ่ำย
ของท้องถิ่นนั้นจะเป็นเสมือนแผนที่ควำมคิดที่ช่วยจะให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นต่อ
ภำพรวมของประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ดังนั้นแล้วบทเรียนในหลักสูตรเชิงพื้นที่จึงต้องอำศัยพื้นฐำนของวิชำ
ภูมิศำสตร์เพื่อเชื่อมสู่วิชำประวัติศำสตร์ด้วยลักษณะกำรเรียนรู้ข้ำมกลุ่มวิชำ (cross curricularity) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่ว่ำด้วยกำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้พร้อม ๆ กับกำรเห็นคุณค่ำ
ควำมเป็นท้องถิ่น ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของลักษณะหลักสูตรเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศำสตร์นั้น
ประกอบด้วย 1) กระบวนสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียน 2) กำรบูรณำกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ร่วมกับ
สถำนที่ในชุมชนท้องถิ่น 3) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ (human in raction ) กับผู้คนใน
สถำนที่นั้น ๆ 4) กำรพัฒนำผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่อำศัยแรงบันดำลใจจำกท้องถิ่น โดยกระบวนกำร
เหล่ำนี้สำมำรถประยุกต์เชื่อมโยงสู่พื้นที่ประเทศอ่ืน ๆ ได้ ด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกำรเรียนรู้เชิง
ส ำรวจซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่ส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่อำศัยกำรเปิดพื้นที่กำรส ำรวจท้องถิ่นและ
สร้ำงควำมเชื่อมโยงสู่กำรเรียนรู้ (Facer, 2010: 3)

ในล ำดับต่อมำว่ำด้วยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนส ำคัญในเชิงสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
เชิงพื้นที่ในมิติของกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นโดยอำศัยย่ำนชุมชนและวัฒนธรรมพื้น
ถิ่น ขณะเดียวกันพื้นฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำรยธรรมโบรำณและประวัติศำสตร์โลกนัน้จะยิง่
ช่วยเปิดมุมมองทำงประวัติศำสตร์อย่ำงสัมพันธ์เชิงสถำนที่ซึ่งจะเป็นชุดควำมรู้ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันและ
จะสำมำรถเชื่อมโยงกำรอธิบำยในหลำย ๆ บริบทได้ในเชิงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศำสตร์ภูมิภำค ประวัติศำสตร์ชำติ และประวัติศำสตร์สำกล ทั้งในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและศำสนำ โดยที่ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นจะให้ควำมส ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยกำรศึกษำผ่ำน
ประวัติศำสตร์สังคม (social history) ประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันอันเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้น (Sunthonphe 2005  70)

อันต่อยอดสู่ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้วยว่ำวัฒนธรรมนั้นคือวิถีชีวิต กำรศึกษำ
วัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของกำรเรียนรู้กำรด ำรงอยู่ของเรำและถือว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ หลักสูตรเชิงพื้นที่จึงอำศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบสำนร่วมกันมำนั้นเป็น
สำระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ศิลปะพื้นถิ่น เพลงพื้นบ้ำน งำนหัตถศิลป์ กำรร่ำยร ำ ซึ่งวิธีกำรออกแบบกำร
เรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่กำรเรียนรู้นั้นมี 4 ขั้นตอน อันได้แก่ 1) กำรมีคลังควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นว่ำมีอยู่ ณ สถำนที่ใดบ้ำง ทั้งจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น 
2) กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกำรส ำรวจเชิงทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่ น เช่น พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม รวมถึงวัตถุทำงวัฒนธรรมในฐำนะสื่อกำรเรียนรู้ 3) กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
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เสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีและส ำคัญต่อกำรบ่มเพำะควำมเป็นพลเมืองของชุมชนท้องถิ่น (Evans & 
Savage, 2015: 1-8) โดยหลักส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นจะอำศัยคุณลักษณะของชุมชนเป็น
ตัวกระตุ้นส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งได้แก่ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน
ท้องถิ่น โดยที่ลักษณะทำงภูมิศำสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ด้วยอำศัยลักษณะ
ทำงภูมิศำสตร์ของท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้มีพื้นฐำนควำมรู้และควำม
เข้ำใจต่อลักษณะภูมิศำสตร์เชิงพื้นที่นั้น ๆ กำรเรียนรู้ผ่ำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แผนที่และภำพถ่ำย
ของท้องถิ่นนั้นจะเป็นเสมือนแผนที่ควำมคิดที่ช่วยจะให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นต่อ
ภำพรวมของประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ดังนั้นแล้วบทเรียนในหลักสูตรเชิงพื้นที่จึงต้องอำศัยพื้นฐำนของวิชำ
ภูมิศำสตร์เพื่อเชื่อมสู่วิชำประวัติศำสตร์ด้วยลักษณะกำรเรียนรู้ข้ำมกลุ่มวิชำ (cross-curricularity) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่ว่ำด้วยกำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้พร้อม  ๆ กับกำรเห็นคุณค่ำ
ควำมเป็นท้องถิ่น ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของลักษณะหลักสูตรเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศำสตร์นั้น
ประกอบด้วย 1) กระบวนสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียน 2) กำรบูรณำกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ร่วมกับ
สถำนที่ในชุมชนท้องถิ่น 3) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ (human interaction skill) กับผู้คนใน
สถำนที่นั้น ๆ 4) กำรพัฒนำผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่อำศัยแรงบันดำลใจจำกท้องถิ่น โดยกระบวนกำร
เหล่ำนี้สำมำรถประยุกต์เชื่อมโยงสู่พื้นที่ประเทศอ่ืน ๆ ได้ ด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกำรเรียนรู้เชิง
ส ำรวจซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่ส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่อำศัยกำรเปิดพื้นที่กำรส ำรวจท้องถิ่นและ
สร้ำงควำมเชื่อมโยงสู่กำรเรียนรู้ (Facer, 2010: 3) 

