


การพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

ความเป็นมา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลไทยก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศไทย

ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในระยะยาว สังคมมีความมั่นคง เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรม ประกอบไปด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ด้วยกัน และหนึ่งในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีที่ก าลังจะกล่าวถึงคือยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปฏิรูปกลไก
การบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม   
การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ 
แนวระนาบมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการศึกษา โดยก าหนดนโยบายที่ 
๑ นโยบายด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 
ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนั่นเอง 

    หลายท่านอาจมีค าถามกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้นหมายความว่าอย่างไร เป็นกลุ่มคนกลุ่มไหน มีนักมานุษวิทยาเสนอให้ศึกษาความ
แตกต่างของมนุษย์ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) เพราะเป็นกระบวนการแสดงความ 
เป็นตัวตนทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน แทนการจัดล าดับเชื้อชาติตามสีผิว ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
กีดกันทางสังคม พร้อมๆกันนั้นนักมานุษยวิทยาตะวันตกได้เสนอให้เรียกกลุ่มชน ที่แสดงความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมว่า กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Groups) แทนชนเผ่า (Tribe) ซึ่งแฝงไว้ด้วยแนวความคิดวิวัฒนาการ ที่จัดให้ 
ชนเผ่าเป็นกลุ่มชนบทในสังคมแบบบุพกาล (แปลว่า สมัยหินหรือบรรพกาล) ดั้งเดิม ในความหมายที่ล้าหลังและแฝง
นัยในเชิงดูถูกดูแคลนไว้ด้วยเพราะเป็นความหมายของชนเผ่าที่ไม่มีรัฐเป็นของตนเอง แต่ชนเผ่าต่าง ๆ เช่น มอญ  
กระเหรี่ยง กระหร่าง ฯลฯ ในอดีตก็เคยมีอาณาจักรมีการปกครอง อย่างไรก็ตาม ในภาษาไทย ค าว่าชนเผ่ามีนัย
แตกต่างจากความหมายชนเผ่าของชาวตะวันตกอยู่บ้าง ตรงที่คนทั่วไปจะใช้กับชนเผ่าไทยด้วย ซึ่งน่าจะแสดงว่า 
ภาษาท่ัวไปใช้ค าว่า ชนเผ่า ในความหมายเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางวิชาการด้วย ดังนั้นชนเผ่าในภาษาไทยจึงน่าจะ
มีสองนัย แต่เพ่ือหลีกเลี่ยงนัยในเชิงดูถูกที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ค าว่าชนเผ่า ในงานทางวิชาการจึงควรใช้กลุ่มชาติ
พันธุ์เมื่อพูดถึงกลุ่มชนที่แตกต่างกัน ทางวัฒนธรรม ดังนั้นการศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ในเชิงวิชาการ ได้หันมาให้
ความส าคัญมากขึ้นกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน พร้อมๆกับท าความ
เข้าใจกับพลวัต (หมายถึงแรงขับเคลื่อน) ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการต่อสู้และปรับตัวต่อ แรงกดดันต่างๆในสภาพความ 
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เป็นจริงของช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ สิทธิ ความมีตัวตน และภูมิปัญญา 
ของทุก ๆ กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ผลของการศึกษานั้นมีพลังอย่างแท้จริง ในการเสนอทางเลือกที่มี
ลักษณะหลากหลาย ให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์พหุสังคม และ 
การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในพหุสังคมนั้น เพราะความเป็นจริงของรัฐประชาชาติในปัจจุบัน 
ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ทั้งสิ้น การปฏิเสธและการไม่ยอมรับความจริงในข้อนี้ นับวันก็จะเพ่ิม
ความขัดแย้งและรุนแรงขึ้นในสังคมโดยไม่จ าเป็น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
สภาพพ้ืนที่ที่ทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ  
เมียนมาร ์ ทิศตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย มีภูเขากระจัดกระจายทุกแห่ง ซึ่งถ้าวิเคราะห์สภาพที่ตั้งแล้ว ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ก็จัดอยู่ในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
นั่นเอง ถึงแม้จะไม่มีเกาะแก่งแต่ก็มีพ้ืนที่ติดภูเขา ทุรกันดาร ติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ทิศตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๑๒๐ แห่ง ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก มีกลุ่มนักเรียนที่
ไปเรียนและจัดเป็นกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต้องให้การพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ การสนับสนุนส่งเสริมการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ เพ่ือเป็นการให้โอกาส เท่าเทียม เสมอภาค เป็นธรรม ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงจัดท าโครงการจัดท า
โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามชาติพันธุ์ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อนุรักษ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพ้ืนเมืองของตนเอง และจะได้มี
ฐานข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) ทิศใต้ติดกับจังหวัดชุมพรภาคใต้ของประเทศไทย  
ทิศเหนือติดจั งหวัด เพชรบุรี  ซึ่ ง ลักษณะสั งคม วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของ 
ชาวประจวบคีรีขันธ์  มีลักษณะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมภาคกลางและภาคใต้  เนื่องมาจากลักษณะ  
ทางภูมิศาสตร์   และการอพยพเคลื่ อนย้ายถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การติดต่อค้าขาย   สั งคมของ 
ชาวประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรกรรม และประมง การด าเนินชีวิต ประเพณี การละเล่น จึงสัมพันธ์
กับอาชีพ อาทิเช่น  นิยมการท าบุญ  การละเล่นวัวลาน การละเล่นผีพุ่งใต้ พิธีกรรมไหว้แม่ย่านางเรือ  
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สภาพทั่วไป  

