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ค าน า 

 

    ครอบครัวเป็นพื้นฐานสังคมท่ีส าคัญ และต้องการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในชุมชนในการร่วมด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง ในเอกสารการจัดการความรู้โครงการนี้จะเสนอใน 2 กรณีคือกรณีวัด กลุ่มสตรีที่มีการจัดกิจกรรมที่

ประสบความส าเร็จ วัดเป็นภาคีเครือข่ายส าคัญดังการพูดถึงบ้านวัดโรงเรียน เพ่ือให้วัดยังคงเป็นภาคีส าคัญในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน การปรับรูปแบบกระบวนการจึงมีความจ าเป็น กรณีตัวอย่างที่น าเสนอนี้เป็นการปรับลาน

วัดให้เป็นลานเด็กเล่นและลานเรียนรู้ นอกจากนี้กลุ่มสตรีที่น าเสนอเป็นกลุ่มสตรีที่มีกระบวนการน่าสนใจสะท้อน

ให้เห็นว่าเมื่อลงมือท าจริงจังย่อมท าได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้แนวทางในการปรับใช้ต่อไป 
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เปิดประเด็นเล่าข่าว 

 

กลุ่มสตรี รวมพลังเปิดโรงเรียนสร้างสุขครอบครัวในชุมชนด้วยหลักสูตรทักษะชีวิต 

 “นึ่งข้าว ต าบักหุ่ง ทอดไก่ เก็บใบตองท าขนมเทียน” จากแม่ท าให้กิน เป็นให้เด็กท าอาหารกินเอง โดยมีแม่ให้
ค าแนะน าปรึกษา  ถือเป็นการเปลี่ยนวิธีคิด และรูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่รูปแบบโรงเรียนทักษะชีวิต
ครอบครัว ในอนาคต 

เมื่อวันที่ 10 -12 สิงหาคม 2562 กลุ่มสตรีน าโดยประธานกลุ่มสตรี นางดวงพร ธานี และแม่จ านวน 10 คน แห่ง
บ้านศรีไคออก ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเด็กจ านวน 15 คน ใช้โรงครัวของ
วัดบ้านศรีไค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดบ้านศรีไค เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันแม่รูปแบบใหม่ ภายใต้
โครงการการพัฒนาพ้ืนที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแล ในระดับ
พ้ืนที ่

                                       
 

                                

 

กิจกรรมทั้งสองวัน เป็นการออกแบบเพ่ือให้เด็กทุกคนได้ลงมือท าอาหารรับประทานด้วยตนเอง โดยมีผู้ใหญ่คอย
สอนดูแลใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การนึ่งข้าวเหนียว การสับมะละกอเพ่ือท าส้มต า การท าไก่ทอด ไปจนถึงการท าขนม
เทียน และร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันแม่ 

https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-5.jpg
https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-3new.jpg
https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-4.jpg
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ผลที่ได้คือ ทั้งเด็กและแม่ต่างมีช่วงเวลาดี ๆ ในการสร้างความสนุกร่วมกัน นอกจากนั้น ยังท าให้เด็กในชุมชนได้
ใกล้ชิดกันมากข้ึน ได้ออกห่างจากเกมและโทรศัพท์มือถือด้วยความเต็มใจ 

งานนี้เกิดได้ด้วยพลังของกลุ่มสตรีในชุมชนที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยกันรักปลูกฝังลูกหลาน โดยสร้างความอบอุ่น
ให้เกิดความศรัทธาต่อกันและกัน เสริมพลังบวกให้กัน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ยิ่งท า ยิ่งสนุก ยิ่งเห็นพลัง
ของการเรียนรู้อย่างตั้งใจ” 

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ยิ่งท า ยิ่งสนุก ยิ่งเห็นพลังของการเรียนรู้อย่างตั้งใจ” 

 เรื่องและภาพ : ผู้ใหญ่บ้านทศพล ไกรพันธุ์ และ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร https://happinet.club 

 

 

 

 

 

 

 

กลา้ที่จะเริม่ตน้ กลา้ทีจ่ะท า รว่มเรยีนรูไ้ปดว้ยกนัในสงัคมสงูวยั พอ่แมล่กู ผูส้งูวยัรว่ม

พฒันากิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งครอบครวัอบอุน่ไปดว้ยกนั 

https://happinet.club/
https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-2.jpg
https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-1new-1.jpg
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กลุ่มสตรี รวมพลังเปิดโรงเรียนสร้างสุขครอบครัวในชุมชนด้วยหลักสูตรทักษะชีวิต 

       การจัดการความรู้ประเด็นสตรีกับการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น เป็นประเด็นที่ถอดจากการท ากิจกรรมของ
กลุ่มสตรี บ้านศรีไคออกที่ร่วมกันจัดกิจกรรมหลากหลาย ในการพัฒนาลูกหลานของตน ท าให้เกิดความสุข เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัย นอกเหนือจากการได้สอนถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานได้มีทักษะการท าอาหาร เพ่ือ
ดูแลตนเองและเพ่ือเป็นอาชีพได้ ความโดดเด่นคือ การเห็นพลังและพัฒนาการจากการไม่มั่นใจสู่การออกแบบต่อ
ยอดจนสู่การจัดตั้งกลุ่มเด็ก ในนามสภาเด็กและเยาวชนหมู่บ้านศรีไคออก และกิจกรรมต่อยอดคือ การส่งเสริมการ
ออม และการใช้เวลาว่างในการหารายได้จากการรวมกลุ่มในการท าขนม นับว่าเป็นการต่อยอดที่ช่วยให้ลูกหลานได้
มีกิจกรรมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยพ่อแม่ไม่ต้องบ่นหรือห้ามให้เล่นมือถือ แต่จะเกิดวินัย เกิดการ
บริหารเวลาไปโดยผ่านการฝึกฝน ดังเวลาท ากิจกรรมกลุ่มจะร่วมใจกันเก็บมือถือไว้ไม่เล่น ผู้เขียนเชื่ อว่าหลาย
ชุมชนมีความสามารถท าเช่นนี้ได้เช่นเดียวกัน เพียงเริ่มต้นลงมือท า ไม่กลัวกังวล สื่อสารให้ลูกหลานรับทราบถึง
ความตั้งใจ และออกแบบกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของลูกหลาน ผลส าเร็จเกิดข้ึนแน่นอน 

        การเริ่มต้นจากแม่มืออาชีพสู่ลูกมือสมัครเล่น กลุ่มสตรีรวมตัวร่วมสร้างกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมเวลาเรียนให้
ลูกหลานในชุมชน ผลที่ได้มากกว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญา แต่คือฐานที่มั่นคงของใจและความผูกพัน เกราะป้องกัน
ที่แข็งแรงในใจสร้างได้ในชุมชน และเป็นการสร้างทักษะชีวิตให้ลูกหลาน 

        โดยช่วงเดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการ การพัฒนาพ้ืนที่ครอบครัวอบอุ่น

ต้นแบบ ที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกในการดูแลระดับพ้ืนที่ โดยมีการประชุมร่วมกันกับประธาน

กลุ่มสตรีในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือร่วมออกแบบกิจกรรม และวางแผนในการด าเนินการ ได้แนวทางในการจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย การถ่ายทอดภูมิปัญญา การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการอยู่ร่วม ด้านการอาชีพ และด้านการท าอาหาร

โดยมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพ เกิดการสื่อสารในระหว่างท ากิจกรรมร่วมกัน โดยร่วมแบบกิจกรรมเน้นการปฏิบัติ

จริงและเน้นความสนุกสนานผ่อนคลาย  

         กลุ่มสตรีแต่ละหมู่บ้านรวมตัวกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกๆ ในหมู่บ้านของตน เริ่มจาก ความไม่

มั่นใจในศักยภาพ ความลังเลว่าเด็กๆลูกๆจะสนใจหรือไม่  โดยในแต่ละหมู่บ้านได้สอบถามความสนใจจากเด็กๆ

ลูกหลานที่จะร่วมโครงการ และเฟ้นหาวิทยากรจากแม่ๆเพ่ือถ่ายทอดกิจกรรมสู่ลูกหลาน ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ 

