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บทที่1 
บทนํา 

 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
               ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ.2544    เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 

หมวด 4 มาตรา 27 ที่กาํหนดใหสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีหนาที่จัดทาํสาระของหลกัสูตรเพื่อความ

เปนไทย   ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชวีติ  และการประกอบอาชีพ   ตลอดจนเพือ่

การศึกษาตอ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพของปญหาในชุมชนและสังคมภมูิปญญาทองถิ่นคุณลักษณะ

อันพงึประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว      ชุมชน      สังคม     และประเทศชาติ   

               สําหรับ  ศ.นพ.ประเวศ  วะสี    กลาวถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ 

ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษาเนื่องจากบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะใน

ชนบทสภาพทางดานเศรษฐกิจ   สังคม  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต มีสภาพที่แตกตางจากสงัคมเมอืง การ

มีทุนทางสังคม (Social  Capital) เปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความจําเปนในการดํารงชีวิต การปฏิรูป

การศึกษาจึงมีความสําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับหลักสูตรใหมใหสมบูรณขึ้น  

เพราะภูมิปญญาไทยนั้นเปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อ พฤติกรรม แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติแวดลอม  คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติเปนองครวม  

หรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต  ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา  การจัดการ  การ

ปรับตัว  การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม และยังเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งยัง

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลาอีกดวย   

               ดังนั้นหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับโรงเรียนและทองถิ่นจึงไดจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา        เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนกับนักเรียนจะไดรับความรู   และแหลงเรียนรูใน 

ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย พรอมทั้งไดเรียนรูจากสภาพจริงใหตรงกับความตองการของคนใน

ทองถิ่นโดยการนําภูมิปญญาไทยในทองถิ่นที่ตนมีอยูแลวตามที่คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

แบงเปน  10  สาขา  ดวยกันคือ  สาขาเกษตรกรรม    เชนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน การ

แกปญหาดานการตลาด  การแกปญหาดานการผลิตและการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
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การเกษตร    สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ

แปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการนําเขาตลาด   สาขาการแพทยแผนไทย  ความสามารถในการจัดการ

ปองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพอนามัยได สาขา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชน สาขา

กองทุนและธุรกจิชุมชน  ดานบริหารจัดการ ดานการสะสมและการบริหารกองทุน และธุรกิจชุมชน    

สาขาสวัสดิการการ จัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สาขาศิลปกรรมความ สามารถในการผลิตผลงานดานศิลปะ เชน จิตรกรรม   

ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป   คีตศิลป   สาขาการจัดการ   องคกรชุมชน  องคกรทาง

ศาสนา  องคกรทางการศึกษา  ตลอดทั้งองคกรทางสังคม  สาขาภาษาและวรรณกรรม   ดาน

ภาษาถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภาษา สาขาศาสนาและประเพณี ความสามารถ

ประยุกต และปรับใชหลักธรรม  คําสอนทางศาสนา  ความเชื่อประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคา    มาสอน

ใหกับบุตรหลานของตนเองใหเกิดความรัก ความหวงแหนในชุมชนของตนเองไดอยางดี จึง

จําเปนตองมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น   โดยมีการนําหลักสูตรแกนกลาง  และหลักสูตร

ทองถิ่นมารวมกัน     เพื่อมาปรับใชในการเรียนการสอนของในรายวิชาตางๆ   ตามกลุมสาระการ

เรียนรูทั้ง 

8  กลุมสาระ  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สุข

ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ เปนการคาดหวัง

วาผูเรียนจะมีความรูความเขาใจในการเรียนพรอมทั้งยังรูจักบทบาทของตนเองมากขึ้น 

               งานของตํารวจตระเวนชายแดน  เปนงานที่มีลักษณะพิเศษกวาหนวยงานอื่นๆ ซึ่ง

ประกอบดวยภารกิจหลัก   4  ประการ  คือ    

                     1) รักษาความสงบเรียบรอยปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการแพรระบาด

ของยาเสพติด  

                     2) รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนและปองกันปราบปรามการกอ

ความไมสงบ   

                     3)    พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ  

                     4)   ดําเนินการฝกอบรม เพื่อสนับสนุนภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดนและ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

               ภารกิจการพัฒนาและชวยเหลือประชาชนนัน้สวนหนึง่เปนการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนตัง้แตระดับประถมศึกษาถงึระดบัมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนที่จัดตัง้ขึ้นในทองทีทุ่รกนัดาร
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หางไกลจากเสนทางคมนาคม มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับเดก็  มุงหวังใหนกัเรียน

ไดมีความรูเชนเดียวกับนกัเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อ่ืนๆ  พรอมทั้งยังปลูกฝงคุณธรรม   จริยธรรม    

แนวทางในการประกอบอาชพีเมื่อถงึวยัอันสมควร  เพื่อใหมีคุณภาพชวีิตที่ดีเปนพลเมืองที่ดี  และ

