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๑.  หน้าปก 
 ๑)  ชื่อผลงานนวัตกรรม : การพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 
                                       โดยใช๎รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎   
 ๒)  การส่งผลงานนวัตกรรม (กรุณาระบุ ลงใน  ท่ีตรงกับผลงาน 
      เป็นผลงานท่ีไมํเคยสํงเข๎ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
      เป็นผลงานท่ีได๎รับรางวัลของคุรุสภา แตํมีการพัฒนาตํอยอดนวัตกรรม 
 ๓)  ประเภทผลงานนวัตกรรม (กรุณาระบุ   ลงใน  ท่ีตรงกับผลงาน (เลือกได๎เพียง ๑ ด๎านเทํานั้น) 
     ด๎านหลักสูตร      ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู ๎
     ด๎านจิตวิทยา      ด๎านส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
     ด๎านการวัดและประเมินผล     ด๎านแหลํงเรียนรู๎ 
     ด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา (กรุณาระบุ  ลงใน  ท่ีตรงกับด๎านยํอย) 
     การบริหารงานวิชาการ    การพัฒนาบุคลากร 
     การบริหารงบประมาณ    การนิเทศการศึกษา 
     การจัดการด๎านอาคารสถานท่ี   การพัฒนาระบบกิจกรรมผ๎ูเรียน  
 ๔)  ผู้เสนอผลงานนวัตกรรม 

ช่ือ วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ   รุจิรา ต้าแหนํง ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎                       
อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุร ีสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๐๘๑-๙๘๑๗๔๗๐ . 

 เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ         ๕๒๒๒๐๙๒๐๒๒๑๒๖๓         . 
 ๕)  คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม  (ครู /ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง จ้านวนตามความจ้าเป็น) 
  ๕.๑ นายพิทยา นามสกุล  อินทร์มี  

   ต้าแหนํง ครู วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 
     โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๐๘๑-๗๐๕๒๔๖๓  

       เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ      ๕๒๒๐๐๙๒๐๙๘๕๔๕๐      . 
  ๕.๒ นางวรรณา  นามสกุล อินทร์มี  
     ต้าแหนํง ครู วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

     โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๐๘๑-๗๐๕๙๙๐๓  
       เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ      ๕๒๒๐๐๙๒๐๙๘๕๓๖๑      . 

 ๖)  ข้อมูลสถานศึกษา  
ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎     ต้ังอยูํเลขท่ี ๖๖ หมู ํ๑ ถนนหนองหญ๎าปล๎อง -หนองร ี  
ต้าบลยางน้้ากลัดใต๎   อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๑๖๐                                             
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๑๗๔๗๐ โทรสาร         –        (ไมํมีคํูสายโทรศัพท์พื้นฐาน) 

  Web site : http://www.namkladtai.ac.th  E-mail address : gdowdeaw@gmail.com 
  สังกัด   สพป.  เพชรบุรี  เขต ๑        สพม.  เขต              จังหวัด                   . 
            สอศ.    สช     กทม.     อปท.    ตชด.     อื่นๆ (โปรดระบุ) .............. 

http://www.namkladtai.ac.th/
mailto:gdowdeaw@gmail.com
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 ๗)  ศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม   
   นางกาญจนา     นามสกุล     เชยชิต             .ต้าแหนํง       ศึกษานิเทศก์           . 
         โทรศัพท์เคล่ือนท่ี     ๐๘๖-๘๔๔๕๒๒๘    .  เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ      ๕๒๒๔๐๙๒๐๐๑๙๙๒๘        
. ๘)  ข้อมูลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (ที่จัดส่งผลงานเพื่อรับการประเมินระดับเขต) 
        คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (ระบุจังหวัด)  เพชรบุรี      เขต  ๑   . 

 
๒. บทสรุป 

 
      นวัตกรรม “การพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลโดยใช๎รูปแบบ 
SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎” โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ได๎มุํงพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวม ระหวํางผ๎ูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ด๎วยแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม (Constructionism) เป็นทฤษฎีการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองซึ่งผ๎ูเรียนจะสร๎าง
ความรู๎ ข้ึนในสมองของผ๎ูเรียนเอง จากส่ิงแวดล๎อมภายนอก หรือการปฏิบัติจริง ดังนั้นครูจะต๎องคอยเป็นผ๎ูชํวย
ใหผ๎ู๎เรียนสร๎างความรู๎ขึ้นจากตัวของผ๎ูเรียนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๕ รัฐต๎องสํงเสริมการด้าเนินงาน และการจัดต้ังแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได๎แกํห๎องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา 
และนันทนาการ แหลํงข๎อมูลและแหลํงการเรียนรู๎อยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 
ได๎ให๎ความส้าคัญของการสร๎างจิตส้านึก ให๎แกํผ๎ูเรียนในการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให๎สามารถปรับตัวพร๎อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาความรู๎อยํางเทําทันโลกาภิวัตน์  เพื่อ
สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับตนเอง โรงเรียนจึงได๎น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสํูการปฏิบัติจริงโดยจัด
แหลํงเรียนรู๎แบบเกื้อกูล เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณคําของทรัพยากรและภูมิปัญญา
ในท๎องถิ่น ฝึกการอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผํ แบํงปัน มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม และเห็นคุณคําของวัฒนธรรม คํานิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ดีโดยผ๎ูเรียนได๎ ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง และเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดยใช๎วัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงเป็นส่ือในการเรียนรู๎ โรงเรียนได๎สอดแทรกการ
จัดการเรียนรู๎บูรณาการ ในหลักสูตรรวมท้ังจัดโครงสร๎างหลักสูตร ให๎มีการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม
ต้ังแตํ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑) เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎ ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดยให๎โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในชุมชน  
  ๒) เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชน ให๎สามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากการปฏิบัติจริงในศูนย์ศึกษา 
วัฒนธรรม ผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎  
   ๓) เพื่อใช๎รูปแบบ SEWER Model ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอ
กะเหรี่ยงพฒันาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันประสงค์ตามท่ีก้าหนด  
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  จากวัตถุประสงค์ดังกลําวผลการพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ได๎สร๎างศูนย์ศึกษา
วัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล กลําวคือศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงท่ีสามารถใช๎ทรัพยากร
สนับสนุนเอื้อซึ่งกันและกัน จึงท้าให๎ทรัพยากรถูกใช๎จนเกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาวัฒนธรรม
ผ๎าทอกะเหรี่ยง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ได๎จัดให๎ผ๎ูสนใจ ๓ วัย เข๎ามาเรียนรู๎ ซึ่งได๎แกํ ๑) วัยรุํนหรือวัยเรียน 
๒) วัยท้างาน ๓) วัยชรา ซึ่งผ๎ูสนใจท้ัง ๓ วัย จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันท้ังในเรื่องการสอน การเรียนรู๎ การใช๎เครื่องมือ 
การใช๎แรงงาน โดยท่ีวัยชราจะชํวยเหลือผ๎ูสนใจวัยท้างานและวัยรุํน ในเรื่องการถํายทอดความรู๎เดิม  ๆ เป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํวนวัยท้างานและวัยรุํนก็จะชํวยเหลือวัยชราในด๎านความคลํองตัวการใช๎แรงงาน 
การใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ ซึ่งจะสํงผลให๎ผ๎ูสนใจท้ัง ๓ วัยมีการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สํงผลให๎การท้างาน
ด๎านการทอผ๎ากะเหรี่ยง โดยเริ่มต้ังแตํการย๎อมด๎าย การทอผ๎า การประยุกต์ตัดเย็บเป็นของใช๎ ของเลํน ประสบผล 
ส้าเร็จอยํางรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  การพัฒนาผ๎ูเรียน และชุมชนในศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นท่ียอมรับวําปฏิบัติได๎จริง และทุกฝุายมีความพึงพอใจจนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น
ตัวแทนน้าเสนอองค์ความรู๎ในเวทีระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นท่ี ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู๎ด๎านผ๎าทอกะเหรี่ยงอยํางตํอเนื่อง ผ๎ูเรียนสามารถให๎ความรู๎ หรือน้าไปปฏิบัติท่ีบ๎าน รํวมกับผ๎ูปกครองเพื่อ
พัฒนาเป็นอาชีพในครอบครัวได๎ ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก สํงผลให๎เป็นแบบอยํางท่ีดี เป็นแหลํง
เรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับการศึกษาดูงาน ส้าหรับโรงเรียนในเครือขํายหลาย ๆ แหํง มีกรอบแนวคิดหลัก ในการ
จัดการความรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน ให๎รู๎จักคิดเป็น ท้าเป็น แก๎ปัญหาเป็น เพื่อให๎นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง น๎อมน้าหลักคิด 
สํูการปฏิบัติ ดังนี้  

๑. ความพอประมาณ โรงเรียนจะเน๎นให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะ  
    ๒. ความมีเหตุผล ผ๎ูเรียนในโรงเรียนจะด้าเนินงานอยํางมีเหตุมีผล ผ๎ูเรียนตัดสินใจและด้าเนิน
ชีวิตอยํางมีหลักคิด หลักปฏิบัติท่ีมีเหตุผลรองรับ 

๓. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นักเรียนจะไมํปฏิบัติตนบนความเส่ียง แตํจะเตรียมความพร๎อม
เพื่อรับผลกระทบท่ีคาดวําจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงตําง ๆ นักเรียนมีความรู๎เทําทันสถานการณ์  

    ๔. เง่ือนไขความรู้ สร๎างนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียนให๎ผ๎ูเรียนหาความรู๎เพิ่มเติมเสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง 
ให๎รอบรู๎ทันสมัยทันเหตุการณ์  

  ๕. เง่ือนไขคุณธรรม เสริมสร๎างคุณลักษณะพื้นฐานของ ผ๎ูเรียนท้ังด๎านจิตใจ และการกระท้า
น้าไปสํูอาชีพที่สุจริต มีรายได๎เล้ียงชีพได๎ 
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 นวัตกรรม “การพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลโดยใช๎รูปแบบ SEWER 
Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎” ประกอบด๎วยผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ซึ่งได๎แกํ ครู นักเรียน และภูมิปัญญาในชุมชน 
มีข้ันตอนการปฏิบัติแบบเกื้อกูล ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ รูปแบบ SEWER Model หรือรูปแบบกลยุทธ์
บันได ๕ ขั้น ประกอบด๎วย 

 

กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๑ S : Stimulation ขั้นการปลุกเร๎าและสร๎างความตระหนัก   
กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๒ E : Educate  ขั้นการจัดการความรู๎     
 

กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๓ W : Work  ขั้นลงมือปฏิบัติ  
กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๔ E : Evaluate  ขั้นประเมินผล  
กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๕ R : Report  ขั้นรายงานผลและประชาสัมพันธ์  

 
๓.  ความเป็นมาและความส าคัญ  

                  

วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย ในภาคกลาง เป็นสังคมเกษตรกรรม มีอาชีพรับจ๎าง ท้าไรํ ท้านาจึงมี
รายได๎ตํอผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยูํในพื้นท่ีชนบท ทุกคน ด้ารงสภาพวิถีชีวิต
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ซึ่งยังคงท้ามาหากินอยูํในไรํนา 
ลูกหลานในยุคปัจจุบันได๎รับการถํายทอดความรู๎ มาจากพํอแมํ ปูุยํา  ตายาย ท้ังอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม 
ศิลปกรรม และอื่น ๆ คนรุํนเกําสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ เพื่อการด้ารงความเป็นอยูํของคนรุํนใหมํมาตลอด
อยํางตํอเนื่อง  อยํางไรก็ตาม  ประชาชนของประเทศท่ีอาศัยอยูํในชนบท  สํวนใหญํยังมีฐานะท่ียากจน             
ไมํสามารถสร๎างฐานะให๎มีความมั่นคงได๎อยํางยั่งยืน  
  จากหลักการพื้นฐานดังกลําว เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาในท๎องถิ่น ใช๎ความคิด ความรู๎ความสามารถ 
เช่ือมโยงกับชุมชน เพื่อการสร๎างงานของกลํุมอาชีพ ซึ่งกลํุมอาชีพเหลํานั้น น้าเอาความรู๎และจากการสนับสนุน
ในการจัดจ้าหนํายสินค๎า หรือผลิตภัณฑ์ ท้ังในระดับท๎องถิ่น ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด สํูจุดประสงค์
โครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือการมีอาชีพ มีรายได๎ จะสํงผลให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็ง และสามารถ
พึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีกลําวมาข๎างต๎น คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ๎าทอ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ชุมชนท่ีเป็นเขตบริการของโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ เป็นชาวเขาเผํากะเหรี่ยง แตํในปัจจุบันมีชาวบ๎านท่ี
อพยพเข๎ามาอาศัยและท้ามาหากินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตํเดิมพื้นท่ีชาวเขาเผํากะเหรี่ยงจะมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมการทอผ๎ากะเหรี่ยง ท่ีเป็นเอกลักษณ์มาต้ังแตํบรรพบุรุษ ท่ีสืบทอดความรู๎กันมาเป็นรุํน ๆ จากปูุ ยํา
ตา ยาย มายังพํอ แม ํและลูกหลานในยุคปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวเขา การเรียนรู๎และการถํายทอด 
ความรู๎ท้ังครอบครัว กลํุมอาชีพตําง ๆ จนเป็นท่ีนิยม จนได๎รับการยอมรับของคนท่ัวไปอยํางกว๎างขวาง 

ผ๎าทอกะเหรี่ยงกับการแตํงกายแสดงให๎เห็นความคิดความเช่ือด้ังเดิมของชาวกะเหรี่ยง สะท๎อนให๎เห็น
คุณวุฒิทางจริยธรรม และการควบคุมความประพฤติของผ๎ูสวมใสํควบคํูกับความสวยงามของลวดลาย และ
ความสามารถในการทอ จึงนับวําผ๎าทอกะเหรี่ยงเป็นภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ๎านมีคุณคําตํอสังคมชาวไทย                      
เช้ือสายกะเหรี่ยงท่ีสืบทอดกันมา อันเป็นส่ิงสะท๎อนให๎เห็นวัฒนธรรม และอารยธรรมของกลํุมชนและท๎องถิ่น
สภาพสังคมชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง ในเขตบริการของโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง 
จังหวัดเพชรบุรี ในปัจจุบันมีความเจริญเข๎ามาในชุมชนกะเหรี่ยง คนเมืองอพยพเข๎าไปอาศัยมากขึ้นการใช๎ชีวิต
ท้างานหากินในปุา ล้าบากมากยิ่งขึ้น ผ๎ูหญิงชาวกะเหรี่ยงต๎องออกไปรับจ๎างท้างานเพื่อหาเล้ียงครอบครัว ด๎วย
สภาพเศรษฐกิจบังคับท้าให๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมเริ่มหายไป   
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จากการส้ารวจข๎อมูลเบื้องต๎นตามแหลํงทอผ๎ากะเหรี่ยง ในอ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี 
พบวําชํางทอผ๎าชาวกะเหรี่ยงเป็นสตรีสูงอายุไมํมีคนทอผ๎ารุํนใหมํ บางหมูํบ๎านมีผ๎ูทอผ๎าได๎เพียงคนเดียว                     
บางหมูํบ๎านไมํมีคนทอผ๎า แตํเก็บผ๎าไว๎เป็นมรดกให๎ลูกหลาน อาจเป็นเพราะวําความเจริญเข๎ามาในชุมชน                   
ท้าให๎ชาวกะเหรี่ยงได๎รับเอาวัฒนธรรมภายนอกท้าให๎คนในพื้นท่ีเลิกผลิตเครื่องนุํงหํม และเปล่ียนมานิยมการ
สวมใสํเส้ือผ๎าส้าเร็จรูปตามสมัยนิยม ซื้อได๎ในตลาด มีรูปแบบหลากหลาย แตํอยํางไรก็ตามชาวไทยเช้ือสาย
กะเหรี่ยง ในเขตบริการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวั ดเพชรบุรี ยังคงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีการแตํงกายไว๎บ๎าง โดยการแตํงกายผ๎าทอกะเหรี่ยงประจ้าท๎องถิ่นในงานประเพณีหรือ
โอกาสพิเศษส้าคัญ เชํนพิธีกรรม งานแตํงงาน พิธีบวช งานประเพณีกินข๎าวหํอ เป็นต๎น และจากการที่ชํางทอผ๎า
กะเหรี่ยงได๎ลดจ้านวนลงเรื่อย ๆ ท้าให๎สํงผลกระทบตํอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนชาวไทย                           
เช้ือสายกะเหรี่ยง และแม๎วําหนํวยงานของรัฐจะมีการสํงเสริมอาชีพการทอผ๎าแบบกี่กระตุก ทอเป็นผ๎าขาวม๎า 
ผ๎าโสรํง และอื่น ๆ เป็นการปรับกระบวนการทอตามแบบวิธีการท๎องถิ่นอื่น ไมํใชํผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบด้ัง เดิม
ตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี แตํประการใด   ด๎วย
สภาพการณ์ดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําคํานิยมของการใช๎ผ๎าทอกะเหรี่ยงเปล่ียนไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
สังคม ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย  คํานิยมทางวัตถุท่ีหล่ังไหลเข๎ามาท้าให๎
ศิลปหัตถกรรมผ๎าทอแบบด้ังเดิม เริ่มหมดความนิยมตามกาลเวลา เนื่องจากการขาดความรู๎ความเข๎าใจถึง
คุณคําของศิลปวัฒนธรรม ท่ีแสดงเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ และจะกํอให๎เกิดผลกระทบในระยะส้ัน และระยะยาว
จะเห็นได๎จากชํางทอผ๎ารุํนยํา รุํนยายท่ีทอผ๎าด๎วยกี่เอวแบบด้ังเดิมได๎นั้น มีเพียงไมํกี่คนท่ีทอผ๎าท้าลวดลายจก               
และปักลายผ๎าได๎ เนื่องจากมีอายุมากและหมดก้าลังไปทุกวัน การทอผ๎ากะเหรี่ยงเพื่อจ้าหนํายก็ไมํทันตํอความ
ต๎องการของผ๎ูซื้อ และคนรุํนใหมํก็ไมํนิยมการทอผ๎า ซึ่งภาวการณ์เชํนนี้ อาจท้าให๎ภูมิปัญญาผ๎าทอของชาวไทย
เช้ือสายกะเหรี่ยงอาจสูญหายไปในท่ีสุด และขาดชํวงของการสืบทอด ผ๎ูศึกษาเห็นความส้าคัญอยํางยิ่งท่ีจะต๎อง
จัดการรวบรวมองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาผ๎าทอกะเหรี่ยง และโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมกับชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาผ๎าทอกะเหรี่ยง ไว๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว๎ให๎กับ
ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงตลอดจนผ๎ูสนใจในเรื่องของศิลปะการทอผ๎าของชาวกะเหรี่ยง ในเขตบริการโรงเรียน   
บ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี ให๎คงอยูํสืบตํอไป 

ดังนั้นจึงมีการพัฒนา ผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ เพื่อหาแนวทางการเรียนรู๎การพัฒนา อาชีพการทอผ๎ากะเหรี่ยง 
เพื่อท่ีสมาชิกชมรมผ๎าทอกํอรัก กลํุมผ๎ูสนใจการทอผ๎ากะเหรี่ยง ๓ วัย จะได๎น้าเอาแนวทางและความรู๎ท่ีได๎รับไป
ปรับปรุงและพัฒนากลํุมอาชีพของตนเองตํอไป  
  ต้ังแตํ วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  รุจิรา มาด้ารงต้าแหนํงผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎เมื่อ                     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  รุจิรา ได๎ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ เห็นวําพื้นท่ีโรงเรียน 
ท้ังหมด ๖ ไรํ ๒ งาน ต้ังอยูํท่ีต้าบลยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี และเป็นหมูํบ๎าน  
ชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง ซึ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ชาวไทยเช้ือสาย
กะเหรี่ยง เป็นชนพื้นเมืองท่ีมีชีวิตความเป็นอยูํเรียบงําย สร๎างบ๎านเรือนแบบใต๎ถุนสูงในพื้นท่ีราบ ด้ารงชีพด๎วย
การท้าไรํ ท้านา มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ๎าทอเป็นท่ีโดดเดํน โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ เห็นวําควรน้าเอา
ศิลปหัตถกรรมการทอผ๎าของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง มาสืบทอดให๎แกํลูกหลานในจังหวัดเพชรบุรี โดยน้าเอา
ความรู๎และทักษะในการทอผ๎าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันแล๎วยังเป็นการสํงเสริม การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น                                    
ในการจัดการเรียนรู๎ ตลอดจนเยาวชนเกิดความตระหนัก เห็นคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อท่ีจะได๎รํวมกัน
อนุรักษ์การทอผ๎าชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง อีกทางหนึ่งด๎วย 
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     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 ในปัจจุบันเนื่องจากความเปล่ียนแปลงทางด๎านสังคม ท้าให๎วิถีชีวิตของชนเผําเปล่ียนแปลงไป ท้าให๎
วัฒนธรรมการแตํงกายของชนชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงเปล่ียนไปด๎วย  สํงผลให๎ผ๎าทอมือชนเผําเริ่มท่ีจะสูญ
หายไป ไมํมีการสืบทอด สืบสาน  ด๎วยความต๎องการให๎เด็กและเยาวชนในชุมชนได๎อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมการทอผ๎าประจ้าเผํานี้ไว๎ จึงได๎ด้าเนินกิจกรรมการฝึกทักษะผ๎าทอมือในโรงเรียนขึ้น  เพื่อรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนให๎ยั่งยืน  
  “การสร๎างการเรียนรู๎ให๎เด็กชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง ได๎ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองนั้น เป็นเรื่อง
ท่ีส้าคัญอยํางมาก เพราะนับวันความงดงามของหัตถกรรมนี้เริ่มจะหายไป เพราะไมํมีคนสืบทอด ทางโรงเรียนจึง
ต๎องการให๎เด็กได๎เรียนรู๎ในวัฒนธรรมของตนเอง จึงได๎ด้าเนินกิจกรรมทอผ๎าขึ้น ก้าหนดเป็นกิจกรรมท่ีท้าขึ้นใน
โรงเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานให๎เด็กรู๎จักและท้าเป็น ในการท้างานเด็กมีความต้ังใจอยํางมากในการเรียนรู๎ เขาเริ่มมี
สมาธิมากขึ้นด๎วยเพราะการทอแตํละเส๎นต๎องใช๎ความจ้าอยํางมาก การท้างานจะสํงผลการพัฒนาตัวเขาเองด๎วย 
นอกจากนั้นยังสอนการท้างานเป็นกลํุมและความสามัคคีอยํางมาก” นายพิทยา อินทร์มี กลําว 

โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม ได๎แกํ
รายวิชาผ๎าทอกะเหรี่ยง ให๎นักเรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับผ๎าทอกะเหรี่ยงต้ังแตํช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษา                    
ปีท่ี ๓ และจัดท้าโครงการสืบสานวัฒนธรรม ผ๎าทอกะเหรี่ยง จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํูนักเรียน นักเรียนโรงเรียน 
บ๎านยางน้้ากลัดใต๎ เรียนจบไปแล๎วหลายรุํนสามารถทอผ๎ากะเหรี่ยงได๎ ๑๐๐ %   

นางวรรณา  อินทร์มี ครู วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง 
จังหวัดเพชรบุรี กลําววํา ทางโรงเรียนได๎เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม ในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ผ๎าทอกะเหรี่ยง 
จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํูนักเรียน ให๎นักเรียนสืบสานในเรื่องของการทอผ๎ากะเหรี่ยง ไมํให๎สูญหายไป ท้าให๎โรงเรียน 
มีช่ือเสียง โดยด้าเนินการมาต้ังแตํปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน และได๎น้าผลงานท่ีนักเรียนได๎เรียนรู๎ สร๎างงาน สร๎างรายได๎ 
ไปแสดงผลงานทางวิชาการในระดับกลํุมเครือขํายโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง ท้าให๎ชาวบ๎าน และชุมชนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง 
จังหวัดเพชรบุรี  มีความภาคภูมิใจในชีวิต รักบ๎านเกิด และเป็นผ๎ูถํายทอดสืบสาน งานวัฒนธรรมมรดกอันล้้าคํา               
ช้ินนี้ไว๎ให๎ลูกหลานได๎สืบทอดตํอไป 

