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บทคัดยอ 

การเรียนรูเปนกระบวนการสรางสรรคทางความคิดที่ผานมาจากประสบการณ การฝก การไดพบเห็น
สิ่งตางๆ มนุษยเปนผูที่มีศักยภาพในตนเอง มีแรงขับหรือพลังผลักดันใหใฝเรียนรูและแสวงหาประสบการณ
การเรียนรูที่มีความหมายตอตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ ความรูความเขาใจ 

การเรียนรูมีทั้งที่มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการจัดการเรียนรูอยาง
สรางสรรคจะทำใหผูเรียนไดสามารถคิดสรางสรรคที่เปนทักษะจำเปนตอการดำเนินชีวิต การเช่ือมโยงมิติทาง
วัฒนธรรมกับกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรคจึงเปนเสมือนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถอยูรวมใน
สังคมไดอยางชาญฉลาด 

Abstract 
Learning is a creative idea that rose from experience, training, and confronting. Human 

have their potential, drive to learn and explore the meaningful experience to adjust their behavior, 
attitude, knowledge. Learning can happen anywhere any place, formal and informal. Creative 
learning management will lead the learners to be creative which is necessary for life. The connections 

บทนำ 
การเรียนรู – กระบวนการไดมาและเก็บไวใชซึ่ง
ความรู 

ความสามารถท่ีจะเรียนรูเปนคุณสมบัตขิอง

มนุษย สัตว และเครื่องจักรกลบางชนิด โดยการเรียน
รูไมใชการบังคับ แตการเรียนรูเปนเน้ือหา (Learning 
is not compulsory; it is contextual) และการเรียนรู
ไมไดเกิดข้ึนอยางฉับพลัน แตคอยๆ สั่งสมและปรับ
แตงขึ้นจากสิ่งที่เรารูอยูแลว 

ดั ง น้ันการ เ รียน รู จึ ง เปนกระบวนการ 
(process) ย่ิงกวาเปนการรวบรวมความรูท่ีเปนขอเท็จจริง
และเปนข้ันตอน การเรยีนรูกอใหเกิดการเปลีย่นแปลง 

ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้นัน้คอนขางถาวร 

การเรียนรูจึงเปนการกระทำเพ่ือใหไดความ
รูใหม หรือแกไขและเสริมเพ่ิมความรู พฤติกรรม ทักษะ 
คานิยม หรือความพึงพอใจที่มีอยู เปนอยูแลว และ

อาจครอบคลุมการปะติดปะตอประสมรวมขาวสาร
ชนิดตางๆ เขาดวยกัน 

การ เ รียนรู อาจ เ กิดขึ้ น เปนส วนๆจาก 
การศึกษา การพัฒนาสวนบุคคล โรงเรียน และการ
ฝกอบรม อาจมีการต้ังเปาหมายและอาจเสริมดวย

แรงจูงใจ การเรียนรูอาจเกิดข้ึนจากผลของการสราง
นิสัยหรือ การสรางเง่ือนไข โดยการเรียนรูอาจเกิดข้ึน
แบบรูตัวหรือไมรูตัว 
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การละเลน (play) เปนรูปแบบการเรียนรู
เ ร่ิมแรกของมนุษย เด็กๆ มีประสบการณกับโลก 
เรียนรูกฎเกณฑ เรียนรูการกระทำตอกันและกัน 
จากการเลน การเลนมีความสำคัญตอพัฒนาการ 
ของเด็ก เพราะทำใหส่ิงแวดลอมของเขามีความหมาย
จากการเลน รอยละ 85 ของการพัฒนาสมองเกิดข้ึน
ในชวง 5 ปแรกของชีวิตเด็ก 