เปนกาํลังสาํคัญในการพฒันาประเทศชาติสืบไป ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาที่สําคัญของโรงเรียน

ก็คือ การใหชมุชนเขามามีสวนรวมใน  กิจกรรมของโรงเรียน เพื่อใหแนวการศึกษาเปนไปอยาง

สอดคลองตามความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาบุตรหลานในชมุชนใหมีศกัยภาพ  

โดยที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยูในพระราชานเุคราะหของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึง่ไดมพีระราชดําริในการพัฒนาคณุภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนในชุมชน   

โดยมีโครงการตางๆจํานวน  8  โครงการ ไดแก   โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน    โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนกัเรียนในพระราชานุ

เคราะห   โครงการฝกอาชพี    โครงการสงเสริมสหกรณ   โครงการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  และโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมและเด็กในถิน่ทุรกันดาร 

               ดวยพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีที่เสด็จเยี่ยม 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนายาว ไดทรงพบปญหาความเปนอยูที่ยากลําบากของ

ประชาชน  เห็นเด็กจํานวนมากขาดโอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

เนื่องจากความยากจนและขาดที่ เรียนเพราะหางไกล และยากลําบากเรื่องการคมนาคม      

นอกจากพระองคจะพระราชทานทรัพยสวนพระองคใหเปนทุนการศึกษา   พระองคไดโปรดให

สรางโรงเรียนมัธยมพระราชทานบานนายาวขึ้นเพื่อใหเยาวชนไดเรียนอยูในทองถิ่นของตนเอง        

และเรียนใน 

โรงเรียนที่ใกลบานของตนดวยรวมทั้งเปดสอนนักศกึษาสายอาชพีเพื่อที่เรียนจบแลวจะไดประกอบ

อาชีพในทองถิน่ของตนเอง    ซ่ึงหนวยงานราชการตาง ๆ ไดเขามาใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ  

และการคมนาคมก็เร่ิมที่จะสะดวกขึ้น 

               ผูวิจัยเปนบุคลากรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งทางโรงเรียนไดเนนทางดาน   

เกษตรกรรมมีการสงเสริมใหนักเรียนไดรวมกันปลูกพืชผักตางๆ   มีการเลี้ยงสัตว เพื่อใหสอดคลอง

กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   โดยนํามาจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกเสรี    ประกอบ

กับมีการใหนํามาบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ   จึงมองเห็นความสําคัญของ

การจัดการศึกษาที่ตองมีการจัดการใหมีมาตรฐานเทียบเทาโรงเรียนทั่วไปที่สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งทางดานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเองก็มีความ

ตองการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นในแตละแหง ใหตรงตามความตองการ
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ของชุมชนที่สําคัญมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริดังกลาวดวยจึงเห็นความจําเปนที่จะตอง

จัดทํา 

สูตรสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับความจําเปนดังกลาว    โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นดาน 

เกษตรกรรมมาบูรณาการกบัหลักสูตรแกนกลางจัดทําเปนหลกัสูตรสถานศกึษาดานเกษตรกรรม

ตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

               1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการนําภมูิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลกัสตูร 

สถานศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 

ที่  12 

               1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน  ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที่  12 

               1.2.3  เพื่อนําเสนอแนวทางในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา  ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 

ที่  12 

 
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

               ผลการวิจยัครั้งนีจ้ะเปนแนวทางในการนาํภูมปิญญาทองถิน่มาใชในการพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา  ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสงักดักองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 12   ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
               1.4.1  การวิจยัครั้งนี้มุงศึกษาสภาพและปญหาในการนําภูมิปญญาทองถิน่ทางดาน 
เกษตรกรรมมาใชในการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสงักดั

กองกาํกับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่12   เฉพาะพืน้ที่จังหวัดฉะเชงิเทรา และจงัหวัดสระแกว 
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1.5  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

               ในการทําวิจัยเรื่อง ศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 ซึ่ง ดูแลพื้นที่ใน 7 จังหวัด คือ จังหวัด

สระแกว  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดนครนายก  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบรีุ จงัหวดัลพบรีุและ

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   แตในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขต

จังหวัดสระแกว  และจังหวัดฉะเชิงเทรา    ภูมิปญญาทองถิ่นที่ศึกษาทางดานเกษตรกรรมใน

จังหวัดสระแกว  และจังหวัดฉะเชิงเทรา   มาเพื่อใชเปนทรัพยากรในการจัดทําหลักสูตรที่ใชสําหรับ

ใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชวงชั้นที่  1-4  ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหสาระการเรียนรูของหลกัสตูร

ขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว   8 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาตางประเทศ   ที่เปนหลักสูตรแกนกลางใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น  ดานเกษตรกรรม