นอกจากนั้นกิจกรรมการทอผ๎าของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง ยังสามารถท้าให๎เด็กและเยาวชน ได๎ใช๎
จินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ในการประยุกต์ผ๎าทอมือ ให๎เป็นเครื่องใช๎อยํางอื่นได๎ ถือวําเป็นพัฒนาการ
และกิจกรรมท่ีนําสนใจมาก ผลผลิตจากผ๎าทอมือของกลํุมชมรมผ๎าทอกํอรักนี้ สํงผลให๎ผ๎ูเรียนยังสามารถ
ประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นขอใช๎ในชีวิตประจ้าวันอื่น ๆ ได๎ เชํน กระเป๋า ผ๎าพันคอ ผ๎าปูโต๏ะ ตุ๏กตา ซึ่งสะท๎อนความคิด
สร๎างสรรค์ของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี ในการท้างานรํวมกันของกลํุมผ๎ูเรียน เพราะมีการเรียนรู๎ในการท้างานรํวมกัน
อยํางเป็นทีมโดยมีการแบํงหน๎าท่ีงานของแตํละคน 

“หากเด็ก ๆ และเยาวชนได๎มีโอกาส เขาก็สามารถพัฒนาความคิดของตัวเอง สร๎างและตํอยอดในส่ิง
ใหมํได๎ อันจะเห็นได๎จากท่ีได๎ท้ากิจกรรมผ๎าทอมือแบบชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง ท้าให๎เขาซึมซับวัฒนธรรมของ
ตนเองได๎มาก อันจะเห็นได๎จากสามารถบอกเลําเรื่องราวของลายผ๎าแตํละลายท่ีได๎เรียนรู๎จากผ๎ูใหญํในชุมชน  
นั่นก็หมายความวํา เขาเข๎าใจและมีความรู๎สึกตํอวัฒนธรรมของเขามากยิ่งขึ้นแล๎ว ซึ่งจะเป็นผลดีตํอส่ิงท่ีดี ๆ ใน
ชุมชน เพราะมีการสืบสานเรื่องราวอันงดงามของชุมชนแล๎ว” วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  รุจิรา ผ๎ูอ้านวยการ
โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ท่ีปรึกษาชมรมผ๎าทอกํอรัก กลํุมผ๎าทอกะเหรี่ยง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎                         
กลําวสํงท๎าย  
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ความผูกพันกับผืนผ๎าทอมือในแตํละชํวงชีวิตของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง โดยในชํวงวัยแรกเกิด                           
ผ๎าทอมือนั้นผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ต้ังแตํเกิดจนกระท่ังตาย โดยในแตํละชํวงอายุ ผ๎าทอมือจะ
เกี่ยวข๎องและเช่ือมโยง กับวิถีชีวิตในทุกขั้นตอน กลําวคือ  

๑. ต้ังแต่แรกเกิดจนอายุ 1 ปี แมํจะต๎องใช๎ผ๎าถุงของตนเองหํอตัวเด็ก จนเมื่อเด็กอายุครบ ๑ ปี                               
แมํจะไมํไปไรํไปนา ต๎องอยูํบ๎านเพื่อท่ีจะทอเชวา (เส้ือเด็กผ๎ูหญิง) ให๎กับลูกสาว โดยมีลักษณะเป็นสีขาวล๎วน 
เมื่อผ๎ูเป็นแมํทอเชวาเสร็จแล๎วจะน้าเส้ือตัวนั้นไปคลุมหัวบันไดบ๎ าน เสร็จแล๎วถึงจะไปสวมให๎เด็กหญิง มี
ความหมายวําเด็กหญิงจะต๎องท้าหน๎าท่ีดูแลทุกอยํางในบ๎าน หรือทอเชวอ (เส้ือเด็กผ๎ูชาย) ให๎กับลูกชาย โดยมี
ลักษณะเป็นสีแดงล๎วน และจะต๎องน้าเชวอไปสวมให๎กับสุนัขกํอนแล๎วจึงน้ามาสวมให๎เด็กชาย มีความหมายวํา
เด็กชายจะต๎องท้าหน๎าท่ีเป็นนายพรานออกไปข๎างนอกบ๎าน เพื่อท้าหน๎าท่ีเล้ียงครอบครัว  

๒. ช่วงวัยหนุ่มสาว ในวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง เด็กหญิงจะมีความผูกพันกับผืนผ๎าทอ
มาต้ังแตํยังเล็ก โดยจะเริ่มหัดทอผ๎าในชํวงวัยต้ังแตํ ๕ ปี และจะต๎องทอผ๎าเชวาเพื่อใสํเองเป็นผืนแรกเมื่ออายุ
ประมาณ ๑๐-๑๕ ปี จากนั้นจะต๎องทอผ๎าเชวาไว๎ใสํเอง และเตรียมเส้ือผ๎าส้าหรับใสํหลังแตํงงาน ซึ่งเด็กหญิง
ชาวกะเหรี่ยงจะต๎องเตรียมเส้ือผ๎าเพื่อใสํหลังแตํงงานเอาไว๎ต้ังแตํยังสาว โดยมีความเช่ือวําหากใครไมํเตรียมเส้ือผ๎า 
ส้าหรับใสํหลังแตํงงานเอาไว๎ จะไมํได๎แตํงงาน  

๓. ช่วงวัยกลางคน ในพิธีแตํงงานของกะเหรี่ยง แมํของเจ๎าสาวจะต๎องเป็นผ๎ูทอเส้ือสีด้า หรือเชซู ตัวแรก
ให๎เจ๎าสาวสวมใสํ แม๎เจ๎าสาวจะได๎มีการเตรียมทอเส้ือเชซูของตนเตรียมไว๎แล๎วก็ตาม เพราะการแตํงงานถือเป็น                
การเปล่ียนแปลงในชีวิตครั้งส้าคัญ เมื่อแตํงงานแยกเรือนออกมาแล๎ว ผ๎ูเป็นภรรยาต๎องทอผ๎าให๎สามีและลูก ๆ ใสํ 
โดยสามีจะต๎องเป็นผ๎ูท้าอุปกรณ์การทอ ต้ังแตํการสานตะกร๎าใสํด๎าย ไปจนถึงการท้าอุปกรณ์การทอให๎กับภรรยา 
ดังนั้นการทอผ๎าของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงจึงมิได๎เป็นแคํเพียงผืนผ๎า  แตํเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัว                      
ท่ีถูกหลอมรวมไว๎ด๎วยกัน 
  ๔. ช่วงสุดท้ายของชีวิต ชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงเมื่อส้ินลมหายใจ ลูกหลานและคนรักจะต๎องรวบรวม
ผ๎าทอของผ๎ูตายท้ังใหมํ เกํา มากองรวมไว๎ท่ีโลงศพ และน้าเส้ือผ๎าชุดใหมํมาผูกกับเสาไม๎เหนือศพ  ให๎เป็นด่ัง                   
รํมโพธิ์รํมไทรให๎กับลูกหลาน และให๎ผ๎ูตายได๎อาศัยอยูํในรํม หากผ๎ูตายเป็นหญิงโสดจะต๎องเปล่ียนเส้ือผ๎าของ
หญิงนั้นจากชุดเชวาเป็นชุดของหญิงแตํงงาน (ชุดแมํเฮือน) ท่ีผ๎ูตายทอเตรียมไว๎ เพื่อปูองกันไมํให๎ถูกรังแก                    
ในโลกหลังความตาย และจะมีการเปุาใบไม๎เพื่อเป็นการไว๎อาลัย หากผ๎ูตายเป็นชายโสดจะมีการเปุาขลํุย                        
เขาควายเพื่อไว๎อาลัย 

จากสภาพดังกลําวข๎างต๎นนั้นนับวําเป็นปัญหาท่ีท๎าทายของโรงเรียนท่ีจะต๎องจัดการศึกษาให๎บุคคลใน
ระบบโรงเรียน และในหมูํบ๎านนอกระบบโรงเรียนมีความรู๎ คิดเป็น แก๎ปัญหาเป็น ดังนั้นผ๎ูศึกษาเห็นวําส่ิงท่ีจะ
ท้าให๎คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น จะต๎องเกิดจากการพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียน พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนซึ่งเป็นคนกลํุมหนึ่งของชุมชน ท่ีจะเติบโตเป็นผ๎ูใหญํในอนาคต สามารถ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหมํได๎ จึงได๎วางแผนพัฒนาผ๎ูเรียนโดยเน๎นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อการ
เติบโตไปเป็นผ๎ูใหญํท่ีมีคุณภาพ สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

โรงเรียนจึงได๎มอบหมายให๎ครูแตํละคนจัดการเรียนรู๎ตามแผนท่ีได๎ก้าหนดไว๎ โดยผ๎ูบริหารสถานศึกษา
คอยให๎ค้าแนะน้า ชํวยเหลือ ก้ากับติดตาม รวมท้ังประสานงานกับหนํวยงาน องค์กรตํางๆ เพื่อรํวมเป็นภาคี 
เครือขําย เข๎ามาสํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนเพื่อให๎เดินไปสํูเปูาหมายท่ีวางไว๎ โดยเฉพาะกิจกรรม                    
การเรียนรู๎ที่ใช๎ฐานทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อการเรียนรู๎  

 



๘ 
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ส่ิงส้าคัญคือ ผลท่ีเกิดขึ้นกับตัวผ๎ูเรียน ซึ่งได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง โรงเรียนสามารถสร๎างนิสัยให๎
รักวัฒนธรรมท๎องถิ่น รักบ๎านเกิด และท้าให๎มีรายได๎ระหวํางเรียนพร๎อมท่ีจะพัฒนาไปสํูอาชีพได๎ในอนาคต  
ผ๎ูเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข สังเกตได๎จากรอยยิ้มและความภาคภูมิใจจากการท่ีได๎มีโอกาส และเลือกเรียนรู๎
ตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร๎างภูมิค๎ุมกันในตัวได๎เป็นอยํางดี ครูได๎พัฒนาการจัดการเรียนการสอน                   
ท่ีตอบสนองกับบริบท และสภาพปัญหาของสังคม ชุมชน และมีผ๎ูน้าชุมชน โรงเรียน หนํวยงานตําง ๆ มาศึกษา                  
ดูงาน ณ โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อยํางตํอเนื่อง ผลท่ีเกิดขึ้นดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นความส้าเร็จท่ีสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎  

แตํส่ิงส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ ชุมชนได๎ให๎ความรํวมมือกับกลํุมผ๎ูเรียนเป็นอยํางดี รวมท้ังการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทอผ๎า และเป็นท่ีปรึกษาการสอนให๎ผ๎ูเรียนในโครงการทอผ๎าเกี่ยวกับลายผ๎าตําง ๆ 
นับเป็นการให๎ความรํวมมือท่ีดีมาก เพราะชุมชนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ท้าให๎ผ๎ูเรียนท่ีท้ากิจกรรม มีความภาคภูมิใจ
อยํางมาก ท่ีได๎สืบสาน มีพื้นท่ีในการแสดงออกและใช๎เวลาวํางในโรงเรียนเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น  

