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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรที่โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษ
ในนครเชียงตุง ใช้วิธีกำรศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัย กำรสัมภำษณ์และกำรศึกษำเชิงพื้นที่ ผลที่ได้คือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรจัดต้ังโรงเรยีน SYI  ที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนภำษำอังกฤษ ในขณะที่
โรงเรียนยังไม่มีหลักสูตรตำมแนวทำงของกำรพัฒนำหลักสูตร จึงได้มีกำรสนทนำเชิงแลกเปลี่ยนเพื่อ
ปรึกษำกันระหว่ำงผู้บริหำรโรงเรียน ผู้สอนและผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรศึกษำจำกศูนย์อำเซียนศึกษำ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เข้ำร่วมประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลกัสตูร
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของวัดยำงปู อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน SYI โดยที่ผู้เรียนจะ
ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพทำงด้ำนภำษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตรภำษำอังกฤษ โดยแนวทำงที่เกิดข้ึนคือกำรพัฒนำหลักสูตร
ร่วมกันด้วยกำรก ำหนดเกณฑ์ตำมกรอบ PDCA ที่เริ่มตั้งแต่มีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน มีกำรตรวจสอบประเมิน กระทั่งน ำไปสู่กำรปรับปรุงและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำร
พัฒนำตำมกรอบของกำรพัฒนำหลักสูตรต่อไป  

ค าส าคัญ: กำรพัฒนำหลักสูตร, อำณำบริเวณศึกษำ, นครเชียงตุง 

Abstract 
The purpose of this article was to study the guideline for curriculum 

development of English language schools in Keng Tung city. The methods of studying were 
document study, related research, in-depth interview and field study. Results indicated 
that facts of the SYI school establishment with the goal of developing English language 
for students while the school does not have clearly curriculum in accordance with the 
curriculum development guidelines. Therefore, discussions between school 
administrators, instructors and educational expert from ASEAN Studies Centre, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University was set in order to conduct the curriculum 
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development following the goal of the human resource development of Wat Yang Boo 
which is the location of the SYI School. Students are trained to be a person with quality 
with language, religion, traditions, culture, and ways of life that co-ordinate with the 
management of English language courses. The approach of curriculum development has 
set and followed with the criteria based on the PDCA framework that has been started in 
a systematic planning, have implemented the plan, have an assessment, and lead to 
improvements continually from the developing results according to the framework of the 
curriculum development. 

Keywords: Curriculum Development, Area Studies, Keng Tung City 
 
ปฐมบทว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร ณ นครเชียงตุง 
 สืบเนื่องจำกผู้ เขียนได้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยเรื่อง “Trends of Educational 
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community” อั น เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
ผลงำนวิจัยของศูนย์อำเซียนศึกษำ ที่ได้รับงบประมำณอุดหนุนจำกสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  พร้อมทั้งได้น ำส่วนหนึ่งของผลกำรวิจัยไปน ำเสนอที่ Assumption 
University  เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561 ในงำน International Conference: Fairness and Justice 
in the Social Development of ASEAN Countries ใ นป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง  “ Right to Education of 
Multicultural Countries for Unity in ASEAN Community” จำกข้อมูลที่น ำ เสนอที่ สะท้อนคิด
เกี่ยวกับกำรศึกษำ และทิศทำงของกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้รับกำรประสำนจำกนิสิตชำวไทใหญ่ที่อยู่ในหอ้ง 
ประชุมนั้นด้วย คือ ท่ำน จ้ำว ค ำแลง (Ven.Jao Khamleng Kheminda) นักศึกษำระดับปริญญำโทที่
มหำวิทยำลัยแห่งนี้ ในกำรน ำเสนองำนวิจัยได้เสนอแนวคิดในเรื่องกำรศึกษำที่จะเป็นช่องทำงในกำร
ส่งเสริมสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมของมนุษย์ และแนวทำงในกำรพัฒนำคือกำรพัฒนำกำรเรียนกำร 
กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนร่วมกันของสมำชิกในประชำคมอำเซียน หลังจำกกำรประชุมสมัมนำ
เสร็จสิ้น  ท่ำนจึงประสำนและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนภำษำอังกฤษ SYI  ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนที่ท่ำน
เคยศึกษำภำษำอังกฤษ SYI จึงเป็นที่มำของกำรรับรู้ของผู้เขียน โดยกำรพูดคุย ท่ำนประสงค์อยำกให้
ผู้เขียน ที่ท ำวิจัยเกี่ยวกับกำรศึกษำในอำเซียน และมีควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตรหรือพัฒนำหลกัสตูร 
ให้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบหลักสูตร จึงได้ข้อสรุปโดยกำรเชิญไปเยี่ยมเยียน โรงเรียน SYI รวมทั้งช่วย
พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เปิดมำเป็นเวลำหลำยปีให้เป็นหลักสูตรที่มีทั้งกลไก กระบวนกำร กำร
เรียนกำรสอน รวมไปถึงกำรวัดผลประเมินผลตำมรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งน่ำจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียนและกำรจัดกำรศึกษำในระยะยำว กำรประสำนข้อมูลเพื่อกำรเดินทำงจึงเกิดข้ึน เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนำหลักสูตรที่ SYI ณ นครเชียงตุง โรงเรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำเยำวชน ในเชียงตุงของกลุ่ม
ชำติพันธ์ุไทใหญ่ ประเทศสหภำพเมียนมำร์ ซึ่งเป็นที่มำของเรื่องและบทควำมที่จะได้แบ่งปนัประสบกำรณ์
ของกำรศึกษำเชิงพื้นที่ต่อไป 
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ภาพท่ี 1 ผู้เขียนร่วมเป็น Guest speaker ในงำน  International Conference: Fairness and Justice in the 

Social Development of ASEAN Countries น ำ เ สนองำนเ รื่ อ ง  “Right to Education of 
Multicultural Countries for Unity in ASEAN Community” ที่ Assumption University กรุงเทพ 
ฯ เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561 (ภำพ: Assumption University) 