ในจังหวัดสระแกว  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งประกอบดวย  การทํานา  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยง

กุง   การเลี้ยงไก  การเลี้ยงเปด   การเลี้ยงสุกร  การทํานาเกลือ     การประมง      การทําสวนผลไม  

การทําไรมัน  ทําไรออย  การปลูกถั่ว การปลูกดอกดาวเรือง  การปลูกขาวโพด  การปลูกยางพารา     

การปลูกตนยูคาลิปตัส    และการทอเสื่อ        ดังตารางวิเคราะห ดังนี้ 
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ตารางที ่1  ตารางความสอดคลองลักษณะภูมปิญญาทองถิ่นดานเกษตรกรรมกับ 
              สาระการเรียนรูของหลักสตูรแกนกลาง 
 

 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นดาน 

เกษตรกรรม 

 

สาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง 

การทาํนา คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  พลศึกษา   ศิลปะ 

การเลี้ยงปลา คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สุขศึกษาและพลศึกษา   ศลิปะ     ภาษาตางประเทศ 

การทาํไร คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

พลศึกษา   ศลิปะ       

การเลี้ยงเปด คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพี    ศิลปะ         

การเลี้ยงไก คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

พลศึกษา    ศลิปะ        ภาษาตางประเทศ 

การเลี้ยงสุกร คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ         

การทาํสวน คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สุขศึกษาและพลศึกษา    ศลิปะ   ภาษาตางประเทศ   

ภาษาไทย 

การปลูกพืชสมุนไพร คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สุขศึกษาและพลศึกษา    ศลิปะ   ภาษาตางประเทศ    

ภาษาไทย   สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม 

การแปรรูปพืชการเกษตรดวยการหมัก

การดอง 

คณิตศาสตร   วทิยาศาสตร  การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

สุขศึกษาและพลศึกษา   ศลิปะ  ภาษาตางประเทศ  

 ภาษาไทย    สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

ที่มา  :  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2544 : 3-5 
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               การนําภูมิปญญาทองถิ่นทางดานเกษตรกรรมมาใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานี้

เปนการศึกษาถึงสภาพ  และปญหาของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในการนําภูมิปญญาทองถิ่น

ทางดานเกษตรกรรมมาใชกับสาระของหลักสูตรแกนกลางเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร

ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.6 ขอตกลงเบื้องตน 
 
               1.6.1  ผูวิจัยไดเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากรทัง้หมด   ซึ่ง 

เปนผูบริหารโรงเรียนและครผููสอนที่อยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที ่ 12 

               1.6.2  ลักษณะแบบสอบถามที่ใชเปนแบบสอบถามชุดเดียวกันทั้งผูบริหารโรงเรียน   

และ  ครูผูสอน โดยนาํขอมูลวิเคราะหรวมกันทั้งหมด 

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  ภูมิปญญาทองถิ่น    หมายถงึ    องคความรูของชาวบานหรือทกุสิ่งทกุอยางที ่

ชาวบานคิดขึน้จากสติปญญาและความสามารถของชาวบานเองโดยมีกระบวนการสั่งสม สืบทอด 

ตอกันมาเปนวัฒนธรรม   

1.7.2  โรงเรียน    หมายถึง      โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสงักดักองกํากับการ 

ตํารวจตระเวนชายแดนที ่ 12 

1.7.3  ผูบริหารโรงเรียน   หมายถงึ     หัวหนาสถานศึกษาซึ่งมีหนาทีรั่บผิดชอบในการ 

บริหารโรงเรียน  ไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนในสังกัดกองกาํกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  12 

1.7.4  ครูผูสอน   หมายถงึ ครูที่สอนในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 

กองกาํกับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่ 12 

1.7.5  ตํารวจตระเวนชายแดน   หมายถึง      ผูทีพ่ทิักษรักษาความสงบเรียบรอยของ 

ประชาชนและทําหนาทีเ่ปนครูผูสอนอยูในโรงเรียนตามแนวชายแดนในสังกัดกองกาํกับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่  12 

                1.7.6  ทําไร    หมายถงึ   กลุมที่ ปลูกออย   ปลูกมัน  ปลูกยางพารา  ปลูกยูคาลิปตัส 
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               1.7.7  เลี้ยงสัตว    หมายถึง    กลุมที่      เลี้ยงสุกร    เลี้ยงไก    เลี้ยงปลา    เลี้ยงเปด  

               1.7.8  โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี   

หมายถงึ โครงการตาง  ๆ 8  โครงการ ไดแก  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  โครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนกัเรียนในพระราชานเุคราะห  

โครงการฝกอาชีพ  โครงการสงเสริมสหกรณ   โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

และ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมและเด็กในถิน่ทุรกันดาร 

               1.7.9  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12  

 หมายถึง   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแกว  

จํานวน  12  แหง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