การเรียนรูควรเนนท่ีกระบวนการ (process) 
ไมใชผลลัพธขั้นสุดทาย (outcome) เชน การเรียน
การสอนคณิตศาสตรของครูญี่ปุนแหงโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ในการเรียนรูของนักเรียน
เนนการสอนท่ีใหคำอธิบายอยางละเอียดเปนขั้นเปน
ตอนวา การบวก ลบ คูณ หาร เลขเศษสวนน้ันคืออะไร  
(กระบวนการ) เมื่อเขาใจแลวก็จะสามารถตอยอดไป
ได การต้ังคำถามก็เชนกัน หากถามวา 2+2 เทากับ
เทาใด เปนวิธีสอนท่ีเนนผลลัพธ ซ่ึงหากตอบไดก็ถือวา
เด็กเรียนรูวิธีการในการคิดเลขได อยางไรก็ดี การถาม
วา 4 คืออะไร จะชวยกระตุนใหเด็กคิดไดลึกซ้ึงมากกวา 
เพราะ 4 อาจเปนผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหาร
ของตัวเลขใดก็ได (วรากรณ สามโกเศศ, 2554)  

 
การเรียนรูอยางสรางสรรค – ความทาทายท่ีจะ
คิดคนสิ่งใหม 

ภายหลัง “การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ” ใน

ชวงป ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1980 มีแนวความคิดใหมๆ  
เกิดขึ้น รวมท้ังกระแสความคิดที่ตระหนักถึง “ความ
สรางสรรค” เปนแกนกลางของเศรษฐกิจฐานความรู 
เชนเดียวกับกรอบทฤษฎีใหมๆ ที่เนนธรรมชาติทาง

สังคมวัฒนธรรมของการเรียนรู 
ความสรางสรรคจะสามารถนำมาใชในการ

ศึกษาไดอยางไร ที่ผานมาการจัดการศึกษาเนนท่ี 

ผูเรียนเรียนรูอะไรมากกวาจะใชความรูนั้นไดอยางไร 
ทำใหไมสามารถท่ีจะสรางความทาทายท่ีจะคิดคนส่ิง
ใหมๆ ความสรางสรรคไมใชเปนเพียงเร่ืองของทักษะ 
แตเปนวิถีการใชชีวิต... เปนเร่ืองของการสรางความ

สามารถใหมีทักษะท่ีจำเปนตอการดำเนินชีวิต... ความ
สามารถที่จะตอบโตอยางสรางสรรคและเชื่อมั่นตอ
สถานการณที่เปลี่ยนไปและขอเรียกรองที่ไมคุนเคย... 
เปนการแกปญหาตางๆ ที่พบในบาน ในการศึกษา 
ในการทำงาน เพ่ือใหสามารถทำส่ิงท่ีดีตอตนเองและ
ชุมชนของตน (Seltzer and Bentley, 1999) 

จากเอกสารของ Qualifications and 
Curriculum Authority (QCA, 2005) ไดขยายความ
เขาใจเก่ียวกับนิยามความสรางสรรควา เปนรูปแบบ
การคิดและเจตคติที่แสดงออกมาในลักษณะกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ เชน การต้ังคำถาม การถกเถียง  
การสันนิษฐาน การต้ังสมมุติฐาน การประดิษฐ 
สิ่งใหมโดยการเช่ือมโยงหรือเชื่อมตอสิ่งที่โดยปกติ 
ไม เกี่ ยว กัน . . .การคาดการณสิ่ งที่น าจะเปน . . .  
การทดลองทางเลือกใหมๆ... ไตรตรอง ทบทวน  
ตอความคิด การกระทำ และผลลัพธที่เกิด 

  
ความคิดสรางสรรค – สนุกกับคุณคา ความใหม 
ทักษะการคิด นิสัยของใจ และความเปนไปได 

ทุกคนตองการความคิดสรางสรรค ทุกคน
ควรตองการความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
ทำใหชีวิตสนุก นาสนใจ และบรรลุผลยิ่งกวา 

ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถหลัก
ที่จำเปนตอการบรรลุความสำเร็จ 

หากปราศจากความคิดสรางสรรค จะมีก็

แตเพียงการทำซ้ำและงานกิจวัตร ความคิดสรางสรรค
จึงจำเปนตอการเปล่ียนแปลง การปรับปรุง และ 
การกำหนดทิศทางใหม ๆ 