การสอนท าขนมตาล สอนการท าสลัดโรล สอนการท าขนมเทียน สอนการท าเหรียญโปรยทาน สอนผูกผ้า สอนท า

วุ้น นอกจากนี้มีกิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย โดยการดูงานการเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก

ด้วยวิธีการใหม่ๆ เป็นต้น  
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ถอดบทเรียนการด าเนินงานของกลุ่มสตรีหมู่ 4 บ้านศรีไคออก 

        กลุ่มสตรีหมู่ 4 เป็นกลุ่มที่มีการด าเนินการต่อเนื่องสิ้นสุดในช่วงเวลา 1 เดือน โดยมีการด าเนินการติดต่อกัน

ทุกสัปดาห์จ านวน 5 วัน ครั้งที่ 1 กิจกรรมเหรียญโปรยทาน ครั้งที่ 2 กิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน เป็นการท ากิจกรรม

ขนมเทียน การท าอาหาร ที่เริ่มต้นตั้งแต่การตัดใบตองจากต้น การขูดมะพร้าว ตากใบตอง และท าแป้งในวันที่สอง 

กิจกรรมในครั้งที่ 3 ใช้เวลา 1 วันเป็นการปั่นจักรยานไปเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกต้นไม้ไร้ดิน การท าปุ๋ยใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 1 วันเป็นการ

ท าขนมวุ้น ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีการต่อยอดจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนในระดับหมู่บ้าน  ต่อยอดสอนการ

ออม และสนับสนุนให้มีการออมกับธนาคารสัจจะออมทรัพย์ของหมู่บ้าน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากทีม

แม่ๆจากกลุ่มสตรีแล้ว มีทีมพ่ีๆจากชุมชนหมู่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการจิตอาสาตามการเชิญของแม่ๆด้วย ซึ่ง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจบกิจกรรมของกลุ่มสตรี เด็กที่ร่วมโครงการอายุระหว่าง 10-15 ปี เด็กหญิงมากกว่า

เด็กชาย 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

1. เด็กท่ีร่วมโครงการได้รับทักษะการท าขนม การท าอาหาร เป็นทักษะที่สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ 

และช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ 

2. เด็กได้รับความสนุกสนาน กับกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ลดเวลาอยู่กับการออนไลน์ในโลกเสมือน เกิดการ

บริหารเวลา 

3. เด็กได้มีช่วงเวลาการท างานเป็นทีมกับเพ่ือนๆในชุมชนท าให้มีเพ่ือน มีทักษะในการอยู่ร่วม โดยแม่ๆจะ

สอดแทรก ให้ช่วยเหลือดูแลกัน ดังพบว่า เด็กคนหนึ่งพูดว่า “เพ่ือนๆมาจิตอาสาช่วยงานทางนี้ด้วย” 

สะท้อนถึงการเรียนรู้ที่ได้รับได้เกิดข้ึน 

4. เด็กมีความใกล้ชิด และมีสัมพันธภาพที่ดีกับแม่ๆ ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่ร่วมดูแล ดังแม่ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ดีใจภูมิใจที่เด็กๆเรียกทัก และกล้าเข้ามาช่วยงานในชุมชนมากขึ้นเวลามีงานท่ีวัดเด็กๆเข้ามาช่วยห่อขนม

ได”้ และแม่อีกท่านกล่าวว่า “ท าให้ได้เห็นศักยภาพเด็กๆของชุมชน” 

5.  เด็กได้เรียนรู้ทักษะอาชีพการท าขนม ซึ่งสามารถรวมกลุ่มต่อยอดท าเป็นอาชีพยามว่างได้ ท าให้มีรายได้

น าสู่การออมต่อไป 
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6. เด็กได้เรียนรู้การท าผังความคิดร่วมกัน และได้ฝึกการน าเสนอ 

7. กลุ่มสตรีที่ท ากิจกรรม ได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ก่อให้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจใน

ตนเอง และเห็นคุณค่าตนเองในการเป็นครูภูมิปัญญาให้กับลูกหลานในชุมชน 

8. กลุ่มสตรีมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน 

9. กลุ่มสตรีได้มีโอกาสเรียนรู้ไปกับลูกๆในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว 5 ดี และมีโอกาสได้รับประสบการณ์

เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆในบางกิจกรรมเช่น การปั่นจักรยานไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย แม่ๆหลายท่าน

กล่าวว่า “สนุกมากเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่ปั่นจักรยานไกลขนาดนี้และมีความสุขมาก” “ได้มีโอกาส

เรียนรู้การท าปุ๋ย การปลูกต้นไม้ไร้ดิน และได้รับแรงบันดาลใจให้อยากท าสวนผลไม้จากที่ไปเห็นสวนผลไม้

ในมหาวิทยาลัย” 

10. กลุ่มสตรีได้มีพ้ืนที่ในการท างานเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนของตน 

11. ชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชนเป็นการท างานในเชิงรุก ในการร่วมดูแล ป้องกัน

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆที่อาจเกิดข้ึน 

12. ชุมชนได้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายงานต่อไป เช่น การ

ตั้งกลุ่มจิตอาสา การตั้งกลุ่มการออมซึ่งในหมู่ 4 จะมีการต่อยอดกิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชนระดับ

หมู่บ้าน 

การจัดการความรู้สู่หลักสูตรทักษะชีวิต ในโรงเรียนสร้างสุขครอบครัวโดยกลุ่มสตรี 

กระบวนการในการจัดการความรู้ รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 

โดยรวบรวมข้อมูลจากเด็กท่ีร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง และรวบรวมจากกลุ่มสตรีที่ร่วม

ด าเนินการจ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการจัดการความรู้ได้ข้อสรุปดังนี้ 

       จากกิจกรรมที่จัดขึ้นในเวลา 5 วันหรือ 35 ชั่วโมงสามารถถอดบทเรียนสู่การก าหนดเป็นหลักสูตรดังนี้  

ชื่อ หลักสูตรทักษะชีวิต จ านวน 35 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอยู่ร่วม ทักษะจิตอาสา ทักษะการท าอาหาร และทักษะการ

อาชีพ  
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เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยการสร้างความอบอุ่นตามแนวทางครอบครัว 5 ดี การนึ่งข้าว ส้มต า ไก่ทอด การท า

ขนมเทียน ท าวุ้นกะทิ การท าเหรียญโปรยทาน และการปลูกผักแบบไร้ดิน การท าปุ๋ย 

การจัดการเรียนการสอน เป็นการฝึกปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนเชิงรุกคือให้มีการท า

กิจกรรมร่วมกัน และสะท้อนคิดหลังการท ากิจกรรม 

ทรัพยากร อุปกรณ์ครัว และสถานที่ อาจเป็นที่โรงครัววัด หรือศาลาประชาคมของหมู่บ้าน 

วิทยากร สรรหาจากพ้ืนที่หรือประสานจากภายนอกในกรณีไม่มีในพ้ืนที่ 

ปัจจัยสนับสนุน ทีมสนัทนาการจิตอาสา เพ่ือสนับสนุนความสนุกสนานให้เด็กๆ ทีมแม่จิตอาสา 

งบประมาณ ในการด าเนินการ เฉลี่ย 200 บาทต่อคนต่อครั้ง(จ านวน 20 คน) เป็นค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

ว่าง และอาหารกลางวัน 

การประเมินผล การเรียนรู้ ประเมินจากความสามารถในการท ากิจกรรม และความสนใจในการท ากิจกรรม และ

ประเมินสัมพันธภาพระหว่างวัย 

ประเมินผลกิจกรรม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสตรีที่ร่วมสอน 

หมายเหตุ กิจกรรมที่ท าสามารถปรับเปลี่ยนตามความถนัดของผู้สอนและความสนใจของผู้เรียน 

สรุป ผลจากการลงมือท า แม่ๆมั่นใจในการจัดกิจกรรมให้ลูกหลานด้วยตนเอง ผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมกันท ากิจกรรม

สร้างความผูกพันใกล้ชิด นอกจากเป็นลูกของครอบครัวแล้วยังเป็นลูกของชุมชน เด็กๆและผู้ใหญ่ได้ร่วมเรียนรู้ใน

บรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงถือเป็นหลักสูตรที่ควรก าหนดให้มีในโรงเรียนสร้างสุขครอบครัวของชุมชน ซึ่งโรงเรียนนี้