ในล ำดับต่อมำว่ำด้วยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนส ำคัญในเชิงสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
เชิงพื้นที่ในมิติของกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นโดยอำศัยย่ำนชุมชนและวัฒนธรรมพื้น
ถิ่น ขณะเดียวกันพื้นฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำรยธรรมโบรำณและประวัติศำสตร์โลกนัน้จะยิง่
ช่วยเปิดมุมมองทำงประวัติศำสตร์อย่ำงสัมพันธ์เชิงสถำนที่ซึ่งจะเป็นชุดควำมรู้ที่เกิดขึ้นพร้อม  ๆ กันและ
จะสำมำรถเชื่อมโยงกำรอธิบำยในหลำย ๆ บริบทได้ในเชิงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศำสตร์ภูมิภำค ประวัติศำสตร์ชำติ และประวัติศำสตร์สำกล ทั้งในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและศำสนำ โดยที่ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นจะให้ควำมส ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยกำรศึกษำผ่ำน
ประวัติศำสตร์สังคม (social history) ประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันอันเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้น (Sunthonphesat, 2005: 70) 

อันต่อยอดสู่ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้วยว่ำวัฒนธรรมนั้นคือวิถีชีวิต กำรศึกษำ
วัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของกำรเรียนรู้กำรด ำรงอยู่ของเรำและถือว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ หลักสูตรเชิงพื้นที่จึงอำศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบสำนร่วมกันมำนั้นเป็น
สำระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ศิลปะพื้นถิ่น เพลงพื้นบ้ำน งำนหัตถศิลป์ กำรร่ำยร ำ ซึ่งวิธีกำรออกแบบกำร
เรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่กำรเรียนรู้นั้นมี 4 ขั้นตอน อันได้แก่ 1) กำรมีคลังควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นว่ำมีอยู่ ณ สถำนที่ใดบ้ำง ทั้งจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น  
2) กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกำรส ำรวจเชิงทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่ น เช่น พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม รวมถึงวัตถุทำงวัฒนธรรมในฐำนะสื่อกำรเรียนรู้ 3) กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
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และสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนหัตถศิลป์พื้นถิ่นขึ้นได้เอง เช่น งำนประดิษฐ์ งำนแกะสลัก เหล่ำนั้นจะได้มำพร้อม ๆ 
กับกำรได้เรียนรู้ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของตนเอง และ 4) ภำยหลังบทเรียนกำรฝึกปฏิบัตินั้นจะถูกสะท้อน
ผ่ำนกำรเขียนบันทึกเพื่อกำรแบ่งปันเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมและสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชนซึ่งถือเป็นเจตจ ำนงที่ส ำคัญ ทั้งนี้ควำมจ ำเพำะของบริบทชุมชนชำยแดนนั้นประกอบขึ้นด้วยควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (cultural mosaic) และในทุก ๆ ชำยแดน (frontierห) นั้นหมำยถึงรอยต่อ
เขตวัฒนธรรมซ่ึงส ำคัญยิ่งต่อกำรเรียนรู้ (Leach, 1954: 108-125)  