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานหนึ่ งในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 120 โรง 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ       ติดต่อกับอ าเภอกุยบุรี 
   ทิศใต้           ติดต่อกับอ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แสดงเขตพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ที่มา : ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย 

 ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มาเรียนร่วมกับนักเรียนไทยโดยมากับ
ผู้ปกครอง ซึ่งมาประกอบอาชีพรับจ้าง ด้านเกษตรกร ประมง อุตสาหกรรม ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเหตุนี้ 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม เสมอภาคเป็นธรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ด าเนินการสุ่มส ารวจจ านวนนักเรียน 
กลุ่มชาติพันธ์ จากโรงเรียน ๘๑ โรง โดยการจัดท าเครื่องมือส ารวจให้ผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบส ารวจ และรวมรวม
ประมวลผลจากแบบการส ารวจ สรุปได้ดังนี้  
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๑. ข้อมูลเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ส่วนมากพบว่าในพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีกลุ่มชาติพันธุ์พม่ามากที่สุด รองลงมาคือ มอญ โดยการเข้ามาเพ่ือประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป อาทิ กรีดยาง ประมง เกษตรกร และอุตสาหกรรม  โดยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อสายหลัก  
อยู่ ๔ เชื้อชาติ คือ กลุ่มชาติพันธุ์พม่า มอญ กะเหรี่ยง และไทยใหญ่ แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์รายโรงได้ดังนี้ 

 (๑) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์พม่าส่วนมากจะพบในคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มมุสลิม มะริด หรือที่
เรียกว่า กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นพม่าเชื้อสายไทย พม่าเป็นประชากรที่มีอยู่ในประเทศไทยจ านวนมากโดยเฉพาะจังหวัด
ชายแดนตะวันตก ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชาวพม่าเชื้อสายพม่าสัญชาติพม่าเข้ามาประกอบอาชีพจ านวนมาก 
โดยจะน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๕ จาก ๘๑ โรง ประกอบด้วยโรงเรียน 
ดังต่อไปนี้  
 โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์พม่า จ านวน ๖8 โรง แยกเป็นอ าเภอ ดังนี้  
 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี ๑9 โรง ดังนี้  
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านหนองกก 
2 บ้านทุ่งเคล็ด 
3 ด่านสิงขร 
4 ด่านสงิขร 
5 อุดมราชภักดี 
6 บ้านคลองวาฬ 
7 บ้านห้วยใหญ ่
8 พัฒนาประชานุเคราะห์ 
9 บ้านห้วยน้ าพ ุ