ความคิดสรางสรรค ไมใชความสามารถพิเศษ 
(talent) ไมใชพรสวรรคที่ติดตัวมาต้ังแตเกิด แตคือ 
ทักษะ (skill) ที่สามารถเรียนรูได ฝกฝนได พัฒนาได 
ใชได และประยุกตได 

ความคิดสรางสรรค สรางสรรคสิ่งที่ไมเคยมี
มากอน สิ่งนั้นตองมี “คุณคา” (value) และมี “ความ
ใหม” (newness) ไมใชการทำซ้ำ แตเกิดจาก “ทักษะ
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ทางการคิด” (mental skill) และ “นิสัยของใจ” (mental 
habit or the habit of mind) ที่พยายามหาทางใหม 
ทางอ่ืน โดยเห็นความสำคัญของ “ความเปนไปได”  
(possibility) 

เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono, 
2007) กลาววา ใชความคิดสรางสรรคใหมีเสนห 
ยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนความคิดจิตใจใหม  ทั้งนี้ เสื้อผา 
เครื่องสำอาง อาหาร และการฟตรางกายของคนท่ี
แมแตหลอสวยโดยธรรมชาติหรือดวยมือหมอ จะหมด
เสนหลงหากไมมีสมอง หากความคิดจิตใจทึบท่ือ  
ไมมีชีวิตชีวา เสนหของคนนั้นอยูที่ความคิดจิตใจ 
ความงามของความคิดจิตใจ (a beautiful mind) ซึ่ง
จำตองมีความคิดสรางสรรค จินตนาการ และความ
เขาอกเขาใจ (creativity, imagination and empathy) 
ที่ใครๆ ก็เรียนรูได 

จินตนาการจะ เ กิดขึ้ น ไดต องมีความ
เพลิดเพลินกอน ในการจัดแสดงในสถานที่ เชน 
พิพิธภัณฑที่มุงใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรคไม
จำเปนตองแสดงความเปนจริงเสมอ เพราะจะขาด
ความนาสนใจ หากสิ่งที่จัดแสดงในลักษณะตำนานท่ี
ทำใหดูเพลิดเพลินแลวจะกอใหเกิดจินตนาการใน
เรื่อง อยากรู อยากเขาใจและเปนกลไกท่ีสำคัญใน
การเช่ือมโยงความรูตางๆ ที่เปนเส่ียงๆ ใหเปนองค
รวมแหงความรูและความจริงได 
 
แหลงเรียนรู – บอเกิดแหงความรู  

แหลงเรียนรูมีหลายความหมาย ไดกำหนด
ความหมายวาหมายถึง แหลงหรือท่ีรวมขอมูล ขาวสาร 
ความรู สารสนเทศ ในลักษณะท่ีเปนสถานท่ี ศูนย

รวม บุคคล กิจกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ที่สามารถใหความรู
ทางวิทยาการและประสบการณที่สนับสนุนสงเสริม
ใหผูสนใจแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง ตามอัธยาศัย 
ตามศักยภาพและโอกาสตามความสามารถในการ

เรียนรู  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2544 ; กรมวิชาการ, 2545 และสุมาลี สังขศรี และ
คณะ, 2548) 

สังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแยกจากกัน
ไมได โดยผูคนที่อยูรวมกันมาชานานยอมมีวิถีทาง 
ในการดำรงชีวิตรวมกัน วัฒนธรรมจึงหมายถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา อาหาร การแตงกาย 
ความเชื่อ และทุกส่ิงทุกอยางท่ีคนในสังคมนั้นสราง
ข้ึนมา ปจจุบันมีการใหความสำคัญและสงเสริมแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมตามพื้นท่ีตางๆ ทั่วประเทศเปน
จำนวนมาก มีทั้งการจัดตั้งเปนแหลงเรียนรูโดยบุคคล 
ชุมชน องคกร และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
แตละพื้นท่ีมีการบริหารจัดการและดำเนินงานท่ีเปน
อิสระ 

 
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม – พลวัตแหงการ
ถายทอดวิถีชีวิต 

การเรียนรูเปนกระบวนการไดมาซึ่งความรู
และเก็บรักษาความรูไวใช สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (2551) ไดกำหนดความหมาย
ของคำวา “แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม” ไวในหนังสือ 
เกณฑมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรม ดังนี้  