 
จุดเริ่มต้นของการเดินทางเพ่ือไปพัฒนาหลักสูตร 
 โดยปกติกำรเดินทำงของผู้เขียนนั้นได้เคยเดินทำงไปเมียนมำร์หลำยครั้ง แต่จะเป็นกำร
เดินทำงด้วยเครื่องบินและไม่ต้องใช้วีซ่ำ แต่เมื่อจะเดินทำงไปยังเชียงตุงท ำให้ได้ควำมรู้เพิ่มมำอีกว่ำ หำก
ต้องเดินทำงข้ำมชำยแดนแผ่นดิน จ ำเป็นต้องมีกำรท ำวีซ่ำ จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนต้องไปท ำวีซ่ำที่สถำนทูต
เมียนมำร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสำทร โดยมีค่ำใช้จ่ำยค่ำวีซ่ำ จ ำนวน 1,300 บำท ใช้เวลำ 3 วันท ำกำร ซึ่ง
ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน ำอีกประเภท คือแบบ “ด่วน” ท ำเช้ำได้เย็น แต่ก็มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มไปเป็น 2 พันกว่ำ
บำท แต่ด้วยไม่รีบและอยำกเห็นกระบวนทำงวีซ่ำ  กรณีเดินทำงข้ำมแดนแผ่นดินว่ำมีรูปแบบและวิธีกำร
อย่ำงไร จึงเลือกแบบไม่ด่วน  กำรเริ่มท ำวีซ่ำ จึงเป็นจุดเริ่มของกระบวนกำรเดินทำงไปยังประเทศเมียน
มำร์ หำกเทียบเคียงว่ำถ้ำน่ังเครื่องไปลงที่ย่ำงกุ้ง แล้วต่อเครื่องภำยในประเทศไปลงสนำมบินเฮโฮ (Heho 
Airport) ตองจี (Taunggyi) เมืองหลวงของรัฐฉำน แล้วต่อรถ 300 กิโลเมตร ก็คงเดินทำงสมบุกสมบันไป
อีกแบบ หรือไม่ก็นั่งเครื่องไปลงย่ำงกุ้ง แล้วต่อมำยังท่ำข้ีเหล็ก (Tachilek Airport) แล้วนั่งรถไปเชียงตุงอีก
ร้อยกว่ำกิโลเมตร ก็จะดูซับซ้อนเกินไป วิธีกำรเดินทำงจึงเป็นกำรหำต๋ัวเพื่อนั่งเครื่องไปลงเชียงรำยก็น่ำจะ
เป็นวิธีกำรที่ดีและสะดวกส ำหรับกำรเดินทำงข้ำมเขตแดนแผ่นดิน แต่ด้วยใกล้เทศกำลปีใหม่ เครื่องบิน
รำคำถีบตัวสูงไปตำมสภำพควำมต้องกำรของคนในช่วงเทศกำลปีใหม่ กำรเดินทำงจึงไปสิ้นสุดลงด้วยกำร
ที่ผู้เขียนจองตั๋วรถทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพ - แม่สำย ด้วยบริษัทกำรเดินรถแห่งหนึ่ง  กำรเดินทำงจึงเริ่มขึ้น
ระหว่ำงวันที่ 26 ธันวำคม 2561 เส้นทำงกรุงเทพ แม่สำย นั้นมีระยะทำงกว่ำ 850 กิโลเมตร ไปถึงที่นั่นใน
เวลำเช้ำ จำกนั้นจึงจัดกำรข้ำมแดนผ่ำนยังช่องทำง ของช่องตรวจคนเข้ำมือง (ตม.) ของไทยและเมียนมำร์ 
จำกนั้นท่ำน จ้ำว ค ำแลง (Ven.Jao Khamleng Kheminda) นิสิตปริญญำโท ที่ประสำนกันไว้ในช่วงเวลำ
ตำมที่นัดหมำย ได้จัดหำรถมำรับไปยังเชียงตุง ที่ต้องใช้เวลำเดินทำงกว่ำ 150 กิโลเมตร ระยะทำงต้องข้ึน

https://web.facebook.com/hashtag/assumption?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB_gZEGG0UCnbatGGOBNcZtbdTwfGbmRlLBhOogEy76tPDyFmxQdRSrO8zTJSdowkJ-THEc0zq0g8_zgOBRHF-ImrpcwcF9z7Z6PK-ZdEKMW6VvA8go1fPQ3dBdjqGAhsxrNI7cTKGpY63wxEUxpBQEgzMZDdrZEkdtqqTwq4WCdOECZVInyvx-2ugZtlieOo_d9qUcn-Yst7m-19hhKiTTBsbwcWsWD-WR-Zai0Ye7Q7-y2kgOFrGYCdNUu88mkO5HGPcUKCdJbq8f1nzg0pvGn9SnlF8tgFgxIUHSow7sL4Gp2WotbczrgGRV-WbXweCFsdWmy1_jf3eXy3pDXLgphtEj&__tn__=%2ANK-R
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เขำ ตลอดกำรเดินทำง จับเวลำในกำรเดินทำงเกือบ 4  ช่ัวโมง ถึงปลำยทำง ซึ่งตลอดสองข้ำงทำงยังเป็น
ภูเขำ ที่รำบทำงกำรเกษตร และที่นำบนไหล่เขำ และธรรมชำติของภูเขำที่เรียงรำยสลับกัน จึงอำจเรียกได้
ว่ำเป็นเมืองในหุบเขำก็ไม่ปำน  อำจเป็นที่มำของค ำเรียกในควำมหมำยของเชียงตุงที่ว่ำ เมืองแห่งหุบเขำ 
เมืองร้อยวัด ซึ่งตลอดข้ำงทำงและทำงเข้ำเมืองจะพบวัดทำงพระพุทธศำสนำจ ำนวนมำก และมีเอกลักษณ์
สวยงำมในแบบของตัวเอง และก่อนที่จะเข้ำที่พักท่ำนจ้ำว ค ำแลง พร้อมคณะได้พำผู้เขียนไปยังวัดพระ
ธำตุจอมค ำและอีกหลำยวัด ในเมืองเชียงตุงประหนึ่งเป็นกำรบอกให้รู้ถึงปลำยทำงว่ำเรำเดินทำงถึงเชียงตงุ
แล้ว   
 
แม่สาย การค้าชายแดนรายได้หลักหน่ึงของไทย 

ในกำรเดินทำงนับตั้งแต่ชำยแดน ไปจนถึงเชียงตุง เรำจะพบสินค้ำสองชนิด คือสินค้ำที่เป็น
สินค้ำพื้นเมืองประเภทอำหำร กำรกิน หรืออื่น ๆ ที่เนื่องด้วยวิถีท้องถ่ินสำมำรถผลิตและน ำมำเป็นสินค้ำ
หรือวัตถุดิบส ำหรับชำวบ้ำนและชำวเมือง ให้สำมำรถน ำไปประกอบอำหำรหรือปรุงหรือด ำเนินกำรได้ อีก
ประเภทหนึ่งเป็นสินค้ำแบบมีบรรจุภัณฑ์ที่มีแบบแผนชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ำน ำเข้ำจำกประเทศ
ไทย ด้วยใกล้กับชำยแดนไทยมีพื้นที่ประมำณกว่ำ 150 กิโลเมตร รวมไปถึงสินค้ำจำกประเทศจีน สินค้ำที่
ผลิตได้จำกประเทศเมียนมำร์เอง โดยสำระส ำคัญ จำกข้อมูลของกำรค้ำชำยแดนในจุดผ่ำนแดนถำวรและ
จุดผ่อนปรน ๆ จ ำนวนมำก ท ำให้ทรำบว่ำกำรค้ำชำยแดนในแต่ละปีสร้ำงรำยได้ หรือมูลค่ำน ำเข้ำแก่
ประเทศไทยจ ำนวนมำก ดังปรำกฏจำกค ำบอกเล่ำของม่อนแก้ว นักธุรกิจรุ่นใหม่ชำวไทใหญ่ที่ว่ำ “สินค้า
ไม่ใช่จากเมืองไทย ไม่เอานะ  คุณภาพของสินค้า ท าให้เกิดการใช้งานที่ดีกว่า และเป็นประโยชน์ต่อการ
รักษา คุณภาพน าสินค้า”  

เมียนมำร์ในองค์รวมเป็นประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีควำมส ำคัญทั้งทำงประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
และเศรษฐกิจ มีชำยแดนติดกับประเทศไทยตั้งแต่แม่ฮ่องสอน เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก กำญจนบุรี รำชบรุี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง รวมระยะทำงกว่ำ 2,400 กิโลเมตร กำรเช่ือมโยงทำงเศรษฐกิจ โดย
เมียนมำร์ยังไม่สำมำรถผลิตสินค้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรบริโภคในประเทศได้อย่ำงเพียงพอ กำร
น ำเข้ำจึงเป็นกลไกส ำคัญ โดยเฉพำะสินค้ำอุปโภคบริโภค อำทิ อำหำร เสื้อผ้ำ ยำรักษำโรค และวัสดุ
ก่อสร้ำงที่ยังเป็นสิ่งจ ำเป็นและมีควำมต้องกำรเพิ่มข้ึน นอกจำกนี้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำทิ  
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งไทยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำดังกล่ำวเพิ่มข้ึนได้เป็นอย่ำงดี  
เนื่องจำกเมียนมำร์มองว่ำสินค้ำไทยเป็นสินค้ำมีคุณภำพสูง รูปลักษณ์สวยงำม คงทน และได้มำตรฐำน  