การด้าเนินงานของกลํุมผ๎าทอกะเหรี่ยง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี 
ได๎สร๎างระบบบริหารจัดการการด้าเนินงานทุกสํวนอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาระดับความรู๎ ความสามารถ 
ในการแสวงหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ เกิดแนวคิดสร๎างสรรค์ สํูการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ให๎มีความสวยงามนําสนใจ 
และเป็นท่ีต๎องการของตลาดในวงกว๎างมากยิ่งขึ้น จึงท้าให๎กลํุมประยุกต์ผ๎าทอกะเหรี่ยง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 
เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเป็นรูปธรรมอยํางชัดเจน มีนักปราชญ์กลําววํา มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร๎อมกับความดี 
มีความเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตัวเอง มีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองได๎อยํางไมํมีขีดจ้ากัด และมีความใสํใจใฝุรู๎ ขวนขวายเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
            จากแนวความคิดนี้เอง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ จึงไ ด๎จัดต้ังชมรมผ๎าทอกํอรัก และจัดต้ังกลํุม               
“ผ๎าทอกะเหรี่ยง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎” เนื่องจากเป็นโครงการท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และเห็นวํา 
การทอผ๎าของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง เป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ๎าน ท่ีควรสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และ
ปฏิบัติจริง โดยการเรียนรู๎จากวิทยากรท๎องถิ่น และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน แตํเดิมนั้นการเรียนรู๎ในส่ิงเหลํานี้ จะมี
การสอนเฉพาะในโรงเรียน มีการสร๎างหลักสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะ แตํส้าหรับชมรม “ผ๎าทอกํอรัก” นี้ มีผ๎ูท่ีถํายทอด
ศิลปะการทอผ๎า คือวิทยากรในท๎องถิ่นเป็นผ๎ูถํายทอด จึงเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ที่เยาวชน
วัยรุ่น ชาวบ้านวัยท างาน และชาวบ้านวัยชราในชุมชนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ไมํใชํการเรียนรู๎แตํเพียงในต้ารา
เทํานั้น แตํเป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเองจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะท้าให๎ผ๎ูเรียน
ได๎รับท้ังความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการท้างาน จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอยํางมาก ในนวัตกรรม ด๎านการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎นี้  
 
๔. วัตถุประสงค์  

  ๔.๑ เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎ ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดยให๎โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในชุมชน  
  ๔.๒ เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชน ให๎สามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากการปฏิบัติจริงในศูนย์ศึกษา 
วัฒนธรรม ผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎  
     ๔.๓ เพื่อใช๎รูปแบบ SEWER Model ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอ
กะเหรี่ยงพฒันาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันประสงค์ตามท่ีก้าหนด 



๙ 
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กลุ่มเป้าหมายในการน านวัตกรรมไปใช้ 
 ๑) วัยรุํน วัยเรียน  (นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) จ้านวน ๒๓๐ คน 
 ๒) ชาวบ๎านผ๎ูสนใจวัยท้างาน  จ้านวน ๒๕  คน 
 ๓) ชาวบ๎านผ๎ูสนใจวัยชรา  จ้านวน ๕ คน 
 
          นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๑) ผ๎ูเรียนหมายถึง นักเรียนในระบบโรงเรียน และนักเรียนนอกระบบโรงเรียนท่ีอยูํในชุมชน ซึ่ง 
เป็นประชาชนวัยท้างาน และวัยชราท่ีสนใจเข๎ากลํุมชมรมผ๎าทอกํอรัก เพื่อเรียนรู๎และสืบสานวัฒนธรรมผ๎าทอ
กะเหรี่ยง 
 ๒) ผ๎ูเรียนและชุมชนหมายถึง นักเรียนและชาวบ๎านผ๎ูสนใจท่ีอยูํในชุมชน ท่ีสนใจเข๎ากลํุมชมรม 
ผ๎าทอกํอรัก เพื่อเรียนรู๎และสืบสานวัฒนธรรมผ๎าทอ 
 ๓) เกื้อกูล หมายถึง การชํวยเหลือ เกื้อหนุน เอื้อเฟื้อ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
   ๔) การพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล หมายถึงการศึกษา
เรียนรู๎โดยใช๎วัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงเป็นฐานในการเรียนรู๎ โดยบุคคล 3 วัย ซึ่งได๎แกํ วัยชรา วัยท้างาน วัยรุํน
หรือวัยเรียน ในพื้นท่ีต้าบลยางน้้ากลัดใต๎ อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี มารํวมกันสร๎างผลงาน ท้ังใน
เรื่องการสอน การเรียนรู๎ การใช๎เครื่องมือ การใช๎แรงงาน ซึ่งเป็นการชํวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 

๕.  กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

   ๕.๑ สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา  

   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันมิได๎ตอบสนองความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง เพราะ
มุํงเน๎นแตํวิชาการ นักเรียนขาดวิชาชีวิตท่ีจะท้าให๎นักเรียนมีทักษะอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ถ๎าเราสํงเสริม
และสนับสนุนให๎คนในชุมชนน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ คนในชุมชนเริ่มผลิตอาหารกินเอง ไปซื้อ
ของจากตลาดน๎อยลง มีแบบแผนการใช๎จําย วางแผน การเดินทาง ลดคําน้้ามัน คําโทรศัพท์ ดูแลการใช๎ไฟฟูาใน
บ๎าน ท้าให๎คําไฟลดลง ลดการกินเหล๎า ลด ละเลิกอบายมุข การพนัน โดยเฉพาะการเลํนหวย และซื้อของฟุุมเฟือย
ท้ังหลาย เน๎นการใช๎จําย เฉพาะของท่ีจ้าเป็นส้าหรับชีวิตอยูํอยํางเรียบงําย จะเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตใหมํของ
นักเรียน และผ๎ูปกครอง แตํเนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันกลายเป็นการ ผลิตคนเพื่อไปรับใช๎ตลาด 
แรงงานท่ีกลไกของสังคมทุนนิยมเป็นผ๎ูก้าหนด ดังนั้นการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาจึงเป็นการตัดสินใจท่ีจะท้าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งส้าคัญในการพัฒนาคน ในโรงเรียน ในครอบครัว
และชุมชนให๎มีวิถีชีวิตความเป็นอยูํอยํางพอเพียง  

  ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมีครู และนักเรียนท่ีเป็นปัจจัยส้าคัญในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในโรงเรียน 
และชุมชน ได๎ด๎วยการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎เกิดผลในตัวตนอยํางเป็นรูปธรรม 
ถึงแม๎วําจะเป็นงานท่ียากล้าบากต๎องส๎ูกับกระแสบริโภค ทุนนิยมในปัจจุบัน ก็จ้าเป็นต๎องท้าเพราะเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย แตํข๎อมูล จากการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสํวนใหญํ วิธีการสอนท่ี
พบมากท่ีสุด คือการสอนแบบบรรยาย โดยใช๎หนังสือแบบเรียนเป็นหลัก มีครูยืนอยูํหน๎าช้ันเรียน สอนเนื้อหาจาก
หนังสือแบบเรียนในเวลาเดียวกันให๎แกํนักเรียนทุกคน และครูสํวนใหญํก็จะคาดหวังให๎นักเรียน ทุกคนจะต๎องได๎เรียน 
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เทํา ๆ กัน ซึ่งขัดกับหลักจิตวิทยา ท่ีวําด๎วยความแตกตํางระหวํางบุคคล ท่ีคนแตํละคนมีความสนใจ ความสามารถ 
ความถนัด และมีวิธีเรียนรู๎ท่ีแตกตํางกัน จะเห็นได๎จากนักเรียนแตํละคนจะรับความรู๎ท่ีถํายทอดได๎ไมํเทํากัน    
การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลางเพียงอยํางเดียว จะไมํตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎ครบท้ังหมด จึงท้าให๎
ผ๎ูเรียนบางสํวนเกิดความเบื่อหนําย ไมํอยากเรียน และเกิดพฤติกรรมตําง ๆ ท่ีครูคิดวําผ๎ูเรียนมีปัญหา สืบเนื่องจาก
บรรยากาศการเรียนการสอนในห๎องเรียน ท่ีครูต๎องสอนเนื้อหาให๎ทันตามหลักสูตร ซึ่งเต็มไปด๎วยเนื้อหามากมาย 
เนื้อหาบางสํวนไมํมีความจ้าเป็นตํอชีวิตของนักเรียน แตํด๎วยหน๎าท่ี ท้าให๎ครูหลาย ๆ คนต๎องพยายามสอนเนื้อหา 
ให๎ครบ จากปัญหานี้ท้าให๎ครูต๎องรีบเรํงจนไมํมีเวลาท่ีจะเปิดโอกาสให๎ นักเรียนได๎ใช๎ส่ือและแหลํงเรียนรู๎ในการฝึก 
ปฏิบัติเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุม ท้าให๎ขาดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และยังขาดความเคารพ
ตนเอง และคนอื่น การสอนความรู๎ท่ีครูเป็นผ๎ูให๎ ลักษณะนี้เปรียบเสมือนการยัดเยียดความรู๎ให๎นักเรียน เมื่อ
นักเรียนไมํเห็นคุณคําของการเรียนรู๎แตํวําจะต๎องเรียน เพื่อเรียนจบแล๎วได๎รับใบประกาศนียบัตร นานเข๎า ๆ จึง
เคยชินกับการรอรับความรู๎จากครู ด๎วยเหตุเพราะผ๎ูเรียนคิดเชํนนั้น จึงขาดการฝึกแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง สังเกต
ได๎จากครูสอนแคํไหนผ๎ูเรียนก็รู๎แคํนั้น ความรู๎ไมํมีการตํอยอด เพราะส้ินสุดแคํในช้ันเรียน ผลจึงปรากฏวํามีผ๎ูเรียน
หลายคนจบการศึกษาออกไปท้างานพบกับปัญหาจริง แตํไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ เพราะไมํมีภูมิค๎ุมกันในตัว เคย
แตํเป็นผ๎ูรับอยํางเดียว ไมํเคยแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ท้าให๎มองไมํเห็นปัญหา เพราะไมํเคยฝึกคิดหาทางแก๎ปัญหา
มากํอน นอกจากนั้นการเรียนการสอน ท่ีเน๎นทฤษฎีมาก ๆ โดยไมํเน๎นการปฏิบัติ ท้าให๎ผ๎ูเรียนขาดทักษะการท้างาน 
เมื่อนักเรียนไมํได๎สัมผัสบรรยากาศในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ท้าให๎ขาดการเผชิญปัญหา สํงผลท้าให๎ขาดการพิจารณา 
สาเหตุแหํงปัญหา ขาดการคิดหาแนวทางการแก๎ปัญหา และขาดการปฏิบัติเพื่อแก๎ปัญหา เมื่อเรียนจบออกไปจึงไมํ
สามารถแก๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท้างานและปัญหาชีวิต ได๎เทําท่ีควร ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ท่ีเกิดขึ้นดังกลําวข๎างต๎น จึงสํงผลให๎เกิดปัญหาด๎านพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะไมํพึงประสงค์ ดังนี้   
๑) ไมํสามารถตัดสินใจเรื่องตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเอง ๒) ไมํรู๎จักท้างานรํวมกันกับผ๎ูอื่น ๓) ไมํรู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง ๔) ไมํมีความคิดในการพัฒนา และความคิดสร๎างสรรค์ในการท้างาน ๕) ไมํมีความรับผิดชอบตํอตนเอง        
ตํอครอบครัวและชุมชน  

จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎สะท๎อนให๎เห็นพฤติกรรม 
ของนักเรียนท่ีขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพราะมีสาเหตุ มาจากการท่ีครูผ๎ูสอนมิได๎ใช๎วิธีสอน
ท่ีหลากหลายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผ๎ูเรียน จึงจ้าเป็นอยํางยิ่งท่ีโรงเรียนจะต๎องวางแผนแก๎ไข และพัฒนา 
การจัดการศึกษา โดยปรับการเรียนเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนไปพร๎อม ๆ กัน โดยมีแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นการพัฒนาครูและนักเรียนแบบมีสํวนรํ วมโดยใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเข็มทิศช้ีน้าทางเดินของครูและผ๎ูเรียน
ไปสํูความมั่นคงของชีวิต ให๎สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โรงเรียนซึ่งเป็นหนํวยงานทางการศึกษาใน
ชุมชน มีภารกิจหลักคือจัดการศึกษาให๎แกํนักเรียนในโรงเรียน และดูแลคนในชุมชน ให๎สามารถแก๎ปัญหาและ
พึ่งตนเองได๎ โรงเรียนจึงจ้าเป็นต๎องพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสร๎างนวัตกรรม “การพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชน
ด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎” 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน  
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  ๕.๒  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
 

   จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการของผ๎ูเรียนและชุมชน ผ๎ูบริหารและคณะครู
โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงศึกษาค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการ 
เพื่อหาแนวทางแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการของนักเรียน ได๎กรอบแนวคิดพื้นฐานส้าคัญ ในการพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  
   ๑. การจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให๎รู๎จักคิดเป็น ท้าเป็น แก๎ปัญหาเป็น โดยน๎อมน้าพระราช
ด้ารัส ท่ีเป็นหลักคิดในการด้าเนินชีวิต “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทาง                      
การด้ารงอยูํ และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช๎ได๎ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัย 
และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา โรงเรียนจึงน้าหลักคิดดังกลําวสํูการปฏิบัติให๎เป็น
รูปธรรม เพื่อให๎นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง การน้อมน าหลักคิดสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพอสรุปได๎ ดังนี้  
    ๑.๑ ความพอประมาณ โรงเรียนจะเน๎นให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะ 
พอควร ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํตนเองและผ๎ูอื่น ท้ากิจกรรมท่ีมีอยูํให๎พอเหมาะกับสภาพของตนเองไมํท้า
การใด ๆ ท่ีเกินตัว เห็นคุณคําและใช๎ทรัพยากรให๎ค๎ุมคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  
    ๑.๒ ความมีเหตุผล ผ๎ูเรียนจะด้าเนินงานอยํางมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุ และศึกษาปัจจัย 
ท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนค้านึงถึงผลท่ีคาดวําจะได๎รับ  

  ๑.๓ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ผ๎ูเรียนจะไมํปฏิบัติตนบนความเส่ียง แตํจะเตรียมความพร๎อม
เพื่อรับ ผลกระทบท่ีคาดวําจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงตําง ๆ โดยค้านึงถึงความเป็นไปได๎ของตนเองท่ีจะ
เป็นลูกท่ีดี ของพํอแมํ ผ๎ูเรียนจะสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎ตนเองโดยยึดหลักความรู๎คํูคุณธรรม  

    ๑.๔ เง่ือนไขความรู้ สร๎างนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียนให๎ผ๎ูเรียนหาความรู๎เพิ่มเติมเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง 
ให๎รอบรู๎ทันสมัยทันเหตุการณ์โดยใช๎อินเทอร์เน็ท อํานหนังสือทุกวัน ดูงานรํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ใช๎ความ
รอบคอบท่ีจะน้าความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการท้างาน มีความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติทุกขั้นตอน  

  ๑.๕ เง่ือนไขคุณธรรม เสริมสร๎างคุณลักษณะพื้นฐานของ ผ๎ูเรียนท้ังด๎านจิตใจ และการ
กระท้า ประกอบด๎วยมีความตระหนักในคุณธรรม ต้ังมั่นในความดี มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน 
ความเพียร ใช๎สติปัญญาในการด้าเนินชีวิตอยํางพอเพียง  

 ๒. ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม (Constructionism ) เป็นทฤษฎีทางการศึกษาท่ีสร๎างขึ้น โดย 
Professor Seymour Papert แหํง M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) เป็นทฤษฎีการเรียนรู๎ 
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง มีสาระส้าคัญท่ีวํา ความรู๎ไมํใชํมาจากการสอนของครู หรือผ๎ูสอน
เพียงอยํางเดียว แตํความรู๎จะเกิดขึ้นและสร๎างขึ้นโดยผ๎ูเรียนเอง การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ดีก็ตํอเมื่อ ผ๎ูเรียน                          
ได๎ลงมือกระท้าด๎วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผ๎ูเรียน ในการเรียนรู๎ 
ซึ่งจะมีมากกวํา การได๎ลงมือปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหนึ่งเทํานั้น แตํยังรวมถึงปฏิกิริยาระหวํางความรู๎ในตัวของผ๎ูเรียนเอง 
ประสบการณ์และส่ิงแวดล๎อมภายนอก หมายถึงผ๎ูเรียนจะสามารถเก็บข๎อมูลจากส่ิงแวดล๎อมภายนอก และเก็บ
เข๎าไปเป็นโครงสร๎างของความรู๎ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู๎ภายในท่ีตนเองมีอยูํแล๎ว
แสดงออกมา ให๎เข๎ากับส่ิงแวดล๎อมภายนอกได๎ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรตํอไปเรื่อย ๆ ได๎ คือผ๎ูเรียนจะเรียนรู๎เองจาก
ประสบการณ์ ส่ิงแวดล๎อมภายนอก แล๎วน้าข๎อมูลเหลํานี้กลับเข๎าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรู๎ภายใน  
ท่ีมีอยูํแล๎วแสดงความรู๎ออกมาสํูส่ิงแวดล๎อมภายนอก ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง (Learning By Doing) 
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จะได๎ผลดี ถ๎าหากวําผ๎ูเรียนเข๎าใจในตนเองมองเห็นความส้าคัญในส่ิงท่ีเรียนรู๎  และสามารถเช่ือมโยงความรู๎
ระหวํางความรู๎ใหมํกับความรู๎เกํา และสร๎างเป็นองค์ความรู๎ใหมํขึ้นมา ซึ่งท้ังหมดจะอยูํภายใต๎ประสบการณ์และ
บรรยากาศท่ีเอื้ออ้านวยตํอการเรียนรู๎นั่นเองมีพื้นฐานอยูํบนกระบวนการ การเรียนรู๎ทีป่ระกอบด๎วยส่ิงส้าคัญดังนี้  

 ๑. ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํข้ึนด๎วยตนเอง ความรู๎จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมาย 
ของประสบการณ์ท่ีได๎รับ หากเป็นประสบการณ์ตรงท่ีผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูกระท้าด๎วยตนเองจะท้าให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีความหมาย  

 ๒. การเรียนรู๎จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดหากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผ๎ูเรียนคนนั้น  
 

 ดังนั้นในกระบวนการสอนของครูจึงควรให๎ผ๎ูเรียนได๎สร๎างองค์ความรู๎จากส่ิงท่ีเขามีอยูํและพัฒนา
ตํอยอดไปด๎วยตัวของเขาเอง การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางควรจะต๎องปรับเปล่ียนให๎เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
และเน๎นท่ีตัวผ๎ูเรียนเป็นหลัก การสอนแบบยัดเยียดความรู๎จะท้าให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ได๎น๎อยกวําการให๎ผ๎ูเรียนสร๎าง 
ความรู๎ด๎วยตนเอง  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎ให๎ความส้าคัญของแหลํงเรียนรู๎ จึงได๎ก้าหนด 
ให๎รัฐต๎องสํงเสริมการด้าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ไว๎ในมาตรา ๒๕ ดังนี้ “มาตรา ๒๕ รัฐต๎องสํงเสริม 
การด้าเนินงานและการจัดต้ังแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป ์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ 
แหลํงข๎อมูล และแหลํงการเรียนรู๎อื่น อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” แหลํงการเรียนรู๎ หมายถึง แหลํงข๎อมูล 
ขําวสาร ความรู๎และประสบการณ์ท้ังหลาย ท่ีสามารถท้าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จากการได๎คิดเอง
ปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยและตํอเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ และสุดท๎ายก็จะ
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สรุปได๎วําแหลํงเรียนรู๎จึงเป็นแหลํงท่ีรวมขององค์ความรู๎ อันหลากหลายพร๎อมท่ีจะให๎
ผ๎ูเรียนเข๎าไปศึกษาค๎นคว๎า ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ท่ีแตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริม
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต เป็นแหลํงเช่ือมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกัน ท้าให๎คนในชุมชนมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลาน ของตนเป็นแหลํงข๎อมูล ท่ีท้าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข 
เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจท่ีจะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนํายท้าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการได๎            
คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและท้างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
ท้าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการปลูกฝังให๎รู๎ และรักท๎องถิ่นของตน มองเห็นคุณคํา และตระหนัก ถึงปัญหาในชุมชนของตน 
พร๎อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแหลํงการเรียนรู๎ สามารถแบํงตามสถานท่ีต้ัง 
ได๎ ๒ ประเภท คือ 
    ๑. แหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา ได๎แกํห๎องสมุด มุมหนังสือ ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องสมุดสืบค๎น ศูนย์ส่ือ 
ศูนย์พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สวนสมุนไพร แปลงเกษตรสาธิต การเล้ียงไกํไขํ การเพาะเห็ด การปลูกผักไร๎ดิน 
ห๎องทอผ๎ากะเหรี่ยง กิจกรรมเตาเผาน้้าส๎มควันไม๎ ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมท๎องถิ่นกะเหรี่ยง ฯลฯ  
   ๒. แหลํงการเรียนรู๎ในชุมชน เชํน ศูนย์กีฬา ศูนย์วัฒนธรรม วัด สถานประกอบการ  
 

  การจัดแหลํงเรียนรู๎ ท่ีสถานศึกษาสามารถจัดให๎มีขึ้นภายในสถานศึกษา มีได๎หลายชนิดขึ้นอยูํกับ
พื้นท่ี และก้าลังความสามารถของสถานศึกษาเอง การเรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ในสถานศึกษาเป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะเป็นการจัดกิจกรรม
ให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให๎ท้าได๎ คิดเป็น ท้าเป็น รักการอําน การเขียน และเกิดการ
ใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความสนใจของผ๎ูเรียน 
โดยค้านึงถึง ความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
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และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ซึ่งจะสํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถจดจ้าองค์ความรู๎
นั้น ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ตลอดไป ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหํงจะต๎องให๎ความส้าคัญในการจัดให๎มี
แหลํงเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียน และมีการใช๎ประโยชน์ จากแหลํงเรียนรู๎ท่ีมีอยูํท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา จึงด้าเนินการสร๎างนวัตกรรม 
ช่ือ “การพัฒนาผู้เรียนและชุมชนด้วยวัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงแบบเก้ือกูลโดยใช้รูปแบบ SEWER Model 
โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้” โดยมีภาคีเครือขํายตําง ๆ ประกอบด๎วย องค์การบริหารสํวนจังหวัดเพชรบุรี 
องค์การบริหารสํวนต้าบลยางน้้ากลัดใต๎ องค์การบริหารสํวนต้าบลหนองหญ๎าปล๎อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
ให๎งบประมาณสนับสนุนการจ๎างภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ บริษัทไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต จ้ากัด และบริษัทเป็นคุณ เทรดด้ิง จ้ากัด สนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท ในการฟื้นฟู อนุรักษ์
วัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยง และจัดฝึกอบรมพัฒนาครู และนักเรียนแกนน้า ชาวบ๎านวัยท้างาน และวัยชรา ให๎
สามารถจัดการความรู๎ได๎อยํางถูกต๎องในโรงเรียน ซึ่งเป็นการประสานภาคีเครือขํายมาให๎การสนับสนุน และ  
รํวมพัฒนานั่นเอง 

 
    ๕.๓  ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา  

  

  บทบาทของผ๎ูบริหารและครูผ๎ูสอนมีความส้าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
เกิดอุปนิสัยพอเพียง และสามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ด๎วยเหตุผลดังกลําวนี้เอง วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  
รุจิรา ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ จึงได๎ศึกษา สร๎างนวัตกรรม “การพัฒนาผ๎ูเรียน และชุมชนด๎วย
วัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลโดยใช๎รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎” เพื่อพัฒนา
ผ๎ูเรียน ให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน โดยได๎ศึกษาผสมผสานหลักการเรียนรู๎ ทฤษฎี คอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม 
(Constructionism) หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสร๎างเป็นนวัตกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ท่ีมีความเหมาะสม และประสบผลส้าเร็จ ได๎ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์อยํางชัดเจน
เป็นท่ีประจักษ์  
                    มีขั้นตอนการเรียนรู๎แบบเกื้อกูล ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ รูปแบบ SEWER Model หรือ
รูปแบบกลยุทธ์บันได ๕ ขั้น ประกอบด๎วย 

 

กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๑ S : Stimulation ขั้นการปลุกเร๎าและสร๎างความตระหนัก   
กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๒ E : Educate  ขั้นการจัดการความรู๎     
 

กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๓ W : Work  ขั้นลงมือปฏิบัติ  
กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๔ E : Evaluate  ขั้นประเมินผล  
กลยุทธ์บันไดขั้นที่ ๕ R : Report  ขั้นรายงานผลและประชาสัมพันธ์  
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

แผนภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ SEWER Model สู่ความส าเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๑ กระบวนการเรียนรู๎ รูปแบบ SEWER  Model สํูความส้าเร็จ  

ขั้นประเมนิผล 
(Evaluate) 

 
 

 

ปรับปรุง 
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลงานจาก
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

 ขั้นการปลุกเร้า และสร้างความตระหนัก  
(Stimulation) 

 

 
 
 

ขั้นการจัดการความรู้  
(Educate) 

 

 ระเบิดจากข้างใน 

 

 
 
 

K.M. 
Knowledge & Skill 

 
 
 

 ตรวจสอบและ 
ปรับปรุงผลงาน 

 
 
 
 

 
นิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม 
ประเมิน 

ผล 

             

ขั้นลงมือปฏิบัติ  
(Work) 

PLAN 

CHECK 

DO ACTION 

 รายงานผลและประชาสัมพันธ์  
(Report) 

 การยอมรับ 
และการธ ารงอยู่ 

 
 ๑. มีแหลํงเรียนรู๎ ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรีย่งแบบเกื้อกูลตาม 

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎  
๒. โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎เป็นศูนย์การเรียนรูใ๎นชุมชน 

๓. นักเรียนและผ๎ูสนใจในกลํุมผ๎าทอกํอรักเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  
    เห็นคุณคําของผ๎าทอและการประยุกต์ผ๎าทอกะเหรี่ยงด๎วย 
   ความชํวยเหลือ เกื้อกูลกัน 

๔. ผ๎ูเรียนและชุมชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๑๕ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

     จากแผนภาพ อธิบายได๎วํารูปแบบการพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยง 
แบบเกื้อกูล ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ สํูความส้าเร็จ ด๎วย
รูปแบบ SEWER Model เป็นแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อให๎การบริหารงาน 
ตอบสนองตํอวิสัยทัศน์ เปูาหมาย พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์บันได ๕ ขั้น รูปแบบ SEWER Model 
เป็นกระบวนการเรียนรู๎สํูความส้าเร็จ ท่ีมีจุดเริ่มต๎นท่ีกลยุทธ์บันไดขั้นท่ี ๑ S: (Stimulation) ขั้นการปลุกเร๎า และ
สร๎างความตระหนัก กลยุทธ์บันไดขั้นท่ี ๒ E : (Educate) ขั้นการจัดการความรู๎  กลยุทธ์บันไดขั้นท่ี ๓ W : (Work) 
ขั้นลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์บันไดขั้นท่ี ๔  E : (Evaluate) ขั้นประเมินผล กลยุทธ์บันไดขั้นท่ี ๕ ขั้นรายงานผลและ
ประชาสัมพันธ์ (Report) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นการปลุกเร้า และสร้างความตระหนัก (Stimulation)  เป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญใน
การปลุกเร๎าให๎ทีมงานเกิดแนวคิดท่ีตรงกัน มีความมุํงมั่น และมีเปูาหมายเดียวกัน ให๎เห็นคุณคําความส้าคัญ ส่ิง
ท่ีจะเรียนรู๎ และคุณคําของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคนไทยน้ามาปฏิบัติใช๎ในการด้ารงชีวิต โดยจัด
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ ศึกษาดูงานแกํครูและผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง รวมถึงองค์ประกอบ หลักการตําง ๆ โดย
น้าเสนอข๎อเท็จจริง ตรงไปตรงมา /สร๎างความศรัทธา ให๎เกิดกับทีมงาน และประชุม ปลุกเร๎าอยํางเป็นทางการ 
และไมํเป็นทางการ  ตามแนวทางพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวท่ีวํา “ให๎ระเบิดจากข๎างใน” 
จะท้าให๎บุคคลเห็นคุณคําและให๎ความส้าคัญกับส่ิงท่ีปฏิบัติด๎วยความเต็มใจ มีความสุขกับส่ิงท่ีกระท้า สํงผลให๎
เกิดประสิทธิผลในการท้างาน 
  วิธีการด าเนินการ 

การปลุกเร๎าและการสร๎างความตระหนัก ให๎เกิดแกํผ๎ูเรียน และผ๎ูสนใจกลํุมผ๎าทอกํอรักรวมถึง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. เชิญชวน พูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิด สนทนา ปลุกเร๎า ในห๎วงเวลาท่ีพบปะชุมชน เพื่อเชิญ
ชวนเข๎ารวมกลํุมผ๎าทอกํอรัก  
   ๒. เปิดรับสมัครกลํุมผ๎ูสนใจ สร๎างความศรัทธา สร๎างทีม  
   ๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํผํานส่ือเสียงตามสายในหมูํบ๎าน แผํนพับประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน และผํานส่ือ ICT ของโรงเรียนไปกับนักเรียน 
   ๔. ประชุมช้ีแจง สร๎างความเข๎าใจ ให๎กับครู และบุคลากรของโรงเรียน 
   ๕. ประชุมช้ีแจงสมาชิกกลํุมผ๎าทอกํอรัก 
 
  ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นการจัดการความรู้  (Educate)  เป็นขั้นการจัดการความรู๎ให๎แกํผ๎ูปฏิบัติงาน หรือ
ผ๎ูเรียน โดยจัดการอบรม ให๎ความรู๎ และการฝึกทักษะ ในการปฏิบัติอยํางเป็นระบบ ให๎ผ๎ูเรียนน้าพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมกะเหรี่ยงมาเป็นฐานในการเรียนรู๎ โดยครูและผ๎ูเรียนศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการ
ของชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองกับบริบท และสภาพแวดล๎อม ปัญหาของสังคมในชุมชน 
ท่ีตนเองอาศัยอยูํ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส้าคัญอยํางยิ่ง ซึ่งผ๎ูปฏิบัติงานถือได๎วําเป็นปัจจัยส้าคัญในการบริหารงาน หรือ
การเรียนรู๎ หากทีมงานหรือผ๎ูปฏิบัติงานขาดความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องท่ีปฏิบัติ ก็อาจจะท้าให๎การปฏิบัติงาน ไมํบรรลุ 
วัตถุประสงค์ก็ได๎ โดยมีการวางแผน และก้าหนด กรอบความคิด กรอบความรู๎ ในแตํละเรื่องให๎ตรงตามความ
ต๎องการจ้าเป็นในเรื่องนั้น ๆ  
 
 



๑๖ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

  วิธีการด าเนินการ 
การจัดการความรู๎ ให๎เกิดแกํผ๎ูเรียนและผ๎ูสนใจกลํุมผ๎าทอกํอรักรวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น มี

วิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการอยูํรวมกันการท้างานรํวมกัน และการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  
   ๒. จัดกลํุมผ๎ูสนใจ แบํงกลํุมเป็น ๓ กลํุม ได๎แกํ ๑) กลํุมวัยรุํน วัยเรียน ๒) วัยท้างาน ๓) วัยชรา 
พร๎อมท้ังพรรณนาหน๎าท่ีของกลํุมผ๎ูสนใจแตํละกลํุม   
   ๓. รํวมกันคิด และจัดท้ากรอบงานท่ีต๎องเรียนรู๎ และส่ิงท่ีต๎องพัฒนา เชํน การย๎อมด๎ายด๎วยสี
ธรรมชาติ การทอผ๎ากะเหรี่ยงด๎วยกี่เอวทอมือ การทอผ๎ากะเหรี่ยงด๎วยกี่กระตุก การประยุกต์ตัดเย็บเป็นตุ๏กตา 
เส้ือ กระเป๋า หมวก ผ๎าพันคอ ของใช๎อื่น ๆ เป็นต๎น 
    ๔. จัดอบรม ให๎ความรู๎ภาคทฤษฎี โดยเน๎นให๎ความรู๎ถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น และให๎ความรู๎ถึงขั้นตอน วิธีการ ในเบ้ืองต๎นเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ความรู๎  
   ๕. ฝึกปฏิบัติ ให๎เกิดทักษะในการท้างานโดยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   ๖. พากลํุมผ๎ูสนใจ ไปศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาแนวคิด 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นลงมือปฏิบัติ (Work) เป็นขั้นการลงมือปฏิบัติตามแผน ท่ีรํวมกันก้าหนดไว๎    
โดยน้าความรู๎ และทักษะท่ีเรียนรู๎จากการอบรม มาสํูการปฏิบัติให๎มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยใช๎ 
การน้าทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับเรื่องการส่ือสาร (Communication) การจูงใจให๎ทีมงานอยากท้างาน 
(Motivation) รวมถึงต๎องมีการจัดก้าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให๎เพียงพอตํอการด้าเนินงาน กํอนท่ีจะลง
มือปฏิบัติ  ในขั้นตอนนี้ ยังมีความจ้าเป็นต๎องน้ากระบวนการพัฒนาคุณภาพเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพให๎เกิดขึ้น 
ไมํใชํกิจกรรมท่ีท้าครั้งเดียวเสร็จ แตํเป็นงานท่ีจะต๎องท้าการพัฒนาและปรับปรุงอยํางตํอเนื่องตลอดไปด๎วยการ
ใช๎หลักการท้างานแบบวงจรของเดมมิ่ง (PDCA : Demimg Cycle) ซึ่งประกอบด๎วย ๔ ขั้นตอน คือ P : Plan 
คือการวางแผนและการก้าหนดวัตถุประสงค์ของการท้างาน D : Do คือการท้าตามแผนนั้น ๆ C : Check คือ
การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน  และA : Act คือการด้าเนินการปรับปรุงแก๎ไขเพื่อให๎ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน ท่ีวางไว๎  
    ในขั้นการลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎นั้น โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎จะ
มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง โดยความรู๎นั้นจะต๎องรวมถึงความรู๎ในตนเอง ประสบการณ์
และส่ิงแวดล๎อมภายนอก เก็บเข๎าไปสร๎างเป็นโครงสร๎างของความรู๎ในสมองตนเอง  ผ๎ูเรียนต๎องรํวมกันสร๎าง
แหลํงเรียนรู๎แบบเกื้อกูลภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบด๎วยศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมท๎องถิ่นกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นแหลํง
เรียนรู๎วัฒนธรรม  เป็นการสะสมวัสดุ เครื่องใช๎ในชีวิตประจ้าวันในสมัยโบราณ (แหลํงเรียนรู๎แบบเกื้อกูล 
หมายถึงแหลํงเรียนรู๎ที่ใช๎ ทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชํนการน้าภูมิปัญญาบุคคล 3 วัย มารํวมกันสร๎าง
ผลงาน วัยชราชํวยสอน วัยท้างานชํวยท้า วัยรุํนชํวยคิด เป็นต๎น) เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง
เห็นคุณคําของทรัพยากรตําง ๆ  ฝึกการพึ่งตนเองและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ พร๎อมท่ีจะแบํงปัน มี
จิตส้านึก รักษ์ส่ิงแวดล๎อมและเห็นคุณคําของวัฒนธรรมคํานิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
 
 



๑๗ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

  

 
 
 
 วิธีการด าเนินการ 

การลงมือปฏิบัติ ของผ๎ูเรียนและผ๎ูสนใจกลํุมผ๎าทอกํอรัก มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ปฏิบัติงานตามกรอบงานท่ีต๎องเรียนรู๎ และส่ิงท่ีต๎องพัฒนา  
   ๒. กลํุมผ๎ูสนใจ ๓ วัย ให๎ความชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยท่ีวัยชรา จะชํวยเหลือ
ผ๎ูสนใจวัยท้างานและวัยรุํน ในเรื่องการถํายทอดความรู๎เดิม ๆ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํวนวัยท้างาน 
และวัยรุํนก็จะชํวยเหลือวัยชราในด๎านความคลํองตัว แรงงาน การใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ ซึ่งจะสํงผลให๎ ผ๎ูสนใจท้ัง 
๓ วัยมีการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
   ๓. น้าเสนอผลงาน ให๎แรงเสริมเพื่อพัฒนาให๎มีความสวยงามยิ่งขึ้น และจํายคําฝีมือแรงงาน
จากการปฏิบัติงาน ตามข๎อตกลง 
     

 ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นประเมินผล (Evaluate) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการท้างานและ
ด้าเนินการตรวจสอบผลการด้าเนินงานในแตํละขั้นตอน  รวมท้ัง แก๎ไข และปรับปรุงงานในสํวนท่ีมีปัญหาทันที
เพื่อให๎บรรลุผลตามท่ีต๎องการ เป็นการประเมินคําการผ๎ูปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ 
ตํอการปฏิบัติงานภายในเวลาท่ีก้าหนดไว๎อยํางแนํนอน ในการประเมินผลนั้นจะเน๎นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 
(Results) โดยยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของงาน (Objectives) โดยอยูํบนพื้นฐานของความเป็นระบบและ
มาตรฐานแบบเดียวกัน โดยใช๎แบบประเมินเพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีครูออกแบบ กิจกรรมการสอนนั้นครอบคลุม 
และเหมาะสม ท้าใหผ๎ู๎เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดหรือไมํ โดยประเมินจากผลการเรียนรู๎ของนักเรียน 
พิจารณาเป็นรายบุคคล และต๎องประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยเครื่องมือท่ีสร๎างขึ้นส้าหรับตรวจสอบ
อุปนิสัยพอเพียงอยํางตํอเนื่อง โดยการตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล ด๎วยการทดสอบความรู๎ ทักษะการปฏิบัติ 
ประเมินพฤติกรรม และผลงานท่ีปรากฏ แล๎วบันทึกสรุปผลหลังการสอนผ๎ูเรียนบรรลุตามจุดประสงค์มากน๎อย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต๎องแก๎ไขหรือไมํ และมีค้าแนะน้าเพื่อจะน้าไปพัฒนาการสอนตํอไปอยํางไร โดย
นิเทศและประเมินผลและปรับปรุงแก๎ไข เป็นระยะ ๆ 
 วิธีการด าเนินการ 

การประเมินผล ของผ๎ูเรียนและผ๎ูสนใจกลํุมผ๎าทอกํอรัก มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. นิเทศ ชํวยเหลือ และตรวจสอบผลงานเป็นรายช้ิน โดยผ๎ูสนใจ ๓ วัย เป็นผ๎ูนิเทศ และ
ตรวจสอบกันเอง โดยมีผ๎ูสนใจวัยชรา จะเป็นผ๎ูคอยให๎ค้าแนะน้า 
   ๒. ครูผ๎ูรับผิดชอบกลํุมผ๎าทอกํอรัก สรุปผลการตรวจสอบ ของกลํุมผ๎ูสนใจ ๓ วัย  

วัยรุ่น วัยเรียนช่วยคิด วัยท างานช่วยท า วัยชราช่วยสอน 



๑๘ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

   ๓. จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย นันทนาการ เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการผํอนคลายจากการท้างาน 
ให๎สมาชิก ได๎กล๎าพูด กล๎าคิด และเป็นการประเมินผลภาพรวมของกลํุมผ๎าทอกํอรัก พร๎อมท้ังแก๎ไข ปรับปรุง 
   ๔. ยกยํอง ให๎รางวัลแกํสมาชิก ท่ีมีผลงานดี ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
     

 ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นรายงานผลและประชาสัมพันธ์ (Report) เป็นขั้นตอนของการสรุป บันทึก 
รายงานผล การปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว๎ รวมถึงการ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ และการรักษาสภาพให๎ธ้ารงไว๎ ซึ่งองค์ความรู๎และส่ิงดี ๆ คงสภาพให๎สามารถแสดงเป็น
แบบอยํางเกิดความเจริญงอกงามสืบไป จะแสดงได๎จากรอยยิ้ม และความสุขของผ๎ูเรียน และความภาคภูมิใจ
ของครู และนักเรียนจากการท่ีได๎มีโอกาส เรียนรู๎ตามศักยภาพของตนเอง ครูสามารถจัดกิจกรรมตอบสนอง 
บริบท และสภาพปัญหาของสังคม ชุมชน ท้าให๎มีโรงเรียน หนํวยงานตําง ๆ มาขอศึกษาดูงาน การขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ และกระบวนการการเรียนรู๎ รูปแบบ SEWER 
Model  อยํางตํอเนื่อง อีกท้ังส่ือตําง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารตําง ๆ น้าผลงานของโรงเรียนไป
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ 

   วิธีการด าเนินการ 
การรายงานผลและประชาสัมพันธ์ ผลผลิตและผลลัพธ์จากการท้ากิจกรรมของผ๎ูเรียนและ

ผ๎ูสนใจกลํุมผ๎าทอกํอรัก มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. บันทึก สรุปผลการด้าเนินงานตามกรอบงานท่ีต๎องเรียนรู๎ และส่ิงท่ีต๎องพัฒนา 
   ๒. ผ๎ูแทนกลํุมผ๎ูสนใจ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของกิจกรรม ทางเสียงตามสายในหมูํบ๎าน 
   ๓. ครูผ๎ูรับผิดชอบกลํุมผ๎าทอกํอรักประชาสัมพันธ์ผํานส่ือ หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ กระจายเสียง  
เวปไซต์ URL : www.namkladtai.ac.th   และเป็นสถานศึกษาส้าหรับศึกษาดูงาน 
    ๔. รักษาองค์ความรู๎ ทักษะ และผลผลิตให๎ธ้ารงไว๎ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

  

   ๕.๔  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
   ๑. ผลที่เกิดจาการด าเนินงาน 

๑.๑ มีศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎   

๑.๒ จุดเริ่มของการเรียนรู๎การทอผ๎าแบบโบราณแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนเกิดเป็นกลํุมอาชีพทอผ๎ากะเหรี่ยงประยุกต์ ท่ีได๎รับการคัดสรร มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษไปสํูรุํนลูก รุํนหลานโดยเฉพาะการเกื้อกูลชํวยเหลือกันระหวํางผ๎ูสนใจ ๓ วัย ได๎แกํวันรุํน วัยเรียน                
วัยท้างาน และวัยชรา ได๎พัฒนาตํอไปด๎วยการท้าเป็นอาชีพทอผ๎าในครัวเรือน  

          ๑.๓ ปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎เพื่อการพัฒนาอาชีพทอผ๎ากะเหรี่ยงประกอบด๎วย ๒ 
ปัจจัยหลัก คือ แรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของสมาชิกชมรมผ๎าทอกํอรัก ได๎แกํ เจตคติท่ีดีตํอ
การประกอบอาชีพทอผ๎ากะเหรี่ยงท่ีมีความต๎องการคุณภาพชีวิตของครอบครัว และของชุมชน สํวนปัจจัยท่ีเกิดจาก 
แรงจูงใจภายนอก ท่ีส้าคัญ ๆ ได๎แกํ นโยบายของรัฐบาลในการเรํงรัดพัฒนา เพื่อแก๎ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในระดับรากหญ๎า 

http://www.namkladtai.ac.th/


๑๙ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

          ๑.๔ ผ๎ูเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง จากการปฏิบัติจริงในศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผ๎า
ทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ด๎วยการถํายทอดความรู๎
และประสบการณ์ การทอผ๎ากะเหรี่ยง ของวิทยากรท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎าน โดยท่ัวไปจะใช๎หลักวิธีการงําย ๆ ไมํ
ยุํงยากซับซ๎อน มีลักษณะผสมกันระหวํางการบอกบรรยาย อธิบายให๎จดจ้าและเข๎าใจ รวมท้ังการน้าตัวอยํางของ
จริงท่ีเกี่ยวข๎องกับเรื่องท่ีสอนมาให๎ดู รวมท้ังการสาธิต ให๎ผ๎ูเรียนทดลองฝึกปฏิบัติตามในเบื้องต๎น จากนั้นจึง
มอบหมายให๎ไปฝึกปฏิบัติจริง 
 

   ๒. ผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน  

    นักเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง  จนเกิดเป็นอุปนิสัย
พอเพียง ปฏิบัติได๎ด๎วยความเช่ือมั่น และมีรายได๎ระหวํางเรียนพร๎อมท่ีจะพัฒนาไปสํูอาชีพได๎ในอนาคต นักเรียน
มีความสุขสังเกตได๎จากรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของนักเรียน  จากการท่ีได๎มีโอกาส และเลือกเรียนรู๎ตาม
ศักยภาพของตนเององค์ความรู๎ของนักเรียนได๎รับการคัดเลือกภายในโรงเรียน  และได๎รับการคัดเลือกเป็น
กิจกรรมดีเดํนดังนี้  
     ๒.๑ เป็นตัวแทนส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เข๎ารํวมโครงการ 
"นักธุรกิจน๎อยมีคุณธรรม น้าสํูเศรษฐกิจสร๎างสรรค์"  โดยน้ากิจกรรมผ๎าทอกะเหรี่ยง ตามโครงการผ๎าทอกํอรัก 
ไปจัดนิทรรศการ ระหวํางวันท่ี ๕ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ บริเวณถนนลูกหลวง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
     ๒.๒ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
มีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบ O-NET ในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎มากกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ (ท่ีค้านวณ
เฉพาะ ร.ร.สังกัด สพฐ.) ระดับดี : มีคําเฉล่ียมากกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ ๗ กลํุมสาระการเรียนรู๎  โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งเป็นผลผลิตในช้ันสูงสูดของโรงเรียนมีคําเฉล่ียร๎อยละ ๖๘.๒๔ ซึ่งสูงกวําระดับประเทศอีกด๎วย  
     ๒.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จัดท้าโครงงานอาชีพเรื่อง การย๎อมด๎ายด๎วยสีธรรมชาติ 
โดยใช๎หม๎ออัดแรงดัน ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี และเป็นตัวแทนในการแขํงขันโครงงาน
อาชีพ ในระดับภาคกลาง งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี ๖๒ ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
     ๒.๔ เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ประธานชมรมผ๎าทอกํอรัก 
กลํุมอนุรักษ์ผ๎าทอกะเหรี่ยง ได๎รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๕๕  
 

 ๓. ผลที่เกิดขึ้นกับครู  

   ได๎พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองกับบริบท และสภาพปัญหา ของสังคม ชุมชน 
ได๎รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีโครงการสังคมไทยรํวมกันคืนครูดีให๎ศิษย์ยกยํอง เชิดชูเกียรติ วําเป็นครูสอนเป็น 
เห็นผล คนยกยํอง “ครูสอนดี” ประจ้าป ี๒๕๕๔ ของจังหวัดเพชรบุรี  และครูได๎รับการคัดเลือกเป็น หนึ่งแสนครูดี
ของคุรุสภา จ้านวน ๓ ราย ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา จ้านวน ๔ ราย ในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  อีกท้ังยังมีครูได๎รับรางวัลผ๎ูท้าประโยชน์ทางการศึกษา จ้านวน ๑ ราย 

 



๒๐ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

   ๔.  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร  

     ๔.๑ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการให๎สถานศึกษาประสบความส้าเร็จจน 
ได๎รับการคัดเลือกเป็นผ๎ูบริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศด๎านการบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. 
(รางวัล OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นท่ี และรางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดย
ประกาศของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ๔.๒ ได๎รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ได๎รับรางวัลเข็มทองผ๎ูมีผลงานท่ีเป็น
แบบปฏิบัติท่ีดี  
     ๔.๓ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
ผ๎ูน้าทีมงาน รํวมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกทําน พัฒนาสถานศึกษาจนได๎รับรางวัล พระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได๎รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายเผยแพรํความรู๎
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในสถานศึกษา ของส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
     ๔.๔ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ได๎รับการคัดเลือกเป็นยอดครูผ๎ูมีอุดมการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ
จังหวัด โดยประกาศของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผ๎ูมี
อุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” 
 

    ๕. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและชุมชน  

     ๕.๑ โรงเรียนได๎รับรางวัล “สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
     ๕.๒ โรงเรียน ได๎รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจ้าป ี
๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
     ๕.๓ โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ผํานการประเมินรอบสาม จากส้านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ๎ูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยสํง บุตรหลานมาเข๎าเรียนจนจบหลักสูตรภาคบังคับ  
     ๕.๔ โรงเรียนได๎รับการรับรองเป็นต๎นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ้าอ้าเภอ รุํนท่ี ๓ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
     ๕.๕ ความส้าเร็จของการบริหารจัดการ“การพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรม ผ๎าทอ
กะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎” สํงผลให๎ โรงเรียน
บ๎านยางน้้ากลัดใต๎ ผํานการประเมิน“สถานศึกษาพอเพียง”พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
สถานศึกษาต๎นแบบท่ีจัดกระบวนการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
: อยูํอยํางพอเพียงของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     ๕.๖ สมาชิกของชุมชนมีรายได๎ มีอาชีพที่มั่นคง และภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ และสืบสาน
วัฒนธรรมการทอผ๎ากะเหรี่ยง เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป และเกิดความรักในชาติพันธุ์ 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