10 บ้านคอกชา้ง 
11 บ้านหนองปุหลก 
12 บ้านยุบพริก 
13 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนสุรณ์ 
14 บ้านบึง 
15 บ้านอา่วน้อย 
16 บ้านย่านซื่อ 
17 สามัคคีร่วมจิต 
18 วังมะเดื่อ 
19 หาดสนุกราษฏร์บ ารุง 
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อ าเภอทับสะแก มี ๔ โรง ดังนี้   
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านทุ่งตาแก้ว 

2 อ่างทองพัฒนา 

3 วัดหนองหอย 

๔ วัดนาหูกวาง 

อ าเภอบางสะพาน มี 2๘ โรง ดังนี้   
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านห้วยทรายขาว 

2 บ้านดอนทอง 

3 บ้านถ้ าเขาน้อย 

4 บ้านราษฎรประสงค ์

5 บ้านดอนสง่า 

6 อนุบาลบางสะพาน 

7 บ้านดงไม้งาม 

8 บ้านมรสวบ 

9 บ้านเขามัน 

10 สมาคมเลขานุการสตรี 1 

11 บ้านหนองจันทร์ 

12 บ้านยางเขา 

13 บ้านวังยาว 

14 บ้านทองมงคล 

15 บ้านหนองระแวง 

16 วัดถ้ าคีรีวงศ ์

17 บ้านหินกอง 

18 บ้านชะม่วง 

19 บ้านธรรมรัตน ์

20 บ้านห้วยแก้ว 

21 บ้านในล๊อค 

22 บ้านดอนส าราญ 

23 บ้านอ่าวยาง 

24 บ้านคลองลอย 

25 บ้านวังน้ าเขียว 

26 ธนาคารออมสิน 

27 บ้านทุ่งเชือก 

28 บ้านดอนส านัก 
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อ าเภอบางสะพานน้อย มี ๑๗ โรง ดังนี้   
 

 

 

 

  (๒) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ มอญ ( Mon nationality ) มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดชนชาติหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณพม่าตอนล่าง เป็นชาติหนึ่งที่วางรากฐานทางด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรม กฎหมาย นาฏศิลป์ และดนตรี  เป็นมรดกตกทอดมายังหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา  ทุกวันนี้ ชนชาติมอญ ไม่มีอาณาเขต
ประเทศปกครองตนเอง เนื่องจากในอดีตบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอด ทั้งการแย่งชิงราชสมบัติกันเอง 
และจากการรุกรานของข้าศึกส าคัญอย่าง “พม่า” เมื่อบ้านเมืองตกเป็นของศัตรู ชาวมอญจึงเป็นอยู่อย่างแสนสาหัส 
ถูกกดข่ีรีดไถ การเกณฑ์แรงงานก่อสร้าง ท าไร่นาหาเสบียงเพ่ือการสงคราม และเกณฑ์เข้ากองทัพ โดยเฉพาะสงคราม
ในปี พ.ศ.๒๓๐๐ เป็นสงครามครั้งสุดท้าย ที่คนมอญพ่ายแพ้แก่พม่าอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินกลับมาได้
อีกเลยจนทุกวันนี้ ชาวมอญส่วนหนึ่งจึงอพยพโยกย้ายเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในเมืองไทย 
  ชาวมอญได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทั่วไปตามที่ราบลุ่มริมน้ าภาคกลาง ได้แก่  ลพบุรี สระบุ รี อยุธยา 
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (โดยมากเป็นแหล่งที่พระเจ้ าแผ่นดินทรงโปรดฯ 
พระราชทานที่ดินท ากินให้แต่แรกอพยพเข้ามา) และบางส่วนตั้งภูมิล าเนาอยู่แถบภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน  
 