จำกข้อมูลในปี 2560 พบว่ำ เมียนมำร์เป็นคู่ค้ำส ำคัญกับประเทศไทยที่มูลค่ำรวมอยู่ที่ล ำดับที่ 
19 โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (2556-2560 ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่ำเฉลี่ยประมำณปีละ 7,285.4 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ รวมทั้งในปี 2560 ไทยได้ดุลกำรค้ำ 1,709 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 5.4  ที่ไทยได้ดุลกำรค้ำ 1,823 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ โดยล่ำสุด ในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่ำกำรค้ำ
รวมของสองประเทศ 6,179 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นมูลค่ำกำรส่งออกจำกไทยไปเมียนมำร์ 
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3,944 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่ำกำรน ำเข้ำของไทยจำกเมียนมำร์ 2,235 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยไทย
ได้ดุลกำรค้ำ 1,709 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  

กำรส่งออกในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) เมียนมำร์เป็นตลำดส่งออกอันดับที่ 17 ของไทย ในช่วง 5 
ปี ที่ผ่ำนมำ (2556–2560 ม.ค.-พ.ย.) กำรส่งออกของไทยไปเมียนมำร์มีมูลค่ำเฉลี่ยประมำณปีละ 
4,064 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 กำรส่งออกของไทยไปเมียนมำร์ มีมูลค่ำ 4,178 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ 
เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.15 โดยล่ำสุด ในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) กำรส่งออกของไทยไป
เมียนมำร์มีมูลค่ำ 3,944 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6 กำรน ำเข้ำในปี 
2560 (ม.ค.-พ.ย.) เมียนมำร์เป็นตลำดน ำเข้ำอันดับที่ 21 ของไทยใน ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (2556–2560 
(ม.ค.-พ.ย.)) กำรน ำเข้ำของไทยไปเมียนมำร์มีมูลค่ำเฉลี่ยประมำณ ปีละ 3,220.6  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปี 2559 กำรน ำเข้ำของไทยจำกเมียนมำร์มีมูลค่ำ 2,354 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 33.98 โดยล่ำสุด ในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) กำรน ำเข้ำของไทยจำกเมียนมำร์มีมูลค่ำ 2,235 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 1 สินค้ำส่งออกและน ำเข้ำส ำคัญของไทย 
สินค้าส่งออกส าคัญของไทย สินค้าน าเข้าส าคัญของไทย 

10 อันดับแรก ได้แก ่
 เครื่องดื่ม (210.3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 น้ ำมันส ำเร็จรูป (200.9 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 น้ ำตำลทรำย (192.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (144.9 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ) 
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล  

 (121.6 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 เคมีภัณฑ์  (89.0 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรสำเร็จรูปอื่นๆ 

(83.1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 ผ้ำผืน (73.8  ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
  เครื่องส ำอำง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษำผิว (65.6 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 รถจักรยำนยนต์และส่วนประกอบ (145.3 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ) 
 

10 อันดับแรก ได้แก ่
 ก๊ำซธรรมชำติ (925.5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 เนื้อสัตว์ส ำหรับกำรบริโภค (55.4 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ) 
 สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ (37.3 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ) 
 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ท้ำพันธ์ุ (34.1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช (24.0 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ) 
 ไม้ซุงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (23.9 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ) 
 สัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสตัว์ (19.5 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั) 
  สัตว์น้ ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป (16.7 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ) 
 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจำกผัก ผลไม้ (16.2 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ) 
  เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ (12.2 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ) 
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ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์  โดยควำม 
       ร่วมมือจำกกรมศุลกำกร  

  
ภาพท่ี 2  กำรส ำรวจตลำดเพื่อเช่ือมโยงไปสู่กำรศึกษำกำรค้ำชำยแดน ในกำรเดินทำงเชียงตุงในครั้งนี้ที่

พบเห็นสินค้ำที่ผลิตจำกประเทศไทยจ ำนวนมำกเพื่อสอบถำมคนในพื้นที่ได้ข้อมูลว่ำสินค้ำไทยมี
คุณภำพและเป็นที่นิยมของลูกค้ำในทุกชำติพันธ์ุในสหภำพเมียนมำร์เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน
บ้ำนอื่น ๆ (ภำพ: ผู้เขียน 29 ธันวำคม 2561) 

 

 ในบรรดำด่ำนศุลกำกรต่ำง ๆ ศุลกำกรสังขละบุรีจังหวัดกำญจนบุรีมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงอันดับ
ต้นของประเทศ มีมูลค่ำ 114.6 พันล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 58 ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทย
เมียนมำร์ (ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำก๊ำชธรรมชำติ) กำรส่งออกผ่ำนด่ำนแม่สอดจังหวัดตำกมีมูลค่ำสูงสดุคิด
เป็นร้อยละ 55 ของกำรส่งออกสินค้ำไทยไปเมียนมำร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ ำมันดีเซล เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
น้ ำมันเบนซิน ผ้ำผืนและด้ำย และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และขณะที่สิน ค้ำน ำเข้ำส ำคัญอำทิ ก๊ำช
ธรรมชำติ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์น้ ำ ผัก ของปรุงแต่งจำกผัก และไม้ซุง  
 

ตารางท่ี 2 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย-เมียนมำ (รำยด่ำนฝั่งเมียนมำ) ปี 2560 และ 2561 
             (USD in Million) 

 
ด่าน 

(1 เม.ย. 2559 – 2 ก.พ. 2560) (1 เม.ย. 2560 – 2 ก.พ. 2561) 

ส่งออก น าเข้า รวม ส่งออก น าเข้า รวม 

Kyaing Tong (เชียงตุง) 2.056 2.218 4.274 0.213 1.503 1.716 

Tachileik (ท่ำขี้เหล็ก) 12.150 58.699 70.849 13.302 57.662 70.964 

Myawaddy (เมียวดี) 48.969 708.268 757.237 64.283 686.536 750.819 

Kawthaung (เกำะสอง) 48.814 51.325 100.139 107.761 50.946 158.707 

Myeik (มะริด) 130.834 38.922 169.756 150.557 60.222 210.779 

Nabulae/Htee Khee (เนบิวลำ/ทิกิ) 10.422 0.611 11.033 3.916 6.963 10.879 
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Mawtaung (มอต่อง) 1.795 0.738 2.533 3.829 1.974 5.803 