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม หมายถึง “แหลง” 
หรือ “ที่รวม” ซึ่งอาจเปนสถานท่ีหรือศูนยรวมที่

ประกอบดวยความรู สาระความรู และกิจกรรมท่ีเก่ียว
กับชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งมีคุณคาของคนในชุมชน
เปนความรูทางวัฒนธรรมท่ีมีการปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม
อยูเสมอโดยคนในชุมชน และมุงเนนท่ีจะถายทอด

ความรูความเขาใจใหกับคนทั้งในทองถิ่นของตนเอง
และคนในสังคมภายนอก ไดเขาใจถึงชีวิต วัฒนธรรม
ของสังคมนั้น  

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทหนาท่ี
ในหลายอยาง คือ  

1) เปนสถานท่ีรวบรวมและจัดแสดงเร่ืองราว
ทางวัฒนธรรม  
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2) เปนสถานท่ีใหความรูในรูปแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย  

3) เปนการสรางกระบวนการเรียนรูไดดวย
ตนเอง   

4) เปนเวทีใหคนในชุมชนทองถ่ินรวมกันสราง
เรื่องราวประวัติศาสตรและสังคมของตนเองขึ้น   

5) เปนการจัดหาความรวมมือ โดยรวมมือ
กับภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ่น เพ่ือจัด 
ทำองคความรูและบูรณาการกับองคกรตางๆ เพ่ือให
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดการกระบวนการ
เรียนรูในแหลงเรียนรู 

6) มีส่ือท่ีใชในการนำเสนออยางหลากหลาย  
การเรียนรูอยางสรางสรรคโดยใชแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม-ตามอัธยาศัย ยืดหยุน เอ้ืออำนวย 

เพ่ือใหเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น หลายหนวยงานไดมีนโยบายในการจัดทำ
ขอมูลและจัดต้ังแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตางๆ เชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน 
และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการรวบรวม สืบคน 
จัดทำฐานขอมูล และบางแหงไดสรางเปนศูนยเรียนรู
หรือพิพิธภัณฑทองถ่ินกันมาก ท้ังของรัฐ องคกรทองถ่ิน 
และเอกชน มีทั้งท่ีจัดต้ังโดย สวนบุคคล วัด และ
โรงเรียนโดยจะเปนที่รวบรวมสิ่งของท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ขอมูล ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

ใหคนภายในไดเรียนรูและถายทอดสูคนรุนหลังๆ และ
ขณะเดียวกันเพ่ือใหคนภายนอกไดเรียนรูวาแตละ
ทองถิ่นมีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และสังคมท่ีแตกตางไป มีระบบการ
บริหารจัดการแหลงเรียนรูและพิพิธภัณฑหลาย 
รูปแบบ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถใชประโยชนไดตามบทบาท
หนาท่ีที่กำหนดไว สิ่งสำคัญท่ีควรคำนึงถึง คือ  
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรู
อยางไรใหเปนการเรียนรูอยางสรางสรรค การให
ความหมายและความรูจากส่ิงท่ีแสดงจึงเปนเร่ืองสำคัญ 

ท้ังน้ีการบริหารจัดการเรียนรู มีข้ันตอน ดังน้ี 
1. รวบรวมและจัดแสดงเ ร่ืองราวทาง

วัฒนธรรม ภาพลักษณท่ีปรากฏใหเห็นของแหลงเรียนรู
จะเปนความประทับใจเบื้องตน ไดแก ความสะดวก
ของเสนทางเดินชม ความสะอาด และเรื่องราวของ
สิ่งของที่จัดแสดงวามีความนาสนใจ มีความตอเนื่อง
เปนระบบ มีการปรับเปล่ียนใหทันสมัยเสมอ มีแนวคิด
ในการจัดแสดงท่ีสรางสรรคหรือไม โดยเนนใหผูมา
เรียนรูไดรับสิ่งที่เปนความหมายและความรูผนวกกับ
จินตนาการ เชน การใชคำถามเพ่ือใหผูชมไดคิดและ
คนหา ปริศนาคำทาย การเชื่อมโยงกับจุดแสดงอื่นๆ 
การใชสีสันที่แตกตาง ใชสื่อสรางสรรค ใชการตูนเปน
ตัวเดินเรื่อง เปนตน 