เป็นชื่อเรียกการจัดกิจกรรมเพ่ือครอบครัวร่วมกันของภาคีเครือข่ายตามบทบาทและศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการ

ทั้ง 22 หน่วย ในด้านประสิทธิผลจะเห็นว่าการลงทุนให้เด็กคนละ 200 บาทต่อครั้งหรือคิดเป็น 30 บาทต่อชั่วโมง

นั้นนับว่าคุ้มค่า และเห็นผลชัดเจน ซึ่งหากคิดต้นทุนค่าแรงจากจิตอาสาของแม่ๆกลุ่มสตรีที่จัดโครงการโดยไม่มี

ค่าตอบแทนนั้นจะมากกว่า 200 บาทแต่อย่างไรก็ตามแม่ๆท่ีร่วมกิจกรรมได้รับความสุขเป็นการตอบแทนที่คุ้มค่า 
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กรณีวัดกับการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น 

เมื่อลานวัดบ้าน กลับมาเป็นสนามเด็กเล่น เด็กจึงได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่น 

วัดบ้านอุดมชาติ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน หรือ
เรียกว่า “วัดบ้าน” ได้จัดเวทีเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว มาใช้เวลาว่างร่วมกันท ากิจกรรมหลากหลายตามความ
สนใจของแต่ละวัย เช่น เด็กๆ มาเล่นกีฬา แม่ๆ มาป้อนข้าวลูกๆ ยามเย็น 
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ในช่วงเข้าพรรษา วัดบ้านอุดมชาติ ร่วมกับ โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่วางแผนจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  จ านวน 10 ครั้ง โดยกิจกรรมในแต่ละครั้งประกอบด้วยสวดมนต์ นั่งสมาธิ  รับฟัง
ธรรมะ การใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้ได้ประโยชน์ หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมกลุ่มของเด็ก เช่น เล่นเกมแข่งขันตอบ
ปัญหา เล่านิทานธรรมะ เป็นต้น โดยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นกองเชียร์และเป็นกรรมการ ในช่วงบ่าย ออกแบบให้
เป็นกิจกรรมนอกโบสถ์  เช่น จิตอาสาในวัด เล่นอิสระ และปิดท้ายด้วยการท าวัตรเย็น 

พระอธิการก าแพง ชาคโร เจ้าอาวาสวัดบ้านอุดมชาติ กล่าวถึงการให้ชุมชนเข้ามาใช้พ้ืนที่วัดเพ่ือท ากิจกรรม
เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวว่า  “การที่เด็กและเยาวชนเข้ามาเล่นในพื้นที่วัด ท าให้ได้โอกาสสอน
ธรรมะให้เด็กหลาก หลายวัย และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต” 

        
 

จากการท ากิจกรรม 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าเด็กให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ในบรรยากาศที่พ่อแม่
ผู้ปกครองร่วมเรียนรู้ให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิด 

กิจกรรมของวัดบ้านอุดมชาติ ถือเป็นแบบอย่างของการใช้พื้นที่ในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่
ชุมชนออกแบบกันเอง สะท้อนให้เห็นว่า วัดสามารถกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ใกล้ชิดชุมชน และร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/article4.jpg
https://happinet.club/wp-content/uploads/2019/08/article5-1.jpg
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| เรื่องและภาพ: ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร และ พระอธิการก าแพง ชาคโร https://happinet.club 

 

      
 

 
 

 

ถอดบทเรียนวัดบ้านสู่ลานเรียนรู้ ลานเด็กเล่น 

ถอดบทเรียนวัดสามารถกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ใกล้ชิดชุมชน และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ครอบครัวได้เป็นอย่างดีได้อย่างไร 

https://happinet.club/
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       วัดกับการเปิดพื้นที่มุมมองใหม่ ศาลา โบสถ์คือที่เรียนรู้ธรรมะ และทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมหลากหลาย สิ่งนี้

เป็นต้นทุนเดิมของวัดบ้านอุดมชาติ ที่มีอยู่เดิม ประกอบกับศรัทธาที่ชุมชนมีต่อเจ้าอาวาส ดังที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่า 