ท่ีมา: Ministry of Commerce of the Republic of the Union of Myanmar 
 เมื่อผ่ำนชำยแดนและเห็นกำรค้ำชำยแดนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จำกสำยตำ จึงได้ค้นคว้ำ
ข้อมูลน ำเสนอแบ่งปันเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรค้ำชำยแดน โดยท่ำ
ข้ีเหล็กที่ผู้เขียนผ่ำนไป และปลำยทำงคือเชียงตุงอีกเมืองหนึ่งในเมียนมำร์ที่กิน ใช้ บริโภคสินค้ำไทยผ่ำน
กำรค้ำชำยแดนอีกช่องทำงหนึ่ง รวมทั้ง เมียนมำร์เป็นประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีควำมส ำคัญของกำรค้ำ
ชำยแดน ด่ำนแม่สำยและไปถึงเชียงตุงอันเป็นเป้ำหมำยของกำรเดินทำง นอกเหนือจำกเป็นสถำนที่ทำง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในแถบเชียงตุง และแม่สำยท่ำข้ีเหล็ก ที่นัยหนึ่งมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในองค์
รวมร่วมกับประเทศไทยทั้งประเทศ ซึ่งถ้ำสนใจอำจศึกษำเพิ่มเติมจำก กรวรรณ สังขกร  และกำญจนำ จี้
รัตน์ (2553)  ในงำนวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำเมืองชำยแดน เพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวและ
กำรค้ำในลุ่มแม่น้ ำโขง” หรืองำนของ สิริรัฐ สุกันธำ (2559: 221-244) เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรกำรค้ำ
ชำยแดนในเขตภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย-Border Trade Management in the Upper North 
of Thailand” ทั้งในงำนของ สุณัฐวีย์ น้อยโสภำ (2557: 118-126)  เรื่อง “บทบำทของกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศผ่ำนชำยแดนทำงบกของประเทศไทย” หรือในงำน ปวีณำ ลี้ตระกูล  และณัฐสุชน อินทรำวุธ 
(2554) “บทบำทของกำรค้ำชำยแดนต่อกำรกระจำยรำยได้และควำมยำกจนในจังหวัดเชียงรำย -The 
Role of Border Trade on Income Distribution and Poverty in Chiang Rai Province”  เป็นต้น 
เพื่อจะได้เป็นองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจ พร้อมทั้งเห็นทิศทำงของเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนในองค์รวม
ของประเทศ  
 จำกข้อมูลเรื่องกำรค้ำระหว่ำงเขตแดนของทั้งสองประเทศท ำให้ได้สำรสนเทศเกี่ยวกับควำม
จ ำเป็นในกำรค้ำขำยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนซื้อหำเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนั้น กำรสื่อสำรจึงมีควำมจ ำเป็น
กำรติดต่อเช่ือมโยงกันในระหว่ำงกำรค้ำขำย คนในท้องถ่ินต่ำงมีภำษำพื้นถ่ินในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน 
อย่ำงไรก็ตำมภำษำกลำงที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งคือภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นภำษำสำกลในกำรสื่อสำรในทุก
บริบทของสังคมทั้งทำงเรื่องกำรค้ำ กำรศึกษำ และกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก ดังนั้น 
กำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้กับพลเมืองของประเทศจึงมีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งผู้เขียน
จะได้น ำเสนอเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับผู้
ที่สนใจ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในนครเชียงตุง รัฐฉำน ประเทศเมียนมำร์ ซึ่งจะได้น ำเสนอเป็นต่อไป 
 
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน SYI เพ่ือพัฒนาเยาวชน  
 ช่วงเช้ำของวันที่ 27 ธันวำคม 2561 ผู้เขียนได้เดินทำงไปยังวัดยำงป ูพบอำจำรย์ และผู้จัดกำร
เรียนกำรสอน เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักของกำรเดินทำงไปยังเชียงตุงว่ำด้วยเรื่องกำรพัฒนำ
หลักสูตรภำษำอังกฤษ ที่นับว่ำมีควำมส ำคัญทั้งในกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำน และกำรค้ำ รวมไป
ถึงกำรประกอบอำชีพ สิ่งที่ผู้เขียนได้ร่วมเดินทำงและเห็นว่ำภำษำคือโอกำสทำงของชีวิต อำชีพ และ
รำยได้ รวมทั้งเป็นช่องทำงที่ส ำคัญ ที่โรงเรียน SYI (School of Youth Improvement) เป็นโรงเรียน
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เอกชนภำษำอังกฤษ ที่ก่อตั้งโดย Venerable Zaw Ti Ka พระภิกษุชำวไทใหญ่ ที่เป็นทั้งเจ้ำอำวำสและผู้
ก่อตั้ง โรงเรียนตั้งอยู่ที่วัดยำงปู (Yangboo Monastery) และสำมำรถจัดกำรศึกษำมำเป็นเวลำหลำยปี 
และในเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำนั้นได้สะท้อนให้เห็นพัฒนำกำรของนักเรียน ครู และคนที่จบกำรศึกษำจำกที่
นั่น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำรเรียนด้ำนวัฒนธรรมไต หรือภำษำไต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของควำมเป็นคนไต และที่ส ำคัญกำรเรียนภำษำที่ SYI ต้องใช้กำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ
ตลอดระยะเวลำของหลักสูตร โดยหลักสูตรจะมีก ำหนด 8 เดือน เด็กที่มำเรียนจะเป็นแบบโรงเรียนกิน
นอน อยู่ประจ ำใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนพี่น้อง เป็นแหล่งบ่มเพรำะกำรศึกษำให้กับเด็กรุ่นต่อรุ่น จนกระทั่ง
ปัจจุบัน  
 

 
ภาพท่ี 3 อำคำรเรือนพักชำยหญิง อำคำรเรียน ของนักเรียน SYI ที่อุปถัมภ์จัดสร้ำงโดยครูบำบุญชุ่ม 

นักบุญไทใหญ่อันเป็นที่นับถือของไทใหญ่และชำวเชียงตุงด้วย  (ภำพ: ผู้เขียน 27 ธันวำคม 
2561) 