2. กำหนดสถานท่ีใหความรูในรูปแบบการ
 

    

ศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึงเปนการศึกษาที่ไมมีรูป
แบบตายตัว มีวิธีการท่ีหลากหลายที่นำไปสูการเรียน

รู เปนการศึกษาที่เกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีเปนการเรียนรู
จากประสบการณ จากการทำงาน จากบุคคล จาก
ครอบครัว จากชุมชน จากแหลงความรูตางๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ “ไมมี” ไมมี
หลักสูตรไมมีเวลาเรียนท่ีแนนอน ไมจำกัดอายุ  
ไมมีการลงทะเบียน และไมมีการสอน ไมมีการรับ

ประกาศนียบัตร มีหรือไมมีสถานท่ีเรียนที่แนนอน 
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เรียนท่ีไหนก็ได ลักษณะการเรียนสวนใหญเปนการ
เรียนเพ่ือความรูและนันทนาการ อีกทั้งยังไมจำกัด
เวลาเรียน สามารถเรียนไดตลอดเวลาและเกิดข้ึนใน
ทุกชวงวัยตลอดชีวิต (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 
2538)  แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเปนเร่ืองราววิถี
ชีวิตของชุมชนนั้นๆ คนในชุมชนสามารถเรียนรูไดทุก
เมื่อ แตมีขอนากังวลคือ คนใน “ลืม” ที่จะหันมามอง
และทบทวนเร่ืองราววัฒนธรรมชุมชนของตน แตมี

กระแสคนนอกท่ีสนใจเรียนรูอดีตและความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม จึงทำใหแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมยัง
คงมีความสำคัญตอการเรียนรู การสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูอยางสรางสรรคตามอัธยาศัยสามารถทำได
โดยการจัดนทิรรศการ การใชสื่อ การเสนอขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต เว็บไซต โปสเตอร กิจกรรมเลาเรื่องราว
ทางวัฒนธรรม ละคร และหนังสั้น เปนตน 

3. สรางกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง 
โดยมีหลักการท่ีผู เ รียนจะเรียนรูตามความสนใจ 
ความตองการ และความถนัดอยางมีเปาหมาย เลือก
วิธีการเรียนรู และสามารถประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองได  ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรม
ควรตองคำนึงถึงผูเรียนที่มีความแตกตางกันในแตละ

บุคคล ทั้งความสามารถในการเรียนรูและวิธีการเรียน
รู ควรมีการจัดการขอมูล เนื้อหา เวลา ใหเอื้อตอ 
ผูเรียนและใหสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม
ได หรือสามารถสรางสรรคเปนแนวคิดใหม ๆ ได เชน 
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการเรียนรู และเกมส โดยมี
บุคลากรที่เขาใจและคอยเอื้ออำนวยการเรียนรู 

4. คนในชุมชนทองถ่ินรวมกันสรางเรื่องราว
ประวัติศาสตรและสังคมของตนเอง ความคงอยูและ
ความหมายของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเปนเรื่อง
ของชุมชน การสรางการมีสวนรวมในการศึกษาสืบคน 
ทบทวนตรวจสอบขอมูล นำเสนอผล รวบรวม จัดเก็บ 

นำเสนอ เผยแพร สรางสรรควิธีการและกิจกรรม 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู กระบวนการทั้งหมดควรเกิด
จากคนในชุมชน หรือเปนความรวมมือกับนักวิชาการ 

นักวิจัยชุมชนที่ทำงานรวมกัน และสถาบันการศึกษา

ทั้งระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา สามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการสืบคน ถายทอดแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรมชุมชนกับภารกิจการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมได จากการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research) ใน
โครงการสืบคนประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถ่ิน: การ
เรียนรูกระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนใน

พื้ น ท่ี อ ำ เภอหว าน ใหญ และอำ เภอหนอง สู ง  
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จังหวัดมุกดาหาร (คีรีบูน จงวุฒิเวศย และมาเรียม 
นิลพันธุ, 2548) ไดเสนอรูปแบบ กระบวนการ และ
เทคนิคการดำเนินงานรวมกับชุมชนโดยยึดหลักการ
ทำงานรวมกันทุกขั้นตอน กำหนดประเด็นรวมกัน 
เปดเผยขอมูล ทำงานตามสภาพธรรมชาติ (Natural 
Setting) ยืดหยุน สรางความไววางใจ ทำงานบนความ
สัมพันธแบบเครือญาติ ทำงานรวมกับกลุมคนที่
หลากหลายตางบริบท เพศ วัย และอาชีพ ชักชวน
เด็กและเยาวชนใหเขามามีสวนรวม ใชการสนทนา 
ซักถามเพ่ือกระตุนใหคิดและรวมกันหาคำตอบ  

เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดแสดงอัตลักษณ รวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีแลกเปล่ียนความรู
ประสบการณ และการจัดแสดงขาวของที่แสดงถึงวิถี
วัฒนธรรมชุมชน ถายทอด ประชาสัมพันธ ผานงาน
บุญ งานพิธี เชื่อมโยงเรื่องราววัฒนธรรมเขากับความ
สนุกสนาน กิจกรรมบันเทิงของชุมชน ใหการยอมรับ
นับถือใหเกียรติและยกยองผูอาวุโสในชุมชน มี 
พลวัตในการทำงานอยางตอเนื่อง และมองชุมชน 
ทั้งระบบแบบองครวม ใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยง
กับมิติตาง ๆ 

5. จัดหาความรวมมือ โดยรวมมือกับภาค
รัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ่น เพื่อจัดทำองคความ
รู ความรวมมือกันระหวางภาคสวนตาง ๆ และ
บูรณาการกับองคกรตาง ๆ เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมในการจัดการกระบวนการเรียนรูในแหลง
เรียนรู ความรวมมือดังกลาวไมเพียงแตทำใหองคความ
รูของชุมชนทองถ่ินมีความสมบูรณขึ้น ยังกอใหเกิด

ความผูกพัน ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นนั้นดวย 
ดังขอเสนอแนะจากงานวิจัย เรื่อง แนวทาง

การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดานมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน (คีรีบูน จงวุฒิ
เวศย และคณะ, 2557) การจะพัฒนาและใชประโยชน

จากแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน
น้ันควรสงเสริมการทำงานรวมกันระหวางคนในชุมชน
ท้ังตางเพศ ตางวัย ตางสถานะ โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
การเรียนรูทุกระบบ เพ่ือใหเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 
ระดมทรัพยากร คน ทุน การสนับสนุนจากทุกภาค
สวนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม สรางเครือขายคนทำงาน
วัฒนธรรมชุมชนทั้งแบบเปนทางการและไมเปน 

ทางการ มีการจัดการความรูวัฒนธรรมชุมชน กำหนด
อัตลักษณของชุมชนเพื่อสรางความรักสามัคคี  
เห็นคุณคาในเชื้อชาติและถิ่นกำเนิด และการยกยอง

ใหความสำคัญตอแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม บุคคล
ผูเปนภูมิปญญา และผูรวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู 
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6. สื่อที่ใชในการนำเสนอ มีสื่อที่ใชในการ
นำเสนออยางหลากหลาย เพื่อใหนาสนใจ ไมนาเบื่อ 
เหมาะสมและตอบสนองตอการเรียนรูของคนทุกเพศ
ทุกวัยได ในการพัฒนาสื่อนอกจากการศึกษาสภาพ
และความตองการเรียนรูของชุมชนแลว ควรมีบุคคล
จากชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือใหตระหนัก เห็นคุณคา
และสอดคลองกับสภาพและความตองการท่ีแทจริง 
ในกระบวนการผลิตส่ือ เน้ือหา ตัวส่ือ และการนำเสนอ