“ชาวบ้านให้สิทธิเจ้าอาวาสในการเปิดพ้ืนที่ให้เด็กๆมาเล่น” ประกอบกับที่ชุมชนแห่งนี้ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะใดใน

ชุมชนจากลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นที่แคบ วัดจึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะส าคัญแห่งเดียวในพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีทั้งกลุ่มแม่ๆ น า

ลูกหลานมาป้อนข้าวที่วัดในเวลาวันหยุด หรือช่วงเย็น ในส่วนของวัดเองมีพ้ืนที่ไม่มากจ านวนประมาณ 4 ไร่  และ

วัดวางผังโดยมีพ้ืนที่โล่งกลางวัด การดูแลจึงง่ายสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งวัด และสภาพภายในวัดมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่

มีการออกแบบจัดวางไว้เป็นเสมือนสนามเด็กเล่นคือมีชิงช้า มีที่นั่ง และที่ส าคัญคือการติด wifi ให้เด็กๆได้มาใช้

อินเตอร์เน็ตที่วัด วัดนี้มีพระสงฆ์เพียง 2 รูปคือเจ้าอาวาสและพระสงฆ์อีกรูป เด็กๆสามารถเล่นส่งเสียงดังได้โดยไม่

ถือว่าเป็นการรบกวน  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

       การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้วัดเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ร่วมในการด าเนินกิจกรรมสร้างครอบครัวอบอุ่น เกิดจาก

การประชุมร่วมกันทั้ง 5 วัดที่ร่วมโครงการ โดยมีเจ้าคณะต าบลเป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ใหญ่บ้านที่วัด

ตั้งอยู่ร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะด าเนินการในช่วงเข้าพรรษา และแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วนคือ 

กิจกรรมเกี่ยวกับการท าสมาธิและเรียนธรรมะ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานเพ่ือให้เป็นกิจกรรมที่

สนุกสนาน ในการเรียนรู้ การด าเนินการ วัดสามารถด าเนินการได้โดยใช้วิทยากรภายนอกมาช่วยเสริมได้ จาก

ข้อสรุป ดังกล่าววัดบ้านอุดมชาติ จึงได้ด าเนินการตามตาราง โดยให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนาก่อนเริ่มกิจ กรรม

อ่ืนๆคือเด็กๆสวดมนต์ไหว้พระท าสมาธิ และเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก เช่นเรียนรู้การท าสื่อด้วยมือถือ เป็นต้น 

หลังจากการเรียนรู้จากวิทยากร เด็กๆที่มีความสามารถเป็นผู้น ากลุ่มในการจัดกิจกรรมสนุกสนานเกี่ยวกับธรรมะ 

เช่น การทายปัญหา การฝึกต่อสุภาษิต การเล่านิทานเป็นต้น โดยมีผู้ใหญ่ แม่ๆในชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นกองเชียร์

เป็นกรรมการ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เด็กๆจะพักทานข้าว และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด 

ตามที่ก าหนดร่วมกัน เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้วจึงเป็นการเล่นอิสระ โดยมีเวทีเล็กๆให้เด็กๆได้ฝึก ได้เล่นได้

แสดงออก ในแต่ละครั้งที่จัด เด็กๆท่ีมาเป็นเด็กกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในชุมชน มีทั้งเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย จ านวนประมาณ 

20 คน  
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การจัดการเรียนรู้โดยวัดเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการวัดช่วยเหลือในงานธุรการบางส่วน จาก

ลักษณะของชุมชน ส่วนหนึ่งเด็กๆจะอยู่กับปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด ดังนั้นกิจกรรมที่วัดจึงเป็น

เสมือนการร่วมดูแลลูกหลานให้ชุมชนไปในเวลาเดียวกัน 

คุณสมบัติผู้บริหารกิจกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

1. การมีทัศนคติต่อการเผยแพร่ธรรมะที่มีความทันสมัยของเจ้าอาวาสท าให้วัดเป็นที่ที่เด็กๆและครอบครัวเข้ามา 

เพ่ือจะได้มีโอกาสซึมซับวิถีของวัด และเรียนรู้ธรรมะ เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมมีการกราบไหว้พระ มีการสวดมนต์ได้