 
 มีข้อมูลว่ำโรงเรียนก่อตั้งมำต้ังแต่ ค.ศ.2001 ถึงปัจจุบัน 2018 ถ้ำนับเวลำกำรก่อตั้งก็กว่ำ 17 
ปี ผลิตผลของกำรพัฒนำเยำวชนกว่ำ 1,090 คน มำแล้ว จำกกำรได้พบกับ ท่ำน จ้ำว ค ำแลง (Ven.Jao 
Khamleng Kheminda) พระภิกษุไทใหญ่ ที่จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย และก ำลังศึกษำปริญญำโทด้ำนกำรศึกษำที่ ABAC หรือ มอนแก้ว (Morn Kyio)  นิสิต
สำวที่เพิ่งเรียนจบปริญญำตรี จำกมหำวิทยำลัยเชียงตุง เริ่มท ำธุรกิจในกิจกำรของครอบครัว และใช้
ภำษำอังกฤษคล่องแคล่วเหมือนภำษำแม่คือภำษำไทใหญ่ ที่ไม่แพ้ภำษำอื่น ๆ ทั้งจีน พม่ำ ไทย ก็สนทนำ
อย่ำงช ำนิช ำนำญเป็นที่น่ำประทับใจ  รวมไปถึงครู Kham Kyar  ที่เป็นผลิตผลของโรงเรยีน SYI มำแต่ต้น
แล้วพัฒนำมำเป็นผู้สอนในปัจจุบัน  ท ำหน้ำที่จัดกำรศึกษำให้กับรุ่นน้องต่อ ๆ  มำ ที่เรียนไปด้วยสอนไป
ด้วยเป็นเวลำหลำยปี และสำมำรถเขียน พจนำนุกรมไต-อังกฤษ ได้เล่มใหญ่ (Dictionary Tai-English) 
หำกพิจำรณำในภำพรวมย่อมเป็นเครื่องประกันได้เป็นอย่ำงดีว่ำภำษำอังกฤษกับคุณภำพของกำรจัด
กำรศึกษำย่อมเป็นเรื่องเดียวกัน โดยแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของท่ำนเจ้ำอำวำสคือกำรเน้นคุณภำพที่
ใช้ได้ เขียนได้ อ่ำนได้ และสื่อสำรตำมวัตถุประสงค์ของภำษำ ดังนั้น  สิ่งที่เห็นก็คือภำษำที่ถูกใช้ตำม
วัตถุประสงค์ “ภาษาเพ่ือการสื่อสาร” ที่ปรำกฏในบุคคล 3 คนเป็นอย่ำงน้อยรวมทั้งนิสิตที่ยังอยู่และ
ผู้เขียนได้มีโอกำสพบปะกับพวกเขำ และให้ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมเสนอ “เมนู” เด็ด 
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อำหำร “ไทใหญ่” ข้ำวซอย ซึ่งอำจเรียกว่ำก๋วยเตี๋ยวไทใหญ่ก็ได้ มีน้ ำซุปอุ่นๆ มีเครื่องปรุงแบบก๋วยเตีย๋ว
เป็นพริกเผำค่ัวบดจนละเอียดรสชำติคล้ำยน้ ำพริกเผำ พร้อมเครื่องปรุง เช่น น้ ำส้ม และอำหำรอื่น ๆ  ให้
พวกเรำได้รับประทำนหลังเสร็จกำรประชุมแล้วในช่วงมื้อเที่ยง  อันเป็นกำรเสริฟข้อมูลไปด้วยและ
รับประทำนอำหำรไปด้วย จำกนั้นก็ได้คุยกับนักเรียนที่มำเรียนในช่วงเป็นภำคเรียนเพื่อติวเข้มเตรียมตัว
สอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงของประเทศ โดยนักเรียนได้แบ่งปันข้อมูลในระหว่ำงกำรสนทนำแลกเปลี่ยน 
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่พูดภำษำอังกฤษสื่อสำรได้ แม้จะมีบำงคนที่ดูยังมีอำกำรเหนียมอำยเมื่อต้องพบกับคน
ต่ำงชำติ หรือคนแปลกหน้ำที่ต่ำงไปจำกสมำชิกของตัวเอง บรรยำกำศก็เป็นไปด้วยดี จำกนั้นทำงครู ได้พำ
ไปยังห้องสมุด อำคำรเรียน ห้องเรียน ที่ใช้ศำลำกำรเปรียญบ้ำง กุฏิพระบ้ำง แต่เสน่ห์คือควำมมุ่งมั่นของ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคน ไม่ใช่อำคำรและสถำนที่เป็นหลักเรียกว่ำเป้ำหมำยและวิธีกำรส ำคัญกว่ำ
องค์ประกอบอื่น ๆ  ในระหว่ำงกำรเยี่ยมชมสถำนที่ก็มีกำรแนะน ำหลักสูตร แนะน ำกำรเรียนกำรสอน 
แนะน ำสถำนที่พร้อมเล่ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักหญิงชำยที่ครูบำบุญชุ่ม (พระเถระที่เป็นนับถือของชำวไท
ใหญ่) ได้มำเป็นเจ้ำภำพจัดสร้ำงให้ ซึ่งแล้วเสร็จในระดับหนึ่งและสำมำรถใช้เป็นที่พักอำศัยได้ด้วย นับว่ำ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกันต่อไป  

 

 
ภาพท่ี 4 ประชุมกลุ่มระหว่ำงครูผู้สอนและนักเรียนบำงส่วนต่อควำมคำดหวังและกำรใช้หลักสูตรกำร

เรียนกำรสอนเพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรที่  SYI Yangboo Monestery  
(ภำพ: ผู้เขียน 27 ธันวำคม 2561) 

 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
 จำกผลกำรสืบค้นผลงำนวิชำกำรแนวกำรพัฒนำหลักสูตร มีปรำกฏให้เห็นจ ำนวนมำกใน
บริบทของกำรพัฒนำกำรศึกษำไทยและอำเซียน ได้แก่ ผลงำนของ ปุ้ม เจีย และจุฑำรัตน์ วิบูลย์ผล 
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(2557: 488-501) เรื่อง “กำรน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกหัดครูภำษำอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษำส ำหรับวิทยำลัยกำรฝึกหัดครูระดับจังหวัดรำชอำณำจักรกัมพูชำ (Proposed Guidelines 
for Developing Primary English Teacher Training Programs for Provincial Teacher Training  
Colleges, Kingdom of Cambodia) ผลงำนวิจัยของ ณิชำกร นิธิวุฒิภำคย์ และคณะ (2560: 37-51) 
เรื่อง “กำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของครูสอนภำษำอังกฤษระดับ
ประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (A Development of Training 
Curriculum on Project Work of Primary Level English Teachers Under the Office of the 
Basic Education Commission)  ผลงำนวิจัยของ ศุภณิจ กุลศิริ  และคณะ  (2553)  เรื่อง “กำร
ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรและกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 (The 
Evaluation of the Implementation of an English Language Standards-Based Curriculum and 
the Development of a School-based Curriculum under the Thai Basic Education 
Curriculum 2001) โดยสำระส ำคัญของผลงำนในภำพรวมคือ ลักษณะของกำรพัฒนำหลักสูตรจะมุ่งไปที่
เป้ำหมำยของหลักสูตร เป้ำหมำย สมรรถนะส ำคัญ และขอบเขตเนื้อหำ อันเป็นกรอบในกำรพัฒนำ
หลักสูตร ดังนั้น กระบวนกำรของกำรพัฒนำหลักสูตรจึงมีโครงสรำ้งที่ชัดเจนและมีเป้ำหมำยชัดเจนในกำร
พัฒนำให้เป็นหลักสูตรที่จะรองรับกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคนให้ไปถึงเป้ำหมำยปลำยทำงของกำรจัด
หลักสูตร และพัฒนำหลักสูตรด้วยเช่นกัน  
 ในส่วนของโรงเรียน SYI  เมื่อหลักสูตรจัดกำรศึกษำมำได้ระยะหนึ่ง คือเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 
ปี ผู้บริหำร ครู และนักเรียนในฐำนะผู้ใช้หลักสูตร จึงต้องกลับมำทบทวนและร่วมคิดเพื่อพัฒนำหลักสูตร
ร่วมกัน  ว่ำจะมีแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงไร ประกอบกับครั้งหนึ่งผูเ้ขียนได้ไปเสนองำนวิจัยเปน็
วิทยำกรบรรยำยในเรื่อง “Right to Education of Multicultural Countries for Unity in ASEAN 
Community” และท่ำน Jao Khamleng Kheminda ซึ่งถือว่ำเป็นศิษย์เก่ำและมีส่วนขับเคลื่อน จึงได้
เข้ำมำพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในกำรเสวนำในครั้งนั้น จึงเป็นที่มำของกำรเชิญมำร่วมพัฒนำหลักสูตร
ให้เป็นรูปแบบตำมกรอบของหลกัสตูรมำกขึ้น ไม่ใช่กำรสอนตำมหนังสือแบบเดิม แต่จะต้องมีกระบวนกำร 
เป้ำหมำย และกำรประเมินตำมแบบของกำรจัดกำรศึกษำแบบใหม่ โดยสิ่งที่เห็นสอดคล้องกันคือกำรจัด
กำรศึกษำจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์รวมทั้งจะเป็นกลไกหลักของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ให้เกิดควำมเท่ำเทียมและมีศักดิ์ศรีในกำรที่จะพัฒนำคนในอำเซียนด้วยเช่นกัน  ดังนั้น 
หลังจำกที่พบกับจ้ำวค ำแลง (Ven.Jao Khamleng Kheminda), ค ำ จำร์ (Kham Kyar)  และม่อน แก้ว 
(Morn Kyio) ในกำรประชุมกลุ่มย่อย และสนทนำแลกเปลี่ยนกับนักเรียนทีม่ีประสบกำรณ์กำรใช้หลกัสตูร 
เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร ท ำให้เห็นว่ำภำษำเป็นช่องทำงหนึ่ง ในกำรพัฒนำคน เพรำะกำร
พูดคุยกับนักเรียนเห็นว่ำนักเรียนมีประสิทธ์ิผลเชิงประจักษ์ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้ดี 
กำรลงทุนในคนผ่ำนกำรศึกษำนับว่ำเป็นกำรพัฒนำที่เป็นประโยชน์ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งต่อไปควำมรู้
เหล่ำนี้ที่อยู่ในคนจะเป็นกลไกกำรพัฒนำร่วมกันได้อีกในอนำคต แต่ในเวลำเดียวกันหลักสูตรที่จะเกิดข้ึน 
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เกิดข้ึนภำยใต้แนวคิดของกำรพัฒนำ แต่ด้วยข้อจ ำกัดของเวลำ (Time) สถำนที่ (Place) ทุน (Capital) 
และทีมในกำรท ำงำนร่วม (Team) ในอดีต แต่ก็ได้เริ่มต้นและด ำเนินมำแล้ว ในปัจจุบันกำรทบทวนเพื่อ
พัฒนำหลักสูตรจงึเป็นสิง่จ ำเป็น ให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร มีกำรวำงแผน (Planning) ในควำมเป็นหลักสตูร
ว่ำมีเป้ำประสงค์อย่ำงไร ซึ่งจำกกำรพูดคุยได้ข้อสรุปว่ำควำมต้องกำรหรือเป้ำประสงค์ของหลักสตูรคือกำร
พัฒนำภำษำอังกฤษให้ได้ประสิทธิผล  พัฒนำคนให้เป็นคนในศตวรรษที่ 21 ได้ เมื่อมีกำรวำงแผนแล้ว ยัง
น ำแผนไปพัฒนำด้วยกำรลงมือท ำ (Doing) เพื่อให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และน ำแนวทำง
ดังกล่ำวไปเสริมสร้ำงให้เกิดประโยชน์ จำกนั้นให้มีกำรตรวจสอบและประเมิน (Check) ประสิทธิผลของ
หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนำต่อ (Act) จนกลำยเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้จริงสอดคล้องกับช่วงเวลำ และมี
ประสิทธิผลเชิงประจักษ์รองรับกำรพัฒนำคนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งนับว่ำจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
หลักสูตรร่วมกัน ทั้งหมดเป็นข้อสรุปจำกกำรพูดคุยและปรกึษำร่วมกันของผู้เขียนและทีมงำนของโรงเรยีน 
SYI 
 