เปนเรื่องที่ทาทายมากกับความสรางสรรค เพราะการ
ผลิตสื่อสามารถคิดใหแตกตาง นาสนใจ กระตุน 
การเรียนรูไดอยางดี อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา 
ทามกลางความลาหลังทางเทคนิคในการจัดแสดง
สิ่ งของในพิพิธภัณฑของประเทศเพ่ือนบานน้ัน  
ปรากฏวาเขามีอะไรที่ใหทั้งความรู ความหมาย และ
ความเพลิดเพลินทางจินตนาการไดดีกวาพิพิธภัณฑ
หลายๆแหงของเรา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548) 

แนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนรู
อยางสรางสรรคผานแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  

การสงเสริมการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค
ผานแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมสามารถดำเนินการได 
ดังนี้  

1. สงเสริมใหมีเครือขายแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน 

2. ใชกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนเปน
หัวใจสำคัญตอความอยูรอดและความย่ังยืนของ 

แหลงเรียนรูทางวฒันธรรม  
3. เสริมสรางใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

จะทำใหเกิดการพัฒนาท้ังองคความรูและแหลงเรียน

รูทางวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม

ไรพรมแดน (Cultural learning resource without 

walls) ในความหมายท่ีวาทำใหทั้งชุมชนเปนแหลง
เรียนรู 

5. มุ งการจัดประสบการณเ รียนรูทาง
วัฒนธรรมแบบส่ือสารโตตอบกัน (Interactive learning 
experiences) ในแหลงเรียนรูใหมากที่สุด เปนการ

เพิ่มความนาสนใจ 
6. ออกแบบการจัดแสดงใหเปนหองทดลอง

การเรียนรู (Design as a learning lab) 
7. จัดหาเงินทุนและการสรางความย่ังยืน  

(Funding and sustainability) เพ่ือชวยสนับสนุน
การดำเนินงานของแหลงเรียนรู 

8. สรางความสัมพันธที่มีความหมาย 
และหุนสวนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ (Creating 
meaningful relationships and specialized 

partnerships) เพ่ือชวยค้ำจุนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนทองถิ่น  

บทบาทของสถาบันการศึกษา มีพันธกิจดาน

การบริการวิชาการแกสังคมและ การทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมที่เพ่ิมข้ึนจากการสอนและวิจัย เปนการ
บริการชุมชนและถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบการบริการของมหาวิทยาลัยตอสังคม  
(University Service Responsibility) ปจจุบันไดมี

เค รือข ายการทำงานวิชาการร วม กันระหว าง
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)  
มีหลักการพื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ ไดแก  

1) รวมคิดรวมทำแบบหุนสวน (Partnership) 2) รวม
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สรางประโยชนรวมกัน แกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual 
benefits) 3) รวมใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน 
(Scholarship) และ4) รวมประเมินผลกระทบตอสังคม
ท่ีประเมินได (Social impact) โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของ
คือ มหาวิทยาลัยรับรูและยอมรับคุณคา (Values) 
วัฒนธรรม (Culture) ความรูและทักษะ (Knowledge 
and skills) ของสังคม และทำงานใหเกิดประโยชนแก
ทั้งสองฝายรวมกัน 

การเรียนรูเชิงสรางสรรคจากแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม คงไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง
หรือของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เพราะวัฒนธรรม
เปนเร่ืองของทุกคนในชาติ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
เพื่อสงตอไปสูคนรุนตอไป เพื่อใหวัฒนธรรมยังคงอยู 
และเพื่อเปนฐานความรูความคิดในการใชวัฒนธรรม
เพื่อตอยอดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ อยางย่ังยืนที่
จะยังประโยชน การปลูกฝงการเรียนรูเชิงสรางสรรคจะ
ชวยเสริมทักษะการคิด จินตนาการ ซึ่งเปนเปาหมาย
หนึ่งของการศึกษาเรียนรูที่ตองการใหคนในชาติมี
คุณสมบัติของผูคิดสรางสรรค ท่ีจะสามารถเผชิญปญหา
และภาวะการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางชาญฉลาด 
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