กำรขยำยพื้นที่กำรเรียนรู้สู่วัฒนธรรมเพื่อนบ้ำน จำกกำรนิยำมควำมหมำยของวัฒนธรรมนั้นว่ำ
ด้วยกำรแบ่งปันเชิงคุณค่ำ รูปแบบของพฤติกรรมที่มีลักษณะแตกต่ำงกันตำมแต่ละกลุ่มทำงสังคมและ
ชุมชน (NACCCE, 1999: 47) และภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนนั้นคืออำณำบริเวณทำงวัฒนธรรม
เดียวกัน กรอบแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ส ำหรับพื้นที่ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และตำมท่ี James A. Banks (2013: 4-17) ได้อธิบำยถึงองค์ประกอบ
ของพหุวัฒนธรรมศึกษำ อันได้แก่ 1) กำรบูรณำกำรเนื้อหำ 2) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 3) กำรลดอคติ  
4) กำรสร้ำงให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน และ 5) กำรส่งเสริมวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งจำกกำรศึกษำ
ต้นแบบกำรเรียนรู้ของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ ง 4 แห่งนี้นั้นเห็นถึงศักยภำพที่สำมำรถปรับเนื้อหำ
บทเรียนไปสู่ระดับขั้นของกระบวนกำรปฏิบัติกำรทำงสังคม (the social action approach) ซึ่งท ำให้
โรงเรียนมีบทบำทอย่ำงใกล้ชิดกับชุมชนชำยแดน ขณะเดียวกันได้สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง จำกทุก ๆ เร่ืองรำวชีวิตของชุมชนชำยแดน นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรมตำมวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ และถือเป็นต้นแบบที่ดีของพหุวัฒนธรรมศึกษำที่ว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกับบริบทที่เก่ียวข้องอย่ำงส ำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม 

และคุณลักษณะสุดท้ำยในมิติชุมชนท้องถิ่นด้วยกำรศึกษำชุมชนทั้งมิติผู้คนและสถำนที่ 
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่อำศัยวิธีกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมส ำรวจท้องถิ่นนั้นจะมีกำร
สร้ำงควำมเชื่อมโยงของกระบวนกำรเรียนกำรสอนในหลำยขั้นตอน อันได้แก่ 1) ควำมเข้ำใจกำรสอน 
ด้วยกระบวนควำมคิดและวิธีกำรของควำมรู้ที่มีอยู่ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คนภำยในท้องถิ่นผ่ำน 
อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 2) ควำมเข้ำใจนักเรียน ด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน นักเรียนและชุมชน
ท้องถิ่น และ 3) ควำมเข้ำใจวิชำกำร ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรด้วยบทบำทส ำคัญของครูผู้สอนที่
สำมำรถขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ไปสู่โครงงำนทำงสังคม (social project) นั้นถือเป็นแนวทำงที่ดีต่อกำร
ขยำยเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นและถือเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ซึ่งเริ่มต้นจำก
ห้องเรียนและขยำยออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่นเพรำะส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้กับคลังควำมรู้
ในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับศำสตร์และศิลป์แห่งกำรสอน 3 ระดับขั้นของ Robin J. Alexander (2008: 
141) ที่ได้อธิบำยไว้อันได้แก่ 1) ชุมชน อันหมำยถึงครอบครัวและบริบทของท้องถิ่น 2) วัฒนธรรม อัน
หมำยถึงคุณค่ำร่วมอันสัมพันธ์ต่อมุมมองทำงสังคม และ 3) ตัวของผู้เรียน อันหมำยถึงอัตลักษณ์ที่ได้รับ
กำรบ่มเพำะและสั่งสมมำ โดยที่กระบวนกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่งนี้
สำมำรถออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยกำรเรียนรู้และคลังควำมรู้ในท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม
ตำมบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 

กำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อกำรเสริมสร้ำงประชำคมอำเซียนตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลำงอำเซียนที่เชื่อมร้อยกับชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนส ำหรับประเทศไทย
นั้นสำมำรถประยุกต์ใช้ตำมรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นของ th oyal Society for th
Encouragement of Ar Manufactures and Commerc ( SA, 2012: 14) ที่ได้น ำเสนอรูปแบบไว้ 
4 ระดับส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรเพิ่มส่วนหลักสูตรท้องถิ่น (add on local curriculu ) 2) กำรยกระดับ
ควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตร (locally enhanced curriculu ) 3) กำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่น 
(co constructed curriculu ) 4) โรงเรียนที่มุ่งสู่หลักสูตรท้องถิ่น (school led local curriculu ) 
นั้นสอดรับกับกรอบคิดของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนใน 2 ประเด็นส ำคัญซึ่งได้แก่ 1) กำรเห็นคุณค่ำ
ของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำยซึ่งอำศัยกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งในระดับผู้คน 
ชุมชน สังคม ทั้งภำยในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้ำน 2) กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ผ่ำนกำรศึกษำ
กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ภำษำ ระบบควำมเชื่อ รูปแบบศิลปะ จำกภำพกว้ำงเชิงภูมิภำคลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมิติ
ควำมรู้ดังกล่ำวเล็งเห็นได้ถึงควำมมุ่งหมำยเพื่อเชื่อมประสำนท้องถิ่นนิยมสู่ภูมิภำคนิยมและดังเช่นที่
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่งของกรณีศึกษำนั้นมีกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นชำยแดนทั้งในระดับ
ขั้นกำรยกระดับควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตรและในระดับกำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่นซึ่งถือเป็น
ต้นแบบที่ดี

ในส่วนผลกำรศึกษำเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ
ที่พบว่ำนักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนชอ่งทำงกำรเรียนรู้เก่ียวกับผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุด
นั้นด้วยเพรำะนัยส ำคัญจำกบริบทของชุมชนชำยแดนที่ล้วนมีชนชำติพันธุ์อันหลำกหลำยอยู่ร่วมกันนั้นได้
กลำยเป็นช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ดังนั้นแล้วกรอบแนวคิดชำติพันธุ์สัมพันธ์ที่อธิบำยถึงกำรมีอยู่ของชน
ชำติพันธุ์ของรัฐประชำชำติสมัยใหม่นั้นก็สำมำรถสืบย้อนและเชื่อมโยงอย่ำงมีนัยส ำคัญกับกำรมีอยู่เดิม
ของประชำคมทำงชำติพันธุ์ ( hnic communit ) ดังเช่นที่  Anthony D. Smith (1986: 22 30)
กล่ำวไว้ถึงองค์ประกอบส ำคัญของประชำคมทำงชำติพันธุ์ อันได้แก่ 1) กำรมีชื่อร่วมกัน 2) กำรมีต ำนำน
ปรัมปรำเกี่ยวกับก ำเนิดและกำรสืบเชื้อสำย 3) กำรมีประวัติศำสตร์ร่วมกัน 4) กำรมีวัฒนธรรมร่วมกัน 
5) กำรมีอำณำเขตร่วมกัน และ 6) กำรมีควำมส ำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ประชำคมทำงชำติพันธุ์ดังเช่นที่
ด ำรงอยู่นี้ถือเป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ส ำคัญต่อกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงประชำคมชุมชนชำยแดนอัน
จะน ำไปสู่จินตภำพสุดท้ำยของประชำคมอำเซียนด้วยควำมเข้มแข็งทำงสังคม ด้วยควำมสันติสุขบน
พื้นฐำนของควำมเอ้ืออำทรและแบ่งปัน ด้วยควำมเป็นเอกภำพที่ก่อเกิดขึ้นทำงกลำงควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมของผู้คนชำวอำเซียน กำรได้เรียนรู้เพื่อนบ้ำนของเรำบนพื้นที่ท้องถิ่นของเรำจะช่วยเน้นย้ ำถึง
ควำมเกำะเก่ียวอย่ำงชิดใกล้ที่มีร่วมกันของเพื่อนบ้ำนอำเซียนของเรำ
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กำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อกำรเสริมสร้ำงประชำคมอำเซียนตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลำงอำเซียนที่เชื่อมร้อยกับชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนส ำหรับประเทศไทย
นั้นสำมำรถประยุกต์ใช้ตำมรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นของ the Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA, 2012: 14) ที่ได้น ำเสนอรูปแบบไว้ 
4 ระดับส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรเพิ่มส่วนหลักสูตรท้องถิ่น (add-on local curriculum) 2) กำรยกระดับ
ควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตร (locally enhanced curriculum) 3) กำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่น 
(co-constructed curriculum) 4) โรงเรียนที่มุ่งสู่หลักสูตรท้องถิ่น (school-led local curriculum) 
นั้นสอดรับกับกรอบคิดของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนใน 2 ประเด็นส ำคัญซึ่งได้แก่ 1) กำรเห็นคุณค่ำ
ของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำยซึ่งอำศัยกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งในระดับผู้คน 
ชุมชน สังคม ทั้งภำยในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้ำน 2) กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ผ่ำนกำรศึกษำ
กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ภำษำ ระบบควำมเชื่อ รูปแบบศิลปะ จำกภำพกว้ำงเชิงภูมิภำคลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมิติ
ควำมรู้ดังกล่ำวเล็งเห็นได้ถึงควำมมุ่งหมำยเพื่อเชื่อมประสำนท้องถิ่นนิยมสู่ภูมิภำคนิยมและดังเช่นที่
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่งของกรณีศึกษำนั้นมีกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นชำยแดนทั้งในระดับ
ขั้นกำรยกระดับควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตรและในระดับกำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่นซึ่งถือเป็น
ต้นแบบที่ดี 

ในส่วนผลกำรศึกษำเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ
ที่พบว่ำนักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนชอ่งทำงกำรเรียนรู้เก่ียวกับผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุด
นั้นด้วยเพรำะนัยส ำคัญจำกบริบทของชุมชนชำยแดนที่ล้วนมีชนชำติพันธุ์อันหลำกหลำยอยู่ร่วมกันนั้นได้
กลำยเป็นช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ดังนั้นแล้วกรอบแนวคิดชำติพันธุ์สัมพันธ์ที่อธิบำยถึงกำรมีอยู่ของชน
ชำติพันธุ์ของรัฐประชำชำติสมัยใหม่นั้นก็สำมำรถสืบย้อนและเชื่อมโยงอย่ำงมีนัยส ำคัญกับกำรมีอยู่เดิม
ของประชำคมทำงชำติพันธุ์ (ethnic communities) ดังเช่นที่  Anthony D. Smith (1986: 22-30) 
กล่ำวไว้ถึงองค์ประกอบส ำคัญของประชำคมทำงชำติพันธุ์ อันได้แก่ 1) กำรมีชื่อร่วมกัน 2) กำรมีต ำนำน
ปรัมปรำเกี่ยวกับก ำเนิดและกำรสืบเชื้อสำย 3) กำรมีประวัติศำสตร์ร่วมกัน 4) กำรมีวัฒนธรรมร่วมกัน  
5) กำรมีอำณำเขตร่วมกัน และ 6) กำรมีควำมส ำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ประชำคมทำงชำติพันธุ์ดังเช่นที่
ด ำรงอยู่นี้ถือเป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ส ำคัญต่อกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงประชำคมชุมชนชำยแดนอัน
จะน ำไปสู่จินตภำพสุดท้ำยของประชำคมอำเซียนด้วยควำมเข้มแข็งทำงสังคม  ด้วยควำมสันติสุขบน
พื้นฐำนของควำมเอ้ืออำทรและแบ่งปัน ด้วยควำมเป็นเอกภำพที่ก่อเกิดขึ้นทำงกลำงควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมของผู้คนชำวอำเซียน กำรได้เรียนรู้เพื่อนบ้ำนของเรำบนพื้นที่ท้องถิ่นของเรำจะช่วยเน้นย้ ำถึง
ควำมเกำะเก่ียวอย่ำงชิดใกล้ที่มีร่วมกันของเพื่อนบ้ำนอำเซียนของเรำ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย กำรเรียนกำรสอนวิชำอำเซียนศึกษำภำยใต้หลักสูตรแกนกลำง

อำเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนั้นควร
มีกำรพัฒนำกลุ่มสำระควำมรู้ชำยแดนศึกษำส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนทั่วประเทศไทย 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร กำรเรียนกำรสอนวิชำอำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียนทั้ง 4 แห่งนั้นมีกำรมุ่งเน้นกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ข้ำม
กลุ่มวิชำโดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project based learning: PBL) ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับ
ครูผู้สอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอำเซียนศึกษำอย่ำงสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 

3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร กรอบแนวคิดชำยแดนศึกษำนั้นส ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงประชำคม
ดังเช่นควำมส ำเร็จอย่ำงมั่นคงของประชำคมยุโรป ดังนั้นกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นชำยแดนจึง
ถือเป็นพันธกิจที่ส ำคัญเพื่อกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำกำรศึกษำของไทยสู่ประชำคม
อำเซียน 

 

กิตติกรรมประกาศ  
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อำเซียนศึกษำทั้งคณะผู้บริหำรโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในฐำนะกัลยำณมิตรทำงปัญญำ  
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