ล าดับ โรงเรียน 
๑ มูลนิธิศึกษา 

2 บ้านไร่บนสามัคค ี

3 บ้านบางเจริญ 

๔ บ้านช้างเผือก 

5 บ้านไชยราช 

6 อนุบาลบางสะพานน้อย  

7 บ้านบางเบิด  

8 บ้านฝั่งแดง 

9 บ้านห้วยสัก 

10 บ้านทุ่งสีเสียด 

11 บ้านทรายทอง 

12 บ้านทุ่งไทร 

13 บ้านบางสะพานน้อย 

14 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 

15 บ้านหนองห้วยฝาด 

16 วัดเขาราษฎร์บ ารุง 

17 บ้านปากแพรก 
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ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี  (เขตเมืองที่อยู่ติดชายแดนไทย) ทางอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา มีบ้าง
เล็กน้อยท่ีอพยพลงใต้ อย่าง ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
  นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอญ มีความเป็นอยู่ที่ เรียบง่าย รักษาประเพณีของตนไว้อย่างดี เช่น 
ประเพณีแต่งงาน บวช สงกรานต์ ประเพณีบางอย่างที่คนไทยถิ่นไม่เคยมีมาก่อน ก็ได้รับอิทธิพลจากชาวมอญ เช่น 
ประเพณีสรงน้ าพระในวันสงกรานต์ โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์มอญ จ านวน ๔๑ โรง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๖๒ ประกอบด้วยโรงเรียนแยกเป็นอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 

 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี ๔ โรง ดังนี้  
ล าดับ โรงเรียน 

๑ ประชาสงเคราะห์อุปถมัภ ์

๒ เนินแก้ววิทยาคาร 

๓ หาดสนุกราษฏร์บ ารุง 
๔ หนองปุหลก 

 

อ าเภอทับสะแก มี ๒ โรง ดังนี้   
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านทุ่งตาแก้ว 

2 อ่างทองพัฒนา 

 
อ าเภอบางสะพาน มี 2๓ โรง ดังนี้   
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านถ้ าเขาน้อย 

2 บ้านดอนสง่า 

3 บ้านดงไม้งาม 

4 บ้านเขามัน 

5 สมาคมเลขานุการสตร ี1 

๖ บ้านทองมงคล 

๗ บ้านราษฏรป์ระสงค ์

8 บ้านธรรมรัตน ์

9 บ้านในล็อค 

10 บ้านดอนสูง 

11 บ้านชะม่วง 

12 บ้านห้วยแก้ว 

13 บ้านคลองลอย 

14 บ้านวังน้ าเขียว 
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ล าดับ โรงเรียน 
15 ธนาคารออมสิน 

16 บ้านทุ่งเชือก 

17 วัดนาผักขวง 

18 บ้านวังยาว 

19 บ้านมรสวบ 

20  วัดถ้ าคีรีวงศ ์

21 บ้านหนองระแวง 

22 บ้านสวนหลวง 

23 บ้านดอนส าราญ 

 
อ าเภอบางสะพานน้อย มี ๑๒ โรง ดังนี้   

 

 

 

 

  (๓) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือ
ศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเรื่องต้นไม้ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น 
กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ประเทศไทย กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กะเหรี่ยงสะกอ 
หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด  
มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้หันมา 
 

 