   

  
 

ภาพท่ี 5 คู่มือ หนังสือและต ำรำที่ใช้กำรเรียนกำรสอน อำทิ Interchange 1-3 , English Grammar, 
English Conversation ที่ SYI ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนตลอดระยะเวลำ 8 เดือนของหลักสูตร 
และตัวอย่ำงภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ (ที่มำ: ผู้เขียน, 27 ธันวำคม 2561; Online) 

 
ความคาดหวังต่อหลักสูตรและทิศทางของโรงเรียน SYI 
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 กำรจัดกำรศึกษำภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำเยำวชน มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเยำวชน โดยมีพระภิกษุ
ในพระพุทธศำสนำ เจ้ำอำวำสวัดยำงบอน เป็นผู้ก่อตั้งและมีส่วนส ำคัญขับเคลื่อนให้โรงเรียนและวัดมีส่วน
ร่วมในกำรท ำหน้ำที่อบพรมและพัฒนำเยำวชน และจัดกำรศึกษำต้ังแต่แต่ ค.ศ.2001-2018 ในปัจจุบัน  ที่
จัดกำรศึกษำผสมผสำนระหว่ำงกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตลอดระยะเวลำ 8 เดือน ที่เรียนภำษำอังกฤษ 
วัฒนธรรมประเพณีไตใหญ่ กำรด ำเนินชีวิต และพระพุทธศำสนำ โดยในช่วงมำอยู่เรียนภำษำอังกฤษจะมี
กำรจัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมำธิ ส่งเสริมวิถีพุทธให้กับเด็กที่มำเรียน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพหุ
วัฒนธรรมควำมหลำกหลำย โดยสัมผัสกับพื้นที่จริง และประสบกำรณ์จริงในชุมชน สิ่งที่เกิดข้ึนและได้เปน็
กำรฝึกกำรใช้ชีวิตร่วมกัน มีภำษำเป็นหลักในกำรส่งเสริม มีเป้ำหมำยในเรื่องอุดมกำรณ์ของควำมเป็นชำติ
พันธ์ุไทใหญ่ พระพุทธศำสนำเป็นเครื่องร้อยรัดร่วมกัน ซึ่งที่ผ่ำนมำจัดกำรศึกษำส ำหรับเยำวชนมำกว่ำ 18 
ปี รองรับผู้เข้ำรับกำรอบรมตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำกว่ำ 1,090 คน (ตำมตำรำงสถิตินักเรียน 3) ซึ่งหลัก 
 

ตารางท่ี 3 สถิติจ ำนวนนักเรียนของโรงเรียน SYI ระหว่ำง ค.ศ.2001-2018   

ปีการศึกษา จ านวน/นักเรียน ปีการศึกษา จ านวน/นักเรียน 
2001 26 2010 45 
2002 53 2011 55 
2003 48 2012 54 
2004 33 2013 50 
2005 30 2014 70 
2006 58 2015 81 
2007 37 2016 120 
2008 31 2017 127 
2009 40 2018 132 

ท่ีมา: ข้อมูลสถิติโดย Kham Kyar (เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561)  
 