อย่างดี  

2. มีความเข้าใจว่าวัดเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่ใกล้ชิดชุมชน วัดด ารงอยู่เป็นที่พ่ึงที่ส าคัญในหลายด้านได้แก่ ทางด้าน

ธรรมะ ด้านที่พ่ึงของจิตวิญญาณ ด้านประเพณี แต่อีกด้านที่ควรส่งเสริมมากขึ้นคือ การพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านการ

เล่นเรียนอย่างสนุก ซึ่งในอดีตวัดเป็นพื้นที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้ชุมชน 

3. การมีความทันสมัยมีความรู้ของเจ้าอาวาส ซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถในการปั้นงานศิลปะ การใช้สื่อการใช้

อินเตอร์เน็ตในระดับดี จึงมีความพร้อมในการสอน การเป็นที่ปรึกษา 

4. การได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านจากชุมชนที่อนุญาตให้เด็กๆมาเล่นมาเรียนรู้ที่วัด ซึ่งแม้ในวันที่ไม่ได้จัด

กิจกรรมเต็มรูปแบบพบว่าเด็กๆยังใช้พ้ืนที่วัดในการเล่นกีฬาเช่นการเตะบอล เป็นต้น และพบว่าเมื่อท่านเจ้าอาวาส

รับนิมนต์ไปร่วมกิจกรรมงานบุญในหมู่บ้านใกล้ๆ เด็กๆได้ติดตามไปด้วย นับเป็นความไว้วางใจที่ได้รับจากชุมชน  

ผลลัพธ์ที่ได้ เด็กๆกล้าแสดงออก เด็กเรียนรู้ธรรมะ เด็กมีการใช้เวลาในการเรียนรู้ในบรรยากาศที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

ร่วมเรียนรู้ให้ก าลังใจใกล้ชิด วัดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ที่ใกล้ชิดชุมชน และเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

ครอบครัวที่ส าคัญ โดยเฉพาะวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชน  

การจัดการความรู้ จากกิจกรรมวัดสู่ หลักสูตรครอบครัวสร้างสุขโดยวัดในชุมชน 

กระบวนการในการจัดการความรู้ รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 

โดยรวบรวมข้อมูลจากเด็กท่ีร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง และรวบรวมจากกลุ่มผู้ปกครอง

ที่ร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการจัดการความรู้ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 ชื่อ หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างตน จ านวน 35 ชั่วโมง 
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วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านพุทธศาสนา การอยู่ร่วม การมีจิตอาสา ทักษะการใช้สื่อ

ออนไลน์อย่างเท่าทัน และทักษะการผลิตสื่อออนไลน์  

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยการท าสมาธิ การสวดมนต์ การกราบไหว้พระ แนวคิดธรรมะเพ่ือการอยู่ร่วม การใช้

มือถือถ่ายท าสื่อ การเท่าทันสื่อ การท ากิจกรรมจิตอาสา 

การจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมการเรียนเชิงรุกคือให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน และสะท้อนคิดหลังการท า

กิจกรรม 

ทรัพยากร สถานที่ โบสถ์ และลานวัด 

วิทยากร สรรหาจากพ้ืนที่หรือประสานจากภายนอกในกรณีไม่มีในพ้ืนที่ 

งบประมาณ ในการด าเนินการ เฉลี่ย 200 บาทต่อคนต่อครั้ง(จ านวน 20 คน) เป็นค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่า

สนับสนุนสถานที่ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

การประเมินผล การเรียนรู้ ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม 

ประเมินผลกิจกรรม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มติดตามประเมิน และผู้ร่วมกิจกรรม 

สรุป วัดถือเป็นภาคีเครือข่ายส าคัญในการสร้างครอบครัวอบอุ่น การที่วัดเปิดพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบูรณาการเชื่อมโยงไปกับบริบทของวัด และทรัพยากรของวัด โดยเพ่ิม

การจัดการกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสหรือพระที่ด าเนินการ ควรได้รับการ

เตรียมให้มีทักษะการสอน การจัดกระบวนการเพ่ิมเติม 

 

 