  ๕.๕  สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น  

   โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ตระหนักถึงความส้าคัญของการปลูกจิตส้านึกให๎แกํ ผ๎ูเรียน ในการ
ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎สามารถปรับตัวพร๎อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ
แสวงหาประโยชน์อยํางรู๎เทําทันโลกาภิวัฒน์ และสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎แกํผ๎ูเรียนด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนจึงได๎น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสํูการปฏิบัติจริงโดยจัดท้าเป็นหลักสูตรของ
สถานศึกษา ปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณคําของทรัพยากรตําง ๆ ฝึกการอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น
อยํางเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํและแบํงปัน มีจิตส้านึก รักษ์ส่ิงแวดล๎อมและเห็นคุณคําของวัฒนธรรม คํานิยม เอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย โดยการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎วัฒนธรรม ท๎องถิ่นมาเป็นฐานในการเรียนรู๎ และเน๎นการน้าเอาวัฒนธรรม
ผ๎าทอกะเหรี่ยง มาจัดท้าเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู๎ ต้ังแตํช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยบูรณาการเอาวัฒนธรรมท๎องถิ่นกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานการ
เรียนรู๎ 
   ผู้เรียนซ่ึงประกอบด้วย นักเรียนในระบบโรงเรียน ซ่ึงเรียกว่าวัยรุ่น และนักเรียนนอกระบบที่อยู่ใน
ชุมชน คือ วัยท างาน และวัยชรา จะสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์การจัดกิจกรรมนอก
ห๎องเรียน ซึ่งได๎แกํกิจกรรมสํงเสริมอาชีพการทอผ๎ากะเหรี่ยง เพื่อการมีรายได๎ระหวํางเรียน และเป็นการสํงเสริม
และสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมการทอผ๎ากะเหรี่ยง โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ รูปแบบ 
SEWER Model ซึ่งเป็นกลยุทธ์บันได ๕ ขั้น ของโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎   
 
  ๕.๖  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา  

   ความส้าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการใช๎นวัตกรรม “การพัฒนาผู้เรียนและชุมชนด้วยวัฒนธรรมผ้าทอ
กะเหร่ียงแบบเก้ือกูลโดยใช้รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้” โรงเรียนได๎ขยายผลให๎แกํ 
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใกล๎เคียงท่ีสนใจ จ้านวน ๒๔ โรงเรียน ด๎วยการอบรมให๎ความรู๎ และมาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎  
   จากการพัฒนาผ๎ูเรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูลโดยใช๎รูปแบบ SEWER 
Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎สํงผลให๎หมูํบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ เป็นท่ีรู๎จักกันอยํางแพรํหลายในเรื่อง
วัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยง ดังเชํนใน Social Network Website ท่ี URL : http://www.namkladtai.ac.th 
ผําน Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=2WQxFGfgvaU และ มีสมาชิกท่ีมารวมกลํุมท่ีเป็น
กลํุมวัยท้างาน และวัยชรา จ้านวน ๓๐ คน มีงานท้าและมีรายได๎สร๎างเป็นอาชีพได๎ อีกท้ังยังมีหนํวยงาน และ
บริษัทตําง ๆ ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ของกลํุมผ๎าทอกํอรักอยํางตํอเนื่อง อีกท้ังยังจัดท้าแผํนพับ ปูายชมรม และความรู๎
ขั้นตอนการย๎อมด๎าย การทอผ๎า การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ และให๎การอนุเคราะห์เป็นศูนย์เครือขํายให๎ผ๎ูเรียนจาก
การศึกษานอกโรงเรียน อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี ได๎เข๎ามาเรียนรู๎ด๎านการทอผ๎ากะเหรี่ยงอีกด๎วย 
 
 
 
 
 
 

http://www.namkladtai.ac.th/
http://www.youtube.com/watch?v=2WQxFGfgvaU
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๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

   โรงเรียนได๎พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ให๎เอื้อตํอการท้ากิจกรรมท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส้าคัญ ครูคือผ๎ูมีบทบาท 
ส้าคัญอยํางมากต๎องออกแบบจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ดังนั้น
การจัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการและสามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ท่ีมีอยูํเป็นเครื่องมือกระต๎ุน  ความสนใจให๎เกิดการ
เรียนรู๎ผํานการปฏิบัติจริงจะชํวยสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํผ๎ูเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ ท้าให๎เกิดการเรียนรู๎   
ท่ีคงทน ผ๎ูเรียนสามารถน้าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎จริง โดยมีแนวทางการพัฒนาตํอไปดังนี้ 
                    ๑. น้าข๎อค๎นพบจากการศึกษาท่ีส้าคัญ เกี่ยวกับระบบการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นการทอผ๎า
กะเหรี่ยง อันสํงผลสืบทอดตํอกันมาสํูคนรุํนใหมํ ตลอดจนแนวคิดของนักการศึกษา เพื่อเสนอเป็นข๎อเสนอแนะ                        
เชิงนโยบาย ในการก้าหนดนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในด๎านตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับอาชีพการทอผ๎ากะเหรี่ยง 
                   ๒. การสร๎างความตระหนักและเห็นคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่นการทอผ๎ากะเหรี่ยง 
                   ๓. การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น โดยโรงเรียนในชุมชนรํวมมือกับองค์กรท๎องถิ่น  ปรับเปล่ียน 
กระบวนการเรียนการสอนด๎วยการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ 
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๗. บรรณานุกรม 
 

ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). ๒๕๕๔. รายงานการ  
   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้อ าเภอหนองหญ้าปลอ้ง จังหวัดเพชรบุรี ส้านักงานรับรอง  
   มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). กรุงเทพ. 
จินตน์ วังแจํม. ๒๕๔๑.  ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านป่าเลา อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน. เชียงใหมํ: 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. 
ปรียาพร บุษบาและคณะ. ๒๕๕๐. ผ้าในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี. รายงานวิจัย 

 ฉบับสมบูรณ์ : ส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ. 
ผะอบ นะมาตร์และคณะ. ๒๕๔๔. ผ้าและการสืบทอดความรู้เร่ืองผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ใน 

 พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร: ส้านักงาน 
   คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ. 
ศิริวรรณ ศิริรักวงษา. ๒๕๕๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอผ้าไหมลายกะเหร่ียง อ าเภอบ้านคา 

 จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง. 
 

รายนามภูมิปัญญาท้องถ่ิน และผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
 

กล๎วย สุจดี. ศิลปินชํางทอท่ีได๎รับการถํายทอด. สัมภาษณ์, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕. 
เข็มพร ตํายหาสุข. ศิลปินชํางทอท่ีได๎รับการถํายทอด. สัมภาษณ์, ๗ เมษายน ๒๕๕๕. 
เจริญพร  สถาพล. ผ๎ูเช่ียวชาญงานวัฒนธรรมหมูํบ๎าน.สัมภาษณ์, ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
ชวนชม  คนคง. ศิลปินชํางทอท่ีได๎รับการถํายทอด. สัมภาษณ์, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
ดอกไม๎  คนบุญ. ผ๎ูเช่ียวชาญงานวัฒนธรรมหมูํบ๎าน. สัมภาษณ์, ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
ทิตย์ ดังแสง. ศิลปินชํางทอท่ีได๎รับการถํายทอด. สัมภาษณ์, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕. 
นภาพร  ศรีสวัสด์ิ. ผ๎ูน้ากลํุมทอผ๎าบ๎านยางน้้ากลัดใต๎. สัมภาษณ์, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
บุญสํง  ลินจง. ผ๎ูน้าทางวัฒนธรรมดีเดํน. สัมภาษณ์, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
ปรีชา  สวํางอารมณ์. ข๎าราชการครูบ้านาญ. สัมภาษณ์, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕. 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลํุมผ๎ูกํอต้ังชมรมผ๎าทอกํอรัก กลํุมผ๎าทอกะเหรี่ยง 
โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

ชมรมผ๎าทอกํอรัก กลํุมผ๎าทอกะเหรี่ยง 
โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

ชมรมผ๎าทอกํอรัก ประยุกต์ผ๎าทอกะเหรี่ยง เย็บเป็น
ของใช๎เชํนตุ๏กตา กระเป๋า ผ๎าพันคอ 

สมาชิกชมรมผ๎าทอกํอรัก วัยท้างานทอผ๎ากะเหรี่ยง 
แบบโบราณเพื่อหารายได๎ และเป็นอาชีพ 

สมาชิกชมรมผ๎าทอกํอรัก วัยชรา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ให๎ความรู๎แกํวัยท้างาน และวัยรุํน วัยเรียน  

โดยระบบเกื้อกูลกัน 

 

บริษัท เป็นคุณ เทรดด้ิง จ้ากัด 
จัดฝึกอบรม ให๎ความรู๎แกํสมาชิกชมรมผ๎าทอกํอรัก 
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ผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอกะเหรี่ยง 
ชมรมผ๎าทอกํอรัก โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

ผลิตภัณฑ์ ผ๎าทอ และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากผ๎าทอ  
โดยฝีมือของสมาชิก กลํุม ๓ วัย 

ผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอกะเหรี่ยง 
ชมรมผ๎าทอกํอรัก โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สนับสนุนงบประมาณ และการบริหารจัดการ การย๎อมสีด๎าย และ                 

การออกแบบการตัดเย็บ                   

บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจ้ากัด  
รับเป็นโรงเรียนอุปถัมภ ์

สนับสนุนงบประมาณให๎ชมรมผ๎าทอกํอรัก   
เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ดร.สุชาติ ธาดาธ้ารงเวช รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เย่ียมชมการจัดนิทรรศการ 

 "นักธุรกิจน๎อยมีคุณธรรม น้าสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค"์ ระหวําง  
ณ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม  
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มีการเผยแพรํชมรมผ๎าทอกํอรัก ประยุกต์ผ๎าทอกะเหรี่ยง ทางหนังสือพิมพ์ 
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มีการเผยแพรํความรู๎ทางเวปไซต์ โรงเรียน http://www.namkladtai.ac.th 

ได๎รับการรับรอง 
เป็นต๎นแบบโรงเรียนในฝัน  

โรงเรียนดีประจ้าอ้าเภอ รุํน ๓ ประจ้าปี ๒๕๕๔ 
 ได๎รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
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เกียรติบัตรและภาพ 
วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

รับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ้าปี ๒๕๕๔ 

 



๒๙ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรยอดครูผู๎มีอุดมการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด 
 โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครผูู๎มีอุดมการณ์  

และจิตวิญญาณครู”ของวําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  รุจิรา  
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 

เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๕ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชมเชย ผู๎อ้านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ด๎าน

บริหารจัดการ  
ของวําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  รุจิรา  

 



๓๐ 

 
การพัฒนาผู๎เรียนและชุมชนด๎วยวัฒนธรรมผ๎าทอกะเหรี่ยงแบบเกื้อกูล 

โดยใช๎ รูปแบบ SEWER Model โรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ โดย วําท่ีร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา 
 

     เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดสรร รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
 

ประวัติผู้บริหารจัดการนวัตกรรม 
 

ชื่อ   วําท่ีร๎อยตรีประเสริฐ  รุจิรา 
ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านยางน้้ากลัดใต๎ 
    อ้าเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี 
    สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โทรศัพท์    ๐๘๑-๙๘๑๗๔๗๐ 
อีเมลล ์   gdowdeaw@gmail.com 
สถานที่เกิด  จังหวัดเพชรบุรี 
ประวัติการศึกษา  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  

                                        สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  
    วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
    สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ปีการศึกษาท่ีจบ  ๒๕๒๕ 
 
    ระดับการศึกษา ปริญญาโท 

สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) 
    สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีจบ  ๒๕๔๑ 
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