สูตรเป็นแบบมุ่งส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีควำมรู้น ำไปใช้เป็นควำมรู้จริงหรือน ำไปใช้ได้ ซึ่งปณิธำนของเจ้ำอำวำส
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพัฒน์ (SYI) ให้แนวคิดว่ำคุณภำพส ำคัญกว่ำเกียรติบัตรหรืออื่นใด ซึ่งจำกกำรประสำน
พูดคุยประชุมกับคณะครูที่เป็นผู้แทนเจ้ำอำวำสในฐำนะผู้บริหำรให้ได้ภำพรวมครำว ๆ ของกำรพัฒนำ
หลักสูตร  ซึ่งจะได้น ำเสนอแนวทำงอันเป็นกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงมีเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์เพื่อไปสู่เป้ำประสงค์หลักตำมกรอบกำรพัฒนำหลักสูตรต่อไป  
 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ อันหมำยถึง ทั้งผู้บริหำร และคณะครูต้องกำรหลักสูตรที่มี
ควำมเที่ยงตรงในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งในอนำคตโรงเรียนจะมีจ ำนวนผู้เรียนมำกข้ึน ด้วยเหตุผลว่ำได้รับ
ควำมนิยมและมีผู้จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน SYI  สำมำรถไปสอบและเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ 
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ได้ดังกรณีของ Ven.Jao Khamleng ซึ่งเป็นผลจำกกำรจัดกำรศึกษำ เพียงแต่ว่ำหลักสูตรแบบเดิมเป็นกำร
จัดกำรศึกษำในลักษณะยึดตำมหนังสือไม่ได้มีกระบวนกำรของหลักสูตร หรือไกลในเรื่องกำรพัฒนำ
หลักสูตรอย่ำงเป็นระบบตำมกรอบของหลักสูตรที่มีกำรวำงแผน (Planning) ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำประสงค์ของหลักสูตร มีกำรด ำเนินกำร (Doing) แต่เป็นกำรปฏิบัติกำรภำยใต้หลักสูตรที่ถูกเขียนไว้
เดิมแล้วโดย เท่ำที่สังเกตใช้หนังสือ Interchange เป็นกรอบในกำรเรียนกำรสอน ท ำให้ผู้เรียนได้องค์
ควำมรู้ตำมกรอบของหนังสือที่เรียนนั้นด้วยเช่นกัน  
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิผล กล่ำวคือ เมื่อมำเรียนแล้วนักเรียนหรือผู้เรียนได้ควำมรู้
และน ำควำมรู้ไปพัฒนำคุณภำพชีวิตในองค์รวมได้อย่ำงมีประสิทธิผล หรือผลจำกกำรเข้ำเรียนย่อมเป็น
ประโยชน์ส ำหรับผู้เรียน กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรเรียนรู้ จึงย่อมจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำร
พัฒนำหลักสูตร ทำงผู้บริหำรและครูจึงได้มีกำรน ำเสนอเพื่อพัฒนำหลักสูตรตำมกระบวนกำรที่มีกำร
ประเมินหลักสูตร (Check) ตรวจสอบเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ว่ำมีข้อบกพร่องและมีจะมแีนวทำงที่จะแก้ไขได้
อย่ำงไร  จำกนั้นจึงด ำเนินกำร (Act) หรือประเมินผลจำกกำรใช้หลักสูตรว่ำมีประสิทธิผลอย่ำงไร แล้วจึง
น ำไปปรับปรุงพัฒนำ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำคน
และพัฒนำเยำวชนตำมกรอบของกำรจัดกำรศึกษำ จำกที่ได้สัมผัสและพบกับบุคคลที่เป็นผลิตผลจำกกำร
จัดกำรศึกษำ ท ำให้เห็นว่ำไม่ว่ำจะเป็น Ven.Jao Khamleng Kheminda อำยุ 30 ปี นิสิตที่เคยมำเรียนที่
โรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลำ 1  ปีและในปัจจุบันเป็นนักศึกษำปริญญำโทด้ำนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย 
อัสสัมชัญ ในประเทศไทย Kham Kyar อำยุ 32 ปี ผลิตผลจำกกำรจัดกำรศึกษำที่โรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบัน
เป็นครูที่โรงเรียน SYI ที่สำมำรถเขียนต ำรำด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษ และเรียบเรียงพจนำนุกรม         
ไต-อังกฤษ ให้เป็นเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนได้ หรือ Morn Kyio  อำยุ 24 ปี หญิง
สำวชำวไทใหญ่ที่เธอสำมำรถพูดจำกฉะฉำนคล่องแคล่วในหลำยภำษำทั้งอังกฤษ ไทย ไต พม่ำ จีน เคย
เรียนที่นี่ปัจจุบันประกอบกิจกำรธุรกิจของครอบครัว จำกกำรพบปะพูดคุย มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษได้
เป็นอย่ำงดี ซึ่งถือว่ำเป็นตัวอย่ำงของกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิผลเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นสิ่ง
ยืนยันในส่วนของประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรยืนยันสะท้อนให้เห็นว่ำ 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่นับว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงแท้จรงิ และย่อมเป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียนในบริบทของคนไทใหญ่และชำติพันธ์ุอื่นๆ ที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
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       ภาพท่ี 6  พจนำนุกรม Tai-English Dictionary ที่เกดิจำกควำมตั้งใจของครู Kham Kyar  
                    ที่ใช้เวลำกว่ำ 8 ปี ในกำรรวบรวมจัดพมิพ์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน SYI  
                    (ที่มำ: ผู้เขียน, 27 ธันวำคม 2561) 
 
 3. การผสมผสานความรู้สู่ชีวิตจริง กล่ำวคือ ผู้เรียนเมื่อมำเรียนและใช้ชีวิตในแบบของ
โรงเรียนกินนอน ในช่วงเวลำ 8 เดือน มีกำรผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้ภำษำและควำมรู้ในเชิงวัฒนธรรม  
ซึ่งมีผู้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของควำมเป็นไทใหญ่ไว้จ ำนวนมำก อำทิ ด้ำนศำสนำ ดังปรำกฏใน
งำนของ Ven. Sengpan Pannyawamsa (2007) เรื่อง “A Critical Study of the Vessentara-jataka 
and its Influence on Keng Tung Buddhism, Eastern Shan State, Burma” หรือในงำนวิจัยของ 
Petcharat Lovichakorntikul ( 2 017 )  ที่ ศึ กษำ เ รื่ อ ง  “ Spiritual Development: The Practical 
Buddhism in Keng Tung” งำนวิจัยของ Klemens Karlsson (2000) เรื่อง “Tai Khun Buddhism 
and Ethnic-Religious Identity และในงำนวิจัย (2012)  เรื่อง “Material Religion and Ethnic 
Identity: Buddhist Visual Culture and the Burmanization of the Eastern Shan State”  รวมทั้ง
ในงำนวิจัยของ สืบศักดิ์ แสนยำเกียรติคุณ (2553) เรื่อง “งำนศิลปะสถำปัตยกรรมทำงพุทธศำสนำแบบ
เชียงตุง (Keng Tung Buddhist’s Arts and Architecture Style)”  ในด้ำนวิถีชีวิต ปรำกฏในงำนวิจัย
ของ Ornsiri Panin (2018) เรื่อง “The Transformation of the Vernacular House Appearance: 
Case Study of the Tai-Kern Vernacular House in Keng Tung, Shan State, Myanmar”  หรื อ
ผลงำนวิจัยของ ประสงค์ แสงงำม และสุรสวัสดิ ์ศุขสวัสดิ์ (2559) เรื่อง “พลวัตของสถำปัตยกรรมวัดไทขืน 
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เมืองเชียงตุง รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ในบริบทกระแสโลกำภิวัตน์” เป็นต้น  นอกจำกนี้ใน
ด้ำนควำมเช่ือ ยังปรำกฏในผลงำนวิจัยของ James Haxton Telford (2011) เรื่อง “Burmese Animism 
or Animism in Keng Tung State, Burma” ผลงำนวิจัยทั้งหมดเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นเชียง
ตุง ไทใหญ่ และกลุ่มชำติพันธ์ุอื่น ๆ ที่มีผู้ศึกษำไว้ นัยหนึ่งเป็นควำมรู้ที่มีอยู่และถูกศึกษำไว้ นัยหนึ่งเป็นสิง่
ที่คนเชียงตุงที่เป็นไทใหญ่ หรือกลุ่มชำติพันธ์ุอื่น ๆ ควรรู้ หรือพึงศึกษำ ในกำรจัดกำรศึกษำที่โรงเรียน SYI 
ควำมรู้เหล่ำน้ีถูกบูรณำกำรเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนในหลักสูตรภำษำอังกฤษ  เป้ำหมำยเพื่อให้ได้
ควำมรู้ทั้งในส่วนภำษำอันเป็นเป้ำหมำยหลัก แต่ในเวลำเดียวกันก็มีกำรผสมผสำนเป็นควำมรู้ในวิถีทำง
วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของควำมเป็นไทใหญ่ และที่ส ำคัญได้ส ำนึกถึงควำมเป็นเผ่ำพันธ์ุร่วมกับชุมชน
อื่น ๆ ตำมที่หลักสูตรได้ก ำหนดไว้เดิม และปรับตัวบนควำมหลำกหลำยของควำมแตกต่ำงได้  
 ดังนั้น ควำมคำดหวังที่จะพัฒนำหลักสูตรร่วมกันภำยใต้บริบทที่เป็นอยู่จึงเกิดข้ึน ภำยใต้กำร
สนทนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และเป็นควำมคำดหวังในเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมกอบ
ของหลักสูตรที่มีกลไกกำรพัฒนำ มีเป้ำประสงค์ ควำมคำดหวัง กำรวัดผลประเมินผลทั้งในส่วนของ
ประสิทธิผลที่ว่ำด้วยกำรศึกษำให้จบ และประสิทธิภำพว่ำด้วยเรื่องของกำรจบและเรียนรู้น ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงตำมกรอบของกำรด ำเนินชีวิต ที่เรียกว่ำกำรศึกษำเพื่อพัฒนำที่ มีกำรพัฒนำทั้งคุณภำพ
ชีวิต ที่เป็นส่วนของกำรเรียนรู้และด ำเนินชีวิต และคุณภำพทำงจิตปัญญำของกำรอยู่อำศัยที่ส่งต่อเป็นกำร
อยู่ร่วมกันภำยใต้ควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงกัน 
   