ล าดับ โรงเรียน 
๑ มูลนิธิศึกษา 

2 บ้านบางเบิด 

3 บ้านทุ่งไทร 

๔ วัดดอนตะเคียน 

5 ทุ่งสีเสียด 

6 บ้านทองอินทร์ 

7 บ้านหนองห้วยฝาด 

8 บ้านไร่บนสามัคค ี

9 บ้านทรายทอง 

10 บ้านฝั่งแดง 

11 บ้านหนองฆ้อง 

12 บ้านช้างเผือก 
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นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ กะเหรี่ยงโปร์นั้นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งครัดในประเพณี อาศัยอยู่มากที่อ าเภอ  
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ กะเหรี่ยงบเว 
อาศัยอยู่มากที่อ าเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ส่วนปะโอ หรือตองสูก็มีอยู่บ้าง แต่พบน้อยมากในประเทศไทย และกลุ่ม
ชาติพันธ์กะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชาติพันธุ์  ที่อาศัยอยู่ 5 จังหวัดของภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี 
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และเพชรบุรี กะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรีตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายแดนใกล้เทือกเขา
ตะนาวศรี มีผู้สันนิษฐานว่ากะเหรี่ยงกลุ่มราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ น่าจะอพยพโยกย้ายมาจากเมืองทวาย
ในพม่าชาวกะเหรี่ยงรุ่นเก่าที่อยู่ในต าบลสวนผึ้งเล่าต่อกันมาว่าราว ๒๐๐ ปีเศษผ่านมาแล้ว ได้ถูกพม่ารุกรานจึงพากัน
อพยพข้ามเทือกเขาตะนาวศรีเข้าชายแดนไทยทางอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งบ้านเรือนอยู่ในอ าเภอไทรโยค 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี แล้วแยกย้ายกันไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีต าบลยางหักอ าเภอปากท่อ แล้วโยกย้าย
ต่อมาทางตะวันตกจนถึงล าน้ าภาชี ตั้งบ้านเรือนอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง และกิ่งอ าเภอบ้านคาส่วนอีกสายแยกลงไปทางใต้
ถึงต้นน้ าเพชรบุรีที่อ าเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังอยู่ที่อ าเภอปราณบุรี จังหวั ดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง จ านวน ๔ โรง คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ 
ประกอบด้วยโรงเรียนแยกเป็นอ าเภอ ดังนี้ 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี ๒ โรง ดังนี้  
ล าดับ โรงเรียน 

๑ หนองเสือ 

๒ วังมะเดื่อ 

 

อ าเภอบางสะพานน้อย มี ๒ โรง ดังนี้   
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านบางเจริญ 

2 บ้านบางสะพานน้อย 

 
  (๔) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่ หรือ ฉาน  คือกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไท-กะได ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับสองของพม่า ส่วนมากอาศัยในรัฐฉาน ประเทศพม่าและบางส่วนอาศัยอยู่บริเวณดอยไตแลง 
ชายแดนประเทศไทย-ประเทศพม่า คนไทใหญ่ในประเทศพม่ามีประมาณ 3 หรือ 4 ล้านคน แต่มีไทใหญ่หลายแสน
คน ที่ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือหนีปัญหาทางการเมืองและการหางาน ชาวไทใหญ่ถือวันที่ 7 กุมภาพันธ์  
เป็นวันชาติ โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ ไทใหญ่ จ านวน ๒ โรง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ประกอบด้วย
โรงเรียนแยกเป็นอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 

อ าเภอบางสะพาน มี ๑ โรง ดังนี้  
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านดอนสง่า 

 

อ าเภอบางสะพานน้อย มี ๑ โรง ดังนี้   
ล าดับ โรงเรียน 

๑ บ้านบางเจริญ 
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๒. รูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

กลุ่มชาติพันธุ์ พม่า มอญ กะเหรี่ยง มีรูปแบบการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม  
ที่หลากหลายน่าสนใจและควรอนุรักษ์ให้คงอยู่ การที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้น าขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของคนในชาติไทยมาปฏิบัติในประเทศท่ีเขาอาศัยอยู่ถือเป็นการไม่แบ่งแยกดูถูก และ
ได้มีการแลกเปลี่ยนหรือบูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกัน สร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศชาติเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์เรียนอยู่ด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  
ในโรงเรียนทั้งไทย และนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่ง กันและกัน  
น าภูมิปัญญามาช่วยสอนซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับคุณภาพให้กับผู้ด้อยโอกาส 
 
รูปแบบการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ ในด้าน 
ดนตรี/การแสดงพื้นเมืองประจ ากลุ่มนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ มีดังนี้  
ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ เชื้อชาติ

พันธุ์ 
การแต่งกาย  

๑ ทุ่งตาแก้ว เมืองฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พม่า การแต่งกายพม่าเนื่องในวันอาเซียน 
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ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ เชื้อชาติ
พันธุ์ 

การแต่งกาย  

๒ หนองเสือ  เมือง ฯ กะเหรียง  เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ และพิธีส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

๓ บ้านคลองลอย บางสะพาน พม่า 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแต่งกายประจ าชาติ 

๔ วังยาว บางสะพาน พม่า การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งการ 
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ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ เชื้อชาติ

พันธุ์ 
การแต่งกาย  

๕ วัดถ้ าคีรีวงศ์ บางสะพาน พม่า แต่งกายชุดพม่าท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา 
 

๖ หนองเสือ  เมือง กะเหรียง  การแสดงระบ าดาว  จะแสดงตอนที่มีกิจกรรมวันส าคัญ 
(ไม่มีรูปภาพประกอบ)  

๗ ทุ่งตาแก้ว ทับสะแก พม่า ประเพณีสวดครบรอบ ๑ ปี ของหลวงพ่ออุตตมะที่วัด
ทุ่งกระถิ่น 

 
๓. อาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์  
ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ เชื้อชาติ

พันธุ์ 
การแสดง 

๑ บ้านปากแพรก บ้านสะพาน
น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พม่า  การท าขนมจีนน้ ายาเมียนม่าร์ 
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ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ เชื้อชาติ
พันธุ์ 

การแสดง 

๒ ปากแพรก บางสะพาน
น้อย 

พม่า การท าขนมลงม่องจีบอล  (กิจกรรมอาเซียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และท่ีส าคัญโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนได้น าภาษา
ถิ่นชาติพันธุ์มาใช้ในการสอนหรือจัดท าเป็นหลักสูตร  

 
 

 

ล าดับ โรงเรียน การสอน/หลักสูตร 
๑ โรงเรียนบ้านห้วยสัก ภาษาเมียนมาร์วันละค า 
๒ โรงเรียนบ้านในล๊อค มีโครงการสอนสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย- พม่า-อังกฤษ 
๓ โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ใช้ในการสอนเป็นครั้งคราว เช่น ค าทักทายภาษาถ่ิน 
๔ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว จัดท าโครงการนิทานอีสปสองภาษา 
๕ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว มีการน าครูชาวเมียนมา มาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องภาษา

ให้กับนักเรียนชั้น ป๔- ป๖ 
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จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ให้ความส าคัญกับนักเรียน 
กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว มีการสร้างความเสมอภาคในโรงเรียนมีกิจกรรมภายในสถานศึกษาร่วมกัน ไม่ได้แบ่งแยก
นักเรียนออกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับเด็กไทย เช่นอาหารกลางวัน นม หนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน ต่าง ๆ  พร้อมทั้งให้โอกาสเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ได้เรียนรู้ แสดงออก ร่วมกิจกรรม ทุกๆ อย่างเหมือน
เด็กไทยทั่วไป และส่งเสริมเมื่อมีนักเรียนมีความสามารถพิเศษให้ได้แสดงออก ตลอดจนประกวดการแข่งขันต่าง ๆ  
ทั้งนี้ได้มีข้อสรุปข้อเสนอแนะจากการส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้  

๑. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย - พม่า  ควรจะมีการจัดท าสื่อการสอนเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
ดังกล่าวเข้าใจและความรู้เรื่องวัฒนธรรมดีขึ้น          

๒. นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากมาเรียนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ผู้ปกครองของเด็กมาประกอบอาชีพ
รับจ้างกรีดยางในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน และจะอพยพไปประกอบอาชีพที่อ่ืน จึงท าให้โรงเรียนไม่สามารถ
ส่งเสริมแลกวัฒนธรรมของตนเองได้          
   
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