 
 

ภาพท่ี 7 จำกข้อมูลในหนังสือรวบรวมแนวประวัติและพัฒนำกำรของโรงเรียนจะเหน็กิจกรรม นักเรียนแต่
ละรุ่นที่จบกำรศึกษำไป พร้อมแนวทำงของหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นกำรเรียนภำษำเป็นส่วน
หนึ่งของกำรเรียนควำมเป็นชำติพันธ์ุ ภำษำไตก็เป็นเป้ำประสงค์ร่วมในกำรพัฒนำคนของ
โรงเรียน SYI  (ภำพโดยผู้เขียน: 27 ธันวำคม 2561) 

บทสรุปของการแลกเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
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 ในกำรสนทนำพูดคุยนั้นพบว่ำสิ่งที่เป็นควำมคำดหวัง คือกำรพัฒนำหลักสูตรไปสู่แบบแผน
แนวทำงที่ชัดเจนผ่ำนกระบวนกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ (Planning) มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน (Doing) 
มีกำรตรวจประเมินใช้ระบบกำรประเมินต่อกำรเรียนกำรสอน (Check) แก้ไขปรับปรุงแล้วน ำไปสู่กำร
ด ำเนินกำรตำมผลจำกกำรแก้ไข (Act) ทั้งหมดเป็นกรอบคิดกว้ำง ๆ ในกำรพูดคุยและปรึกษำร่วมกัน   
รวมไปถึงแนวทำงในกำรส่งเสริมภำษำให้เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำผู้เรียนในองค์รวม ทั้งในส่วนทักษะ
ทำงภำษำ (Language Skill)  เพื่อใช้ในกำรศึกษำหำควำมรู้ เป็นทักษะตำมกรอบของศตวรรษที่ 21 ที่ต้อง
มีควำมรู้ภำษำโลก รวมทั้งน ำควำมรู้เหล่ำน้ีที่ได้ไปใช้ในฐำนะที่เป็นทักษะของกำรใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนและ
สังคมอื่น ๆ ได้ ภำยใต้ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยภำยใต้แนวคิดพหุวัฒนธรรม ที่จัดเป็นทักษะของชีวิต 
(Life Skill) ในฐำนะที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงเรียนรู้และกระท ำได้ ที่ไม่ได้จ ำกัดด้วยชำติพันธ์ุภำษำและ
ศำสนำ ซึ่งแนวทำงของหลักสูตรกม็องเหน็และวำงเป้ำประสงค์ว่ำผู้เรยีนในหลกัสตูร SYI ก็จะต้องเป็นผูท้ีม่ี
ควำมพร้อมในกำรที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตในมิติของควำมจริงด้วย จำกที่พูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน Venerable Zaw Ti Ka ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และเป็นเจ้ำอำวำสผ่ำนคนรุ่นใหม่อันเป็นผลิตผลของ 
SYI ทั้ง Ven.Jao Kham Leng, Kham Kyar และ Morn Kyio  ทั้งหมดมองเห็นทิศทำงกำรศึกษำ ที่ยัง
ต้องปรับและพัฒนำต่อไป ให้มีหลักสูตรที่ชัดเจน มีกำรวัดกำรประเมินผล และมีกำรติดตำมผลของผู้เรียน
เชิงประจักษ์เพื่อสะท้อนผลของหลักสูตรได้อย่ำงแท้จริง   จำกเดิมที่มีกำรเรียนตำมหนังสือ ตำมที่ก ำหนด 
มำเป็นกำรก ำหนดแบบแผนของหลักสูตรให้มีแนวทำงในกำรเรียนว่ำเรียนเพื่ออะไร ใช้อะไรอย่ำงไร เด็ก
ควรเรียนรู้ตัวเนื้อหำ องค์ประกอบของเนื้อหำ และองค์ประกอบอื่น ๆ  อย่ำงไร  ทั้งจะต้องผสมผสำนกับ
กำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กำรเรียนรู้อัตลักษณ์ทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ซึ่งทั้งหมด
ในองค์รวมด ำเนินกำรอยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีกำรพัฒนำปรับปรงุ เพื่อเป็นกำรตรวจสอบประสิทธิผลในองค์รวม
ด้วย ซึ่งก็จะได้พัฒนำร่วมกันต่อไปในส่วนของหลักสูตรอันเป็นผลจำกกำรพูดคุย ด ำเนินกำร ประสำนและ
น ำไปเป็นพัฒนำ ซึ่งจะได้น ำมำแบ่งปันเพื่อเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันต่อไป ในส่วนของกำรพัฒนำหลักสูตร
และน ำไปใช้ต่อไป  นับเป็นคุณูปกำร จึงน ำมำแบ่งปันเล่ำเรือ่งเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ของกำรเรยีนรู้รว่มกนั 
และผลได้จำกกำรพัฒนำหลักสูตรในอนำคตต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ Venerable Zaw Ti Ka ในฐำนะผู้ก่อตั้งและบริหำรโรงเรียน SYI ที่ เห็น
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ แม้ในวันที่มำร่วมประชุมจะติด
ภำรกิจเข้ำร่วมงำนสัมมนำนำนำชำติ แต่ก็ได้มอบหมำยครูและศิษย์ที่เกี่ยวข้องประสำนและด ำเนินกำร
แทน ทั้งในส่วนของ Ven.Jao Khamleng Kheminda  ศิษย์เก่ำและก ำลังศึกษำและเห็นควำมส ำคัญว่ำ
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร ควรเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรพัฒนำกำรศึกษำและท ำให้กำรศึกษำเป็นช่องทำง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสรมิให้นักเรียนมีคุณภำพ รวมทั้งกำรเชิญ กำรรับและส่งจำกชำยแดนแม่สำย
ไปยังเชียงตุงและอ ำนวยควำมสะดวกแนะน ำระหว่ำงที่เดินทำงอยู่ในเชียงตุง ครู Kham Kyar ที่เป็นทั้งครู 
และเป็นผู้บริหำร ที่ได้จัดกำรให้ค ำแนะน ำรวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรร่วมกันพัฒนำหลักสูตร  
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รวมทั้ง Morn Kyio หรือเรียกแทนตัวเองว่ำ  MK (มอนแก้ว) ล้อกับช่ืออำหำรสุกี้ช่ือดังของไทย พร้อม
ครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ และพี่สำว ที่ยินยอมให้ลูกสำวเป็นไกด์พำชิม พำเที่ยว พำชมควำมหลำกหลำยของ
เมือง จนกระทั่งพบเห็นประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่ในวิถีวัฒนธรรม  เป็นควำมประทับใจและกำรเรียนรู้
ตลอดกำรเดินทำงทั้งในส่วนของสถำนที่เพื่อกำรร่วมพัฒนำหลักสูตร และแหล่งวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ทำง
วัฒนธรรมเช่นวัด โบรำณสถำน  และสถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญของเชียงตุงที่นอกเหนือจำกกำรท ำงำนแล้ว
ยังได้พักผ่อนสันทนำกำรด้วย นับเป็นควำมประทับใจอย่ำงยิ่ง  
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